
 
 

 والضرائب عليها  السلع الغذائية
وِليسولَة الرةفي الد 

 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦(

 صالح سليم طايع. د
 أستاذ التاريخ والحضارة اإلسالمية المساعد

 كلية اآلداب بقنا –قسم التاريخ 
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 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ١٥ - 

 في الدولَة الرسوِليةوالضرائب عليها السلع الغذائية 
 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦(

 :مقدمة
في اليمن من أزهى العصور التاريخية الحضارية التي  )١( الدولة الرسولية حكميعد 

شهدتها اليمن، ومن أبرز المظاهر الحضارية لذلك العهد توطيد عالقة اليمن الخارجية مع 
ر من الدويالت اإلسالمية وذلك على أسس ودية وحضارية أهمهـا رعايـة وتكامـل    كثي

 .المصالح االقتصادية المشتركة
وهذه الدراسة تلقي ضوءا على السلع الغذائية والضـرائب عليهـا فـي الدولـة     

 .الرسولية
تنوعت السلع في تلك الدولة بتنوع مصادرها، فقد أسهمت السلع المحلية بصـورة  

النشاط التجاري للدولة وخضعت عملية تسويق السلع لعوامل عدة من أبرزها  أساسية في
 .قضايا العرض والطلب، واألهمية االقتصادية لهذه السلع

وحاجات السـكان   ةفي الدولة الرسولية بمستوى المعيشوارتبطت حركة السلع الغذائية 
زراعيـة بأنواعهـا والسـلع    ال األساسية وعاداتهم، والنشاط التجاري للدولة والسلع الغذائية

الغذائية الصناعية بأنواعها، وبما أن البحث يعني بدراسة السلع الغذائية والضرائب عليها فـي  
 :يمكن عرضهما على النحو التالى لى محورينإ هفقد قسمت الدولة الرسولية

                                                 
ـ ٨٥٨م، وامتد حكمهـا حتـى سـنة    ١٢٢٩/ هـ٦٢٦قامت الدولة الرسولية، في اليمن سنة  )١( / هـ

، وتعتبر هذه الدولة من )١(م، وهي من أطول فترات الحكم للدول المستقلة التى حكمت بالد اليمن١٤٥٤
أعظم الدول التي حكمت بالد اليمن في العصور الوسطى، وأكثر فترات حكم اليمن ازدهاراً وعظمة، وقد 

ارون بن نوح الذي عرف باسم رسول، وقد ارتبطت بهم األكبر محمد بن ه جدهمنسب بنو رسول إلى 
-١١٦٠/ هـ٥٩٦-٥٥٥(هذه التسمية بسبب أن الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف المستنجد باهللا 

 طـاهر  وبنـو  رسـول  بنـو : العال عبد محمد. كان يستخدمه كرسول له على الشام ومصر) م١١٩٩
 العامـة  المصـرية  الهيئة ،)م١٥١٧-١٢٣١/ هـ٩٢٣-٦٢٨( عهدهما في الخارجية اليمن وعالقات
 ،الرسولية الدولة بحكام قائمة ،)١( ملحق انظر ).٢( حاشية ٥٠ص م،١٩٨٠ القاهرة للكتاب،

G.R. Smith: The Political History of Islamic Yemen Down to the Fisst Turkish 
Invasion, Yemen – 3333000000000000 Years of Art and Civilization in Arabia Felix, ed. Bx 
Werner Dawm, Frank Fust, Main, 1111999988887777, p. 111133336666. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ١٦ - 

 :السلع الغذائية الزراعية والضرائب عليها: المحور األول
 .البر والذرة واألرز* 
 .التوابل والبهارات* 
 .الفواكه وأنواعها* 

 :والضرائب عليها السلع الغذائية الصناعية: المحور الثاني
 .صناعة السكر* 
 .، الزيوتبيبصناعة الزنجبيل، الز* 
 .المأكوالت* 
 .الحلويات* 
 .طرق نقل وكلفة السلع الغذائية ونظام توزيعها* 

توصلت إليهـا الدراسـة وأرفقـت     وقد أنهيت البحث بخاتمة ضمنتها النتائج التي
 .ملحقًا ألهم حكام الدولة الرسولية ثم قائمة بأهم المصادر والمراجع

 :أنواع السلع الغذائية
 :وفيما يأتي بيان ذلكوصناعية زراعية : سلع الغذائية إلى نوعينيمكن تقسيم ال

 :السلع الغذائية الزراعية: أوالً
فمنهـا  ، لع الغذائية الزراعية في الـيمن تعددت العوامل التي أسهمت في تنوع الس

منح اهللا بـالد الـيمن طبيعـة    فقد ، وفرة المياه وخصوبة التربة واهتمام الحكَّام بالزراعة
فضالً عـن خصـوبة    ،حيث توفرت بها الكثير من مياه األمطار واألنهار واألودية، غنية

والـيمن كثيـر   : "العمـرِي  وفي ذلك يقـول  ،)١(اليمن الخَضراء: أراضيها؛ ولذلك سميت
 .)٢("لمروج الفسح واألشجار المتكاثفةوبها األنهار الجارية وا، األمطار

                                                 
النخبـة  : إسماعيل علـي ، ٦٥ص، )ت.د( -بيروت -دار صادر، آثار البالد وأخبار العباد: القَزوِيني )١(

، ٥١٣ص ٤ج، م١٩٠٣ -القـاهرة -مطبعة أندريا كوستا جليـوال ، األزهرية في تخطيط الكرة األرضية
 .٣٧ص، م١٩٤٠/ه١٣٥٩طبعة سنغافورا ، في تاريخ حضرموت ومخاليفها لالشَّام: الحداد

-المجمع الثقـافي ، حمزة أحمد عباس.د:تحقيق، ٤جـ، مسالك األبصار في ممالك األمصار: العمرِي )٢(

 .٣٩، ٣٨ص ،م٢٠٠٢/  ه١٤٢٣-أبو ظبي
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اهتم سالطين الدولَة الرسوِلية بالزراعة فتذكر المصادر التاريخية على سبيل المثال 
لمفـازة   )م١٢٥٠-١٢٢٨/ه٦٤٧-٦٢٦( تعمير السلْطَان المنْصور نور الدين الرسـوِلي 

عليـه إمـامين   وعـين  بأن بنى فيها مسـجداً   )٢(وزبِيد )١(عظيمة فيما بين مدينتي حيس
واشترط لمن يسكن معهما مسامحة فيما يزرعه فسـكن النـاس معهمـا حتـى صـارت      

 )م١٣٦٣-١٣٢١/ه٧٦٤-٧٢١( كما جر السلْطَان المجاهـد  .)٣(كثيرة وجيدة زراعاتهم
ونُسب إلى السـلْطَان  . )٥(إلى بساتين منطقة ثَعبات )٤(ل صبِرالماء المسمى بالكوثر من جب

إحداث مجرى للماء فـي بسـاتين دار    )م١٤٠٠-١٣٧٧ /ه٨٠٣-٧٧٨( اَألشْرف الثاني
 . )٦()م١٣٩٦ مايو ١٧ /ه٧٩٨ شَعبان ٨( الشخوين بنَخْل بزبِيد في

                                                 
، عد عنها مسـافة يـوم  وهي جنوبي زبيد وتب من أعمال زبيد يتهامة وهمدينة مشهورة من : حيس )١(

مجموع بلدان اليمن وقبائلها، تحقيق األكـوع، وزارة  : الحجريوتشتهر بصناعة األوانى الخزفية، 
 .٣٠١، ص١م، مج١٩٨٤/ هـ١٤٠٤اإلعالم والثقافة، 

)٢ ( تقع مدينة زبيد فى أرض الحصيب فى سهل تهامة ، على الطريق الممتد من الشمال إلى الجنـوب  : زبِيد
ميالً تقريباً من  ١٦عدن ، فى منتصف المسافة بين مرتفعات اليمن والبحر األحمر على مسيرة  من مكة إلى

جمال الدين أبى الفتح يوسف : ابن المجاور. الشاطئ ، أحدثت هذه المدينة فى عهد الخليفة المأمون العباسى
د الـيمن ومكـة   صفة بـال : م١٢٣٢/ هـ٦٣٠بن يعقوب المعروف بابن المجاور الدمشقى، كان حياً سنة 

م، ١٩٨٦وبعض الحجاز المعروف بتاريخ المستبصر، تحقيق أوسكار لوفجرين، الطبعـة الثانيـة، بيـروت    
 .٨٥، صم١٩٨٦، ٢المدارس اإلسالمية فى اليمن، صنعاء، ط :األكوع، ٨٣، ٨٢ص

-صنعاء-مكتبة اإلرشاد، محمد بن علي األكوع:تحقيق، العلماء والملوك السلوك في طبقات: الجنَدي) ٣(

، العقود اللؤلؤيـة فـي تـاريخ الدولـة الرسـولية     : الخَزرجِي، ٥٤٣ص ٢ج، م١٩٩٥/ ه١٤١٦، ٢ط

 .٨٤ص ١ج، م١٩١١/ ه١٣٢٩القاهرة -مطبعة الهالل، محمد بسيوني عسل:تحقيق
وأشار شيخ ، وهو مسنَّم هرمي الشكل، وكان يطلق عليه قديماً جبل ذَخر، في جنوب تَعز: جبل صبِر )٤(

محمد بن على األكوع :تحقيق، صفة جزيرة العرب: الهمداني. ربوة أن طوله أربعة وعشرون فرسخاًال

ر فـي  هة الدبخْنُ: شيخ الربوة، ١٩٦، ١٩٥ص، م١٩٩٠/ ه١٤١٠ -صنعاء-مكتبة اإلرشاد، الحوالي
 -بطربـورغ  -يـة اإلمبراطورمطبعـة األكاديميـة   ، أغسطس بن يحيى: تحقيق، عجائب البر والبحر

 .٢١٧ص، م١٨٦٥/ ه١٢٨١
عبد الواحـد عبـد اهللا أحمـد    :تحقيق، العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية: األفضل )٥(

 .٤٨١ص، م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥صنعاء-إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، الخامري
ـ -لحبشـى محمـد ا  عبد اهللا:تاريخ الدولة الرسولية في اليمن، تحقيق: مجهول) ٦( صـنعاء  -لدار الجي

عبـد اهللا محمـد   :بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، تحقيق: ابن الديبع، ٩٩ص، م١٩٨٤/  ه١٤٠٥

 .١٠١ص، )ت.د(الحبشى،مركز الدراسات والبحوث اليمنى، صنعاء
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 .)٢(سداً في قرية فرقة)١()م١٢٧٩/ ه٦٧٧ت( وبنى األمير أسد الدين

 :أنواع السلع الزراعية
 :التَمر وأنواعه
أربعـة  وهو علـى  النَّجراني  -لين اللبوهو البلح يابس القشرة  -القَسب همن أنواع

والثـاني األسـود   ، أولها وأجودها األبيض ويسمى البياض وهو يميل إلى التقصـف : أصناف
لحب والنَّوى كثير اللُّب جيد الطعـم  األول منهما صغير ا نوعينويفترق إلى ، "سواد: "ويسمى
: الثالث يسـمى  الصنفو، الثاني كبير الحب والنَّوى قليل اللُّب وطعمه غير لذيذالنوع و، لذيذه

، أسود يشبه حبه حب البندق ونواه صغار وطعمه ألذ طعـم  :وصفته، وهو نادر قليل" القُفيفَات"
فإذا يبس كـان رأس الحبـة   " الفَحج: "والرابع يسمى، فموإذا فُرِك تقصف فإذا ُأكل تَعلَك في ال

 .)٣(أبيض وسفلها أخضر وهو كثير الشحم يتعلك في الفم عند األكل
، سنْقُرِي من الثِّعل ربـع دينـار   )٤(وكان سعر أربعة َأزبود، ومن أنواع الرطَب ثَعل ومولِّد
ة َأزسيد خَمر وهو الجحلِّد الدونْقُرِيوالمود سـود   -وهو السلة الكبيرة -والعيار، ببتسع ستة َأز

سـلة بربـع    ةي عشرتاثنثمن وإذا رخص كان ، سنْقُرِي والسالل سلَل العيار كل ثمان ربع دينار
 .)٥(والسلَّة تسع ثلثي زبدي سنْقُرِي، نصف وثمن ديناربدينار والسالل الصغَار كل مائة سلَّة 

الدولَة الرسوِلية ترصد مبالغ مالية ثابتة تُخصص لشراء الرطَب أو غيـره   وكانت
من السلَع الغذائية األخرى فيما يسمى راتباً وتُرسل بصفة مستمرة إلى دور تابعة للدولَـة  

وكان الديوان يخصص مبلغ خمسين ومائة دينـار  ، ولألسرة المالكة في جميع أنحاء البالد
                                                 

وكان من األمراء ، عرف بالشجاعة والكرم: محمد بن حسن بدر الدين بن علي بن رسول: أسد الدين) ١(
 .٥٤٩ص ٢ج، السلُوك: الجنَدي. وتوفى عن نيف وستين سنة، الذين دأبوا على التمرد والعصيان

 .٣٠٥ص ١ج، العقُود: الخَزرجِي، ٤٠٥ص ١ج، السلُوك: الجنَدي) ٢(
محمـد  : قتحقي، في نُظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظَفَّري الوارف المعارفنور : مجهول )٣(

 ١ج، م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ -صـنْعاء  -المعهد الفرنسي لآلثار والعلـوم االجتماعيـة  ، عبد الرحيم الجازم
 .٢٤٨ص

ويكـون عيـار   . وهو بالتقريب قدر حمل جمل، مكيال قديم عند اليمنيين يختلف من منطقة ألخرى: الزبدي )٤(
يق اليابس ألنه رزين الحتس العدود بالعب٣٤٢، ٣٤٠ص ١ج، المصدر السابق. ب وال يقع فيه تفاوتاَألز. 

 .٤٠٧ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٥(
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دللرعبِيد للوب المفرق في زلَّة وكانت  -وهو األسبوع -اتالواحد وكان مقداره ثمانمائة س
 وكان يخصص للدار الشَّمسي، تُحمل هذه السالل على الجِمال وكل جمل يحمل مائتي سلَّة

جهة الطواشـي  ، وجهة الطواشي إقبال مائتي سلَّة، مائتي سلَّة )١()م١٢٩٦/  ه٦٩٥ ت(
جهة الطواشـي جمـال   ، جهة الطواشي فَاخر الواثقي مائة سلَّة، ر اَألشْرفي مائة سلَّةفَخْ

 .)٢(جهة العشاراي خمسين سلَّة، الدين عفيف المعروفة بالقَلَة خمسين ومائة سلَّة

سمية فقد أشارت السجالت الر، واهتم معظم سالطين الدولَة الرسوِلية بأمور النَّخْل
عشرة آالف نَخْلَـة   )م١٢٩٧-١٢٩٥ /ه٦٩٦-٦٩٤( إلى امتالك السلْطَان اَألشْرف اَألول

 /ه٧٦٤-٧٢١( وكـان السـلْطَان المجاهـد    ،)٣(في شمال غرب زبِيد قبل توليته الحكْـم 
 ومن حـرص السـلْطَان اَألشْـرف الثـاني    ، يباشر نَخْلَه الخاص بزبِيد )م١٣٦٣-١٣٢١

 بأمر النَّخْل قيامه بمراعاة غرسـه وجبايـة أموالـه    )م١٤٠٠-١٣٧٧ /ه٨٠٣-٧٧٨(
 ٢٣ /ه٧٩٩شَـعبان ٢٤(جباية النَّخْل في زبِيد مرتين كانت األولى فـي لكمباشرته ، بنفسه
 ٨ /ه٨٠١ شَـوال  ٣( فـي فوأما الثانية ، يونيو/وظل هنالك حتى رمضان )م١٣٩٧ مايو
 .)٤()م١٣٩٩أغسطس ١ /ه٨٠١ ي القعدةذمن  ٢٨( إلى )م١٣٩٩ يونيو

 :والحبوب الغالل
 :البر والذُّرة

تعددت أنواع البر في اليمن ففي صنعاء والمناطق المحيطة بها كان فيهـا أربعـة   
، والعقْـر ، القيـاض : الجيد ومن أصنافه -نسبة إلى قاع البون -أولها البر البوني، أنواع

                                                 
)١ (ار الشَّالدمور يسنْصظَفَّر يبرها ويرجع إلى سياسـتها فـي   ، كانت موصوفة بالدهاء: بنت الموكان أخوها الم

وتوفيت بدار المَؤيد بتَعـز  ، ز تعرفان بالشَّمسيةوبنت مدرستين بزبِيد وتَع، وتولت كفالة المَؤيد، كثير من شئونه
، كتاب السمط الغالي الثمن في أخبار الملـوك مـن الغـز بـاليمن    : ابن حاتم). م١٢٩٦مايو٥/ه٦٩٥رجب ١(

 .٤١ص ٢ج، السلُوك: الجنَدي، ٢٤٩ص، )ت.د(-الرياض-أضواء السلف، ركس سمث:تحقيق

 .٤٠٨ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٢(
 .٤٠٦: ٤٠١ص، المصدر السابق والجزء: مجهول )٣(
 .٣٠٥، ٢٩٠، ٢٣٢ص ٢ج، العقُود: الخَزرجِي )٤(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٢٠ - 

والنوع الثاني البر الحضورِي األبـيض  ، الخُبز المفْتُوح والمصرِيويعمل منه ، والصراب
نسبة  -البر الميسانيالرابع و، والثالث البر الذَّمارِي، من بالد حضور في بالد بني شهاب

 .)١(إلى بالد ميسان
ـ     " بر وسني: "وكان هناك نوع من القمح يسمى  نذكـر عرضـاً عنـد الحـديث ع

وكـان  ، لمخصصات التي كانت تمنحها الدولَة لجهة الطَّواشي دينار الجبي بحصـن جبـأ  ا
 .)٢(مقدار المنح مائتين وألف زبدي في السنَة

وقد ذكرت السجالت الرسمية العائدة للدولَة الرسوِلية أسعار البر والـدقيق فـي مدينـة    
واألقل منـه فـي كـل    ، فالبر العال كل ثالثة َأزبود ونصف دينار )م١٢٩١/ه٦٩١( المهجم سنة

 .)٣(وفي كل ثالثة َأزبود ونصف من الدقيق الجيد أو المتوسط دينـار ، أربعة َأزبود إال ربع دينار
 .)٤(بشها زرع في وادي بقْالن في بالد بنيمن أنواع الذُّرة في اليمن الذُّرة السنْبلَة وكانت تُ

 :األرز
السلَع الغذائية التي كان يتم استيرادها فلم يكن اُألرز يـزرع   بينكان من  األرز يبدو أن

وكان أول مـن زرع األرز بـوادي زبِيـد السـلْطَان     ، )م١٣٨٨/ه٧٩١( في اليمن قبل سنة
 )م١٣٩٨ نـوفمبر  /ه٨٠١ اَألولربِيـع  (وفي، )م١٣٨٨ /ه٧٩١( اَألشْرف الثاني وذلك سنة
ومـائتي  ن يثمـان في األولـى   ثالث مرات فبلغتبوادي زبِيد  السلْطَانضرب األرز من أمالك 

 بينما كانت الثالثـة فـي   ،من األولى اًنحو فبلغتالحادي والعشرين  يومالثم ضرب في ، حمل
يـة أن  وقد ذكـرت المصـادر التَّارِيخ   .)٥(يوم السادس والعشرين وهي دون التي قبلها بكثيرال

 .)٧(كان يعمل عطاراً بعدن ويبيع األرز )٦()م١٢٨٦/ ه٦٨٥ت( حجر االفقيه أب
                                                 

 .٢٤٣ص ١ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .٥٣٢ص ١ج، المصدر السابق والجزء: مجهول )٢(
 .١١٠ص ٢ج، المصدر السابق: مجهول )٣(
 .٢٤٣ص ١ج، المصدر السابق: مجهول )٤(
 .٩٩ص، تاريخ الدولَة الرسوِلية: مجهول، ٣١٨، ٣٠٠ص  ٢ج، قُودالع: الخَزرجِي )٥(
بلد بين  -أصله من الهجرتين: أبو الحسن علي بن محمد بن حجر بن أحمد بن علي بن حجر األزدي )٦(

 ٥وكان فقيهاً محدثاً وتوفى ليلة األربعـاء  ، وسكن مدينة عدن  ه٥٩٨ولد سنة  -الشحر وحضرموت
 .٤٢٣، ٤٢٢ص ٢ج، السلوك: نَديالج.  ه٦٨٥صفر 

 .٢٤٣ص ١ج، العقود: الخزرجي، ٤٢٧ص ٢ج، السلوك: الجنَدي )٧(



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٢١ - 

المظَّفَـر  وقد كثرت كميات الغالل والحبوب في الدولَة الرسوِلية مما حدا بالسلْطَان 
 /ه٧٠١ت( ي نُمـي أبصاحب مكَّة ليرسل أن  )م١٢٩٥-١٢٥٠/ ه٦٩٤-٦٤٧( الرسوِلي
-١٢٩٦ /ه٧٢١-٦٩٦(السـلْطَان المَؤيـد   وكذلك فعـل ، غلِّة )١( عمائة مدأرب )م١٣٠١
 .)٢(في العام الذي تولى فيه الحكْم )م١٣٢١

 :طُرق حفظ الحبوب
كانت الحبوب تُحفظ في مدافن منقورة في الصخور الصـماء أسـفل المنـازل أو    

وما قاربها أنه من أراد أن يدفن مع  )٣(وقد جرت العادة في جميع البالد التَّعزية، هابجوار
 .)٤(في السنَة مائة زبدي زبديين ونصفكل أناس سلَّم لهم اُألجرة المعتادة وهي عن 

 :الضريبة المعتادة في األهراء
ن في جميع أنحاء الدولَة ضـريبة تسـمى   يؤخذ عن كل حمل يأتي به الفالحوكان 

كما كان يؤخذ ثمن دينار مقابـل القيـام   ، ا ربع وثمن ديناربواجب الكف والمسحة مقداره
يؤخذ عن  -" اَألوسبة: "وهو ما يطلق عليه - وفي محصول التمر والزبيب، بكيل الحبوب

 .)٥(كل حمل ثمن دينار

 :التوابل والبهارات
 شَـوال ( فـي  )م١٣٢١-١٢٩٦/ه٧٢١-٦٩٦( أرسل السلْطَان المَؤيد الرسـوِلي 

هدية إلى السلْطَان النَّاصر محمد بن قالوون أثناء فتـرة حكمـه    )م١٣٠٥أبريل  /ه٧٠٤
، والقرنفـل ، فيها كميات كثيـرة مـن الفلفـل    )م١٣٠٨-١٢٩٩/ ه٧٠٨-٦٩٨( الثانية

                                                 
ف الدين سنقر األتابك األيوبى وهو أول مـن  ينسبة إلى األمير س(مفرد أمداد، وهو من المكاييل الشرعية فالمد السنقرى : المد) ١(

ـة   اثنين وثالثين ثمناً، والثمن ع) حدد عيار هذا المكيال ـدنى مائ شرة أزبود سنقرى وهو بالتعزى ثمانين فالجندى سبعين وبالع
 .٧٧، ص١نور المعارف، ج: مجهول :انظر .وأربعين

 .٣٣٥ص ١ج، العقُود: الخَزرجِي )٢(
)٣( زبِر"بفتح فكسر، مدينة كبيرة في السفح الشمالي لجبل : تَعـا    " صالشامخ، تبعد عـن صـنعاء جنوب

، معجم البلْـدان والقبائـل اليمنيـة   : تخذها الرسوليون عاصمة لدولتهم، المقحفيميالً، ا ٢٤٥بمسافة 

 .٢٣١، ص م١٩٨٥منشورات دار الكلمة، صنعاء 
 .٣٧٦، ٣٧٥ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٤(
 .١١٨، ١١٧ص المصدر السابق والجزء،: مجهول )٥(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٢٢ - 

 .)١(وغير ذلك، والزنجبيل
رسول ملك السنْد بالتُّحف والهدايا ومعهم غراسات  )م١٣٦٦/ه٧٦٨( ووصل سنة

 .)٢(األحمر واألصفر واألزرق شجر الفلفل
كل رطْل بسـتة   )م١٢٩١/ه٦٩١( وكان يباع الزنجبيل في مدينة المهجم في سنة

 .)٣(فلوس

 :الزعفران
، يعمل عطاراً بعدن )٤()م١٢٧٧/ه٦٧٦ت( كان الفقيه محمد بن أبي بكر بن حزابة

 .)٥(ولم يكن موجوداً إال عند الفقيه ابن حزابة، ويتاجر في الزعفران

 :الفواكه
، والتُّفَّـاح ، )٦(فَرجلوالس، والرمان، وجد باليمن العديد من أنواع الفواكه مثل العنب

وهـو جـوز    -وغُرست في قرية رباك بعدن أشجار النَّارجِيل، والموز، والتوت، والخوخ

                                                 
محمد الحبشى، ومحمد أحمد السنبانى،  عبد اهللا:بهجة الزمن في تاريخ اليمن،تحقيق: ابن عبد المجيد )١(

نهايـة اَألرب فـي فنـون    : النويري، ٢٣٦، ٢٣٥ص، م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ -صنعاء-دار الحكمة اليمانى
، �٦٨ ٣٢ج، م٢٠٠٤/ه١٤٢٤ -بيـروت  -دار الكتـب العلميـة  ، مجموعة من العلمـاء : تحقيق، األدب

محمـد مصـطفي   .د:تحقيق، لمعرفة دول الملوك لُوكالس: المقْرِيزِي، ٣٦١ص ١ج، العقُود: الخَزرجِي
، م١٩٣٤لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر   ، دار الكتب المصرية، سعيد عبد الفتاح عاشور.زيادة،د
ـ الجعقد : العيني، ١٧٩ص ٤ج، .م١٩٧٣، م١٩٧٢، م١٩٧١، م١٩٧٠، م١٩٥٨، م١٩٥٧ انم   ���

الهيئة المصرية العامـة  أجزاء،  ٤، د أمينمحمد محم. د. أ: ووضع حواشيه حققه، ���ر�� أه�� ا
	���ن   
 .٣٧٧ص ٤ج، م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مركز تحقيق التراث ،للكتاب 

قرة العيون في أخبـار  : ابن الديبع، ٦٨ص، تاريخ الدولَة الرسوِلية: مجهول، ١٣٥ص ٢ج، العقُود: الخَزرجِي )٢(
 .٣٧٠ص، م١٩٨٨/ ه١٤٠٩، ٢ط-القاهرة-سلفيةمحمد بن على األكوع،المطبعة ال:اليمن الميمون،تحقيق

 .٣٥٦ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٣(
كان في بدايته يعمل عطاراً بعدن ثم اشتغل بالعلم فقرأ الفقه على : أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن حزابة )٤(

 .٤٢٧ص ٢ج، السلوك: الجنَدي. ه٦٧٦ومات سنة، أبي شعبة واألصول على البيلقاني الوافد حتى برع

 .٢٠٣ص، ١ج، العقود: الخزرجي، ٤٢٧ص، ٢ج، السلوك: الجنَدي )٥(
قدره قدر شجر التُّفَّاح إال أنه أعرض ورقاً ، واحده سفرجلة وهو نوع من الفواكه معروف: السفرجل )٦(

ار الكتب د، عبد الحميد هنداوي.د:تحقيق، كتاب العين: الفراهيدي. يكون في حجم الرمان، وأغلظ وثمراً

تـذكرة أولـي األلبـاب    : األنطاكي، ٢١٠ص ٦ج] س ف ر ج ل[، م٢٠٠٣/ه١٤٢٤ -بيروت-العلمية

 .٢١٥ص ١ج، )ت.د(-القاهرة-مكتبة الثقافة الدينية، الجامع للعجب العجاب المعروفة بتذكرة داوود



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٢٣ - 

 .)٣(والنَّارِنْج، )٢(والشَّكي والبركي، )١(واُألتْرج -الهِنْد
إحداث مجرى للمـاء   )م١٤٠٠-١٣٧٧/ه٨٠٣-٧٧٨(نُسب إلى اَألشْرف الثانيو

وأمره أن ، يفطسراج الدين عبد اللَّ في بساتين دار الشخوين بنَخْل بزبِيد على يد القاضي
كما أمر المشد بتَعز بحمل ألف غرسـة مـن   ، يغرس فيه شجر الموز وسائر الخضروات

ـ  -التِّين -والبلس، وخوالخُ، والتُّوت، أشجار العنَب لوالسجـان ، فَرموالمشْـمش ، والر ،
 /ه٧٩٨ شَـعبان  ٨( وكـان ذلـك فـي   ، فحملت وغُرست بزبِيـد  -الكُمثرى -واألجاص

 .)٤()م١٣٩٦مايو١٧
ومن الفواكه أيضاً البطيخ وكان له عدة أنواع فمنه البطيخ البخاري وسعر األلـف  

 .)٥(ي األلف منه بخمسة وعشرين ديناراًوالبطيخ البلد، منه ثالثون ديناراً
وكانت الدولَة الرسوِلية ترصد مبالغ مالية ثابتة تُخصص لشراء البطيخ أو غيـره  
من الفواكه والسلَع الغذائية فيما يسمى راتباً وتُرسل بصفة مستمرة إلى دور تابعة للدولَة 

ما أحضره الخُضـريون أعـد   ينة زبِيد وومنها مد، ء البالدولألسرة المالكة في جميع أنحا
وإذا كان قليالً في السنَة سعر ، لهم الديوان ثمنه وهو سعر المائة من البطيخ ثالثة دنانير

لشَّـربخَانَاه  ل، وكان الراتب المفرق في زبِيد عشرة أحمال، لهم المائة بثالثة ونصف دينار
جهـة الطواشـي جمـال    و، الطواشي إقبال حملَينو، حملَينالدار الشَّمسي و، ثالثة َأحمال

                                                 
وتقيم نحو عشرين : لورديوزاد ابن ا. هي شجرة ال تنبت إال في البالد الحارة: قال القَزوِيني: اُألتْرج )١(

ذهبي اللَّـون ذكـي الرائحـة    ، بالشجر ناعم األغصان وثمره كالليمون الكبير: ووصفه األنطاكي. سنة
 -مؤسسة األعلمـي ، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات: القَزوِيني. وعصيره حامض

طبع مطبعة الحلبي ، وفريدة الغرائبخريدة العجائب : ابن الوردي، ٢٠٧ص، م٢٠٠٠/ه١٤٢١ -بيروت

 .٤٢، ٤١ص ١ج، تذكرته: األنطاكي، ٩٨ص، ه١٣٠٢-القاهرة-البابي

 أصـل  من يخرج وثمرها، أخضر الكرنب بورق شبيه وورق غليظة ساق له شجر :الشَّكي والبركي )٢(
، الشـكّي  هوف ذلك فوق كان وما أطيب، ومطعمه وحالوته البركي فهو باألرض منه اتصل فما الشجرة
وهو ثمر بديع الصفة شـهي   لذيذ شهي الثمر هذا ولحم ويؤكل النار يشوى في البلوط حب مثلوثمره 
، ١ج، م٢٠٠٢، مكتبة الثقافـة الدينيـة  مجلدان،  ،نُزهة المشْتَاق في اختراق اآلفاق :اإلدريسي. الطعم
ـ   :ابن بطوطة، ٨٥، ٨٤ص مصـار وعجائـب   ب األرحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فـي غرائ

 .٩٤ص ٣ج، م٢٠١٠، قطر، دار الشرق العربي األسفار،

تـاريخ ثغـر   : بامخرمة، ٣٩، ٣٦ص، ٤ج، رمسالك األبصا: العمرِي، ١٨٣ص ٢ج، السلوك: الجنَدي) ٣(

 .٢٠ص ١ج، م١٩٩١/ ه١٤١١، ٢ط -عدن،مكتبة مدبولي
 .١٠١ص، بغْية المستَفيد: عابن الديب، ٩٩ص، تاريخ الدولَة الرسوِلية: مجهول) ٤(
 .٥٤ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٥(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٢٤ - 

الطواشـي فَخْـر   و، الطواشي فَاخر الـواثقي حمـال  و، الدين عفيف المعروفة بالقَلَة حمال
 .)١(وكانت عبرة الحمل ستة وخمسين ومائة حبة، اَألشْرفي حمال

ويقطف فيكـون منـه الحبـة    ، زبِيب األحمروَأما العنَب فكان ال يقطف حتى يكثر فيه ال
 .)٢(واألحمر يقطف ويحمل إلى الجرن ويشمس، الخضراءالحبة الحمراء والحبة البيضاء و

والجنْـب الواحـد    ،يسمى بالجنْـب ووكان السفَرجل والرمان يباع في مدينة عدن 
مـائتين  يبلغ والجنْب السفَرجل ، ن ومائةين ومائة حبة وقد يكون خمسيالرمان يبلغ عشر

بون يريد الشِّراء بالجملة كـان  كان الزوكانت تتم عملية البيع على قدر الزبون فإذا ، حبة
لم يكن  ذاأما إ، فَرجل سبعة أو ستة دنانيرسسعر جنْب الرمان عشرة دنانير وسعر جنْب ال

، جملة كان سعر جنْب الرمان سبعة أو سـتة أو خمسـة دنـانير   الزبون يريد الشِّراء بال
 .)٣(والجنْب السفَرجل خمسة دنانير

 :الضريبة المعتادة عند جباء المحاصيل الزراعية
، ورجع اليوم يؤخذ فيه نصف دينار، ثمن دينار اًزراعي خذ من كل عشرين حقالًكان يؤ

كما كان يؤخذ فـي كـل عشـرة    ، ي كل حمل دينار وربعوكان يجبى لخزانة الدولة من البر ف
 .)٤(ورجع اليوم يؤخذ في كل دينار نصف الزبدي، دنانير زبدي مقابل القيام بكيل الحبوب

وفي حالة كيل اَألذْهاب بمنطقة الجبل فيؤخذ أربعة أزبـود جنَـدي عـن الـذَّهب     
 .)٥(والذَّهب الخماسي زبدي جنَدي، يوالذَّهب الثماني ثالثة أزبود جنَد، الجاري

   ولَـة الرة للديـمسة في السـجالت الردعى ابن الكُبِيبة سـنة  وكتب رجل يـوِليس 
عن محصول العنَب في كل من جهات عبدان وَأورمة والعرِمة وخَـدير   )م١٢٩٥/ه٦٩٥(

باسم أصـحاب مـزارع    )٦(بالمدالة المحصول -ر بالظَّنيقُد -أنه متى وجد عنَب يخْرص

                                                 
 .٤٠٨، ٤٠٧، ص١ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .٢٤٢صوالجزء،  السابقالمصدر : مجهول )٢(
 .٣٨٠صالمصدر نفسه والجزء، ) ٣(
 .١٢٢صالمصدر نفسه والجزء،  )٤(
 .١٢٣صالمصدر نفسه والجزء،  )٥(
، وكان للمـدالَة أعيـره مختلفـة   ، ل للسوائل قُدر عياره بأربعة عشر رطالً بغدادياًمقدار كي: المدالَة )٦(

نفسه المصدر . وتُنسب إلى عدد من المناطق اليمنية كالمدالَة البحرانية والتَعزية والقياضية والمخالفية
المعهـد  ، مد عبد الرحيم الجازممح: تحقيق، الدولَة المَؤيدية ارتفاع: مجهول، ٣٣٦، ٣١٢صوالجزء، 

 .٣ص، م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ -صنْعاء -والمعهد األلماني لآلثار، الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية
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، ثم يحمل العنَب إلى خزانة حصن تَعـز ، ويؤخذ الخُمس منه للديوان ضريبة عليه، العنَب
فتُثَمن كـل   اًومن تأخر عليه عنَب لم يحمله ثُمن على قدر السعر وقد يكون العنَب رخيص

وال يكـون التَّثمـين إال آخـر    ، ن بدينارامن المداليتفتُثَ وقد يكون غالياً، الث مدال بدينارث
 .)١(شيء بعد أن يحملوا جميع العنَب ويتأخر من يتأخر

 :السلع الغذائية الصناعية: ثانياً
 :صناعة السكَّر والضريبة فيه

ولَة وقد تحدثت السجالت الرسمية العائدة للد، مسابك لصناعة السكَّر )٢(كانت بذي جِبلَة
فقد ذكر الشَّـيخ رشـيد الـدين    ، الرسوِلية عن قانون تكلفة صناعة السكَّر في مخْالف جعفَر

 منْصور بن حسن أنه قد جاء مقدار قصب السكَّر المزروع في منطقتي عنَّة والملَينَة في سـنة 
وقد كتـب   -ضريبة ُأخذ عليها خمسة عشر رطالً -خمسة آالف رطل عنِّي )م١٢٩٢/ه٦٩٢(

وقـد  ، أنه قد بلغ عشرة آالف وهي تُساوي ثمانمائة ذَهب جنَـدي " ابن الرامي: "رجل يسمى
جرت العادة من قديم الزمان أن ُأجرة حمل قصب السكَّر من عنَّة والملَينَة إلى المسابك التَّابعـة  

ل القدور التي تستخدم لسبك السـكَّر أو تكريـره   وأن ُأجرة استعما، للدولَة في جِبلَة ألف دينار
 .)٣(ن وثلثان ومائتوألف مد عنِّي والضريبة فيه عشر

ن في تسليم القصب إلـى الضـامن   الرسمية إذا تأخر المزارعو ودون في السجالت
ثَمسفيب ويدفع المزارعون خُمولَةن القَص٤(ه لديوان الد(. 

مـن   -ستمائة وعشرين وألف رطل بغـدادي  -ل ألف رطل عنِّيويأتي من سبك ك
ن من السكَّر األول ستمائة رطـل سـكَّر أبـيض والثـاني وخمسـين      عاالسكَّر األحمر نو

وإذا طُلب السكَّر مكَرراً سبِك الجزء المطلـوب  ، وخمسمائة وألفي رطل من سكَّر القطَارة

                                                 
 .٣٨٠، ٣٧٩ص، ١ج، نور المعارف: مجهول )١(
من مخالف جعفر، وجبلة كان رجالً يهودياً يبيع الفخار فى الموضع الذى بنيت فيه وبـه  : ذى جِبلة) ٢(

ـ ٤٥٨-٤٣٩(المدينة، وأول من اختط ذى جبلة على بن محمـد الصـليحى    سميت -١٠٤٥/ هـ
البلدان اليمانية عند ياقوت الحموى، مؤسسة : إسماعيل بن على األكوع: إسماعيل األكوع). م١٠٦٦

 .٧١، صم١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٢الرسالة، بيروت، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ط

 .١٠٢ص ٢ج/ ٥٣١ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٣(
 .١٠٣، ١٠٢ص ٢ج، المصدر السابق: مجهول )٤(
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عمل ، كَّر األبيضسبكه من الكمية الموجودة من السفَّى يصكَّر الموهناك نوع آخر من الس
: ومن السـكَّر المصـفَّى يخـرج نوعـاً آخـراً يسـمى      ، في المعصرة من السكَّر األحمر

 .)١("مرامير"
كما تحدثت السجالت الرسمية العائدة للدولَة الرسوِلية عن قانون تكلفـة صـناعة   

وكان يأتي من سـبك  ، د وأنه كان يصنع بها نوع من السكَّر يسمى بالشرقيالسكَّر في زبِي
 .)٢(كل مائة من السكَّر الشرقي ثلث الكمية سكَّر أبيض والثلثان سكَّر قطَارة

كما تحدثت السجالت نفسها عن قانون تكلفة صناعة السكَّر في مدينة المهجم فقـد  
ن سـكَّر  الشرقي الخُمسـا  -قَصب السكَّر عصارة -من القَنْد كان يأتي من مائة من كبير

 .)٣(وهو السكَّر المدقوق أو غير النقي -أبيض والثالثة األخماس قطَارة ورتْم

 :ضمان المسبك
والضامن هـو شـخص   ، المسبك هو مصنع أو ورشة لصناعة السكَّر تابع للدولَة

وإذا طُلبت ضريبة الضـمان  ، لمال سنوياً مقابل استثماره للمعصرةمن ا اًيدفع للدولَة مبلغ
وقد تقرر له ، )٤(من قَصب السكَّر عشرة أرطال عنِّي -عود -حسب الضامن في كل جريدة

وهو مصطلح يطلـق علـى مقـدار وزن معـين مـن السـكَّر        -زائداً عن قيمة المركَب
 .)٥(وفائدة ربع وثمن دينار، دينارالواحد ضمان  -المستخلص من القصب

 :ضمان المعصرة بزبِيد
تقرر بين المبتاعين بزبِيد أن له زيادة على السعر المحدد لمعاصر الزيوت الخاصة 

وهـي   -التي تقع خارج نطاق سوق المعاصر بزبِيد وأن مقدار هذه الزيادة في كل ثمنيـة 
 .)٦(نصف دينار -ونصف الرطل مكيال الزيوت بزبِيد يبلغ أحد عشر رطالً مصرياً

                                                 
 .١٠٣ص، ١ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .١٠٥ص، السابقالمصدر : مجهول )٢(
 .١٠٦صالمصدر نفسه والجزء،  ) ٣(
 .١٠٣ص، ٢ج، المصدر نفسه )٤(
 .١٢٢ص ١ج، نفسهالمصدر  )٥(
 .١٢١ص، نفسه والجزءالمصدر  )٦(
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 :صناعة الزنْجبِيل المربا
وعن صناعة الزنْجبِيل المربا فقد أملى رجل يعرف بالبقي السنْهورِي في السجالت 
الرسمية للدولَة الرسوِلية طريقة صنع الزنْجبِيل المربا العال الراب وقد ذكر أنه كان يصنع 

، وأشار إلـى أنـه نوعـان مطحـون ومقصـوص      -لعله بالمهجم -ت حي الحطبافي بي
والمقصوص أربعـة  ، يحتاج إلى أربعة أرطال عسل مع رطل ونصف زنْجبِيل: فالمطحون

 .)١(أرطال عسل مع رطلين زنْجبِيل

 :صناعة الزبِيب
األخضر يصنع ف ،خضر واألحمر واألسودهي األهناك ثالثة أنواع من الزبِيب  كانت

فيقطف العنقود وهو في نهاية الخُضرة وفيه بعض حموضـة  ، من أصناف العنَب األبيض
ثم يحفظ في غُرف المنازل السكنية على حبال رفيعة كل عنقود بجوار اآلخـر ثـم تُقفـل    
الغُرف وتُسد نوافذها حتى ال يدخلها الهواء مدة شهرين ثم يجنى من علـى الحبـال وال   

ثم يترك في الشَّـمس  ، والزبِيب األحمر يقطف عند تمام العنَب. إلى تعرضه للشمسيحتاج 
على األرض في موضع مكشوف في الهواء الطلق يسمى بالجرِين وال يفرش تحته شيء 

وإذا أراد لونه أحمـر  ، وال يقلب مدة شهر وخمسة وعشرين يوماً تقريباً حتى يجف العنَب
لب على وفاء خمسة عشر يوماً فيجعل أعلى العنَب أسفله وأسفل العنَـب  شديد الحمرة يق

صنعه مثل طريقة صـنع   نه يكون من العنَب األسود وطريقةوَأما الزبِيب األسود فإ. أعاله
 .)٢(الزبِيب األخضر

مـن   األول النَّجراني وهو األسود الكبير: وكان هناك ثالثة أنواع من الزبِيب بصعدة
والنوع الثاني األخضر يقطف من حضيرته ويعلـق  ، بالد وداعة يقطف ويحمل إلى الجرن

والنوع الثالث يسمى األبقع ، فيها حتى يشرب الماء الذي فيه فإذا يبِس نشر على األنْطَاع
 .)٣(وهو أخضر وأحمر مخلوط ويترك في حضيرته

                                                 
 .١٠٦ص ٢ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .١٧٠، ١٦٩ص، المصدر السابق والجزء: مجهول )٢(
 .٢٤٩ص ١ج، نفسهالمصدر  )٣(
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 :صناعة الزيوت
، كما كان في مدينة زبِيـد معاصـر أيضـاً   . )٢(معاصر للزيوت)١(بةكان بقرية اللَّخَ

وكان سعر الجلْجالن قبل االعتصـار كـل زبـدي    : وكانت قيمة اعتصار الجلْجالن مختلفة
والعصرة الواحدة ستة أزبود ونصف ويأتي منها ثمنية ونصـف مـن   ، وربع بدينار واحد

وعصـارة  ، اًمصـري  اًونصف ووزن الثمنية أحد عشر رطالً، داًالسليط إذا كان الجلْجالن جي
كما أوردت السـجالت  ، وأجرة العصرة ثلث دينار اًمصري هذه العصرة خمسة عشر رطالً

العائدة للدولَة الرسوِلية نسخة أخرى في اعتصار الجلْجالن في مناطق الجبال فعـن كـل   
وإذا كان سليط المـد مـن   ، بع مع العصارةخمسة أزبود يأتي منها ثمنية وربع وأجره ر

 .)٣(الجلْجالن أربعة عشر ثمنية نصف وربع فأجرته عصارتُه
في سجالت الدولَة الرسـوِلية عـن قيمـة    " الحداد: "وقد أملى رجل عصار يسمى

خمسـة   في الثمنية السليط يحتاج إلى هفذكر أن )م١٢٩٢/ه٦٩٢( االعتصار بالمهجم سنة
وذكر تفصيل ذلك فالجلْجالن على ، عشر زبدي بزبدي الجلْجالن وهو زبدي وربع سنْقُرِي

وأجرة العصـار  ، وسعر خمسة أزبود دينار، ثالثة دنانيرب اًسعر الوقت خمسة عشر زبدي
 .)٤(وصاحب المعصرة ربع دينار

فكل رطلين من اللَّوز  -نيون اللَّوزويسميه اليم -وَأما عن اعتصار الفول السوداني
فجـاء   )م١٢٩٣أغسـطس /ه٦٩٢رمضان( وقد اعتصر اللَّوز في، يأتي برطل من الدهن

 ونصف بغدادي عنه سليط اثني عشر رطالً أربعة أزبود تَعزِي وزن تسعة وعشرين رطالً
أرطـال  فيكون الزبدي الواحد سبعة أرطال وربع وثمن عنه سـليط ثالثـة   ، وربع وثمن
 .)٥(وُأوقية وثمن

                                                 
وهي قرية في ساحل َأبين فـي الجهـة الشـرقية مـن مدينـة عـدن       ، األخَبة: ويقال لها: اللَّخَبة )١(

ـ  : المقحفـي . وكانت لها شهرة قديمة وعمرت فيها المساجد واألربطـة ، كم١٤بمسافة دان معجـم البلْ
 . ١٣٧٢ص ٢ج، م١٩٨٥، منشورات دار الكلمة، صنعاءوالقبائل اليمنية

 .٢٢ص ١ج، ثغر عدن: بامخرمة )٢(
 .٣١٠، ٧١ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٣(
 .٣١١ص، المصدر السابق والجزء: مجهول )٤(
 .٣١١ص والجزء، نفسهالمصدر  )٥(
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كان فـي  ، وذكر المَؤرِخون أنه كان في مدينة ذي جِبلَة مسبك لسكر األمالك السلْطَانية
-١١٨٢/ ه٥٩٣-٥٧٨( يقـيم بهـا طُغْتَكـين اَأليـوبِي    " دار الـرزاق "األصل داراً تعرف بـ

وعرفت بالد . )١(ينة زبِيدبمد" الشرقي: "كما كان هناك مسبك لنوع من السكَر يدعى، )م١١٩٧
وإلـى   -بمعاصر الزيوت؛ إذ كانت تكثر فيها -بمخْالف الصلْو في جنوب شرق تَعز -الدملَُؤة
وأشارت السجالت الرسمية العائـدة للدولَـة   ، زراعة السمسم واللَّوز والفول السوداني -اليوم

لمناطق التهامية من الزيوت ستمائة وأحد عشـر ألـف   الرسوِلية أنه قد بلغ مقدار ما أنتجته ا
وقد بلغ عائدات معاصر الزيوت إلى خزينة الدولَة في أحد أعوام حكْم السلْطَان المّؤيـد  ، مدالَة

 .)٢(تسعين وثالثمائة دينار )م١٣٢١-١٢٩٦/ه٧٢١-٦٩٦(الرسوِلي 

أحد أعوام حكْم المَؤيد بعض الصناعات األخرى ورصد ديوان الدولَة الرسوِلية في 
فقد بلغت عائدات السكَر األحمر من المنـاطق التهاميـة   ، التي كانت رائجة في ذلك الوقت

وبلـغ  ، )٣(ومن المناطق الجبلية اثنين وتسعين ألف رطْل عنِّـي ، اثنين وسبعين ألف رطْل
ومن المناطق الجبلية ستة وثالثين ، اًثالثين بهاراً وثلثالعسل من المناطق التهامية تسعة و

ومن المنـاطق  ، وبلغ السمن من المناطق التهامية خمسين بهاراً وست جِرار، اًبهاراً وثلث
وانفردت المناطق التهامية بإنتاج كميات من الصابون ، وست جِرار الجبلية خمسين زبدياً

ينوالشَّمارهع باً والشَّمارهون سبعة عشر باب٤(ع وبلغ الص(. 

 :المأكوالت
 :الخبز

وقـد أوضـحت   . ومن أنواع الخُبز الرقَاق. )٥(يباع في حافة الخبازين بزبِيدالخبز كان 
ق فالزبـدي  السجالت الرسمية العائدة للدولَة الرسوِلية القانون الدارج في عمـل خُبـز الرقَـا   

                                                 
 .١٠٥، ٦ص ٢ج، معارفنور ال: مجهول، ٣٦٦ص ١ج، السلُوك: الجنَدي )١(
 .٣٠٧ص، المصدر السابق: مجهول )٢(
وكان معيـاره  ، وهو واد خصب في بالد العدين غرب مدينة إب، ينسب إلى وادي عنَّة: الرطل العنِّي )٣(

وخُصص الرطل العنِّي في عملية وزن السكَر الذي كان يستخرج من معامـل  ، رطلين بغداديين: يساوي
 .١٠٥: ١٠٢ص ٢ج، المصدر السابق: جهولم. ذي جِبلَة

 .٢٩٢، ١٦٤، ٣، ٢ص، نفسهالمصدر ) ٤(
 .١٦٣ص ١ج، العقُود: الخَزرجِي )٥(
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رطال دقيق األفالعشرة ، الدقيق التَّعزي وزنه ستة أرطال بالبغدادي يعمل منه ستة دسوت كبار
، وَأما خُبز الخَمير فالقرص وزنه رطل ونصـف بالبغـدادي  ، رقاقالمن خُبز  باثني عشر رطالً

نوع من الخُبز تقـوم الجـوارِي    وهناك، من الخَمير رطال دقيق بثالثة عشر رطالًاألوالعشرة 
ويعمل من الزبدي الدقيق عشرة أرطـال  " خُبز الجوارِي: "بإعداده في المطابخ السلْطَانية يسمى

 .)١(مكَون من أربعة أقراص كل قُرص رطالن ونصف وقد يعمل منه خمسة أقراص

 :الوجبات الغذائية
الفَت وهو تقطيع خُبـز الرقَـاق قطعـاً    و. )٢(والزوماللَّحوح ومن أنواع المأكوالت 

صغيرة في وعاء وإضافة المرق والسمن إليه أو السمن والعسل وخلطه بهمـا وتقديمـه   
سـكب  يهو وضع أقراص الخُبز في القدر بعضها فوق بعض ثم وومنها التخْثير . لآلكلين

ومنهـا البـوارِد   . لى المائدة على هذه الصورةمن الدهون عليها وتقدم ع السمن أو غيره
وهي وجبة غذائية من الوجبات التي كانت تعد في المطابخ السلْطَانية تتكون مـن الغـنم   

 .)٣(والبيض والعسل والسكَّر والتَّمر والزعفَران والباذنجان
تَّوابِـل وقطـع   من حبوب القمح المهروسـة وال  ةومنها الهرِيسة وهي وجبة مكون

ومنها الفَسيل وتتكون من السكَّر واُألرز والـودك والزعفَـران   ، اللَّحم الخالية من العظام
والقُرطُم والفلْفل والكُزبرة والحمص والثَّـوم والبصـل اليـابس واألخضـر والباذنجـان      

 .)٤(والقُلْقَاس والتِّرمس والخل والسليط
ووجبة لحـم الفـرس   ، الطماح وتتكون من القنبريس والودك والثَّومومنها وجبة 

ووجبة شـرايح ممـرح   ، الزنْجبيل والفلْفل والزعفَران والخلووتتكون من الزيت والثَّوم 
وهي وجبة غذائية كاملة األساس وتتكون من لحم األغنـام والعسـل والقطَـارة والنشـا     

لبيض والودك والجبن والسليط والفلْفل والكزبرة والقرفـة والملـح   والزعفَران والخل وا
 .)٥(والموز والدقيق والقنبريس

                                                 
 .٩٢، ٤ص ٢ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .١٤٧، ١٤٣ص ١ج، العقُود: الخَزرجِي، ٢١٥ص  ٢ج/ ٤٣٣ص ١ج، السلُوك: الجنَدي) ٢(
 .٤ص ٢ج، نور المعارف: مجهول )٣(
 .٩ص ٢ج/ ٥٣٨ص ١ج، المصدر السابق: مجهول )٤(
 .٨٤ص ٢ج، المصدر نفسه )٥(
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ووجبة الشـواء تتكـون مـن     ،وبالنسبة للمشويات فكانت ال تعد إال من لحوم األغنام
: تُسمى وهناك وجبة من الشواء، الزعفَران والخُبز والسليط والملح والموز والليمون والدقيق

أي مفروم فقد كان اللحم يدق بأدوات خشبية حتى يصير ناعماً ثم يشوى على " شوي مدقُوق"
وكانت هذه الوجبة تتكون مـن الزعفَـران   ، أسياخ من حديد على نار الفحم فيما يعرف بالكفتة

كـان يعـد    ومن لحم األغنام. والسليط والخل والقنبريس والباذنجان والملح والموز والليمون
تتكون األولى من السلط والفلْفل والكزبرة ، وجبتان تُسمى األولى بالسطيط والثانية بالمصوص

 .)١(والثانية من السكَّر األبيض والخل والبصل والزعفَران، والملح والدقيق
وهناك وجبة غذائية كانت تعد من طيور الكَـروان تتكـون مـن اُألرز والحمـص     

 .)٢(الودك والزيت والدقيقو
ومن األسماك كان يعد وجبة غذائية تُسمى الملُوحات نسبة إلى نوع مـن السـمك   

لحة وتتكون من سمك الظَيراك وهو من أجـود أنـواع األسـماك    مالمجلوب من المياه الم
تَر والحعل والكراويا والصديط والخَرلل والسصن والببـكَّر   واللِّفْت والجيـت والسيب والزل

 .)٣(األبيض والجوز والفلْفل والكزبرة والثَّوم والزنْجبِيل والزعفَران
وهو السمك الصغير يملَّح ويجفَّف ويخَزن ليتخذوا منـه  ، الوزِف أحد السلع الغذائيةوكان 

وقد ذكر المـَؤرِخ  ، )٤(لخبز وغيرهأداماً ويدق ويخلط بالخل وبعض البهارات ويؤتدم به في أكل ا
  .)٥(يين بدرهمدبكل زفبلغ الوزِف  )م١٣٩٨/ه٨٠١( الخَزرجِي ارتفاع األسعار بزبِيد سنة

: يأكلون لحم السمك المملَح ويسـمونه  )٦(وكان سكَّان بالد الشِّحر وسواحل حضرموت
 .)٧(مائة سمكة منه بمبلغ ثالثة دنانير وربعوكان يجلب إلى ميناء عدن فيباع ال، "صيد ماِلح"

                                                 
 .٨٧، ٨٦، ٨٥ص ،٢ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .٨٥ص والجزء، السابقالمصدر : مجهول )٢(
 .٨٦ص المصدر نفسه والجزء، )٣(
 .٩٠٨ص، ١٩٩٦دار الفكر العربى،  ،المعجم اليمني في اللغة والتراث: مطهر علي اإلرياني) ٤(
 .٣٠٦ص ٢ج، العقُود: الخَزرجِي )٥(
أكبر مخاليف اليمن، وهى ناحية واسعة فى شرق عدن بقرب البحر وحولهـا رمـال   : حضرموت) ٦(

البلـدان  : القاضى إسماعيل بـن علـى األكـوع   . كثيرة تعرف باألحقاف وبها قبر هود عليه السالم
 .٩٨، ٩٧اليمانية، ص

 .٤٤٠ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٧(
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 :الحلويات
واحد من المطابخ السلْطَانية المخصصـة   هوكانت الحلويات تُعد في بيت الحلوى و

ومن أنواع الحلويات السنْبوسك وقوامها الدقيق والـدهن واللَّـوز   ، إلعداد الحلويات فقط
يصنعها في عهد السلْطَان المظَفَّر الرسوِلي رجل يـدعى  والمسفُوح وكان . والسكَر األحمر

، ابن ربِيع وكانت تتكون من السكَّر األبيض والعسل والسليط والزعفَران والبيض والخـل 
ومن الحلويات اَألسبوطية وتتكون من السكَّر األبيض والعسل والودك والفُستُق والـدقيق  

ومنها حلوى صابوني وربمـا سـميت بـذلك    ، الخشْخَاش والزعفَران والسليطوالبنْدق و
 .)١(النشا والسليط والبيضولشبهها بقطع الصابون وتتكون من السكَّر األبيض والعسل 

: وكانت تُصنع أنواع من الحلوى الممزوجة بلحم صدور الدجاج والفُسـتُق تُسـمى  
تتكون من صدور الدجاج والفُستُق والسكَّر األبـيض والعسـل والنشـا    " قهرِيسة الفُستُ"

وهناك حلوى الدجاج وكانت تتكون من العسل والسليط والبنْدق والجوز واللَّـوز  ، والسليط
 .)٢(والخشْخَاش والسكَّر والنشا والرجلَة والزعفَران والهيل والقُرنْفُل والقرفة

وقد أوضحت السجالت الرسمية العائدة للدولَة الرسوِلية أنه كان يعد في المطـابخ  
ومن مشهيات الطعـام  ، السلْطَانية الكَوامخ وهي المخلالت التي تُستعمل كمشهيات للطعام

ـ    ك والسدة وتتكون مـن الـورثَوي الملْطَانيط والثَّـوم  التي كانت تُصنع في المطبخ السل
 .)٣(والزنْجبِيل والبصل والفلْفل والكزبرة والمصطكي

كما أوضحت تلك السجالت أسعار بعض المأكوالت من الحيوانات والطيـور فكـان   
وأربعة عشـر  ، وثمانية من طائر الكروان بدرهم، الغَزال بنصف دينار وستة أرانب بدرهم

وثمانية عشـر مـن طـائر    ، ة عشر من السمان بدرهموثماني، بدرهم اًأبيض مطَوق اًقُمرِي
 .)٤(بدرهم اًن عصفوروالقَطَا بدرهم وثالث

ومن ، وكانت العادة الجارية في تسمين الدجاج في كل عشرة طيور زبدي من الغلَّة
 .)٥(السليط نصف ثمنية

                                                 
 .١٠١، ٨٦، ٢٣، ٤ص ،٢ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .١٠١، ١٠٠ص والجزء، المصدر السابق: مجهول )٢(
 .٨٦، ١٠ص والجزء،نفسه المصدر ) ٣(
 .٣٥٣ص ١ج، المصدر نفسه )٤(
 ١٢٣ص المصدر نفسه والجزء، )٥(
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ئيـة  بعـض السـلَع الغذا   )م١٢٩١/ه٦٩١(وكان يبتاع في مدينة المهجم في سنة
فمن ذلك رطل ونصف من لحم الضأن ، بالرطْل الكبير التَّمرِي ووزنه ستة وعشرون وقية

ربـع  بوثالثة أرطال من لحم البقر ، ربع ديناربن من لحم الماعز ورطال، سعره ربع دينار
والرطْـل  ، ثمن ديناربورطل من خُبز البر ، ربع دينار وست فلوسبورطل الشّواء ، دينار

ربـع دينـار   بوالرطْل من السـكَر القَواِلـب   ، ربع وثمن دينارب -سكَر النَّبات -دمن القَنْ
 ةخمسبورطْل الجبن ، نصف ديناربوالرطْل من الحلوى ، ربع ديناربورطل التَّمر ، وفلسين
نصـف وربـع   بورطْل اللَّوز ، ورطْل الثوم ثمن دينار، فلوس ةستبورطْل البصل ، قراريط

 .)١(فلوس ةستب -التَّمر الهندي -ورطْل الحمر، ربع وثمن ديناربورطْل الخَشْخَاش ، ردينا

 :أجرة عمل بعض المأكوالت
 اًوُأجرِة عمل الخُبز إذا كان الدقيق من صاحبه كان على كل أربعة وعشرين زبـدي 

الزبدي الـدقيق إذا كـان    ُأجرة خبيز البر بزبِيد في: ومن نسخة أخرى، تَعزي ربع دينار
وإن كـان الحطـب   ، الحطب والماء والملح من أصحابه كانت ُأجرة الخَباز ثالثة فلـوس 

 ةوفي تَعز ُأجرة طحن زبدي البر ثالث، اًوالماء والملح من الخَباز كانت ُأجرة الخَباز قيراط
جرِة صناعة خُبـز اللَّحـوح الزبـدي    وُأ. فلوس وقيمة الحطب قيراط ةفلوس وخبيزه ثالث

 .)٢(الزبِيدي جايزين وفلسين
ة صانع وجبة شرايح اللَّحم فالممرح منها من لحم ثالثة أغنام وأجرته عشرة وُأجر

ويأخذ صانع وجبة الشـرايح  ، وثلث وربع ونصف الثُّمن اًفلوس وهذه الوجبة تُكلف دينار
مـن صـانع    باإلضافة إلى أن كالً، نصف دينار ونصف قيراطالمبرز سدس دينار وتُكلف 

 .)٣(الممرح والمبرز يأخذان رأس الغنم والجلد
 وهـو  -رأس واحد من الفسيلوُأجرة ، وُأجرة شواء رأس واحد من األغنام ثمن دينار

ما ُأجرة شـواء  وَأ، ن ويستوي فيه الفسيل الصغير والكبيرقيراطا -الحمل الصغير من األغنام
 .)٤(ثمن دينار ويأخذ الدقَاق نصف دينار -المفروم -رأس واحد من الغنم المدقوق

                                                 
 .٣٥٦ص ،١، جـنور المعارف: مجهول )١(
 .١١١، ١١٠ص ،٢ج، المصدر السابق: مجهول )٢(
 .٩٦ص الجزء،نفسه والمصدر ) ٣(
 .٩٧ص المصدر نفسه والجزء، )٤(
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بينمـا كانـت   ، وللبوارِد ثمن دينار، ُأجرة الحلَوانيين في كل يوم للصانع ربع دينار
ديوان لل -القمح -وُأجرة دقاقين البر، ُأجرة الخبازين على كل ثالثة أرطال خبز ربع دينار

بينمـا  ، وُأجرة المغربلين على كل مائة زبدي تَعزِي دينار، على كل عشرة أبود ربع دينار
 .)١(كانت ُأجرة طحن البر على كل مائة زبدي تَعزِي خمسة دنانير

وقد أوضحت السجالت الرسمية العائدة للدولَة الرسوِلية أجرة صانع الهريسة فـي  
 .)٢(رمضان في مدة حكْم السلْطَان المظَفَّر الرسوِلي فكانت ثمن دينارأحد األيام من أشهر 

وقد أوضحت تلك السجالت بعض المرتبات للعاملين في طحن الحبـوب بالمنـاخ الكـائن    
وصـلْبانَات  ، وخالتي دينار وربع، السهمي وأجرتها ستة دنانير: الً ونساء فمنهمابمدينة زبِيد رج

، وَأرسـنَة ، وجابر، وطَنهة، ومنَير، ودواة، وكل من فرود، ومائدة وبربدي دينار، نصفدينار و
 .)٣(وبكْرة وسرفَها دينار، ودور مع خَلَف وسابورة نصف دينار، وكُريبات ربع دينار

ـ   اًويأخذ صانع الحلوى ثمن دينار على عمل حلوى مكونة من ثالثة دنانير إال ربع
ن السكَّر األبيض وربع دينار من العسل ونصف دينار من النشا وثمن دينار من السـليط  م

أجودها المصنوع من السكَّر األبـيض  " الفَانيد: "وهناك نوع من الحلوى يسمى. )٤(والتَّمر
رر وُأجكَريد ديناراالمكَّر الش. نة عمل عشرة أرطال فَانة صانع السربِيـد  وكانت ُأجرقي بز

وُأجرة صانع السكَّر بمدينـة المهجـم ثالثـة دنـانير     ، في كل مائة من نصف وثلث المن
 .)٥(إليها قيمة الحطب اًونصف مضاف

والكعك والرقَـاق والقنـب بـالتَّعزي    ، وُأجرة وحطب في المائة رطل الدقيق دينار
وبالعدني عشـرة  ، عشرة َأزبد وربع وثمن والبقسماط بالزبدي، عشرة َأزبد ونصف وربع

والحلوى عن كل عشرة أمنا سكَّر خارجاً عما يلحقه من نشا وعسل وغيره ، َأزبد ونصف
 .)٦(ن ونصفادينار

                                                 
 .١٠٥ص ١ج ،نور المعارف: مجهول )١(

 .٥٣٨ص والجزء، السابقالمصدر : مجهول )٢(

 .١٢٥ص المصدر نفسه والجزء، )٣(
 .١٠١ص ٢ج، المصدر نفسه )٤(
 .١٠٦، ١٠٥، ١٠٤ص المصدر نفسه والجزء، )٥(
 .٦٢، ٦١ص ١ج، المصدر نفسه )٦(
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وأجرة ، بهار واحدبوفي نسخة أخرى المد ، بهارينبوكان سعر الطَّحينية المد منها 
ـ وُأجرة صانع السـكَّر البهـار   ، ة رطل أربعة دنانيرصانع الطَّحينية على كل مائ دينارين ب

 .)١(ثالثة دنانيربوُأجرة صانع البقسماط البهار ، ونصف

 :المشروبات
واحـد مـن المطـابخ     لشَّربخَاناه أو بيت الشراب وهـو كانت المشروبات تُعد في ا

، شروبات السـوبِيا والفُقَّـاع  ومن أنواع الم، السلْطَانية المخصصة إلعداد المشروبات فقط
 .)٢(والفُقَّاع شراب يتخذ من الشَّعير، والسوبِيا نوع من النَّبِيذ

ومن المشروبات الليمون ويتكون من رطل من السكَّر والمعقُود منه مـا زاد علـى   
عداد  خل فيوكذلك السكْجبِين وهو نوع من المشروبات غير المسكَّرة ويد، الرطل ُأوقيتين

 .)٣(ن ونصف من السكَّرالخمور ويضاف إليه ُأوقيتا
وإلى جانب المشروبات كانت تُقدم أنواع من المزات عند تناول المشـروبات منهـا   

 .)٤(وبعض الخضروات الفجلوكذلك ، على سبيل المثال المقَاِلي وهي ما يقلى من اللَّحم

 :ضريبة بعض السلع الغذائية
شيد بن عثمان الجماعي أحد كتاب الدولَة الرسوِلية ضريبة بعض السـلَع  نقل الشيخ ر

، الدجاجة التي تصلح للتسمين ربع دينـار : زبِيد فكانت على النحو التاليالغذائية المبتاعة من 
، والفراريج والحمام على كل واحد منها ثمن دينار، وللدجاج العمرِي على كل ثالثة منها دينار

ومـن  ، والبيض األلف خمسة دنانير والمائة نصف دينـار ، مان على كل مائة دينار وربعوالس
ومائة حبة مـن  ، والبقْل األجب نصف دينار، المائة حزمة من السلق دينار وربع: الخضروات

وعلـى  ، وعلى كل مائة حبة من البطيخ البلدي دينـار ونصـف  ، البطيخ البخاري ثالثة دنانير
الريحان برسـم  ، والمائة حزمة من الملوخية ربع وسدس، لموز نصف دينارالمائة حبة من ا

 .)٥(والملح الحمل نصف وربع دينار، وبرسم المشموم األجب ربع وسدس، الشواء األجب ربع

                                                 
 .١٠٣، ٧٢ص ، ١ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .١٤ص ٢ج، المصدر السابق: مجهول )٢(
 .١٠١ص والجزء، نفسهالمصدر  )٣(

 .٩٤ص المصدر نفسه والجزء، )٤(

 .٨٢، ٨١ص ١ج، المصدر نفسه )٥(
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يد عـن كـل   وكان يؤخذ جباية على السمن الواصل من الكَدراء ليباع في سوق زبِ
 .)١(بعه وثمنه بالمكيال الزبدي السنقرييؤخذ رزبدي من الكَدراء 

 همامن)٢(وكان يؤخذ جباية على السفَرجل والرمان الواصل من عدن إلى تَعز عن كل جنْب
 -الرشاوى-خارجاً العفُونَات، وعن كل ستة َأجنَاب ثالثة دنانير ونصف وربع، نصف وثمن دينار

 .)٣(ال للديوان كالعرافَة والعشَاء والهدية التي يستظهرها المتصرفون ألنفسهم
، وكان يؤخذ على بعض السلع الغذائية المرسلة إلى مكة المكرمة ضـرائب معينـة  

وعلى كل ثمانية أحمال من بِطَط السـليط دينـار   ، من السليط ثمنية فعلى كل ثمانين رطالً
ء الـورد  لمياه المركبة مثل مـا نوع من ا -وعلى كل ثمانية أحمال من ماء دار، ونصف
بينما كانت هناك بعض السلع الغذائية تُرسل إلى مكـة مـن   ، دينار ونصف أيضاً -وغيره

غير أن يتعين عليها ضريبة مثل الشراب المصنوع من السـكَر والممـزوج مـن المـاء     
بل أنـه كـان مـن    ، وكان مقداره ثمانية أبهره" طَارِي: "وبعض المواد األخرى والمسمى

المدرسة المنصورية في مكة ستة عشر جرة من السلط وإن لم تحدد العادة أن يرسل إلى 
 .)٤(في كل شهر أم في كل سنة

 :السلع الغذائية نقلطرق وكلفة 
فـإلى  : دينة عدن إلى غيرها من المـدن وفيما يأتي أجرة النقل على الجِمال من م

، نوإلى تَعـز دينـارا  ، صفم دينار ونوإلى المهج، وإلى القَحمة دينار، رِمع نصف دينار
وإلى مخالف جعفر ، وإلى الجوة ثالثة دنانير ونصف، وإلى الجنَد أو المحاِلب ثالثة دنانير

 .)٥(خمسة دنانير وإلى حرض، أربعة دنانير
وإلـى  ، ناالمفاليس دينـار  فإلى: وُأجرة النقل على الجِمال من زبِيد إلى غيرها من المدن

 .)٦(وإلى حب ستة دنانير، وإلى حصن تَعز والجنَد خمسة دنانير، جوة ثالثة دنانيرالدملَُؤة وال

                                                 
 .١٢٣ص، ١جـ، نور المعارف: مجهول )١(
لواحد الرمان يبلغ عشرين ومائة حبة وقد يكـون  والجنْب ا، كان الحمل ستة َأجنَاب سفَرجل ورمان )٢(

 .٣٨٠ص، والجزء المصدر السابق: مجهول. والجنْب السفَرجل مائتا حبة، خمسين ومائة
 .٣٨١، ٣٨٠ص المصدر نفسه والجزء،: مجهول )٣(
 .١١٧، ١١٦ص ،نفسه والجزءالمصدر  )٤(
 .٦٠، ٥٩ص المصدر نفسه والجزء، )٥(
 .١٧٠ص فسه والجزء،المصدر ن )٦(
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وكانت ُأجرة حمل الحبوب بين المناطق التابعة للدولَة الرسوِلية فيبينهـا الجـدول   
 :)١(التالي

 األجرة النوع والمقدار إلى من

 ثالثة دنانير )الثة أمداد سنْقُرِيوهو ث(المد الحادثي مكَّة المكَرمة الحادث

 دينار المد السنْقُرِي عدن الحادث

 اًدينار إال ربع )اًن ثُمنَاً سنْقُرِيأربعة وعشرو( القطْعة عدن زبِيد

 دينار ونصف القطْعة مكَّة المكَرمة زبِيد

 عشرة دنانير )يألف رطل بغداد(القطْعة من الفلفل ظَفَار وعيذَاب عدن

 دينار ونصف مائة رطل بغدادي ظَفَار وعيذَاب عدن

 ديناران مائة زبدي ثُماني جنَدي الجنَد مخْالف جعفر

 ديناران مائة زبدي تَعزِي من البر تَعز مخْالف جعفر

 أربعة دنانير مائة زبدي من البر الدملُوة مخْالف جعفر

، ت تحمل الفاكهة من صنْعاء إلى الـبالد الجنوبيـة علـى الجِمـال والحميـر     وكان
ـ الحمـل   -ملها الجِمال وتكون علـى قفصـين  وهي التي تح -فاألقفاص الجِماِلية ، دينارب

ويلحق الحمل مئونة الغـزل والجلـد المسـتخدم لهـذه     ، حمال بعشرة دنانيراألوالعشرة 
وَأمـا مـا   ، ناألحمال دينارافيضاف إلى العشرة ، فلوس ةسوأجرة درهم إال خم، األقفاص

حمـال بخمسـة   األكان يحمل على الحمير فكان يبلغ الحمل الواحد نصف دينار والعشرة 
 .)٢(حمال ديناراألفيضاف إلى العشرة ، ويلحق الحمل مئونة تسعة فلوس ونصف، دنانير

وهي نوع من السـالل تُصـنع    -"الخباش: "وكان الزبِيب والعنَب يحمل فيما يسمى
فلوس كـل   ةسعر نقلها ستة أزبود صنْعاني فكان ما يسع الخبشَة وهو أربع -من القصب
وكان حمل الجمل من قَصب السكَّر األخضر واليابس يتراوح ما بين السـبعة   .)٣(أربع ربع

                                                 
 .٥٣٠، ٥٢٩، ٣٨٣، ١٧٥ص ، ١ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .٢٤٤ص المصدر السابق والجزء،: مجهول )٢(
 .٢٤٤ص والجزء، نفسهالمصدر ) ٣(
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ن قَصب السكَّر المضار مائة حبة والكراء وَأما حمل الجمل م، الف حبةاآلالف والعشرة اآل
 .)١(عليها من عنَّة والسحول إلى تَعز دينار وربع

وكانت ُأجرة المقَفَّعين ألحمال البِطَط الحاوية للسليط والسمن على كل حمل سـدس  
جـرة حمـل   وُأ، وللمحابِر المصنوعة من الخوص الحمل منها نصف ثمـن دينـار  ، دينار

وفـي  ، بينما كانت أجرة كيل الحبوب عن كل مائة حمل ثمانية دنانير، البطيخ سدس دينار
 .)٢(المائة الزبدي نصف زبدي

 :نظام توزيع السلع الغذائية على المناطق الرسوِلية
اتي اعتمد بنو رسول في تسيير الشئون االقتصادية الداخلية لدولتهم على االكتفـاء الـذ  

ولمواجهـة  ، القائم على الموارد المحلية المتناثرة على الرقعة الجغرافية المتنوعة لبالد اليمن
االحتياجات المختلفة لكبار موظفي الدولَة من أمراء ومقْطَعين وغيرهم أقرت الدولَة الحصـول  

يهـا وتنظـيم   على هذه االحتياجات من المناطق التي توجد بها وفرة في المـواد المحتـاج إل  
فكان مقرراً الحصول على تسعين بهاراً في كل سنة مـن سـمن   ، "الراتب" اسمتوزيعها تحت 

يرسل عشرون بهاراً منها إلى قلعة الدملَُؤة جنوب مدينة تَعـز   )٣(بالد الكَدراء في وادي سهام
ن يبقى أربعون بهاراً منهـا  في حي، ويحتفظ بثالثين بهاراً في حواصل الحوائج خاناه السلطانية

 .)٤(في مدينة زبِيد توزع على من بها من الحاشية الحاكمة والموظفين
ومن زبِيـد التَّمـر الثَّعـل    ، ويؤتى بالسكَر من جبلة، وكان يجلب من عدن التوابل

كُزبـرة والعصـفُر   ومـن الجنَـد ال  ، والسمن والسليط والرمان والنشا والكُشْك والطَّحينية
 .)٥(ومن مخْالف جعفَر أنواع البر والثُّوم والعدس، والقُرطُم والخَردل

ية بمستوى والضرائب عليها في الدولة الرسولارتبطت حركة السلع الغذائية وهكذا 
وتعد السلع الغذائية الزراعية بأنواعها . النشاط التجاري للدولةب المعيشة وعادات السكان

البر والذرة واألرز والتوابل والبهارات والفواكه أهم السلع التجارية للدولة يضـاف إلـى   
ذلك أنواع أخرى من السلع الغذائية الصناعية مثل صناعة السـكر وصـناعة الزنجبيـل    

 .مما أسهم للنشاط االقتصادي والتجاري بالدولة والزبيب والزيوت
                                                 

 .١٠٤، ١٠٣ص ٢ج، نور المعارف: مجهول )١(
 .٣٧٤، ١٠٦، ١٠٣ص ١ج، المصدر السابق: مجهول )٢(
لشام، وسهام اسم رجل سمى به الموضع وهـو سـهام بـن    يلى وادى رمع من جهة ا: وادى سهام) ٣(

 .١٥٦البلدان اليمانية عند ياقوت الحموى، ص: إسماعيل بن على األكوع .سمان ابن الغوث بن حمير
 .١٢٧ص ١ج، نور المعارف: مجهول )٤(
 .١٩، ٦، ٥ص ٢ج، المصدر السابق: مجهول )٥(



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٣٩ - 

 :الخاتمة
السلع الغذائية في بالد اليمن فـي عصـر    تضافرت عدة عوامل أسهمت في تنوع

به الدولة الرسولية أبرزها اهتمام حكام بني رسول بالزراعة هذا باإلضافة إلى ما تميزت 
بالد اليمن من عوامل طبيعية جعلتها منتجة لهذه السلع الغذائية التي تعددت أنواعها فـي  

ولـة الرسـولية علـى    هذه الفترة ويأتي في مقدمتها التمر والرطب والتي حرصـت الد 
 .الرطب والسلع األخرى وإرسالها إلى دور البيت الرسوليتخصيص مبالغ ثابتة لشراء 

في عصر الدولة الرسولية مثـل   كذلك تعددت أنواع الغالل والحبوب في بالد اليمن
البر والذرة وقد فاض إنتاجها وغطى االستهالك المحلي وأرسل الباقي إلى مكـة، وكـان   

 .لحفظ الحبوب من التلفهناك عدة طرق 
أما بالنسبة للتوابل والبهارات مثل الفلفل والقرنفل والزنجبيل والتي كانت تأتي إلى 

 .اليمن عن طريق ميناء عدن من بالد الهند والصين
تعددت أنواع الفواكه في بالد اليمن في عصر الدولة الرسولية واهتم سالطين بنـي  

وات وتوصيل المياه إلى البسـاتين، ورصـدت   بغرس أشجار الموز وأنواع الخضررسول 
وإرسالها إلى بيوت الدولة الرسولية ومن انواع الفواكه البطيخ مبالغ ثابتة لشراء الفواكه 

 .والموز والعنب والخوخ والتين والسفرجل والرمان
جاء على رأس هـذه   دأما بالنسبة للسلع الغذائية الصناعية فقد تعددت أنواعها، فق

السكر وما فرض عليها من ضرائب وكذلك المأكوالت والوجبـات الغذائيـة   السلع صناعة 
والحلويات والمخلالت والمشروبات والضرائب على بعض السلع الغذائيـة وطـرق نقـل    

 .وكلفة السلع وكيفية توزيعها
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 )١(ملحق رقم 
 قائمة بحكام الدولة الرسولية 

 ]م ١٤٥٤ – ١٢٢٩/ هـ ٨٥٨ – ٦٢٦[

 االسم اللقب رقم
الحكم  فترة

 هجريا
 فترة الحكم ميالديا

 ١٢٥٠–١٢٢٩ ٦٤٧–٦٢٦ عمر بن علي بن رسول المنصور الشهيد ١
 ١٢٩٥–١٢٥٠ ٦٩٤ - ٦٤٧ يوسف بن المنصور المظفر ٢
 ١٢٩٧–١٢٩٥ ٦٩٦–٦٩٤ عمر بن المظفر االشرف األول ٣
 ١٣٢١–١٢٩٧ ٧٢١–٦٩٦ داود بن المظفر المؤيد ٤
 ١٣٦٣–١٣٢١ ٧٦٤–٧٢١ علي بن المؤيد المجاهد ٥
 ١٣٧٧–١٣٦٣ ٧٧٨–٧٦٤ عباس بن المجاهد األفضل ٦
 ١٤٠٠–١٣٧٧ ٨٠٣–٧٧٨ إسماعيل بن األفضل األشرف الثاني ٧
 ١٤٢٤–١٤٠٠ ٨٢٧–٨٠٣ أحمد بن األشرف الثاني الناصر ٨
 ١٤٢٦–١٤٢٤ ٨٣٠–٨٢٧ عبد اهللا بن الناصر المنصور الثاني ٩
 ١٤٢٧–١٤٢٦ ٨٣١–٨٣٠ إسماعيل بن الناصر األشرف الثالث ١٠
 ١٤٣٩–١٤٢٧ ٨٤٢–٨٣١ يحيى بن األشرف الثاني الظاهر ١١
 ١٤٤١ -١٤٣٩ ٨٤٥–٨٤٢ إسماعيل بن الظاهر األشرف الرابع ١٢

 المظفر الثاني ١٣
بن األشرف  يوسف بن المنصور
 الثاني

١٤٤٢–١٤٤١ ٨٤٦–٨٤٥ 

 ١٤٤٣–١٤٤٢ ٨٤٧–٨٤٦ أحمد بن الظاهر الناصر ١٤
 ١٤٥٤ - ١٤٤٣ ٨٥٨–٨٤٧ األشرف الثالثصالح الدين بن  المسعود ١٥

 
معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، أخرجه : ادوارد فون زامباور

 ١٨٤ص ١، جـم١٩٥١محمد حسن وآخرون، القاهرة، زكى 



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٤١ - 

 :المصادر والمراجع
 :المصادر: أوال
شـريف  محمد بن محمد بن عبد اهللا بـن إدريـس الحمـودي الحسـيني ال    ، اإلدريسي*

 : اإلدريسي
 .م٢٠٠٢، مكتبة الثقافة الدينيةمجلدان،  ،نُزهة المشْتَاق في اختراق اآلفاق-
 :)م١٣٧٦/ ه٧٧٨ت( سلطان اليمن، العباس ابن علي بن داود، األفضل*
عبد الواحـد عبـد اهللا أحمـد    :تحقيق، العطايا السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية-

 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥صنعاء-رة الثقافة والسياحةإصدارات وزا، الخامري
 بدر الدين أبو عبد اهللا حسين بن عبد الـرحمن بـن محمـد األهـدل اليمنـي     ، األهدل*

 : )م١٤٥١ / ه٨٥٥ت(
، المجمـع الثقـافي  ، عبد اهللا محمد الحبشي:تحقيق، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن-

 .م٢٠٠٤/ ه١٤٢٥أبوظبي
 :)م١٦٠٠/ه١٠٠٨ت( داود بن عمر، األنطاكي*
-مكتبة الثقافة الدينية، تذكرة أولي األلباب الجامع للعجب العجاب المعروفة بتذكرة داوود-

 ).ت.د(-القاهرة
 : )م١٥٤٠/ه٩٤٧ت( بامخرمة،محمد عبد اهللا الطيب اليمني*
 .م١٩٩١/ ه١٤١١، ٢ط -تاريخ ثغر عدن،مكتبة مدبولي-
ت ( م اللواتي الطنجي، أبو عبـد اهللا محمد بن عبد اهللا بن محمد بن إبراهي، ابن بطوطة*

 :)هـ٧٧٩
دار  رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصـار وعجائـب األسـفار،   -

 .م٢٠١٠، قطر، الشرق العربي
 :محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري القرشي أبو عبد اهللا ابن الجزرى، *
، )تـاريخ ابـن الجـزري   (عيان من أبنائه تاريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات األكابر واأل-

 .م١٩٩٨، بيروت –المكتبة العصرية ، مر عبد السالم تدمريتحقيق ع
 :)م١٣٣١/ ه٧٣٢ت( أبو عبد اهللا بهاء الدين محمد بن يوسف السكسكي، الجنَدي*
-مكتبـة اإلرشـاد  ، محمد بن علي األكـوع :تحقيق، السلوك في طبقات العلماء والملوك-

 .م١٩٩٥/ ه١٤١٦، ٢ط-صنعاء



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٤٢ - 

 / ه٧٠٢ت( األمير بدر الدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمـران الهمـداني  ، ابن حاتم*
 : )م١٣٠٢

أضواء ، ركس سمث:تحقيق، كتاب السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغز باليمن-
 ).ت.د(-الرياض-السلف

 : )من علماء القرن الرابع عشر الهجري(الحجري، محمد بن أحمد الحجري *
ـ ١٤٠٤مجموع بلدان اليمن وقبائلها، تحقيق األكـوع، وزارة اإلعـالم والثقافـة،    - / هـ

 .م١٩٨٤
 : )م١٤٤٩/ ه٨٥٢ت( شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر العسقالني*
-مؤسسة الرسـالة ، محمد شكور أميرير المياديني: تحقيق، المعجم المؤسس للمعجم المفهرس-

 .م١٩٩٦/ ه١٤١٧ -بيروت
 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦، ٢ط -بيروت-دار الكتب العلمية، نباء الغمر بأبناء العمرإ-
 :الحداد، علوي بن طاهر بن عبد اهللا بن طه* 
 .م١٩٤٠/ه١٣٥٩طبعة سنغافورا ، الشَّامل في تاريخ حضرموت ومخاليفها-
 : )م١٢٢٩/ ه٦٢٦ت(شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت الحموي الرومي، الحموي*
 .م١٩٧٧/ ه١٣٩٧بيروت–دار صادر، البلدان معجم-
 : )م١٤١٠/ ه٨١٢ت(نور الدين علي بن الحسن اليمني، الخزرجي*
-مطبعة الهـالل ، محمد بسيوني عسل:تحقيق، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية-

 .م١٩١١/ ه١٣٢٩القاهرة 
دأ من حرف العين إلـى آخـر   جزء منه يب، العقْد الفاخر الحسن في طَبقَات أكابر اليمن-

، )تراجم٤٤(رقم، مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنْعاء، )ورقة٢٣٢(في، حروف المعجم
 ).٣٣٨(كتاب، )٥٤فـ(
 : )م١٤٩٥/ ه٩٠٠ت(علي بن داود الصيرفي، الخطيب الجوهري*
ة الهيئة المصرية العام، حسن حبشي.د:تحقيق، نزهة النفوس واألبدان في تواريخ الزمان-

 .م١٩٩٤، م١٩٧٤، م١٩٧١، م١٩٧٠للكتاب 
-٨٦٦( ابن الديبع،عبد الرحمن بن على بـن محمـد بـن عمـر الشـيبانى اليمنـي      *

 :)م١٥١٧-١٤٦١/ ه٩٢٤
عبـد اهللا محمـد الحبشـى،مركز الدراسـات     :بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد،تحقيق-

 ).ت.د(والبحوث اليمنى، صنعاء
-محمد بن على األكوع،المطبعـة السـلفية  :يمون،تحقيققرة العيون في أخبار اليمن الم-

 م١٩٨٨/ ه١٤٠٩، ٢ط-القاهرة



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٤٣ - 

-١٢٧٤/ه٧٤٨-٦٧٣(الذهبي،اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقى*
 :)م١٣٤٧

 -بيـروت -دار الكتـاب العربـي  ، عمر عبد السـالم تـدمري  .د:تحقيق، تاريخ اإلسالم-
 .م٢٠٠٠/  ه١٤٢١

 :)م١٧٩٠/ ه١٢٠٥ت(محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى، الزبِيدي*
المجلـس الـوطني   ، ضاحي عبد البـاقي . د: تحقيق، تاج العروس من جواهر القَاموس-

 .م٢٠٠١/ ه١٤٢٢ -الكويت -للثقافة
 : )م١٤٩٧-١٤٢٧/ ه٩٠٢-٨٣١(السخاوي،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن*
 .م١٩٩٢/ ه١٤١٢ -بيروت-،دار الجيل"التاسع الضوء الالمع ألهل القرن-
-١٤٤٠/ ه٩٢٠-٨٤٤( زين الدين عبد الباسط بن خليل الظاهري الحنفي، ابن شاهين*

 :)م١٥١٥
صـيدا   -المكتبـة العصـرية  ، عمر عبد السالم تـدمري .د:تحقيق، نيل األمل في ذيل الدول-

 .م٢٠٠٢/  ه١٤٢٢ -وبيروت
 :)م١٥١٤/ه٩٢٠ت( أحمد بن عبد اهللا، شنبل*
، ٢ط -صـنْعاء  -مكتبـة اإلرشـاد  ، عبد اهللا محمد الحبشي: تحقيق، تاريخ حضرموت-

 .م٢٠٠٧/ه١٤٢٨
ـ شَمس الدين أبـو عبـد اهللا محمـد    ، شيخ الربوة*  الصـوفي  األنصـاري طالـب   وأب

 :)م١٣٢٦/ه٧٢٧ت(
مطبعـة األكاديميـة   ، يـى أغسطس بن يح: تحقيق، ر في عجائب البر والبحرهة الدبخْنُ-

 .م١٨٦٥/ه١٢٨١ -بطربورغ -اإلمبراطورية
-١٢٩٦/ ه٧٦٤-٦٩٦(صالح الدين أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبـد اهللا ، الصفدي*

 :)م١٣٦٣
-دار إحياء التراث العربـي ، تحقيق أحمد األرناؤوط وتزكي مصطفي، الوافي بالوفيات-

 م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠ -بيروت
-١٢٨١/ ه٧٤٣-٦٨٠(دين عبد الباقي بن عبد المجيد اليمـاني ابن عبد المجيد، تاج ال*

 :)م١٣٤٢
محمد الحبشـى،محمد أحمـد السـنبانى،دار     عبد اهللا:بهجة الزمن في تاريخ اليمن،تحقيق-

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨ -صنعاء-الحكمة اليمانى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٤٤ - 

 :)م١٧٤٨/ه١١٦٢ت(أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الشَّافعي، العجلوني*
دار ابـن  ، سفيان بن عـايش بـن محمـد   : تحقيق، تحريك السلسلة فيما يتعلق بالزلزلة-

 .ه١٤٢٥ -عمان -الجوزي
 :)م١٣٤٨/ ه٧٤٩ت(ابن فضل اهللا شهاب الدين أحمد بن يحيى:العمري*
المجمع ، حمزة أحمد عباس.د:تحقيق، الجزء الرابع، مسالك األبصار في ممالك األمصار-

المجمع ، بسام محمد بارود:تحقيق، والجزء الثامن، م٢٠٠٢/  ه١٤٢٣-أبو ظبي-الثقافي
 م٢٠٠١/ ه١٤٢١-أبو ظبي-الثقافي

 : )هـ٨٥٥ ت(محمود بن أحمد بن موسى الحنفى الشهير ببدر الدين العينى العيني، *
أجزاء،  ٤، محمد محمد أمين. د. أ: ووضع حواشيه حققه، �� ��ر� أه	 ا�����ن  انمالجعقد -

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، مركز تحقيق التراث ،لمصرية العامة للكتاب الهيئة ا
 : )م١٤٢٩-١٣٧٣/ ه٨٣٢-٧٧٥(الفاسي،أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد المكي*
القـاهرة  -مطبعة السـنة المحمديـة  -فؤاد سيد:العقد الثمين في تاريخ البلد األمين،تحقيق-

 .م١٩٦٧-١٩٥٩سنة
 :)م٧٨٦/ه١٧٠ت(الخليل بن أحمد، الفراهيدي*
 /ه١٤٢٤ -بيـروت -دار الكتـب العلميـة  ، عبد الحميد هنداوي .د :تحقيق، كتاب العين-

 .م٢٠٠٣
 :)م١٢٨٣/ه٦٨٢ت( زكريا بن محمد بن محمود، القَزوِيني*
 ).ت.د( -بيروت -دار صادر، آثار البالد وأخبار العباد-
 -بيـروت  -مؤسسـة األعلمـي  ، عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجـودات -

 .م٢٠٠٠/ه١٤٢١
جمال الدين أبى الفتح يوسف بـن يعقـوب المعـروف بـابن المجـاور       ،ابن المجاور*

 : م١٢٣٢/ هـ٦٣٠الدمشقى، كان حياً سنة 
صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز المعروف بتاريخ المستبصـر، تحقيـق أوسـكار    -

 م١٩٨٦لوفجرين، الطبعة الثانية، بيروت 
 : )م١٤٤١/ ه٨٤٥ت(ن أحمد بن علىالمقريزي، تقي الدي*
، سعيد عبد الفتاح عاشور.محمد مصطفي زيادة،د.د:تحقيق، السلوك لمعرفة دول الملوك-

، م١٩٥٨، م١٩٥٧، م١٩٣٤لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر   ، دار الكتب المصرية
 .م١٩٧٣، م١٩٧٢، م١٩٧١، م١٩٧٠



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٤٥ - 

 :مؤلف مجهول، عاش في القرن التاسع الهجري* 
ـ -محمد الحبشـى  عبد اهللا:لة الرسولية في اليمن،تحقيقتاريخ الدو-  صـنعاء -لدار الجي

 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٥
 :عاش في عهد السلْطَان المَؤيد الرسوِلي، مؤلف مجهول*
المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم ، محمد عبد الرحيم الجازم: تحقيق، ارتفاع الدولَة المَؤيدية-

 .م٢٠٠٨/ه١٤٢٩ -صنْعاء -د األلماني لآلثاروالمعه، االجتماعية
 :عاش في عهد السلْطَان المظَفَّر الرسوِلي، مؤلف مجهول*
: تحقيـق ، نور المعارف في نُظم وقوانين وأعراف اليمن في العهد المظَفَّـري الـوارف  -

 -عاءصـنْ  -المعهد الفرنسي لآلثـار والعلـوم االجتماعيـة   ، محمد عبد الرحيم الجازم
 .م٢٠٠٥ /ه١٤٢٦

 :)م١٣٢٣/ه٧٣٣ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، النويري*
 -بيـروت  -دار الكتب العلميـة ، مجموعة من العلماء: تحقيق، نهاية اَألرب في فنون األدب-

 .م٢٠٠٤/ه١٤٢٤
 :)م٩٤٥-٨٩٣/ه٣٣٤-٢٨٠(الحسن بن أحمد بن يعقوب، الهمداني*
 -صـنعاء -مكتبة اإلرشـاد ، على األكوع الحوالي محمد بن:تحقيق، صفة جزيرة العرب-

 .م١٩٩٠/ ه١٤١٠
 : )م١٣٤٨-١٢٩٢/ ه٧٤٩-٦٩١(زين الدين عمر بن مظفر، ابن الوردي*
 .ه١٣٠٢-القاهرة-طبع مطبعة الحلبي البابي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب-
 :)م١٤٠٦/ه٨٠٩ت بعد(حسين بن إسماعيل المعروف بالمعلم وطْيوط، وطْيوط*
 ).٧٧٠٩(قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود بالرياض برقم، وطْيوطتاريخ المعلم -

-١٦٢٥/ ه١١٠٠-١٠٣٥(يحيى بن الحسن،القاسم بـن محمـد بـن علـي اليمنـي     *
 :)م١٦٨٩

محمد مصطفي .سعيد عبد الفتاح عاشور،د.د:غاية األماني في أخبار القطر اليمانى،تحقيق-
 .م١٩٦٨/ ه١٣٨٨قاهرة ال-دار الكتاب العربي، زيادة
 :)م١٩٥٥/ه١٣٧٥ت(عبد الرحمن بن عبيد اهللا السقَّاف ،اليمني* 
 .م٢٠٠٥/ه١٣٢٥ -بيروت -دار المنهاج، إدام القُوت في ذكر بلدان حضرموت-
 :)م١٣٥٨/ه٧٥٩ت(موسى بن محمد بن يحيى، اليوسفي*
 -بيـروت  -عـالم الكتـب  ، أحمد حطـيط . د: تحقيق، نُزهة النَّاظر في سيرة الملك النَّاصر-

 .م١٩٨٦/ه١٤٠٦



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح سليم طايع/ د

- ٤٦ - 

 :العربية المراجع: ثانيا
 :المقحفي إبراهيم أحمد* 
 .م١٩٨٥معجم المدن والقبائل اليمنية، منشورات دار الكلمة، صنعاء-
 :النجار محمدو، القادر عبد حامدو، الزيات أحمدو، إبراهيم مصطفى*
-المعم١٩٦٠/ه١٣٨٠، ٣ط -القاهرة -العربية اللغة مجمع، الوسيط مج. 
 :وآخرون، أحمد جابر عفيف*
 .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣، ٢ط -صنْعاء -مؤسسة العفيف الثقافية، الموسوعة اليمنية-
 :إسماعيل علي* 
 -القـاهرة -مطبعة أندريا كوسـتا جليـوال  ، النخبة األزهرية في تخطيط الكرة األرضية-

 .م١٩٠٣
 :إسماعيل بن على األكوع* 
-صـنعاء -ومكتبة الجيل الجديد-بيروت-مؤسسة الرسالة، البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي-

 .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨، ٢ط
، ٢ط-صنعاء-مكتبة الجيل الجديد-بيروت-المدارس اإلسالمية في اليمن،مؤسسة الرسالة-

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦
 : بخاريسيد عبد الغفار *
مجلة آفـاق  ، س الشرعية مع المقادير المعاصرةمقارنة بين الموازين والمكاييل والمقايي-

 .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ٥٧، العدد الثقافة والتراث
 :عبد العزيز بن عبد الرزاق الغديان*
 .ه١٤٢٩شَوال، العدد األربعون، مجلة العدل، الجدول الميسر في المقادير-

 :علي جمعة*  
 .م٢٠٠١/ه١٤٢١، ٢ط -القاهرة-القدس-المكاييل والموازين الشرعية-
 :محمد عمارة* 
 -بيـروت -دار الشـروق ، قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضـارة اإلسـالمية  -

 .م١٩٩٣/ ه١٤١٣



 )م١٤٥٤-١٢٢٩/ه٨٥٨-٦٢٦( الغذائية في الدولَة الرسوِلية الضرائب على السلعـــــــ ــــ

- ٤٧ - 

 : العال عبد محمد* 
-١٢٣١/ هـ٩٢٣-٦٢٨( عهدهما في الخارجية اليمن وعالقات طاهر وبنو رسول بنو-

  ).٢( شيةحا ٥٠ص م،١٩٨٠ القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،)م١٥١٧
 : مطهر علي اإلرياني*
 .١٩٩٦دار الفكر العربى،  ،المعجم اليمني في اللغة والتراث-

 :المعربةالمراجع : ثالثا
 : ادوارد فون زامباور*
معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، أخرجـه زكـى محمـد حسـن     -

 .م١٩٥١وآخرون، القاهرة، 
 :نبيةالمراجع األج: رابعا

* G.R. Smith:  
- The Political History of Islamic Yemen Down to the Fisst Turkish 

Invasion, Yemen – 3000 Years of Art and Civilization in Arabia 
Felix, ed. Bx Werner Dawm, Frank Fust, Main, 1987, p. 136. 


