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                           أبو الفضل جعفر امل قتدر باهللهـ باسم اخلليفة 306فريد ضرب عدن سنة دينار عباسى 
Unique Abbasid Dinar minted in Aden 306 AH in the name of Caliph Abu al-Fadl 
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        امللخص: 

                هـ  ااسـم اليليفـة    603                             دينار عباسى فريد ضرب عدن سنة                            تلقي هذه الدراسة الضوء علي 

قدـدر اـاه                                                     ، وهـو يعـد أمـدي دينـار مـا  دـدار دار ضـرب عـدن علـى مسـدو                    ق        أاو الفضل جعفـر المق

                                                                             العــالم، وهــو مــا ي أــد عــا أن دار ضــرب عــدن اــدأج فــى العمــل و ندــا  المســ وكاج منــذ عــاي 

                                                       هــ  كمــا دكــر دلــر، أ  أن دار ضــرب عــدن أدــدرج النقــود مبــل أحــد    613               ه ــ ،  ولــيم عــاي    603

ً                                          عأرة عاًما ما الداريخ الذ  حدده دلـر قمـدي دينـار مـا              ق   هـ ، وهـو مـا يقعـد    613            ضـرب عـدن عـاي        

دعلق                ة انقود اليما.                                                               ق     ضافة جديدة فى مجال دراساج المس وكاج اإلسالمية السيما الدراساج المق

قددر ااه             ، العباسييا،      دينار                كلمات مفتاحية:     ه .   603               ، اليما، عدن،                    ق        أاو الفضل جعفر المق

Abstract; 

This study sheds light on Unique Abbasid Dinar minted in Aden 306 AH in 

the name of Caliph Abu al-Fadl Ja`far al-Muqtadir b.‘llāh, It is considered the oldest 

dinar from the issue of Aden in the world, this reveals that Aden started issuing and 

producing coins since the year 306 AH, not in the year 317 AH, as Diler mentioned, 

that is, Aden issued the coins eleven years before the date that Diler set for the oldest 

dinar from Aden in 317 AH, This is a new addition in the field of Islamic coins 

studies, especially studies related to Yemen's coins. 

Keywords: Dinar, Abassid, Abu al-Fadl Ja`far al-Muqtadir b.‘llāh, Yemen, Aden, 306 AH. 
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                                    س                                   حظيــا النقــود اإلســالمية ااهدمــاي ِــاا مــا مسبــل الــدول اإلســالمية الدــى أدــدرتها، كمــا 

                                                                                    اهدما اها الأريعة اإلسالمية في ميدان العباداج والمعامالج، ودلك التصـالها االككـاة والصـداق 

     ً                                                ونظراً لما ماما اه النقود اإلسالمية مـا دور مهـم فـي العصـر    ،                       د والومد والدياج وغيرها      والعقو

                                                                ج                 اإلسالمي ليم فقط ل ونها أداة مهمـة فـي النظـاي االمدصـادل، اـل ل ونهـا ملجلـا الجهـا  اإلعالمـي 

                                                                                الح ــومي الــذل يقــوي امن مقــاي وســالل اإلعــالي الحديلــة الميدلفــة لمــا تمدعــا اــه مــا ســرعة فــي 

                                                          اول وسعة في االندأار، حيـ  ال تيلـو منهـا يـد وال تعيـر عـا ر   عـيا    الدد
1

                  ، ومـد لعبـا النقـود 

            ً     ً                                                                 اإلسالمية دوراً مهماً في الحياة السياسية في العصر اإلسالمي اصورة لـم يسـبل لهـا مليـل فـي أل 

                                                                                     عصر ما العصور، ودلك لما تمدعا اه ما أهمية كبيرة في النظاي السياسي للدولة اإلسالمية منذ 

             ق  ق ج                                                                در اإلسالي، حي ق عقدجج أهم شاراج الملك والسلطان الدي حرا على اتيادها اليلفاء والح اي  د

                                                                                   اعد اعـداللهم للح ـم مباشـرة، ف ـان علـى اليليفـة أو الحـاكم أن يقـوي اـيمور رليسـية ل عـالن عـا 

                                                                                توليه الح م، أول هـذه اقمـور هـي ضـرب السـ ة وتسـجيل اسـمه عليهـا، ءـم الـدعاء لـه فـي ِطبـة 

                                معة، ءم نقش اسمه على شريط الطرا    الج
2
.  

   هـ     603                                                                  تعرض الدراسة لدينار عباسى فريد ووحيد علي مسدول العالم ضرب عدن عـاي 

عدضــد   قدــدر اــاه اــا المق       1990          (، الــو ن   ي   965-   909   هــ     650-   592                        ق               ق      ااســم اليليفــة العباســى المق

        يـرل اـداي                                           وهـو محفـوف فـي مجموعـة السـيد عبـدا اـا جاسـم المط      ملـم،    19             جراي  القطر  
3

     ، لـم 

   فـي                                              ق                                   يسبل نأره أو دراسده ما مبـل، ومـا الجـدير االمقالحظـة أنـه كـان لمومـ  الـيما اإلسـدراتيجي

                                                                               الركا الجنـواي العراـي مـا جكيـرة العـرب وتح مهـا فـي المـدِل الجنـواي للبحـر اقحمـر أعظـم 

                                                                                     اقءر في ميامها ادور رليسي في تجارة هذا البحر، وكانا "عدن" أهم ءعور اليما، وأعظم مركك 

                                                                                   تجارل في المحـيط الهنـدل، فهـي المرسـي الرليسـي لـبالد الـيما الدـي تدـردد عليهـا مراكـر الهنـد 

                           ق   لسند والصيا وكرمان وفارس وعقمان  وا
4
 .   
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                                                                                كذلك كان ميناء عدن ما أهم المواني اليمنية منـذ أمـدي العصـور، واعـد دِـول اإلسـالي لـبالد 

ً        ً           كمـا عقـد مينـاًء عالميـاً منـذ القـرن   ، 1 ي  10   هـ   4                                      اليما ا دادج أهميدة، وايادـة منـذ القـرن     ي،   14   هـ   9     ق      

                                          يدعلل ايهميـة اـالد الـيما اأـ ل عـاي، وعـدن علـى            ، هذا فيما 2 ي  12   ه   9                         وحدى الرا  اقول ما القرن 

                                                                       وجه اليصوا، أما عا كداااج الدينار ميد البح  فقد جاءج على النحو الدالي 

●

 

 

ّ                                                                            سقّجل على مركك وجه هذا الدينار ءالءـة أسـطر مـا ال دااـاج المرككيـة اقفقيـة المدوا يـة   ق

دداِلديا يليهما هامأيا دالرىيا مـا ال دااـاج الدـى تمدـد ع ـم  تجـاه عقـارب   ق                 ق                                                                     يقحيط اها دالرتيا مق

                                                اليارجى دالرة ِطيـة يليهـا حافـة الـدينار، أمـا مركـك                           ق            الساعة ليم اينهما فادل، ويقحيط االهامش 

ً           الظهر فسقجل عليه أراعة أسطر ما ال داااج المرككية اقفقية المدوا ية يقحـيط اهـا أيًضـا دالـرتيا          ق                                                          ق          

دداِلديا يليهما هامش ما ال داااج الدى تمدد ع م  تجاه عقارب الساعة يليه دالـرة ِطيـة يـيتى   ق                                                                                       مق

                                               ا م  الأ ل العاي للنقود العباسية في دلك الوما.                            اعدها حافة الدينار، ويدفل هذ

                                                           



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

138 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

                                                             ق                  هذا عا الأ ل العاي للـدينار ميـد الدراسـة أمـا عـا ال دااـاج الدـى سقـجلا عليـه فنجـد علـى 

                                                                               مركــك الوجــه شــهادة الدوحيــد اصــيعة "ال  لــه  ال  ا وح ــ ده  ال شــريك لــه" وهــي الصــيعة الدــى 

                                       المضرواة علـى الطـرا  الساسـانى لعبـد ا اـا                                          فهرج قول مرة على الدراهم العراية اإلسالمية 

اير، فى أول دياغة  سالمية اهذا النص ومد سبقدها البسملة غير كاملة اصـيعة "اسـم ا" فـى     ق                                                                                 الكق

ـراا فـى عهـد اليلفـاء                                                                  ق                   أول دكر للفظ الجاللة "ا" على النقود الفضية العراية اإلسـالمية الدـى ضق

                                                         أو ِالفة عبد الملك اا مـروان، أو اقمـراء الدـااعيا لهـم الـذيا                                السااقيا ليالفة عبد ا اا الكاير 

          ً                                                           ضراوا نقودًا فى اقماليم الدـى ح موهـا تضـمنا اعـك ال دااـاج العرايـة اإلسـالمية
1

          ، ءـم فهـرج 

                                                                        ً      ً        شهادة الدوحيد االصيعة نفسـها علـى النقـود العرايـة اإلسـالمية منـذ تعريبهـا تعريبًـا كـاماًل علـى يـد 

 ي   393     ه      33                لك اا مروان عاي                      اليليفة اقمول عبد الم
2. 

 

                           ق                                           أما الهامش الداِلى للوجه فسقـجل عليـه م ـان وتـاريخ الضـرب اصـيعة "اسـم ا ضـرب 

                                                                                        هذا الدينر اعدن سنة سا وءللمالة"، وما الجدير االذكر أن كدالوجاج وكدر المس وكاج العالمية 

    ق          ده عقمـر دلـر فـى                   هـ  ودلـك وفـل مـا أور   613                                           دكرج أن أمدي دينار ما ضرب عدن يرج   لى سنة 

                 دور الضرب اإلسالمية         كدااه عا 
3
.    

                                                           

3-
 Diler (Ӧmer): Islamic mints Islâm drap yerleir, Istanbul, Her Hakki Mahfuzdur, 2009, P.844. 



  م  02  02  ،       الثالث        ، العدد    مصر  –         اإلسالمية          املسكوكات      مركز     جملة

 

139 

JINCE, Issue No. 3 ( 2020 ) 

                     الـذ  تعـرض لـه الدراسـة        الفريـد                                                  فى  طار المعلوماج سااقة الذكر يدضح أهميـة الـدينار  و

      ق                                           ه ، ليقصبح اذلك أمدي دينار معروف على مسدو  العالم    603       ق                    والذ  ضقرب ادار ضرب عدن عاي 

ً  ضقرب ادار ضرب عدن، وهـو أيًضـا                                العمـل اهـذه الـدار  ضـافة  لـى دار    ق                   يقلقـى الضـوء علـى ادايـة   ق                       

                                                                                ضرب دنعاء الدى أندجا النقود مبلها واسدمرج فـى  ندـا  معهـا، كمـا أن  دـداراج دار ضـرب 

                                                                            عدن كانا ترد  لى دار ضرب موا اصعيد مصر مما يدل على وجود عالماج تجارية وغيرهـا 

         ق      يـه فننـه يقم ننـا                         ً                                         ما العالماج الدى كانـا سـببًا فـى ودـول هـذه النقـود  لـى دار ضـرب مـوا، وعل

                                                       هــ  اـدأج دار ضــرب عـدن فـى  دــدار النقـود مدضــافرة مـ  دار ضــرب    603                  القـول أنـه منــذ عـاي 

عـامالج النقديـة الدـى                                                                    ق                   دنعاء لدعطية  حدياجاج اقسـواق النقديـة اـاليما، مـا أجـل مرونـة كافـة المق

         الد اقِـر                    ً                                  ق                   تحداجها اقسـواق فضـاًل عـا المعـامالج الدـى كـان يقـوي اهـا الدقجـار اليمنيـون مـ  الـب

                                                ً                                     السيما مصر الدى راطدها االيما منذ أمدي العصور فضاًل عا الفدرة ميد الدراسة معامالج تجارية 

سيطر                                ونقدية شدى وايادة أن اليليفة الع                    على البلديا آنذاك.                          ق    باسي المقددر ااه كان المق

ا مَ  س اقَْمرق مس ج ْ  ق  س   َ وأما الهامش اليارجى فنققش عليه االمدباس القرآنى ﴿ ّلِلس َ س    ج ـا اَْعـدق َويَْوَمٍسـذ                        ق                           س َ  س   ْبـلق َومس  ْ َ  َ ْ  ق  َ  س   َ ْ  ق 

س ﴾،  الروي آية  نقوَن اسنَْصرس َّللاج ْؤمس س               يَْفَرحق اْلمق ْ  س  ج َ   س َ ْ  س ق  َ  ق  ْ  ق                                              (، وهما آيدان تدالن على النصر، وفرحـة المـؤمنيا  2  ،  4 َْ 

  (،          اديييد ا  
  

                               علـى الـدنانير اإلسـالمية علـى دينـار                                          ومد فهر هذا االمدباس القرآنى للمرة اإلولـى

                     ه ،  مد سـبل فهـور هـذا    503            م ( ضرب عاي    966-   916   ه     519-   199                        اليليفة الميمون العباسي 

                                     هـ ، حـيا سـجل علـى دراهـم ضـرب مـرو فـى دلـك    199                                    االمدباس القرآنى علـى الـدراهم منـذ سـنة 

              صـار جيوشـه علـى                                                                    العاي، ويرج  سـبر تسـجيل هـذا االمدبـاس علـى نقـود اليليفـة المـيمون  لـى اند

                       ً             ي، وتوليه اليالفة منفرداً فى دلك العاي   916   ه     199                              جيوش أِيه اقميا، ومدله فى سنة 
1
.  

حمدية اصيعة "ه  محمد  رسول ا               المقددر اـاه      ق                             ق                             وسقجل على مركك الظهر الرسالة المق

       رج هــذه   فهـ                                                                      "، وفيمـا يدعلـل االرسـالة المحمديـة "ه  محمـد  رسـول ا" ف مـا سـبل القـول فقـد ●

                                                                                  الصيعة قول مرة على الدراهم العراية اإلسالمية المضرواة على الطـرا  الساسـانى لعبـد ا اـا 

اير على النقود الفضية العراية اإلسالمية الدى ضقراا فى عهد اليلفاء السااقيا ليالفة عبد ا     ق                                            ق                                        الكق
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             ً             يا ضراوا نقـودًا فـى اقمـاليم                                                                 اا الكاير أو ِالفة عبد الملك اا مروان، أو اقمراء الدااعيا لهم الذ

عراـة علـى يـد اليليفـة                                                                   ق                    الدى ح موها تضمنا اعك ال داااج العراية اإلسالمية، ءم علـى النقـود المق

قدـدر اـاه" الـذ  يقعطـى اسـمه                                                            ق                ق         اقمول عبد الملك اـا مـروان، يلـي دلـك اسـم اليليفـة العباسـي "المق

قددر على هذا الـدينار                                                     الأرعسة لهذه النقود، وما الجدير االذكر أن فهور اسم ا                   ق                     ليليفة العباسى المق

                                                                                   المضروب اعدن ساال الذكر يؤكد سيطرة اليالفة العباسية على الـيما حينـذاك، فـى الومـا نفسـه 

                                الدى كانا تفرض سيطرتها على مصر.

       اخلامتة:

     كونـه            ق                                                               مما سبل يقم ننا أن نيلص  لى أن أهمية الدينار الذ  عرضا له الدراسة ت ما فى

                                                                              أمدي دينار ما ضرب عدن على مسدو  العالم، وهو ما ي أد عا أن دار ضرب عدن اـدأج فـى 

                              ه  كمـا دكـر دلـر، أ  أن دار ضـرب    613              ه  ، وليم عاي    603                               العمل و ندا  المس وكاج منذ عاي 

                                  ً                                                عدن أددرج النقود مبل أحد عأرة عاماً ما الداريخ الذ  حدده دلر قمدي دينار ما ضـرب عـدن 

                 ق                                                هـ ، ووفـل مـا كـان مق دأـد مـا نقـود ضـرب عـدن حـيا نأـر كدااـه عـا دور الضـرب    613    عاي 

           ق                                                ي، وهــو مــا يقعــد  ضــافة جديــدة فــى مجــال دراســاج المســ وكاج اإلســالمية     5009            اإلســالمية عــاي 

دعلقة انقود اليما.                    ق                  السيما الدراساج المق

                املصادر واملراجع:

ً          أواًل: املصادر:    

  دار الجيل، ايروج. د.ج.               مقدمة ااا ِلدون    ه(:    808                                ابن خلدون )عبد الرحمن بن محمد ت .                         

ً          ثانيًا: املراجع:      

  :ترجمـة عبـد الهـادل                                                           الداريخ االمدصادل واالجدماعي للأرق اقوسط في العصور الوسطى،         أ.أشتور                 

   ي.    1992                                               علبة، مراجعة أحمد غسان سااور، دار مديبة، دمأل، 

  ــي عهــدهما          العددا:(:              أحمد)محمددد عبددد ــيما اليارجيــة ف ــو طــاهر وعالمــاج ال ــو رســول وان -   359                                                   ان

   ي.    1990                                         الهيٍة المصرية العامة لل داب، اإلس ندرية،     ي،    1213-    1561   ه     956

 ي.    1939        العراق،   -                         ، مطبعة دار الجاحظ، اعداد                           تطور النقود العراية اإلسالمية  :  (                 الحسيني)محمد باقر   

 دار الطليعـة للطباعـة والنأـر، ايـروج                       الداريخ االمدصـادل العراـي         مقدمة في   :  (                 الدوري)عبد العزيز ،                                   ،   

   ي.    1939       لبنان، 
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  :)النقـود اإلســالمية وأهميدهـا فــي دراسـة الدــاريخ واقءـار والحضــارة                         رمضدان)عاف  منودور محمددد                                                         

    ي.     5009                              ، م دبة  هراء الأرق، القاهرة،        اإلسالمية

 :).ترجمة د. نهي دادق، دراساج فـي     ي،  13-  16                                  الدجار والدجارة في اليما ما القرن                سارجنت)ر.ب                             

                                                                                   تاريخ اليما اإلسالمي، المعهد اقمري ي للدراساج اليمنية، سلسلة الدراساج المدرجمة، د.ج.

 ي.    1990                       مطبعة الجمهورية، دمأل،                                      النقود اإلسالمية الدي ضراا في فلسطيا،  :  (        شما)سمير   

 ر يـة جديـدة تنسـبه لليليفـة عبـد ا اــا                            طـرا  دراهـم المحـراب والعنــكة   :  (                      عثمان)محمدد عبدد السدت ار                                  

اير،    ي.    5013                               ، دار الوفاء للنأر، اإلس ندرية،  1 ط     ق    الكق

   و ارة                                                      النقــود العرايــة اإلســالمية المحفوفــة فــي مدحــد مطــر الــوطني،  :  (                ش)محمددد أبددو الفددر      الع      

   ي.    1994     مطر،    ،             اإلعالي، الدوحة

  اإلســالمية، المــؤتمر الداســ  ليءــار فــي                              المســ وكاج فــي الحضــارة العرايــة   :  (   ُ                العُش)محمددد أبددو الفددر                                 

   ي.    1992                              المنظمة العراية للعلوي، تونم،                                                البالد العراية، امءار اإلسالمية في الوطا العراي،

 :)906                                                             الدولة الرسولية في اليما دراسة في أوضاعها السياسـية والحضـارية                        الفيفي)محمد بن يحيى   -

    ي.     5002       لبنان،    ،   روج  اي                             ي، الدار العراية للموسوعاج،    1454-    1400    ه      953

 ي.    1996  ،                                 "، انك ايروج ش.ي.ل، ايروج، لبنان                              المس وكاج اإلسالمية "مجموعة ِادة  :  (          قازان)وليم   

 ي.    1993                            ، البنك العراي، كانون اقول،                             مس وكاج اقموييا في االد الأاي  :  (         ناي  جور  )      القسوس   

 م دبــة اللقافــة الدينيــة،    ، 5 ط  ،                                     النقــود العرايــة واإلســالمية وعلــم النميــاج  :  (                   الكرملي)إنسددتاس مدداري                       

   ي.    1993         القاهرة، 

 دار ال دـر                                                      موسوعة النقـود العرايـة وعلـم النميـاج، فجـر السـ ة العرايـة  :  (                    محمد)عبد الرحمن فهمي ،            

  . ي    1932                  المصرية، القاهرة، 

 مركـك الملـك                                                       امياج القرآنيـة علـى المسـ وكاج اإلسـالمية "دراسـة مقارنـة"،  :  (               يوس )فر  هللا أحمد           

   ي.    5006          السعودية،    ،                      دراساج اإلسالمية، الرياض               فيصل للبحوث وال

ً                   ثالثًا: الرسائل العلمية:      

 ــار   :  (                    إبراهيم)سددارإ إبددراهيم ــة امء ــاحد اإلســالمية وهيٍ ــي المد ــة المحفوفــة  ف ــود العباســية اليمني                                                                  النق

           يــر منأــورة،                  ، رســالة ماجســدير غ                           ي( دراســة آءاريــة فنيــة مقارنــة   943  -   320    هــ      664  -   165         اليمنيــة  

   ي.    5019               المنصورة، مصر،       جامعة 
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 الس ة اإلسالمية في فدراج االندقال منذ مياي الدولة اإلسالمية وحدى نهاية   :  (                    حسن)أسامة أحمد مختار                                                                  

                       غيـر منأـورة، جامعـة جنـوب                  ، رسالة دكدوراه  ي(   943  –     355    ه        565  – 1                    العصر العباسي اقول  

   ي.    5002       ، مصر،             فرع سوها (      الوادل

ً                    رابعًا: الدوريات العلمية:      

 :)نقود الصلة والدعاية المس وكة في العصر العباسي ااسم أاي أحمد طلحـة                         حسن)أسامة أحمد مختار                                                                 

   ي.    5011                              ، مجلة أاجدياج، العدد السادس،           الموفل ااه

 :)ــد داود                           حسن)أسددامة أحمددد مختددار ــاكم الرســولي المؤي ــانير رســولية للح ــ    39-   351                                           دن -    1593   ه

   ي.    5012                          لة أاجدياج، العدد العاشر،     ، مج                               ي ( علي الطرا  المرا  ضرب عدن "    1651

  زا                              ، مجلـة جمعيـة امءـارييا العــرب،                                أول درهــم معـرب اال وفـة فـى العــراق  :  (                     دفتر)نداه  عبدد الدر 

   ي.    5005                                                                 المجلم اقعلى للدراساج العليا والبح  العلمي، العدد اللال ، يناير، 

 ــود  دراســاج سياســية   :  (                   الرمضدداني)عبد الواحددد ــر النق ــومي لدعري ــد الق ــة أدب              وامدصــادية(،                                          البع          مجل

   ي.    1931                                                       الرافديا، العدد الراا  عأر، تصدر عا كلية امداب، أيلول، 

  المجلــد اللــاني                                                      دراســاج فــي النقــود اإلســالمية، المجلــة الداريييــة المصــرية،  :  (                 كاش )سدديدإ إسددماعي              

   ي.    1932  -    1934     عأر، 

ً                   خامسًا: املراجع األجنبية:       

 Diler (Ӧmer): Islamic mints Islâm drap yerleir, Istanbul, Her Hakki 

Mahfuzdur, 2009. 


