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 الملخص: 

يعػد املكػؾ د ػػد امعزيػز  ػػف د ػد امػػرللف  ػف ييبػؿ  ػػف  رنػم  ػػف د ػد ا   ػػف لللػد  ػػف 
ـ( ىو قائد لسيرة ام وليد ام م نوف لف خالميا أدظـ 3191 -3191ىػ/ 3131-3131سعود )

امعر ػم  وااىػد يػم  نػاد امدومػة امسػعودية املدي ػة يػم ولدة وطنية يم امعبر املديث يم امعامـ 
امنػػػوالم امدينيػػػػة وامسياسػػػػية واسداريػػػػة وامعسػػػنرية واةق بػػػػادية واةا لاديػػػػة وام عكيليػػػػة وام  اييػػػػة  

 واس لر ىذا ام ناد املضاري امن ير إمى اميـو  يزداد شلوخًا وال دادًا يم دطادا و امل اددة.
ديػد املكػػؾ د ػد امعزيػز ودورىػا يػػم ام و يػؽ ملرالػؿ  وليػػد ويػى ىػذا ام لػث دػػف امن ػود يػم 

دكػم ألػد اماوانػب املشػرقة يػم  ػاري   -إف شػاد ا -امللكنة امعر ية امسعودية  سوؼ نك م امضود 
املكؾ د د امعزيز لف خالؿ امن ود ام م  عد و ائؽ  اريخية ة يلنف امشؾ يييا أو امطعف يم قيل يا  

داومة يم امللكنة امعر ية امسعودية يػى ديػد املكػؾ د ػد امعزيػز إمػى قسػليف  ويلنف   سيـ امن ود امل 
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يشػ لؿ دكػم امن ػود ابان يػةى وىػى امن ػود امع لانيػة  امن ػود املبػرية  امن ػود ابور يػػة   القسم  اوو: 
 امن ود اميندية  امن ود اسناكيزية  امن ود ابلرينية  ىذا  اسضاية إمم طويكة اسلساد.

ييى امن ود ام ى قاـ  سنيا املكؾ د د امعزيز  اسلو وأم ا و و ش لؿ دكػم   القس  الثانىأما 
ام م  ل ؿ ام لوؿ ام اريخم يػم امليػاة اةق بػادية مكدومػة اماديػدة لػف امػدوراف يػم يكػؾ امن ػود  امن ود

 ق بادية.ابان ية إمم نظاـ ن دي اديد ولس  ؿ يعنس لا  كغ و امدومة اماديدة لف قوة سياسية وا
سوؼ ن ـو  دراسة ىذه امن ود   سلييا وام م  ل ؿ و ائؽ  -إف شاد ا  -ويم ىذا ام لث

يػػػة مة ػػػرة لنػػـػ املكػػػؾ د ػػػد امعزيػػػز يلنػػػف لػػػف خالميػػػا دراسػػػة امخطػػػوات امعسػػػنرية وامسياسػػػية خ اري
ا واسق بػادية ام ػى قػػاـ  يػا لػف أاػػؿ  وليػد امللكنػة  وىػػذه امن ػود سػاؿ دكييػػا  ػاري  ولنػاف سػػني

مػػذمؾ ييػػم  ل ػػؿ  و ي ػػًا ليلػػػًا ميػػذه املرالػػؿ ام ػػم لػػرت  يػػػا امللكنػػة امعر يػػة امسػػعودية يػػم سػػػ يؿ 
 وليدىا دكم يد املكؾ د دامعزيز اق باديًا ودسنريًا وسياسيًا  نلا أنيا  ل ػؿ   و ي ػًا ليلػًا من يػر 

نواف ىذا ام لث ىو لف ابم اب ام ى  ك ب  يا املكؾ د د امعزيز. وىذا ابلر وغيره للا ي عكؽ  ع
 .-إف شاد ا  - ةبيؿلا سنك م دكيو امضود  لزيد لف ام

 . ف سعود املكؾ د د امعزيز  امللكنة امعر ية امسعوديةامن ود  ام و يؽ   كممات مفتاحية 
Abstract 

King Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin 

Muhammad bin Saud (1319-1373 AH / 1902-1953 AD) is the master and leader of the 

unification procession through which he created the greatest national union in the 

Arab world during the modern era. He strove to construct the modern Saudi state in 

the religious, political, administrative, military, economic, social, educational and 

cultural aspects. This great civilizational construction pursues to this day, rising and 

extending in its renewable bestowal. 

In this research paper on the coins during the reign of King Abdulaziz and 

their role in documenting the stages of unification of the Kingdom of Saudi Arabia, 

God willing, light will be shed on one of the astonishing sides in the history of King 

Abdulaziz through the coins, which are regarded as unquestionable historical 

documents of great value. The coins used in the Kingdom of Saudi Arabia during the 

reign of King Abdulaziz can be divided into two sections: The first section includes 
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foreign coins; these are Ottoman coins, Egyptian coins, European coins, Indian coins, 

English coins, and American coins. 

The second section consists of the coins that King Abdulaziz struck under his 

name and titles, including the coins that represented the historical transformation in 

the economic life of the new state, converting from the dependence on foreign coins 

to a new independent monetary system that reflects the outstanding political and 

economic power achieved by the new state. 

Keywords: Coins, documenting, the Kingdom of Saudi Arabia, King Abdulaziz b. Saud. 

 المقدمة:
يعػد املكػؾ د ػػد امعزيػز  ػػف د ػد امػػرللف  ػف ييبػؿ  ػػف  رنػم  ػػف د ػد ا   ػػف لللػد  ػػف 

ـ( ىو قائد لسيرة ام وليد ام م نوف لف خالميا أدظـ 3191 -3191ىػ/ 3131-3131سعود )
يػم  نػاد امدومػة امسػعودية املدي ػة يػم ولدة وطنية يم امعبر املديث يم امعامـ امعر ػم  وااىػد 

امنػػػوالم امدينيػػػػة وامسياسػػػػية واسداريػػػػة وامعسػػػنرية واةق بػػػػادية واةا لاديػػػػة وام عكيليػػػػة وام  اييػػػػة  
 واس لر ىذا ام ناد املضاري امن ير إمى اميـو  يزداد شلوخًا وال دادًا يم دطادا و امل اددة.

امعزيػز ودورىػا يػػم ام و يػؽ ملرالػؿ  وليػػد ويػى ىػذا ام لػث دػػف امن ػود يػم ديػد املكػػؾ د ػد 
دكػم ألػد اماوانػب املشػرقة يػم  ػاري   -إف شػاد ا -امللكنة امعر ية امسعودية  سوؼ نك م امضود 

املكؾ د د امعزيز لف خالؿ امن ود ام م  عد و ائؽ  اريخية ة يلنف امشؾ يييا أو امطعف يم قيل يا  
نة امعر ية امسعودية يػى ديػد املكػؾ د ػد امعزيػز إمػى قسػليف  ويلنف   سيـ امن ود امل داومة يم امللك

امنلػػػاس   –امةضػػػة  –  يشػػػ لؿ دكػػػم امن ػػػود ابان يػػػةى وىػػػى امن ػػػود امع لانية )امػػػذىب القسممم  اوو:
امنلػػاس  امنينػػؿ(  امن ػػود ابور يػػة )ام امير امنلسػػاوي  –امةضػػة  –امنينػؿ(  امن ػػود املبػػرية )امذىب 

امرو يػة(  امن ػود -عروؼ يم ناد  اسـ أ وشوشة وأ وطاقػة  امن ػود اميندية )اةنػة)لاير لاريا  ريزا( وامل
 امسنت(  امن ود ابلرينية )دوةر أرالنو(  ىذا  اسضاية إمم طويكة اسلساد.-اسناكيزية )امانيو

ييػػى امن ػود ام ػػى قػاـ  سػػنيا املكػؾ د ػػد امعزيػز  اسػػلو وأم ا ػو و شػػ لؿ  القسمم  الثممانىألػا 
امنلػػػاس  امنينػػػؿ(  ام ػػػػم  ل ػػػؿ ام لػػػوؿ ام ػػػػاريخم يػػػم امليػػػػاة  –امةضػػػػة  –د )امػػػذىب دكػػػم امن و 

اةق بػػادية مكدومػػة اماديػػدة لػػف امػػدوراف يػػم يكػػػؾ امن ػػود ابان يػػة إمػػم نظػػاـ ن ػػدي اديػػد ولسػػػ  ؿ 
 يعنس لا  كغ و امدومة اماديدة لف قوة سياسية واق بادية.
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ىذه امن ود   سلييا وام م  ل ؿ و ائؽ سوؼ ن ـو  دراسة  -إف شاد ا  -ويم ىذا ام لث
 اريخيػػػة مة ػػػرة لنػػـػ املكػػػؾ د ػػػد امعزيػػػز يلنػػػف لػػػف خالميػػػا دراسػػػة امخطػػػوات امعسػػػنرية وامسياسػػػية 
واسق بادية ام ى قاـ  يا لف أاؿ  وليد امللكنة  ليث ناللظ أف ن ود ام سـ ابوؿ امذي يش لؿ 

ق ؿ ديد املكؾ د د امعزيػز ونانػت ل  ومػة مػدي دكم امن ود ابان ية امل داومة يى امازيرة امعر ية 
أىكيػػا  واسػػ لر  ػػػداوميا يػػم امة ػػػرة ابومػػم لػػف لنلػػػو ي ػػد قػػػاـ املكػػؾ د ػػدامعزيز  وسػػـػ ىػػذه امن ػػػود 
 طػػا أ أو خػػا ـ ن ػػش دكيػػو اسػـػ ناػػد   ػػـػ املاػػاز  أو ناػػد واملاػػاز لعػػًا  وذمػػؾ مةػػرض سػػػكطاف 

م داوؿ لف ق ؿ امدومة امناشػئة لػف ايػة  ولػف امدومة اةق بادية دكم ىذه امن ود ولنليا شردية ا
اية أخري نانت ىذه ابخ اـ  شير إمى نااح املكؾ د د امعزيز يم  وليد ىذه ام الد لف امنالية 

 اةق بادية وامسياسية  عد نااح لرو و امعسنرية.
 ألػا ن ػود ام سػـػ ام ػانى ام ػى قػػاـ  سػنيا املكػؾ د ػػدامعزيز  اسػلو وام ػم  اسػػد نيػاف امدومػػة
اماديدة اق باديًا وسياسيًا  يلف امنالية امسياسية  ش لؿ دكى ابم اب ام ى  ك ب  يػا املكػؾ د ػد 
امعزيػػػز  عػػػد سػػػيطر و دكػػػى  ػػػالد امللكنػػػة اموالػػػدة  كػػػو ابخػػػرب  يػػػ وؿ لػػػا د ػػػرؼ  ػػػو لػػػف ابم ػػػػاب 
لارة لائؿ ي م ىو "ألير ناد ورئيس دشائرىا"  وملا ض لت إلارة آؿ دائض )يم  يالة دسير( وا 

سكطاف ناد ولكل ا يا"  و عد دخومو عؿ م  و "ـ( ا  3111ىػ )3139امشلاؿ إمى سكطنة ناد سنة 
ـ( اا لأ أديانيا وأدياف لنة و ايعوه "لكنًا" دكى املااز ي ب ح م  و 3111ىػ )3139ادة سنة 

ـ(  ايعػػو أىػػؿ 31/3/3113ىػػػ )3139راػػب  19"لكػؾ املاػػاز وسػػكطاف ناػػد ولكل ا يػػا"  ويػم 
الػػػادب  33مريػػػاض لكنػػًا مناػػد  ي بػػػ ح امك ػػب "لكػػػؾ املاػػاز وناػػد ولكل ا يػػػا"  ويػػم ناػػد يػػم ا
ىػػػ بػػػدر املرسػػـو املكنػػم يػػػم امريػػاض   وليػػد أاػػػزاد امللكنػػة املاازيػػة وامللكنػػػة 3193ابومػػى 

الادب  13امنادية ولكل ا يا  و سلي يا اليعًا "امللكنة امعر ية امسعودية" ا  داًد لف يـو امخليس
ـ( ي ب ح م  و امرسلم لف ىذا ام اري  "لكؾ امللكنة امعر ية 3111س  ل ر 11ىػ )3193ابومى 

امسػػػعودية"  ولػػػف امناليػػػة اةق بػػػادية بػػػار وبوؿ لػػػرة نظػػػاـ ن ػػػدي لسػػػ  ؿ مكدومػػػة وبػػػارت ميػػػػا 
 ن ودىا ام م ي عالؿ  يا انً ا إمم انب لأ امن ود امدومية اةخري.

سػنيا مػذمؾ ييػم  ل ػػؿ   و ي ػًا ليلػًا ميػذه املرالػػؿ وىػذه امن ػود سػاؿ دكييػا  ػػاري  ولنػاف 
ام ػم لػرت  يػػا امللكنػة امعر يػة امسػػعودية يػم سػ يؿ  وليػػدىا دكػم يػد املكػػؾ د ػدامعزيز اق بػػاديًا 
ودسػػنريًا وسياسػػػيًا  نلػػا أنيػػػا  ل ػػؿ   و ي ػػػًا ليلػػًا من يػػػر لػػف ابم ػػػاب ام ػػى  ك ػػػب  يػػا املكػػػؾ د ػػػد 

 ؽ  عنواف ىذا ام لث.امعزيز. وىذا ابلر وغيره للا ي عك
  



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

08 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

مػػد املكػػػؾ د ػػد امعزيػػػز آؿ سػػػعود يػػم قبػػػر اسلػػػارة  امريػػاض دػػػاـ    3ـ3731ىػػػػ/3111و 
  و عكػـػ ل ػػادئ 1ـ3779ىػػػ/3113ـ  3779أن ػػو ر 13ىػػ/ 3111ذي املاػػة دػػاـ  39وقيػؿ يػػى

ام ػػرادة وامن ا ػػػة يػػػم بػػػ اه  ولةػػػظ سػػػورًا لػػػف ام ػػرآف امنػػػريـ  وقػػػرأه نػػػالاًل دكػػػى امشػػػي  لللػػػد  ػػػف 
 .1ي يح   ـ  ك م  عض أبوؿ امة و وام وليد دكى يد امشي  د د ا   ف د د امكطيؼلب

وقد  ليزت شخبية د د امعزيز آؿ سػعود لنػذ بػغره  امشػاادة ولواايػة امبػعاب  ي ػد 
دػػػػالد نكلػػػػة املػػػؽ ونشػػػػر ديػػػف ا   نلػػػػا أشػػػرنو لعػػػػو يػػػػى  غػػػرس ييػػػػو وامػػػده لػػػػب ا  ورسػػػومو  وا 

ميش د دوده وي وب  وأرسكو إمم ام لريف يك لس ل وب منساد آؿ  لاامسو  وزاو يى سالات ام  اؿ
د د امرللف آؿ سعود ل يلػًا  امبػلراد قػرب امريػاض ة ياػد مػو لػ وي أي  سعود لينلا ناف وامده

 عد اس يالد آؿ رشيد دكى ام بيـ  ـ امرياض ل ر لكؾ د د امرللف للا اضطره إمى امرليؿ إمى 
 .3ر أ امخامم قرب ابلسادام ادية ليث لضارب آؿ لره  ام

دالػػػًا لػػف املبػػوؿ دكػػم لواي ػػػة 31و لنػػف د ػػد امعزيػػز لينػػػذاؾ ونػػاف دلػػره ة ي اػػاوز 
ألير ام لريف دكم ن ؿ امنساد  و عد أف راي يـ مك لريف داد  انية موامده يم امبلراد مينلؿ لعو 

يػة وىػو لػا نػاف مػو   وم د  عكـ امب ر وامنةاح و للػؿ امبػعاب لػف ديشػ و يػم ام اد9رلكة امنةاح
 .1أ ره امواضح دكم لاللح شخبي و وبال ة إراد و  و غك و دكم امبعاب

 ن ؿ د د امعزيز آؿ سعود لأ وامده لف قطر إمم امنويت وذمؾ  عدلا د  ػدت إ ةاقيػة لػف 
ق ؿ امدومة امع لانية لأ وامده د د امرللف   ضى   ف ي رؾ ابخير قطر وي او إمم امنويت ليث 

ؽ  ػيف لػػانـ امنويػت وامدومػػة امع لانيػة أف يس ضػػيؼ لػانـ امنويػػت لللػد امبػػ اح د ػػد  ـػ اة ةػػا
امػرللف آؿ سػػعود وأسػػر و وقػررت امدومػػة امع لانيػػة ميػـػ ل كػه سػػ يف ميػػرة شػيرية وذمػػؾ ل ػػى  ػػ لف 
 لرنػات د ػد امػرللف آؿ سػعود ورغ  ػو يػم امسػكطة  يوايػؽ د ػد امػرللف وان  ػؿ إمػم امنويػت دػاـ 

لظػم د ػد امعزيػز آؿ سػعود  اى لػاـ ابليػر لللػد أليػر امنويػت ملػا رأه ييػػو ـ  و 3711ىػػ/3139

                                                                 
 الحقيل)عبد اهلل حمد(:؛ 81م، ص 8811لبنان،  –، دار العلم للماليني، بريوت 5ط ،سرية ادللك عبد العزيزالوجيز يف  الدين(:)خير  الزركلي -9

 .81م، ص 8881السعودية،  -، مكتبة العبيكان، الرياض توحيد ادلملكة العربية السعودية وأثره ىف النهضة العلمية واالجتماعية
، مطبعة سر عظمتو –بطولتو  -صاحب اجلاللة عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل آل سعود سريتو  اإلمام العادل السيد عبد الحميد(: الخطيب) -0

 .81، ص 8م، ج8858مصطفي البايب احلليب، مصر، 
 -، دار الشروق، جدهتاريخ الدولة السعودية حىت الربع األول من القرن العشرين درويش )مديحة أحمد(:؛ 81، ص اإلمام العادل الخطيب:  -3

 .81، ص الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيزالزركلي: ؛ 17م، ص 8811السعودية، 
-18م، ص ص 8898السعودية،  –، الرياض تاريخ ملوك آل سعود، مطابع الرياض )سعود(: بن ىذلول؛ 81، ص اإلمام العادل الخطيب:  -4

 .15، 91، ص ص تاريخ الدولة السعودية درويش:؛ 55
 .81ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 55، ص ملوك آل سعودتاريخ  بن ىذلول: -5
 .71-88ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 91،17، ص ص تاريخ الدولة السعودية درويش: -6
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لػف امكياقػػة وراالػػة امػػرأي  ودنػدلا ان كػػب ل ػػارؾ أخػػو لللػػد امبػ اح اببػػغر دكػػى أخيػػو لللػػد 
ـ  وأخيو اببغر اراح  وانةرد  لنـ امنويت لظم دنده د د امعزيز 3711ىػ/3131وق كو داـ 

ينانػػت امنويػػت املدرسػػة ام ػػم  ك ػػم يييػػا د ػػد امعزيػػز آؿ سػػػعود  آؿ سػػعود أيضػػًا  لنانػػة خابػػة 
دروس دلكية يم امسياسة و خابة أف أياـ ابلير ل ارؾ امب اح ال كئت  املنػاورات وامدسػائس  
ي  كػورت شخبػي و امسياسػية وقر  ػػو ابليػر ل ػارؾ امبػ اح وسػػلح مػو  لضػور لاكسػو واةسػػ لاع 

ناكيزية وامروسية واةملانية وام رنية  ذامؾ أف امنويت نانت إمم ألادي و لأ لل كم املنولات اة
لينذاؾ ليدانًا مكبراع امسياسم امدومم  يف اسناكيز وابملاف وامروس وامع لانييف امذيف سعى نؿ 

 .3لنيـ مكسيطرة دكم لنط ة امخكيج امعر م م عك يا  لباملـ اةق بادية وامسياسية
راقب ابلداث وي ليف امةربة مكنيؿ لػف آؿ رشػيد  ظؿ د د امعزيز آؿ سعود  امنويت ي

ـ ليث  ويم لللد  ف د د ا   ف دكػم  ػف رشػيد وخكةػو دكػم املنـػ 3713ىػ/3139ل م داـ 
د ػػد امعزيػػػز  ػػف ل عػػػب امػػذي طلػػػأ يػػػم اةسػػ يالد دكػػػم امنويػػت  يػػػان يز د ػػد امعزيػػػز آؿ سػػػعود 

اىلا ي ػوده د ػد امعزيػز آؿ سػعود امةربة وأقنأ ل ارؾ امب اح أف ي لػارب  ػف رشػيد  ايشػيف ألػد
وابخر ي وده ابلير ل ارؾ امبػ اح ييضػطر  ػف رشػيد إمػم لواايػة ايشػيف يػم لنػانيف لخ كةػيف 
يم أف والد  إة أف ذمؾ مـ ي ل ؽ ليث انطكؽ د د امعزيز آؿ سػعود مكريػاض و يػا لاليػة س ػف 

ػػػػؾ  امريػػاض ولػػاوؿ د ػد امعزيػػز آؿ سػػعود لةػػر نةػػؽ  رشػيد يان بػػر دكييػػا وال لػػوا   بػر امل سالر
مدخوميا  ولينذاؾ ام  م  ف رشيد  ل ارؾ امب اح ولعو د ػد امػرللف وامػد د ػد امعزيػز يػم لعرنػة 

ـ ى ـز يييا امب اح وداد مكنويت و  عو د د امعزيػز آؿ سػعود  عػد أف أشػار 3193ىػ/3137داـ 
 .1دكيو أ وه  امعودة مكنويت

مـػ ي نػػأ د ػد امعزيػػز آؿ سػعود  لػػا لػػدث  ػؿ بػػلـ دكػم أف يػػدخؿ امريػاض م عػػدىا دػػف 
لرنػز قػوة  ػف رشػػيد امػذي نػاف يسػػنف لائػؿ شػلاؿ ناػػد  يضػاًل دػف واػػود أنبػار ةؿ سػعود يػػى 
ام الد املااورة مكرياض  واس طاع د د امعزيػز أف ي  نػأ أ يػو  ام لػدث إمػم ابليػر ل ػارؾ امبػ اح 

ؽ مكرياض يوايؽ وانطكؽ د د امعزيز آؿ سعود  ايش ي  مؼ لف لوامم أمؼ أف يسلح مو  اةنطال
ـ  ورغـػ أنػو قػد أخةػؽ يػم  دايػػة 3193ىػػػ/ أن ػو ر3131وأر علائػة ل ا ػؿ إمػم امريػاض يػم راػب 

لر و و خكم دنو لعظـ ايشو ومـ ي ؽ لعو لنيـ سوب أر عيف رااًل  إة أنو   ػت وأدلػؿ امليكػة 
                                                                 

تاريخ ملوك : بن ىذلول؛ 717 - 711م، ص ص 8855، مطابع جلنة التأليف والرتمجة والنشر، جزيرة العرب ىف القرن العشرين وىبو )حافظ(: -9
-71ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 15، 91، ص ص تاريخ الدولة السعودية: درويش؛ 51 -55، ص ص آل سعود

78 ،899-891. 
 ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 51 -51، ص ص يخ ملوك آل سعودتار : بن ىذلول؛ 71-88، ص ص اإلمام العادل: الخطيب -0

 .75 -77ص ص 



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

08 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 

شػػواؿ  9لللػػد امعاػػالف أليػػر امريػػاض لػػف ق ػػؿ  ػػف رشػػيد يػػم  ل ػى  لنػػف لػػف ق ػػؿ داػػالف  ػػف
ـ  واسػػ ومم دكػم قبػػر امل سالػػرػػؾ  ونػػادي لنػادي املكػػؾ    ـػ مكلكػػؾ 3193ينػاير  39ىػػ/ 3131

   ـ  لنف  ف سعود  عد ذمؾ لػف اةسػ يالد دكػى اػزد ن يػر لػف ناػد يػى امعػاـ نةسػو  3د د امعزيز
 .1ـ3191ىػ/3131

معزيػػػز آؿ سػػعود دكػػػم امريػػػاض أرسػػؿ  ام شػػػرة إمػػم أ يػػػو وابليػػػر و عػػد أف اسػػػ ومم د ػػد ا
رسػاؿ أخيػػو لللػد يواي ػا  وقػاـ د ػد امعزيػز آؿ سػعود   نػػاد  ل ػارؾ امبػ اح وطكػب لنيلػا امعػوف وا 
سػػػور اديػػػد مكريػػػاض  ػػػدًة لػػػف امػػػذي ىد لػػػو  ػػػف رشػػػيد  و عػػػد أف  ػػػد ر د ػػػد امعزيػػػز ألػػػره واػػػد أف 

دوم ػػو امناشػئة  يػػرأي أة يسػ  ير لةيظػػة  ػف رشػػيد دكيػػو   امريػاض ة  نةػػم م وطيػد نةػػوذه و ػ ليف
يا  عد دف ام وسػأ  اػاه امشػلاؿ ليػث لائػؿ دابػلة  ػف رشػيد  رغـػ واػود  عػض امػ الد املواميػة 

ـ 3191ىػػػ/ 3119ةؿ سػعود نامشػعيب واملللػػؿ واموشـػ وسػػدير  و واػو مكانػوب ياسػػ ومى دػاـ 
  -نػـػ لػػف امريػػاض 79ام ػػم   ػػأ دكػػى  عػػد -دكػى ام سػـػ امانػػو م لػػف ناػػد امل ل ػػؿ يػػى  امخػػرج 

طو وا ِريؽ واملر وابيالج أو ابيالؽ   ـ اس ومم دكى املر
1. 

ونانت امخطوة ام امية ةس يالئو دكى ناد ىو أف ين ش أسليا دكى امن ود ام ى نانت لف 
 ػود أىـ اموسائؿ امسياسية امددائية لينذاؾ مي عكف دف اس يالئو دكييػا  ىػذا يضػاًل دػف لاا ػو مكن

مإلنةاؽ دكم امايش  و خابة أنو مـ يضرب ن ودًا  للؿ اسلو  بنو ميس املانـ امشردم مك الد 
يضػػاًل دػػف اي  ػػاره منليػػات املعػػدف امناييػػة  مسػػؾ ن ػػود  للػػؿ اسػػلو و سػػد لااػػة اماػػيش وامةػػػراغ 

وغيرىػػا امن ػود امع لانيػة امن ػدي  ابسػواؽ لينػذاؾ  ي ػاـ  ةدػادة اسػ خداـ و وظيػػؼ لػا أ  ػيح مػو لػف 
لف امن ود ابان ية نام امير امنلساوب  أو امرو يػة امينديػة  ون ػود امسػكطاف د ػد املايػد ابوؿ  ػف 

                                                                 
-18، 91، ص ص تاريخ الدولة السعودية: درويش؛ 77-71، ص ص اإلمام العادل: الخطيب؛ 715 -717، ص ص جزيرة العرب: وىبو -9

تاريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بعض : بن صالح(بن عيسى)إبراىيم ؛ 97 -51، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 11
، األمانة العامة لالحتفال مبرور مائة عام على تأسيس ادلملكة العربية السعودية، ىـ(8511ىـ إىل 111األعيان وأنساهبم وبناء بعض البلدان من )

شبو اجلزيرة يف عهد ادللك  الزركلي)خير الدين(:؛ 71-75، ص ص الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 815-811م، ص ص 8888
حتفة ادلشتاق يف أخبار جند واحلجاز  آل بسام)عبد اهلل بن محمد(:؛ 875-878م، ص ص 8888، دار العلم للماليني، بريوت، عبد العزيز

؛ 58-71، 85، ص ص العربية السعودية توحيد ادلملكة: الحقيل؛ 551م، ص 8859، خمطوط نقلو عن األصل نور الدين شربيو، والعراق
، ادلملكة العربية السعودية، األمانة العامة لالحتفال ادللك عبد العزيز والعمل اخلريي دراسة تارخيية مقارنة الُعمري)عمر بن صالح بن سليمان(:

، حتقيق عبد  والعيان يف تاريخ جنداخلرب الفرج)خالد بن محمد(:؛ 11 – 18م، ص ص 8888مبرور مائة عام على تأسيس ادلملكة، الرياض، 
 .519م، ص 7111السعودية،  -الرمحن بن عبد اهلل الشقري، مكتبة العبيكات، الرياض

 ؛588-511: اخلرب والعيان، ص ص الفرج -0
Mitchiner, M.; The World of Islam, Oriental Coins and Their Values, Kawkins Publications, 

1977, p.231. 
الوجيز يف  الزركلي:؛ 95 -97تاريخ ملوك آل سعود، ص ص  بن ىذلول:؛ 77اإلمام العادل، ص  الخطيب:؛ 715جزيرة العرب، ص وىبو: -3

 .51ص  سرية ادللك عبد العزيز،
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(  وامسػكطاف د ػد املليػد ام ػانم  ػف د ػػد 3  )مولػة 3ـ(3719-3711ىػػ/3133-3199لللػود)
(  وامسػػكطاف لللػػد امخػػالس رشػػاد  ػػػف 1 1)مولػػة  1ـ(3197-3739ىػػػ/3113-3111املايػػد)

(  وامسػػػػػػػكطاف لسػػػػػػػيف نالػػػػػػػؿ 3 9)مولػػػػػػػة  1ـ(3133-3197ىػػػػػػػػ/3111-3113د ػػػػػػػد املايػػػػػػػد )
(  وغيرىا لف امن ود ابان ية امل داومة لينذاؾ 7-1ـ()مولات 3133-3133ىػ/3111-3119)

( 39)مولة ميندية   وامرو ية ا(1مولة ) 3ـ(3379-3339ىػ/3311 -3391)نلاير لاريا  يريزا 
  9وام ػى أن سػ ت شػردية يػػم ام ػداوةت امن ديػة  شػػ و امازيػرة امعر يػة لينػػذاؾ ودلغيػا  نكلػة "ناػػد"

وقػد نػاف ميػذه امن ػػود املدلوغػة  نكلػة ناػػد دور سياسػم ددػائم ماكػب املزيػػد لػف املؤيػديف م ور ػػو 
امن ػود امل نودػة ام ػم  وامدادليف ملرن و اسباللية مك الد  وقػد قالػت دار ضػرب ناػد  ػدله ىػذه

  مػػػي عكف امسػػكطاف لػػػف خالميػػا دػػػف لياز ػػػو 1 ػػويرت مكسػػػكطاف د ػػد امعزيػػػز آؿ سػػعود  نكلػػػة "ناػػد"
 ملدينة ناد وأنو املانـ امشردم ميا.

    
بارة نحاس عثمانى للسلطان عبد المجيد األول بن  42 (9لوحة )

 نقالً عن.كلمة نجد ىـ عليها  9073محمود ضرب القسطنطينية عام 
 .09البساطي: رحلة النقد العربي السعودي، ص 

للسلطان عبد الحميد الثاني بن عبد  مجيدى فضة عثمانى (0لوحة )
 عليو كلمة نجد نقالً عن. ىـ9093 عام ضرب القسطنطينية المجيد

 .98البساطي: رحلة النقد العربي السعودي، ص 

                                                                 
 .81م ، ص 7111مراجعة نايف بن عبد اهلل الشرعان، مطبعة السروات،  رحلة النقد العريب السعودي جمموعة خاصة، البساطي )عمر بن عبد اهلل(: -9
 .81م ، ص 7111، مراجعة نايف بن عبد اهلل الشرعان، مطبعة السروات، رحلة النقد العريب: البساطي -0

Baldwin’s the name for numismatics, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 17 July 2012, CIPFA 

The Council Chamber, 3Robert Street, Adelphi, London WC2N 6BH, 2012. No.664.  
 ؛ 88-81ص ص : رحلة النقد العريب السعودي، لبساطيا -3

Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 17 July 2012, No. 668. 
، حبث قيد النشر يف جملة كلية اآلثار، جامعة الفيوم، نقود ماريا ترييزا ادلتداولة يف شبو اجلزيرة العربية يف ضوء جمموعة خاصة :أسامة أحمد(مختار ) -4

 .5م، ص7181إصدار خاص، 
 ؛88، صنقود ماريا ترييزا: مختار، 55 – 81، ص ص عوديرحلة النقد العريب الس البساطي: -5

Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 17 July 2012, No.680. 
 .88، صنقود ماريا ترييزا: مختار؛ 771، ص الوسم على السكة األجنبية أباظة: -6
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عبد الحميد الثاني بن قرش فضة عثمانى للسلطان  02( 3لوحة )

عليو  ، السنة العاشرة ىـ9093 عام ضرب القسطنطينية عبد المجيد
 كلمة نجد نقالً عن.

Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 
17 July 2012, No.664. 

نصف مجيدي فضة عثمانى للسلطان محمد  (4لوحة )
الخامس رشاد بن عبد المجيد ضرب القسطنطسنية عام 

 نقالً عن.ىــ السنة السابعة،عليو كلمة نجد، 9307
 .98البساطي: رحلة النقد العربي السعودي، ص 

    
قرش فضة عثمانى للسلطان محمد الخامس رشاد بن عبد  02( 5لوحة )

 :نقاًل عنالسنة السادسة، عليو كلمة نجد،  ىـ9307عام المجيد ضرب مصر 
Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 

17 July 2012, No.668. 

قرش فضة مصرى للسلطان حسين كامل ضرب  02( 6لوحة )
 ىـ، عليو كلمة نجد،9335مصر عام 

 مجموعة خاصة لم يسبق نشره

    
للسلطان حسين كامل ضرب مصر عام قرش فضة مصرى  02( 7لوحة )

 ىـ، عليو كلمة نجد، مجموعة خاصة لم يسبق نشره9335
قرش فضة مصرى للسلطان حسين كامل ضرب مصر عام  02( 8لوحة )

 ىـ، عليو كلمة نجد، مجموعة خاصة لم يسبق نشره9335

    
 المدموغ بكلمة نجد، نقالً عن.ماريا تريزا  لاير( 9لوحة )

ضوء  فيشبو الجزيرة العربية  يالمتداولة ف اريز يت انقود ماريمختار: 
 مجموعة خاصة

روبية فضة ىندية للملكة فكتوريا ضرب عام  (92لوحة )
 نقالً عن.م عليها كلمة نجد، 9860

Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, 
Tuesday, 17 July 2012, No.680. 
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د ػػد امعزيػػز آؿ سػػعود ييلػػا  ػػيف امريػػاض وامر ػػأ ـ  وطػػد سػػكطاف 3191ىػػػ/3119وق  يػؿ دػػاـ 
امخامم انو ًا  وظؿ ي لنف منةسو ل م اطل ف إمم وضعو اماديد  ولينذاؾ شعر  ف رشيد  اس ةلاؿ 
ألػػر د ػػػد امعزيػػػز آؿ سػػػعود وازديػػػاد نةػػػوذه ي خػػػذ يع ػػد امعػػػدة مك ائػػػو واسػػػ نةر لػػػف اسػػػ طاع لػػػف أ  ادػػػو 

وب امرياض يلينلا دكـ د ػد امعزيػز  ػذمؾ أرسػؿ يػى طكػب واملوامييف مو  ام الد املااورة  و لرؾ ب
امرياض  ولاوؿ د د امعزيز  امنادة لف وامده امذي سارع إميو  بل ة لف   عو لف املوامييف  ووبؿ

أف يػومم وامػػده دكػػم امريػػاض وينػزؿ ىػػو إمػػم بػػةوؼ ام ػػا عيف مػو إة أف اسلػػاـ د ػػد امػػرللف ريػػض 
امشػػردم مكريػػاض وأن يػػم ابلػػر  ػػ ف  ويػػأ د ػػد امعزيػػز آؿ وأبػر دكػػم أف يظػػؿ د ػػد امعزيػػز املػػانـ 

دكػػم أف يظػؿ موامػػده امػػرأي واملشػورة يػػم نايػػة ابلػػور   ـ3191ىػػػ/3119سػعود  لنػػـ امريػػاض دػاـ 
وقكده وامده سيؼ سعود امن ير  و خكم اموامد مومده دف قبر آؿ سعود واخ ار لنزؿ داالف مإلقالة  

آؿ سػػعود لػػأ د ػد امعزيػػز  ػػف ل عػػب  ػف رشػػيد امػػذي دػػدؿ دػػف  ومػـ يشػػ  ام ػػدر أف ي   ػػؿ د ػد امعزيػػز
لػرب د ػػد امعزيػػز آؿ سػػعود ودػػاد أدرااػػو إمػػم لةػر ام ػػاطف  ومػػـ يةػػوت د ػػد امعزيػػز آؿ سػػعود  كػػؾ 

 . 3امةربة واس ومم دكم  عض امايات ام م نانت  لت لنـ د د امعزيز  ف رشيد
ص لنػػػو يوقعػػت  ينيلػػػا أدرؾ  ػػف سػػعود خطػػػورة  ػػف رشػػيد دكػػػى لكنػػو ي ػػػرر لر ػػو وامػػ خك

  1ـ ناف امنبر يييا لكيؼ  ف سعود وداد  ف رشيد إمم لةر ام اطف3191ىػ/3119لرب داـ 
 ـ  ا أ  ف سعود ي ولا و ياس ومم دكى سدير واموشـػ واملللػؿ وام سػيـ  ل ػى  كػه وادي امدواسػر 

لػػػـر ل 9   ػـػ اسػػػ ومم دكػػػم دنيػػزة يػػػم 1ـ3191ىػػػػ/ 3113دكػػى لػػػدود امر ػػأ امخػػػامم وذمػػػؾ دػػاـ
يدة لن بؼ ر يأ ابوؿ 3193لارس  31ىػ/3111   3ـ3193لػايو  19ىػ/3111ـ   ـ دكم   رر

 ـ دارت  ينو و يف  ف رشيد امػذي انضػلت إميػو ام ػوات امع لانيػة لعرنػة  ام نيريػة يػى ابوؿ لػف 
ـ ايوشو 3193يونيو  39ىػ/ 3111ر يأ ابوؿ  ـ  لنم يييا  ف سعود  اميزيلة   ـ اس طاع  نظي

د امنػػرة دكػػم  ػػف رشػػيد وان ػػزع لنػػو ام نيريػػة يػم امعػػاـ نةسػػو   ػـػ أخػػذ امػػرس   ػـػ نانػػت وقعػػة ودػاو 
ـ وىػم ام ػم وطػدت قػدـ  ػف سػعود يػم ناػد  3193سػ  ل ر  11ىػػ/3111راب  37امِشنرانة يم 

                                                                 
 .55-58ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 15-11، ص ص تاريخ الدولة السعودية درويش:؛ 75-78، ص ص اإلمام العادل الخطيب: -9
 . 51ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي:؛ 91 -97، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول -0
الوجيز يف : الزركلي؛ 95 -97، ص ص : تاريخ ملوك آل سعودبن ىذلول؛ 77، ص اإلمام العادل: الخطيب؛ 715، صجزيرة العرب: وىبو -3

 .51ص  ،سرية ادللك عبد العزيز
 .59ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 11-98، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول  -4
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  ويػػم امعػػاـ نةسػػو م ػػب د ػػد 3وقضػت دكػػم امنةػػوذ ام رنػػم  ونانػػت  دايػػة انييػػار بػػرح آؿ رشػػيد
 .1و " امسكطاف"امعزيز آؿ سعود نةس
  ياسػ لوذ  ػػف سػعود دكػػم لكػػؾ 1ـ ق  ػػؿ د ػد امعزيػػز  ػف رشػػيد3191ىػػ/3113ويػم دػػاـ 

ام سيـ  واد رؼ  ذمؾ ل عب  ف رشيد  وأ ةؽ ابخير لأ د د امعزيز آؿ سعود دكػم أف ينلبػر 
لكػػؾ ل عػػب يػػم لائػػؿ و اديػػة شػػلر  و ػػاقم  ػػػالد ناػػد  لػػا يييػػا ام سػػيـ يػػى لػػوزة د ػػد امعزيػػػز آؿ 

ـ  وامػػػت دكػػم د ػػػد امعزيػػز آؿ سػػػعود 3131-3193ىػػػ/3119-3119ويػػػم امة ػػرة لػػػف   3سػػعود
امللف وام اليا  ام م  دأت    ؿ ل عب  ف رشيد دكم يػد أ نػاد دلول ػو و وميػة سػكطاف  ػف للػود 

 .امع  يد لنانو ين ض ابخير امبكح امذي أ رلو ل عب لأ د د امعزيز آؿ سعود
ىػػذا يضػػػاًل دػػف  لػػػوؿ وةد ل ػػػارؾ امبػػ اح ةؿ رشػػػيد وخدادػػػو مع ػػد امعزيػػػز آؿ سػػػعود  

 اظيػار امػػوةد مػػو  وآخػػر ىػػذه امللػػف نانػػت أسػػر شػػريؼ لنػػة املسػػيف  ػػف دكػػم مسػػعد أخػػو د ػػد 
ـ لػف 3197ىػػ/3113امعزيز  وقد اس طاع د د امعزيز آؿ سعود لوااية ىػذه امةػ ف و لنػف سػنة 

امذي ق كو أخواه  عد ىزيل و وراودو إمم لائؿ  نلا  لنف لف  سوية ىزيلة سكطاف للود امرشيد 
ابلر لأ شريؼ لنة امذي أدكف لسف نواياه وأنو ة يرغب إة يم أف يع رؼ د د امعزيز  سيادة 

لايدي نؿ  1999امدومة امع لانية  وأف يديأ مخزان يا ل كغًا سنويًا يوايؽ د د امعزيز و عيد  ديأ 
   ػػدأ  عػد ذمػػؾ د ػػد امعزيػز آؿ سػػعود يػػم ضػػ ط 9يؼ لنػػو أخػػاه ولعػو اميػػداياسػنة  ي رسػػؿ مػػو شػر 

ـ   ػػـػ دػػػاد 3139ىػػػػ/3117ابوضػػاع امداخكيػػػة ي خلػػػد ي نػػػة أىػػػؿ املوطػػػة ودخكيػػػا لن بػػػرًا دػػػاـ 
 .1مكرياض ميبكو خ ر سلاح اب راؾ م وايكو  لؽ اةل ياز

 يػة امسػعودية  ياسػ ومم أخذ د د امعزيز آؿ سعود يم  سط سكطانو دكى  كػداف امللكنػة امعر 
ـ  ليػث نانػت   ل ػؿ مع ػد امعزيػز لنةػػذ 3131ىػػ/3119دكػى "ابلسػاد" ام ػم نانػت    ػأ اب ػراؾ دػػاـ 

 لرب ليـ ي يو لف لبار اب راؾ واةناكيز  يضاًل دف ذمؾ ي د لننو اسػ يالده دكػى ابلسػاد لػف 

                                                                 
، ص ص السعوديةتاريخ الدولة : درويش؛ 15 -11، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 58-51، ص ص اإلمام العادل: الخطيب -9

 .18 -51ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 15-19
، وميض من سرية ادللك عبد العزيز ظاىرة توطني البادية الحقيل)عبد اهلل حمد(:؛ 711، 51ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي -0

 .881م، ص 8815احلادية عشر، سبتمربحبث منشور يف جملة الدارة، العدد الثاين، السنة 
تاريخ الدولة : درويش؛ 18 -19، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 75، ص اإلمام العادل: الخطيب؛ 719، صجزيرة العرب وىبو: -3

 .11 -15ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 15، ص السعودية
 .18ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 11، ص ص تاريخ ملوك آل سعود بن ىذلول: -4
 ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 15 -11، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 719، 758، ص ص جزيرة العرب: وىبو -5

 .57 -18ص ص 
 .55ص  ،العزيزالوجيز يف سرية ادللك عبد : الزركلي؛ 71، ص اإلمام العادل: الخطيب -6
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ـ ان ػزع اميةػوؼ لػف يػػد 3131ىػػ/3113املبػوؿ دكػى لػورد لػامم لػف امرسػوـ امالرنيػػة  ويػم دػاـ 
   ػػػػػػػػػـ خضػػػػػػػػػعت ناػػػػػػػػد نكيػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػكطانو سػػػػػػػػػنة 3اب ػػػػػػػػراؾ امع لػػػػػػػػػانييف   ػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػ ومم دكػػػػػػػػم ام طيػػػػػػػػػؼ

سػػػػلم "وامػػػػم ناػػػػد 3133ىػػػػػ/3111 ـ  واد ػػػػرؼ اب ػػػػراؾ امع لػػػػانيوف  سػػػػياد و دكييػػػػا  وأطك ػػػػوا دكيػػػػو ل 
ف ـ  لنػػػ3111ىػػػ/س  ل ر 3133يػػم بػػةر  .1وامل بػػرؼ يػػم ابلسػػاد"   ػػـ م  ػػوه " بػػػالب امدومػػة"

  ويػػػم 1ابليػػر ييبػػػؿ  ػػف د ػػػد امعزيػػػز لػػف دخػػػوؿ أ يػػا وضػػػليا ملػػػوزة وامػػده د ػػػد امعزيػػز آؿ سػػػعود
ـ دارت لعرنػػػة  ػػػيف آؿ رشػػػيد   يػػػادة لللػػد  ػػػف طػػػالؿ  وآؿ سػػػعود  اشػػػر ىػػػذه 3113ىػػػػ/3139بػػةر

املعرنة د د امعزيز آؿ سعود وان يت  اس سالـ آؿ رشيد   يادة لللد  ف طػالؿ ي رسػكيـ د ػد امعزيػز 
 . 3عود مكرياض وناف ذمؾ آخر امعيد  آؿ رشيدآؿ س

انسلب اب ػراؾ لػف "املاػاز" و رنػوا دكييػا امشػريؼ املسػيف  ػف  ـ3131ىػ/3113يم داـ 
امػػذي أدكػػف نةسػػو زديلػػػًا مكعػػرب وم ػػب نةسػػو " لكػػؾ امعػػػرب"  ـ(3113-3131ىػػػ/3131-3113)دكػػم 

لع لدًا يى ذمؾ دكى امددـ ام ريطانم مو  ودالؿ ناية لناـ امعرب يى ش و امازيػرة امعر يػة دكػى 
أنيـػ أ  ػػاع مػو ومػـػ ي  ػ ف لػػنيـ ألػدًا   ػػؿ إنػو ريػػض اةد ػراؼ  املكػػؾ د ػد امعزيػػز نلػانـ لسػػ  ؿ 

وامخرلة امك يف   عاف دكى املدود امنادية املاازية  وأخذ يشػف  مناد  وقاـ  اةس يالد دكى  ر ة
امغػارات دكػػى امخرلػػة  غػرض امسػػيطرة دكييػػا و خابػػة أنيػا سػػوؽ  ااريػػة   ػدر ابلػػواؿ دكػػى لػػف 
يلكنيا  ورغـ أف امشريؼ املسيف لاوؿ ام ظاىر    وية أوابر امود  ينو و يف املكؾ د د امعزيز  

 خابػة  عػػد لػػا أرسػؿ املكػػؾ د ػد امعزيػػز مكشػريؼ املسػػيف خطػػاب إة أف ذمػؾ مػـػ ينطػؿ دكيػػو  و 
ال ااج دكى لياال و مكخرلة يرد ابخير   نو قري ًا يزلؼ مناد مطرد املكػؾ د ػد امعزيػز وأسػر و 
ػػاج  ونػؿ اموىػا ييف لنيػا  ىػػذا لػف ايػة ولػف ايػػة أخػرب ي ػد أسػاد امشػػريؼ املسػيف لعالكػة امل ا 

 .رب وغيرىـ لف امدوؿ ام م ناف ميا ردايا  املج شنؿ داـ للا أغضب لنو لناـ امع
ون ياػة ميػذه امسياسػة ام ػػى ان يايػا امشػريؼ املسػػيف وام ػم لػف شػػ نيا إ ػارة ام القػؿ يػػم  

 ػالد املاػاز للػا ي عػارض لػأ املبػامح ام ريطانيػػة يػم شػ و امازيػرة امعر يػة سػادت امعالقػة  ينػػو 
ات املامية ام ى نانػت  رسػكيا مػو  ويػى اموقػت و يف املنولة ام ريطانية ام ى لنعت دنو املسادد

امذب أغضب ييو امشريؼ املسيف ناية لناـ ام الد ام ى ةقى ل ااايا لنػو لعالكػة سػيئة  أدكػف 
املكػؾ د ػد امعزيػز أنػو ة يرغػب إة يػى  طييػر  كػد ا  املػراـ لػف ظكـػ امشػريؼ املسػيف  و ػ ليف 

                                                                 
تاريخ درويش: ؛ 817-81، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 71-71، ص اإلمام العادل: الخطيب؛ 719، ص جزيرة العرب: وىبو -9

 .51-59ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 11-19، ص ص الدولة السعودية
 .  881، صسرية ادللك عبد العزيز وميض من الحقيل:؛ 711، 51: الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز، ص ص الزركلي -0
 .91ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 818 -811، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول -3
 .91ص  ،العزيز الوجيز يف سرية ادللك عبد: الزركلي؛ 711-719، ص جزيرة العرب: وىبو -4
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بػيرىا إمػى لػا ي ػرره لنػاـ املسػكلوف  ورغـػ  نػازؿ املااج  وأنو ة يريػد ل كػؾ املاػاز  ػؿ ي ػرؾ ل
امشػريؼ املسػػيف س نػػو دكػم دػػف املنػـػ إة أف ذمػؾ مػـػ ياػػدي نةعػًا ليػػث قػػاـ املكػؾ د ػػد امعزيػػز 

 11ىػػػػػ/3133الػػػادي اةخػػػػرة دػػػاـ  1 ػػػان زاع  ػػػالد املاػػػػاز لػػػف دكػػػم  ػػػػف املسػػػيف ودخكيػػػػا يػػػم 
ف اسػ يالئو دكييػا )أنظػر امكولػات وضرب ن ودًا ساؿ دكييا نكلة املااز مػيعك 3ـ3119ديسل ر 

(  و عد لا 37-31(  نلا ضرب ن ود ن ش دكييا نكل ى املااز وناد )أنظر امكولات 33-39
ـ أبػ ح م  ػو لػف لينػذاؾ " 3111ينػاير 7ىػػ/ 3133الػادي اةخػرة  19 ايعػو أىػؿ املاػاز يػى 

 .1لكؾ املااز وسكطاف ناد ولكل ا يا"
مك ػػب دكػػى ن ػػوده امخامبػػة ام ػػى ضػػر يا  اسػػػلو ة وم ػػد سػػاؿ املكػػؾ د ػػد امعزيػػز ىػػذا ا 

  3(19  ونبػػؼ امػلاير ) مولػػة 1(31 ةدػادة اسػ خداـ امن ػػود ابان يػة  وضػرب لنيػػا امػلاير )مولػة 
  ونػاف ذمػؾ يػم إطػار سياسػم ددػائم ييػدؼ ماكػب املزيػد لػف املؤيػديف 9(13ور أ املاير ) مولة 

امياشلييف وطردىـ لف  الد املااز  ول م ة ل م ي لنف لف ام غكب دكم امشريؼ املسيف  ؿ 
 ي عرض مسخط لناـ ش و امازيرة امعر ية وغيرىا لف امغيوريف دكم اسسالـ و كد ا  املراـ.

ـ  لنف املكؾ د د امعزيز لف اةس يالد دكم ادة مي سط 3111ىػ/ 3139ىذا ويم داـ 
أغسطس  39ىػ/ 3193اسومم  الادي 31  ويم 1سكطانو دكى لعظـ ر وع ش و امازيرة امعر ية

ـ اا لػػأ مةيػػؼ لػػف ن ػػار امػػوطنييف  امطػػائؼ ودرضػػوا دكػػم املكػػؾ د ػػد امعزيػػز 3111أغسػطس 
رغ  يـ يم  لويؿ اسـ "امللكنة املاازية امنادية ولكل ا يا" إمم "امللكنة امعر ية امسعودية" نس ة 

ير وناػد  ووضػأ إمػم املكػؾ د ػد امعزيػز بػالب امةضػؿ يػى  وليػد ابقػاميـ ام ال ػة املاػاز ودسػ
نظػػاـ خػػػاص  ػػاملنـ و ػػػوارث امعػػرش  وقػػػد وايػػؽ ذمػػػؾ لػػراد املكػػػؾ د ػػد امعزيػػػز  وأبػػدر يػػػم يػػػـو 

يػػنص  1331ـ  لرسػولًا لكنيػًا  ػرقـ 3111سػػ  ل ر  11ىػػ/ 3193الػادي اسومػم  13امخلػيس 

                                                                 
: بن ىذلول؛ 888-91، 51-11، 51-71، ص ص اإلمام العادل: الخطيب؛ 781 -719، 758-757، ص ص جزيرة العرب: وىبو -9

الوجيز يف سرية : الزركلي؛ 857-878، 881-11، ص ص تاريخ الدولة السعوديةدرويش: ؛ 815 -817، ص ص تاريخ ملوك آل سعود
 ؛ 591-598، 818-811شبو اجلزيرة: الزركلي؛ 11-11، ص ص ادللك عبد العزيز

Mitchiner: The World of Islam, p.231. 
الوجيز يف سرية ادللك عبد : الزركلي؛ 851-855، 11، ص ص تاريخ الدولة السعودية: درويش؛ 857-871، ص ص اإلمام العادل: الخطيب -0

 .811، 875ص ص   ،العزيز
3- 

Baldwin’s  the name for numismatics, Horus collection, Thursday, 9 May 2013, CIPFA The 
Council Chamber, 3 Robert Street, Adelphi, London WC2N 6BH, 2013. No. 9432. 

4- 
Baldwin’s  the name for numismatics, Horus collection, Thursday, 9 May 2013, No. 9432. 

5- 
Baldwin’s  the name for numismatics, Horus collection, Thursday, 9 May 2013, No. 9432. 

ذكرت مدحية درويش أن االستيالء على ؛ 817 -897، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول؛ 871-875، ص اإلمام العادل: الخطيب -6
 .711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 875: تاريخ الدولة السعودية، ص درويشىـ، أنظر: 8511جده كان عام 
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  نلػا ألػػر  وضػأ نظػػاـ م وريػػث 3دكػى نظػػاـ  وليػد امللكنػػة و سػلي يا "امللكنػػة امعر يػة امسػػعودية"
لػايو  33ىػػ/ 3191للػـر  31امعرش لف  عػده يانع ػد لاكػس امػونالد وامشػورب وأبػدرا قػرارًا يػى 

  وقػد ظيػر اسـػ "امللكنػة امعر يػة 1ـ  ي ضم   عييف أ نو امن ير "ابلير سػعود"  وميػًا مكعيػد3111
نػػػة امسػػعودية" دكػػى ن ػػود املكػػؾ د ػػد امعزيػػز نػػةدالف مالسػـػ اماديػػد مكلكنػػة وذؾ  ع ػػارة "لكػػؾ امللك

 .1(11امعر ية امسعودية" ) انظر مولة 

    
قرش فضة عثمانى للسلطان عبد الحميد الثاني بن  02( 99لوحة )

، السنة الثانية ىـ9093 عام ضرب القسطنطينية عبد المجيد
 نقالً عن. الحجازعليو كلمة والعشرون 

Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 
17 July 2012, No.615. 

مجيدى فضة عثمانى للسلطان محمد الخامس رشاد بن ( 90لوحة)
ىـ السنة التاسعة، عليو كلمة 9307عبد المجيد ضرب مصر عام 

 الحجاز، مجموعة خاصة لم يسبق نشره

    
قرش فضة مصرى للسلطان حسين كامل ضرب  02( 93لوحة )

 ىـ، عليو كلمة الحجاز، نقالً عن9335مصر عام 
Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 

17 July 2012, No.654. 

نقود مختار: ؛ المدموغ بكلمة الحجاز، نقالً عنماريا تريزا  لاير( 94لوحة )
 ضوء مجموعة خاصة فيشبو الجزيرة العربية  يالمتداولة ف اريز يت اماري

                                                                 
توحيد : الحقيل؛ 758، 851ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 781 -581، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول -9

 .81، ص ادلملكة العربية السعودية
 .851ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 571 -588، ص ص تاريخ ملوك آل سعود: بن ىذلول -0

3 - Baldwin’s the name for numismatics, Classical Rarities of Islamic Coinage, Wedenesday, 25 
April 2012, London, WIS2YF, The Pine Room, 2012. No.107.  
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عليو كلمة م، 9835روبية فضة ىندية ضرب عام ( 95لوحة )

 الحجاز، نقالً عن
Baldwin’s, Islamic Coin Auction 21, Tuesday, 

17 July 2012, No.656. 

مجيدى فضة عثمانى للسلطان محمد الخامس رشاد بن ( 96لوحة )
ىـ، نُقش عليو كلمتى 9307عبد المجيد ضرب القسطنطينية عام 

 الحجاز ونجد، مجموعة خاصة لم يسبق نشره

    
قرش فضة مصرى للسلطان حسين كامل ضرب مصر عام  02( 97) لوحة

 ىـ، نُقش عليو كلمتى الحجاز ونجد،  مجموعة خاصة لم يسبق نشره9335
المدموغ بكلمتي "نجد والحجاز"، نقاًل عن. مختار: ماريا تريزا  لاير( 98لوحة )

 .ضوء مجموعة خاصة فيشبو الجزيرة العربية  يالمتداولة ف اريز يت انقود ماري

 

 

  
لاير الملك عبد العزيز ضرب مكة المكرمة عام ( 99لوحة )

 ىـ، نقالً عن.9346
Baldwin’s the name for numismatics,  Horus 

collection, Thursday, 9 May 2013, No.9432 upper. 

الملك عبد العزيز ضرب مكة المكرمة عام  لايرنصف ( 02لوحة )
 ىـ، نقالً عن.9346

Baldwin’s the name for numismatics,  Horus 

collection, Thursday, 9 May 2013, No.9432 meddle. 

    
ربع لاير الملك عبد العزيز ضرب مكة المكرمة عام ( 09لوحة )

 ىـ، نقالً عن.9348
Baldwin’s the name for numismatics, Horus 

collection, Thursday, 9 May 2013, No.9432 lower. 

لاير أو جنيو سعودى من الذىب للملك عبد العزيز، ( 00لوحة )
 ىـ. نقالً عن9372ضرب مكة المكرمة عام 

Baldwin’s, Classical Rarities of Islamic Coinage,  

Wednesday, 25 April 2012,  No.107 
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امادير  امذنر أف املكؾ د د امعزيز  ك ب   م اب  ون نم دديػدة لنيػا امرسػلم وغيػر ولف 
امرسلم  يلف ابم اب وامن نى غير امرسلية مو لا يكم "أ و  رنم" وىو ألب امن نم إمى قك و ليث 

  ولػيف امن ا ػػة دنػو أو املػديث دكػػم 3ي شػير س نػو ام نػر  ونػػاف يػددوه  يػذه امن نيػػة راػاؿ ام  ائػؿ
انو نػاف ي ك ػب نػذمؾ " ػا ف سػعود"  أو "ا ػف امسػػعود"  ومـػ ينػف ىػذا امك ػب لػف ابم ػاب املل  ػػة مسػ

ذا قيؿ يػى لاشػية املكػؾ د ػد 1إميو رغـ أنو أشير لا د رؼ لف أم ا و ون ناه يم امشرؽ وامغرب   وا 
ي ك ػب امعزيز لضر "امشيوخ" أو "يعؿ امشيوخ" ناف ىو املعنم  ذمؾ ل ى يم أياـ أ يو امذي نػاف 

" اسلػاـ"  وم ػب امشػيوخ لػف ابم ػػاب امشػائعة يػم ازيػرة امعػػرب منػؿ ذي سػكطاف أو رياسػة  ونػػاف 
  نػػذمؾ 1امناػدييف ىـػ أن ػر لػف ي ك  ػػوف املكػؾ د ػد امعزيػز  يػذا امك ػػب مالعػو لرا ػب أىػؿ امةضػؿ
ابسػرة لنػذ م  ب املكؾ د د امعزيز  ك ب " اسلاـ "  عد وياة أ يو وىو امك ب امشردم امخاص  يذه 

 .3وياة اسلاـ لللد  ف سعود  وىو لف ألب ابم اب إمم املكؾ د د امعزيز
ألػػا أم ا ػػػو امرسػػػلية ام ػػم خاط  ػػػو  يػػػا املنولػػػات وام ع ػػات  ولػػػا نػػػاف ي  ػػرف  ػػػو أسػػػلو يػػػى 
املعاىدات امدومية ولا شا ييا لف د ود ورسائؿ ميست لف امن ب امخابة أو امشخبػية "أليػر ناػد 

  وملا د  ػد 1  وانةرد اب راؾ  امن ا ة إميو  ع ارة "وامم ناد وقائدىا د د امعزيز  اشا"9ا"ورئيس دشائرى
ـ  ولضػػػػػره دكلػػػػػػاد امػػػػػ الد ورؤسػػػػػاؤىا   ػػػػػرر أف ينػػػػػوف م  ػػػػػػو 3113ىػػػػػػ/3111لػػػػػؤ لر امريػػػػػاض دػػػػػاـ 

ػػلت إلػػارة آؿ دػائض "يػػم  يالػػة 3"امسػكطاف"  ينػػاف ي نعػت " بػػالب امعظلػػة سػكطاف ناػػد"   وملػا ض 
ـ  س ػليت  ػالده  "سػكطنة ناػد 3111ىػػ/ 3139لارة لائؿ يم امشلاؿ إمى سكطنة ناد داـ دسير" وا  

عؿ م  و "دظلة سكطاف ناد ولكل ا يػا"   و عػد 7ولكل ا يا" نلا ظير دكى ن وده نلا س ؽ امذنر  وا 
ـ  إا لػػأ أديانيػػا وأديػاف لنػػة و ػػايعوه لكنػػًا دكػػم املاػػاز ي بػػ ح 3111ىػػػ/3139دخومػو اػػدة دػػاـ 

                                                                 
 .719ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي: -9
 .719ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي: -0
 .719ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 89، ص اإلمام العادل الخطيب: -3
 .711-719ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي: -4
 .711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي: -5
 .711ص ،ادللك عبد العزيز الوجيز يف سرية الزركلي: -6
 .711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي: -7
 .711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز الزركلي:  -8
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  وىػػذا 3"االمػة لكػؾ املاػاز وسػكطاف ناػد ولكل ا يػا"  وأ  كغػت امػدوؿ ابان يػة  ػذؾ يػ قرت  ػوم  ػو  
 امك ب لف ابم اب ام م ظيرت دكم لسنونا و  عد لذؼ نكلة االمة نلا س  ت اسشارة.

ـ  ايعو أىؿ ناد يى امرياض لكنًا دكى 3113يناير  31ىػ/ 3139راب داـ  19ويم 
كػػػؾ املاػػاز وناػػد ولكل ا يػػػا" وىػػو لػػػا س ػػاؿ دكػػى ن ػػػوده نلػػا سػػػ  ت ناػػد ي بػػ ح م  ػػػو "االمػػة ل

  ومنف مـ  يدأ امة ف واس لرت للاوةت أدداد املكؾ د د امعزيز يم  ةريؽ ابلة و ةريؽ 1 اسشارة
و ةريؽ ناد دف املااز وللاومة قسليلا قسليف  عد أف ولدىلا املكؾ د ػد امعزيػز ور ػط  ينيلػا 

ؿ امدومة إمى للاومة إيااد وسيكة م خطم ىذه امع  ة ياى دوا إمى  ر اط امديف  للا لدا  ن ار راا
 سػلية  ولػد أاػزاد امللكنػة املاازيػة وامللكنػة امناديػة  وىػم "امللكنػة امعر يػة امسػعودية"  اد  ػار 
اشػ  اؽ ىػذا اةسػـػ لػف اسػـػ لولػد ىػػذه امػ الد املكػػؾ د ػد امعزيػػز آؿ سػعود يوايػػؽ االم ػو وأبػػدر 

ـ  ي ضم   وليد أازاد 3111نويل ر  31ىػ/ 3193الادي اسومم  33يى لرسولًا لكنيًا  ذمؾ 
امللكنػة املاازيػة وامللكنػة امناديػة ولكل ا يلػا و سػليا  اةسـػ امسػا ؽ ذنػره وذمػؾ إ  ػدادًا لػف يػػـو 

ـ  ي ب ح م  و امرسلم لنذ ىذا اميـو 3111س  ل ر  11ىػ/ 3193الادي اسومم  13امخليس 
  وىو أيضاً لف ابم اب ام م س اكت دكى ن وده 1كنة امعر ية امسعودية""بالب اماالمة لكؾ املل

ن وده  عد لػذؼ د ػارة بػالب اماالمػة  و يػذا امك ػب ابخيػر د دػم املكػؾ د ػد امعزيػز  ػيف راامػو 
 .3وخاب و  ـ يم املخاط ات امسياسية وامعالقات امخاراية

دلوف لبػكلة شػع يـ دكػم أخيرًا ي د ناف املكؾ د د امعزيز لف املكوؾ املنلػاد امػذيف ي ػ
لا دونيا  وقػد بػب اػؿ اى لالػو دكػى  ػويير نايػة اةل يااػات امللننػة مشػع و  ويػى سػ يؿ ذمػؾ 
سػػف ام ػػوانيف وأنشػػػ  امػػوزارات  وأىػػػ ـ  ػػام عكيـ  وأنشػػ  امنكيػػػات  وأىػػ ـ  امزرادػػػة وامبػػنادة  غػػػرض 

ا امشػػعب لػػا ألننػػو   نلػػا لػػرص دكػػى  ػويير ابلػػف واةسػػ  رار ميػػذ9 ػويير نايػػة ال يااػػات شػػع و
ذمؾ  ودلؿ دكػى ل ػف دلػاده و اني ػو ويػالت املػروب وامػدلار  ومػيس أدؿ دكػم ذمػؾ لػف لوقةػو 

ـ  ليػث ام ػـز امليػاد 3139-3111ـ  وام انيػة 3137 – 3133املر يف امعاملي يف ابومػى لف 
ادية ومـ يشارؾ يى لروب ة  عود دكى  الده وشع و   ي طائؿ  وضلم يى ل ا ؿ ذمؾ  ةوائد ل

                                                                 
 .711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛858، ص اإلمام العادل: الخطيب -9
 .711ص ،يف سرية ادللك عبد العزيز الوجيز: الزركلي؛ 898، ص اإلمام العادل: الخطيب -0
 .858، ص توحيد ادلملكة العربية السعودية: الحقيل؛ ؛ 711ص ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي؛ 781-718، ص ص اإلمام العادل: الخطيب -3
 .711-711ص ص  ،الوجيز يف سرية ادللك عبد العزيز: الزركلي -4
 .815-818، 895-891ص ص  ،ادللك عبد العزيزالوجيز يف سرية : الزركلي -5
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د ريػػت " اسدػػارة وام ػػػ اير" نانػػت لنولػػػة اموةيػػات امل لػػدة ابلرينيػػػة  غػػدقيا دكػػػى لكةائيػػا  غيػػػر 
لسػػاب  ون ياػػة مػػذمؾ نانػػت ل ػػػربات املكػػؾ د ػػد امعزيػػز  ل ضػػػف رداياىػػا  وابيػػراف  علػػؿ ويػػػوزع 

% لػف 19% لف رسـو امالارؾ  و   ػرض ام اػار لػف رداياىػا 19خ زىا لاانًا  ولنول و   س ط 
قيلة لا يس وردونو دكى أف ي عيدوا لا اق رضوه  عد  يعيـ لا اسػ وردوه  يػم اموقػت ذا ػو امػذب نػاف 

 .3امعامـ ييو يعانم لف املاادات
مػػيس ىػػذا يلسػػب  ػػػؿ إنػػو يػػى خػػػالؿ املػػرب امعامليػػة ام انيػػػة أ نشػػئت دار ابي ػػاـ  لنػػػة  

سيوؿ دنيا  وو ضأ نظاـ ادة  ابسةكت  وأ نشئ سد يى أدكى لنة ملاز ام -ور بؼ طريؽ لنة
نلػا نانػت مػو أيػاد  يضػاد  اػاه ام ضػية امةكسػطينية  وأرسػؿ   1امطػرؽ  ونظػاـ ا ايػة ألػواؿ امدومػة

امػػػوزراد وامسػػػةراد إمػػػػى املنولػػػة ام ريطانيػػػػة ل عر ػػػًا دػػػف اد راضػػػػو واد ػػػراض شػػػػع و دػػػف امسياسػػػػة 
امل ػدس  وأف ذمػؾ ي نػايم لػأ  املالةة ام ى ان يايا ام ريطانييوف  وامييود  ااه  كؾ ام كد امعر م

امبػداقة ام ػػم  نشػػدىا  ريطانيػػا لػػأ املسػػكليف وامعػػرب  و  خػػامؼ ديودىػػا ولوا ي يػػا وة   ةػػؽ لػػأ 
املػػؽ وامعػػػدؿ  ويػػػم نةػػػس ىػػذا اسطػػػار  ػػػذؿ املسػػػادم لػػػأ لنولػػة  غػػػدد وغيرىػػػا لػػػف املنولػػػات 

اليعػًا  ومـػ ين ػؼ امعر ية لوضلًا واوب اموقوؼ لػأ ام ضػية امةكسػطينية واعكيػا قضػية امعػرب 
 ػذمؾ  ػؿ راسػؿ امػرئيس ابلرينػم يػرننكيف روزيكػت  و شرشػؿ رئػيس وزراد  ريطانيػا  وغيػرىـ  يػذا 
امش ف  و كؽ لنيـ ردود   ذؿ امايود لػف أاػؿ  لسػيف ابوضػاع امةكسػطينية  إة أف ىػذا مـػ ياػد 

سػػولًا لكنيػًا  ةنشػػاد   ولػف ابدلػػاؿ ام ػم   خكػػد ذنػري املكػػؾ د ػد امعزيػػز أنػو امػػذي أبػدر لر 1نةعػاً 
  ونانت وياة 3ـ3191أ ريؿ  13ىػ/ 3133راب  19"لؤسسة امن د امعر م امسعودي"  ادة  يى 

ـ  ود يف يى امرياض يى 3191نويل ر  1ىػ/ 3131ر يأ ابوؿ  1املكؾ د د امعزيز يـو اب نيف 
 .9ل  رة أساليو لف آؿ سعود
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