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 الملخص: 

 دررريا همررلان ضرر   اهلل د رر  اسُمعتمررة تعرر ض هررلد اسة ادررا سررةسي   در دررل يرر ة  س   س ررا
سعروة  رر هلل، وهرلا اسرةسي   سو رق  اسموفق رن أحمة أ سه وارن ر هلل اسموفق أ سه ادم هر، سحملٕٚٚ

 استرل اسمتمسرز  دسط   اس الفا اسعر دسا د ل هملان م   أ  ي فل هلد اسديا، وكلسك سر ز اسمك يرا
 ررر هلل اسموفرق مرن جع ر  استرل اسمك يررا ت رك اهلل، د رل اسمعتمرة أ سره  الفررا فرل رر هلل اسموفرق تروأهر 
 ميارر  واستر  يقروةاس شروويا ، ومرن  ررم ضر   تدرسس  فرل واسمررتحكم اسعر درسا، س ةوسرا اسحقسقرل اسحر كم
 هلد اسة ادا. سه تع ض اسلى اسي ة  اسةسي  

 هر.ٕٚٚهملان،  اسموفق ر هلل، ، اسمعتمة د   اهلل،اسعر دسسنةسي  ،  كممات مفتاحية:
Abstract: 

This paper represents a study of a rare Abbasid dinar for the Caliph al-Mu’tamid 

‘alā ‘llāh minted in Hamadān in 277 AH. This dinar bears the names of both, his brother 

al-Muwaffaq Bi-Allah and his nephew Ahmed bin al- Muwaffaq Bi-Allah. The dinar 

under study documents the return of the Abbasid caliphate control over Hamadān in this 

year. Besides, it highlights the distinguished stature of al- Muwaffaq Bi-Allah in the 

succession of his brother al-Mu’tamid ‘alā ‘llāh, which qualified  him to be the true ruler 
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of the Abbasid state, who controls the conduct of its affairs. Thus, being a prominent 

figure, he struck coins, among which is the rare dinar under study. 

Keywords: dinar, Abbasid, al-Mu’tamid ‘alā ‘llāh, al- Muwaffaq Bi-Allah, 

Hamadān, 277 AH. 

 
لسررك اسيقرروة االدررالمسا مرن أهررم مارر ة  ة ادرا استرر  سح واة رر   واسحضر    االدررالمسا، تُعرة 

ود رر  حررة ، و رر وق حكومسرا ارر ة   ر د سرا اسةوسررا ساررع  اسشرك فسارر  أو اسطعرن فرر   سمتار  كويار 
فر  مقةمرا كت رره درن تر  سح اسر ى  George C.Miles ول د سم اسيمس   األم سك  جو ج س. م س ز 

ال سوجة حقل ف  است  سح  ةمته مدكوك ته ر سقة  اسلى  ةم  ره اسمدكوك   االدالمسا "اسيقةى: 
 ٔ."االدالم است  سح 

ولسك سم  تتمتع ره من د دا ف   و ة حظس  اسيقوة ر هتم م   ص ف  اسةوسا االدالمسا،
استررةاول ودررعا فرر  االيتشررر  ، فارر  ال ت  ررو مرررن سررة وال تدسرر  دررن  ؤى درررسن. و ررة سعررر  اسيقررروة 

حرر ص كررل حرر كم  ر دتر  هرر  شر    مررن شرر  ا  اسم ررك واسدر ط ن استرر  ماًمرر  ًسرر إدالم ااالدرالمسا ةو ً 
د ر  ات  لهرر  رمجرر ة توسسره اسحكررم، إسرر  ج ير  اسررةد ا سرره فر   طرررا اسجمعررا، ويقرش ادررمه د رر  

 ٕ.ش سط اسط از
وف  لسك االط   تُ ق  هلد اسة ادا اسضوا د   ةسي   ي ة  س   س ا اسعر د  اسُمعتمة د   

اسيرر ة   د رر  هررر ُسعررة مررن اسيقرروة ٕٚٚضرر   همررلان درر م  م(ٕٜٛ – ٜٙٛهرر / ٜٕٚ –ٕٙ٘)اهلل 
، سحمررل مرع ادرم اس  س ررا اسعر در  اسمعتمرة ادررم أ سره "اسموفررق -فرر  حرةوة د مر  –مدرتوى اسعر سم 

ررر هلل"، وادررم أحمررة رررن اسموفررق ررر هلل، وتررات  أهمسررا هررلا اسررةسي   كويرره مررن ضرر   همررلان وهررو مررر  
 ٖ.سد ط يه رالة اسجرلسكشف دن إ ض ع اسموفق ر هلل أ و اسمعتمة ساملان من 

د ي  فل اس ت   اسد رقا د ل  الفا اسمعتمة  اسةوسا اسعر دسا اسجةس  ر سلك  أن  هلا ومن
أر غ األ   فل ايتشر   اس وضرل  سهك ن  مم اسدس دسا،  ا د ل اهلل من تةهو  وايحالل فل أوض د

فرل أ ج وارر ، ولسررك ردررر  ادررترةاة اسجيررة األترر اك و رر ةتام ر سدرر طا، وتحكماررم فررل تعسررسن اس   رر ا 
                                                                 

 .  91، ص م8002، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة، النقود اإلسبلمية وأمهيتها ىف دراسة التاريخ واآلثار واحلضارة اإلسبلمية(: عاطف منصور محمد)رمضان -9
 . 91ص ، النقود اإلسبلمية وأمهيتها: رمضان -0
يقال ذلا اجلبال، وىى الببلد الواقعة بني أصبهان إىل زجنان وقزوين ومهذان والدينور وقرميسني والرى، وما بني  ىو اسم جامع لؤلعمال الىتالجبل:  -3

معجم م(: 9088/ ى 606ياقوت الحموي )شهاب الدين أبو عبد اهلل الرومي البغدادي، ت:  ؛ذلك من الببلد اجلليلة والكور العظيمة
ص ، النقود اإلسبلمية وأمهيتها: رمضان؛ 11م، ص 9110لبنان،  -حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت ،8ج ،البلدان
 . 909، حاشية 851
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حد  أهواوام وم  تقتضسه ما سحام، الدسم  وأن ف ق اسجية األت اك ك ي  تتا  ع فسم  أودزسام 
وسقة ادتم   هلد االضط ار   رعة ، ٔر سيت وج اسمت ترا د ل لسك غس  د روسنرسيا  د ل اسد طا 

ترروسل اسمعتمرررة د ررل اهلل اس الفرررا، ممرر  أةى إسررر  ظاررو  دةسرررة مررن اس رررو ا  واسح كرر   االي اررر سسا 
وادررتقالل أحمرة ررن طوسررون رحكرم مارر  واسشر م، و رر وج ، ٕظمار   ررو   اسرزيج فرر  اسرار  ك ير  أد

دمرر و ررررن اس سررر اساررر    فرر    ادررر ن، وفرررل ظررل هرررلد االضررط ار   ادرررتط ع أرررو أحمرررة ط حرررا 
اسموفق ر هلل أ و اس  س ا اسمعتمة د رل اهلل، اسرلي كر ن ستمترع ر سحكمرا واسحيكرا اسدس درسا أن سوحرة 

  سواوره سمواجارا ت رك األ طر   استرل كر ة  أن تقروض أ كر ن اس الفرا اسعر درسا، اسجية األت اك تحر
وسقة ادتق  والا اسجية األت اك سه كويه أ ر  اس  س را اسمعتمرة د رل اهلل، وألن كرسر هم مودرل ررن ردر  
 ة ألدن سه وأارح تح   س ةته، ور ضل هلا استوحة اسلي أوجةد اسموفق ر هلل فل ا وف اسجسش 

 . ٖر  أ ك ن اس الفا اسعر دسا   تط ع أن ستاةى ست ك اسح ك   االي ا سسا، وأن سُ اسعر دل اد
، وهو م  جعل اس  س ا اسمعتمة د ل اهلل سوكل إسسه ماما استاةي س    جسن د رل  الفتره

وفرل اسدريا ي درا  توجره سعقرو  ررن اس سرر اسار    إسر  فر  س أل رله  ةون  غررا اس  س را اسمعتمررة 
ودجدرت ن، واسدرية فقررل سعقرو  لسرك ودر   ، ٗاسموفق ر هلل د ل ر ح، وط   درت ن د ل اهلل، فوالد

وسقة دظم  مك يا اسموفق ر هلل دية أ سه اسمعتمة د ل اهلل، وأارح سعتمة د سه رشكل ، ٘إس  ر ح
                                                                 

العربيـة ادلملكـة ، جامعـة أم القـري، غري منشورة ، رسالة ماجستريىـ(872 – 852ادلوفق باهلل طلحة بن ادلتوكل العباسي): (ابتسام أكرم)مندور -9
نقود الصلة والدعاية ادلسكوكة يف العصر العباسي باسم أيب أمحد طلحة (: أسامة أحمد مختار)حسن؛ 2م، ص 9128ىـ / 9001 السعودية،
 .  87 م، ص8099، رللة أجبديات، العدد السادس، ادلوفق باهلل

بيعة، وأمو ابنة علي بن رحيب بن زلمد بن حكيم من بين أسد بن صاحب الزنج ىو علي بن زلمد بن عبد الرحيم، نسبو يف عبد القيس من قبيلة ر  -0
م أنو علي بن زلمد بن أمحد ابن عيسى بن زيد بن 221/ى 855خزدية من قرى الري، زعم عندا خروجو من فرات البصرة يف شهر شوال سنة 

بن علي بن أيب طالب، مث غري نسبو إىل حيىي بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، بعد أن وفد عليو مجاعة من  سنيعلي بن احل
نو حيىي بن العلويني يف البصرة، واجلدير بالذكر أن حيىي ىذا مل يعقب إال بنًتا ماتت وىي يف سن الرضاعة، كذلك عندما نزل بالبحرين أوىم أىلها أ

بالكوفة يف أيام اخلليفة ادلستعني باهلل، فضبلً عن أنو زعم أنو من ولد العباس بن أيب طالب، مث من ولد احلسـني بـن عبـد اهلل بـن  ولقتعمر ادل
، حبث قيد النشر ألقي م( 221-221/ ى 870-855إضافات جديدة لنقود صاحب الزنج): (عاطف منصور محمد). انظر: رمضانالعباس

 -92للنقوش واخلطوط والكتابات يف العامل عرب العصور " النقود يف العامل "، منتدى عقد باإلسكندرية يف الفًتة من  عابيف ادلنتدى الدويل الر 
 .8، حاشية 87ص ، نقود الصلة والدعايةحسن:  ؛11 – 18، ص ادلوفق باهلل طلحةمندور: ؛ م92/1/8001

)العصر العباسي الثاين يف ادلشرق ومصر وادلغرب واألنـدلس  1، جوالديين والثقايف واإلجتماعي تاريخ اإلسبلم السياسى: (حسن إبراىيم)حسن -3
دراسات يف : (عاطف منصور محمد)رمضان ؛80 -91م، ص9119القاىرة ، مكتبة النهضة ادلصرية، م((9055 – 207ىـ / 007 – 818)

منددور:  ؛997م، ص 8009مركز صاحل كامل، جامعـة األزىـر، القـاىرة،  األندلسية(،األموية  –العباسية  –النقود اإلسبلمية )اخلبلفة األموية 
 .87 ، صنقود الصلة والدعاية: حسن ؛2، صادلوفق باهلل طلحة

عليا وسفلي، العليا شرقي بلخ وغريب هنر جيحون،  ويقال طخريستان، والية واسعة تضم عدة ببلد قرب خراسان، وتنقسم لطخارستانطخارستان:  -4
 .82ص  ،0، ج معجم البلدانياقوت الحموي:  ؛انظر والسفلي غريب جيحون.

حتقيـق زلمـد يوسـل الـدقاق، الطبعـة الثانيـة،  ،2ج ،الكامـل يف التـاريخم(: 9030/ ى 632ابن األثدير )أبو الحسن علي بن أبدي الكدرم البديباني، ت:  -5
العـرب وديــوان ادلبتـدأ واخلــرب م(: 9426/ى 828)عبدد الددرحمن بدن محمددد، ت:  إبدن للدددون ؛818م، ص 9112لبنــان،  -دار الكتـب العلميــة، بـريوت

   .172ص ، م9118لبنان،  -دار الكتب العلمية، بريوت ،1ج ،يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرىم من ذوي السلطان األكرب
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م والد اسمعتمرة مار ، و يدر سن، ٔٚٛهرر/ٕٛ٘أد درل فرل اسرلوة درن اس الفرا اسعر درسا، ف رل دريا 
د سه ود ل   وةد م  ح، ودس هم  سح   اسزيج ر سرا  ، ف ستقل اسموفق ر هلل رسحل واسعواام، و  ع 

اسرح ايل   وة جسش ا ح  اسزيج فل ح   ك ن اسيا  فسا  ح سف اسموفق ر هلل، وُ تل اسرح ايل 
 ٔ.وحم    أده إس  د م اا

ا أحررررس اسمعتمررررة رررررةو  أ سرررره اسموفررررق ررررر هلل فررررل اسح رررر ظ د ررررل االدررررتق ا  اسدس دررررل س ةوسررررر
م ٘ٚٛهر / ٕٔٙاسعر دسا، واسحة من أطم ع ا ح  اسزيج، واسا   سسن فل ممت ك تا ، فق   ديا 

أن سرروسل اريرره جع ررر  اسعاررة، وسقرررره "اسم رروض إسررر  اهلل"، ووسررل مررن رعرررةد أ رر د اسموفرررق ررر هلل وسقرررره 
، و ررررة  درررررم رسيامرررر  اسةوسررررا اسعر دررررسا، فجعرررررل اسموفررررق د رررر  اسرررررالة اسشررررر  سا، ٕ"اسي ارررر  سررررةسن اهلل"

واسم رروض إسرر  اهلل د رر  اسررررالة اسد رسررا، وشرر ط اسمعتمررة د ررر  اسموفررق واسم رروض أن س ررتص كرررل 
ميامرر  رعم ررره، وال سيظررر  أحرررةهم  فررر  دمرررل اة ررر ، وأن سقرروم كرررل ميامررر  ر سي قرررا د ررر  ررررالةد مرررن 

 ٖ.هرٕٔٙ  اجا ، وأم  ركت   اسرسعا فح ظ  ر سكعرا ولسك ف  شا  شوال ديا 
سر ةان اس الفا اسعر دسا اسلي   م ره اس  س ا اسمعتمرة د رل اهلل  دكد  اسيقوة لسك استقدسم

رررسن إريرره جع ررر ، وأ سرره اسموفرررق، فظارر  سقرر  "اسموفرررق ررر هلل أررررل أحمررة ط حررا" د رررل اسيقرروة استرررل 
، كمرر  ظارر  ادرررم كمرر  هررو فررر  اسررةسي    سررة اسرحرررر ضرر ر  فررل األ ررر سسم اسشرر  سا س  الفررا اسعر درررسا

  س ررا اسمعتمرة د رل اهلل د رل اسيقرروة اسمضر ورا فرل األ ر سسم اسد رسررا "جع  اسم روض إسرل ااهلل" ررن اس
أ دل اسمعتمة أ  د اسموفق ر هلل سقت ل سعقو  رن  -هر ٕٕٙ-وفل اسديا ي دا  ، ٗس  الفا اسعر دسا

 ٘.اس سر اسا   ، وسقره رر "وسل داة اسمد مسن"، فو ع  ت ل ك ي  اسد را فسه س موفق ر هلل
                                                                 

، حتقيـق زلمـد أبـو الفضـل إبـراىيم، الطبعـة الثانيـة، 1ج ،تاريخ الطـربي، تـاريخ الرسـل وادللـو م(: 900/ ى 392الطدبري )أبو جعفر محمد بن جرير، ت:  -9
مـروج الــذىب م(: 957/ ى 346المسددعودي )أبدو الحسددن علدي بدن الحسددين بدن علددي، ت:  ؛019 - 010ص ص ، م9175دار ادلعـار،، القـاىرة، 

ابدن الجدو ي )أبدو الفدرد عبدد الدرحمن بددن  ؛008لبنـان، د.ت، ص  –حتقيـق يوسـل البقـاعي، دار إحيـاء الـًتاث العـريب، بــريوت ، 0ج، ومعـادن اجلـوىر
حتقيـق زلمـد عبـد القـادر عطـا، مراجعـة نعـيم زرزور، دار الكتـب العلميـة،  ،98ج  ،ادلنتظم يف تاريخ األمم وادللو م(: 9022ىد/597علي بن محمد ت: 

؛ الندويري )شددهاب الددين أحمدد بددن عبدد الوىدداب، 817 -812ص ص ، 2ج الكامـل يف التــاريخ،ابددن األثيدر:  ؛912ص  ،م9118لبنـان،  –بـريوت 
عبــد العـال احليـين، مراجعــة: عبـد العزيـز األىــواين، اذلياـة ادلصـرية العامــة  حتقيــق: زلمـد جـابر ،88ج ،هنايـة األرب يف فنـون األدبم(: 9330/ى 733ت: 

 .177 – 172ص ص ،1ج ،العربابن للدون:  ؛181ص  ،م9120للكتاب، مركز حتقيق الًتاث، 
 ؛851 - 858ص ص ، 2ج، الكامـل؛ ابدن األثيدر: 921، ص 98، جادلنـتظمابدن الجدو ي:  ؛80 - 91، ص ص 2، ج تاريخالطبري:  -0

؛ 91 -92، ص ص1، جتاريخ اإلسبلم؛ حسن: 121 – 128، ص صالعربابن للدون:  ؛118 - 119، ص ص هناية األربالنويري: 
 .992، ص دراسات يف النقود اإلسبلمية: رمضان

 .91 - 92، ص ص 1، جتاريخ اإلسبلمحسن:  -3
اخلبلفـة  -اخلبلفـة األمويـة -اخلبلفة اإلسـبلمية )عصـر اخللفـاء الراشـديننقود  موسوعة النقود يف العامل اإلسبلمي :محمد( عاطف منصور)رمضان -4

 .825 – 852م، ص ص8000دار القاىرة للنشر،  ،9ج ،اخلبلفة األموية يف األندلس( –اخلبلفة الفاطمية  -العباسية
 ؛820ص ، 2ج، الكاملابن األثير:  ؛970– 971، ص ص 98، جادلنتظمابن الجو ي:  ؛591 - 592، ص ص 1، ج تاريخالطبري:  -5

 .118، ص هناية األربالنويري: 
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أاررح متحكًمرر  رر هلل د رر  مق سسرة اسحكررم فر   الفررا أ سره اسمعتمررة و  ازةاة  درسط   اسموفررق
فل ةفا اسحكم، وضع    ة   اسمعتمة د ل تدسس  أمو   الفته، وأارح غسر   ر ة  د رل اسدرسط   
د ررل مج سرر   األمررو  فسارر  إال رمدرر دة  أ سرره اسموفررق ررر هلل، وسؤكررة لسررك مرر  لكرر د ارررن األ سرر  فررل 

هررر كر ن اسيرر س فررل اسرررالة استررل تحرر  حكررم ٕٙٙو ة "فررل درريا م فقررة أٜٚٛهررر/ ٕٙٙأحرةار درريا 
اس  س ا جمسًع  فل شة  دظسمه رتد   اسقواة وأم اا األجي ة د ل األم ، و  ا اسم ا ررا واألمرن،.... 

د رم اسموفرق ، ٔاليشد ل اسموفق رقت ل ا ح  اسزيج، وسعجز اس  س ا اسمعتمرة واشرتد سه ردسر  لسرك"
 ررل اسحكررم مرر ترط ر ررر   جاشرره، وكدررره وة د مررا اسشررع ، رمةاومترره ررر هلل أن ادررتم ا  دررسط ته د

هررر/ ٕٚٙد رل حم سرا ممت كر   اسةوسررا اسعر درسا، و ةع كرل مررن سحر ول اسيسرل ميار ، فيرر اد فرل دريا 
م سق ترل ارر ح  اسررزيج رمدرر دة  إريره أرررل اسعررر س وسازم يرره، وسدرتوسس ن د ررل مةسيترره استررل ٓٛٛ

 هلل هزاومه سا ح  اسزيج ف يتزع ميه األهواز فرل اسدريا ي درا   م ت رع اسموفق ر، ٕدم ه  ر سميسعا
كم  أيشا فل اسديا ي دا  أسًض  مةسيا دم ه  "اسموفقسا" د ل ادرمه، وأيشرا رار  ةاً ا ، ٖوأ  جه ميا 

وات رل مرن اسموفقسرا   درة  سره فرل ، ٗس ض   فض ر  اسرةي يس  واسرة اهم، وأغرةق د رل اسير س اسمر ل
 ع ر ضل تم كرزد فرل هرلد اسمةسيرا أن ستارةي سار ح  اسرزيج اسرلي كر ن ح ره ضة اسزيج، وادتط

، وم  أن ٘متحاًي  فل مةسيته استل دم ه  "اسم ت   "، واستل أددا  ر سق   من يا  أرل اس اس 
م حترل أحكرم اسموفرق درسط ته د رل األمرو ، وأاررح اسمرتحكم اسوحسرة ٕٛٛهر/ٜٕٙأن ة    ديا 

م سكررن س معتمرة مرن اس الفرا إال ادررما  وشر  اتا ، فكر ن سررةد  وسرد ودظررم ي رولفرل إةا   ةفرا اسحكرم، 
فك ن ا ح   ر هللسه ف  اس طرا وسيقش ادمه د   اسدكا، وستدم  رامس  اسمؤميسن، أم  اسموفق 

 ٙ.األم  واسيا  ف  اس الفا
م تمكن جسش اسموفق ر هلل من  تل ا ح  اسزيج، واسقرض د ل ٖٛٛهر / ٕٓٚفل ديا 
 اح اسموفق رر هلل ررلسك اس الفرا اسعر درسا مرن  طر   رو   اسرزيج استرل ظ ر  تارةة إريه أيكالي، و ة أ

إسرر   ٛٙٛاسموافقررا هرر ٕٓٚ إسرر هررر ٕ٘٘اس الفرا اسعر دررسا طس را أ رررع دشرر   دريا تق سًررر  مررن دريا 

                                                                 
 .819ص ، 2جالكامل، ابن األثير:  -9
ابن ؛ 898 -899، ص ص 98، جادلنتظمابن الجو ي:  ؛007، ص مروج الذىبالمسعودي:  ؛579 –557، ص ص 1ج ،تاريخالطبري:  -0

 .117، ص هناية األربالنويري:  ؛815ص ، 2ج، الكاملاألثير: 
 .811 – 812ص ص  ،2ج ،الكاملابن األثير:  ؛572 - 575، ص ص 1ج ،تاريخالطبري:  -3
 .898، ص 98، جادلنتظمابن الجو ي:  ؛810، ص 1ج ،تاريخالطبري:  -4
 .12 – 11، ص ص ادلوفق باهلل طلحةمندور:  ؛898ص  ،98ج ،ادلنتظمابن الجو ي:  -5
 .992، ص دراسات يف النقود اإلسبلمية: ضانرم ؛91، ص تاريخ اإلسبلمحسن:  -6
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 ٕٔوسقرة ظرل اسموفررق رر هلل اسمرتحكم فررل أمرو  اس الفررا اسعر درسا حترل ترروفل سروم األ رعرر ا، ٔمٖٛٛ
 ٕ.مٜٔٛسويسو  ٕهر/ ٕٛٚا   ديا 

أوضح اسع ض اسد رق اسمك يا اسمتمسز  استل تروأهر  اسموفرق رر هلل فرل  الفرا أ سره اسمعتمرة 
د ل اهلل، ت ك اسمك يا استل جع   من اسموفق ر هلل اسح كم اسحقسقل س ةوسا اسعر دسا، واسمرتحكم فرل 

است  ميا  اسةسي    رساتدسس  شوويا ، ور ضل هلد اسمك يا تمكن اسموفق ر هلل من ض   اسيقوة اسله
ضر   همرلان درر م ، وهرو ةسيرر   ٗ، وضر   أسّضرر  اسيقروة اس ضرساٖاسير ة  اسرلى تعر ض سرره اسة ادرا

، ٘، س   س ا اسمعتمة د ل اهلل سحمل ادم أ سه اسموفق ر هلل وارن أ سه أحمة رن اسموفق ر هللرهٕٚٚ
سرررةسي    سرررة ، وسمكرررن دررر ض اسكت رررر   اسمدررج ا د ررر  امررم ٕٔجرررم، اسقطررر : ٕ٘.ٗ، اسررروزن: ٘ررر هلل

 اسرحر د   اسيحو است س : 
ل د سررره  مدرررا أدررط  مرررن اسكت رررر    الوصففف : سترراسف وجررره هرررلا اسررةسي   مرررن م كرررز دُررج 

اسم كزسا اسمتوازسا ُسحسط را  رةون ف ال ه مشسن متةا  سن من اسكت ر   استر  تمترة دكرس إتجر د 
ل د سرره دررتا دقر    اسدرر دا، ُسحررسط رامرر  ةاورر   رر  ز  س سارر  ح فررا اسررةسي  ، أمرر  م  كرز اسظارر  فدُررج 

أدط  من اسكت ر   األفقسا اسمتوازسا ُيقش د ل سمسن هلد اسكت ر   اسم كزسا وسد  ه  ك مترسن همر  
اسقرررو  / جمسًعرررر ، ُسحرررسط راررررلد اسكت رررر   اسم كزسررررا ةاورررر تسن رررر  زتسن متررررةا  تسن س سامررر  هرررر مش مررررن 

 طسرا رر  ز  س سار  ح فرا اسرةسي  ، سمكرن اسكت ر   است  تمتة دكس إتج د دقر    اسدر دا س سره ةاور   
 د ض هلد اسكت ر   د   اسيحو است سل:

                                                                 
 ؛881 - 882، ص ص ادلنتظمابن الجو ي:  ؛29 – 52، ص ص مروج الذىبالمسعودي:  ؛29 - 250، ص ص 1، ج تاريخالطبري:  -9

 .111، ص هناية األربالنويري:  ؛115 – 119ص ص  ،2ج ،الكاملابن األثير: 
 ،الكاملابن األثير:  ؛872، ص ادلنتظمابن الجو ي:  ؛902، ص مروج الذىبالمسعودي:  ؛88 - 80، ص ص 90، ج تاريخالطبري:  -0

 .090 – 001، ص ص العربابن للدون:  ؛101 - 108، ص ص هناية األربالنويري:  ؛129ص ، 2ج
؛ وليم قازان: 82، رقم 75م. ص 9112مؤسسة النقد العريب السعودي، متحل العمبلت، الرياض،  :انظر؛ عن النقود الذىبية للموفق باهلل -3

 ؛ 920، رقم 812م.ص 9121لبنان،  -، بنك بريوت، بريوتادلسكوكات اإلسبلمية، رلموعة خاصة
Lane–Poole (Stanley), Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, Vol. I: Eastern 

Khaleefehs, London 1875, p. 125, no. 356; Artuk, Ibrahim and Cevriye, Istanbul Arkeoloji 

Müzelere Teshirdeki Islami Sikkeler Katalogu, Cilt 1, Istanbul 1970. p.107, no. 362. 
؛ 8027رقم  ،م9120وزارة اإلعبلم دولة قطر، الدوحة،  ،9ج ،النقود العربية اإلسبلمية احملفوظة يف متحل قطر الوطين: (محمد أبو الفرد)العش -4

 ؛؛ وانظر8027
Tiesenhausen, W., Monnaies des Khalifes Orientaux, (Russisch), Saint-Petersburg 1873, 

(Reprint by spink & Son. LTD. London 1989). 
 ؛ .عن نقود المعتمد ضرب ىمذان أنظر -5

Bernardi: Monete Cufiche D’oro primo teneativo Di Un Corpus, Trieste, nel giorno della 
nascita di Evelyn 27, Luglio, 2008, Pp. 155-157. 
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 الظهر الوجو

 المركز

 ال إلو إال
 اهلل وحددده
 ال شريك لو

 الناصر لدين اهلل
 الموفق باهلل

القوة
 

 هلل
 محمد
 رسول
 اهلل

 المعتمد علي اهلل
 أحمد بن الموفق باهلل

ميعاً 
ج

 

 الهامش
 الداللي

 سنة بهمذانضرب ىذا الدينر  بسم اهلل
ٌد رَُّسوُل اللَِّو أَْرَسَلو بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهرَُه َعَلى  سبع وسبعين ومائتين ﴿مَُّحمَّ

يِن ُكلِِّو َولَْو َكرَِه الُْمْبرُِكوَن ﴾ الهامش  الدِّ
 الخارجي

﴿ لِلَِّو األَْمُر ِمن قَدْبُل َوِمن بَدْعُد َويَدْوَمِئٍذ 
 بَِنْصِر اللَِّو ﴾ يَدْفَرُح الُْمْؤِمُنونَ 

  
 .ىد077دينار ضرب ىمدان سنة  (:1)لوحة 

" ال شرر سك سررره/  اهلل وحرررررةد/  ال إسرره إالدُررجل د رر  م كرررز اسوجرره شررا ة  استوحسرررة راررسدا "
وهرررل اسارررسدا استررر  ظاررر   ألول مررر   د ررر  اسرررة اهم اسع رسرررا االدرررالمسا اسمضررر ورا د ررر  اسطرررر از 

سعرررة اهلل رررن اسُزرسرر ، فرر  أول اررس غا إدرررالمسا راررلا اسرريص و ررة درررقتا  اسردررم ا غسررر   اسد درر ي 
ك م ا راسدا " ردم اهلل " ف  أول لك  س  ظ اسجالسا " اهلل " د   اسيقوة اس ضسا اسع رسا االدالمسا 

وان، است  ُض ر  ف  داة اس    ا اسد رقسن س الفا درة اهلل رن اسزرس  أو  الفا درة اسم ك رن م  
أو األمرر اا استرر رعسن ساررم اسررلسن ضرر روا يقرروًةا فرر  األ رر سسم استرر  حكموهرر  تضررمي  رعررض اسكت رررر   

 رم ظارر   شرا ة  استوحسررة ر سارسدا ي دررا  استر  ظارر   د ر  اسررة هم اسدرر رق ، ٔاسع رسرا االدررالمسا

                                                                 
، الطبعـة اإلوىل، دار الوفــاء للنشــر، طـراز دراىــم احملـراب والعنــزة رؤيــة جديـدة تنســبو للخليفـة عبــد اهلل بـن الــز بري: (محمددد عبدد السددتَّار)عثمدان -9

 .982، ص م8092اإلسكندرية، 
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ة اس  س ررا سإلمرر م  اشررة رررن دررعسة د رر  اسيقرروة اسع رسررا االدررالمسا ميررل تع سرارر  تع سًررر  كرر ماًل د رر  سرر
 . ٔمٜٙٙهر/ ٚٚاألموي درة اسم ك رن م وان د م 

س ررل لسرررك ادرررم وسقررر  اسموفرررق أ رررو اسمعتمرررة رارررسدا "اسي اررر  سرررةسن اهلل / اسموفرررق رررر هلل"، 
تعكس هلد اسكت ر   األوض ع اسدس دسا اسد وة  فل اسةوسا اسعر دسا حسيلاك، كم  ت كزد ل اسمك يا 

و اس  س را اسمعتمرة د رل اهلل اسرلي كر ن اسسرة استرل تررطش ركرل اسعظسما استل تروأه  اسموفرق رر هلل أ ر
ل اسموفررق ادرررمه  مررن تجرر أ د ررل اسةوسررا اسعر دررسا، أو ادررتا ن راحررة  واةهرر ، وفرر  هررلا االطرر   دررجق

ل د ر  اسدررط  اس ارررع سم كررز  اسي ارر  سرةسن اهلل"وسقرره ر ساررسدا اسدرر رقا اسرلك ، وسقرر  " اسررلى دُررج 
ل ادمه راسدا "اسموفق رر هلل" د ر  وجه اسةسي    سة اسة ادا واسل ى هو سق  اسموفق ر هلل اسلى دجق

 اسدط  اس  مس سم كز وجه هلا اسةسي  .
ولسرك  ،م٘ٚٛهرر/ ٕٔٙ در مأ ر د اسموفرق رر هلل   رة سققر  رره اس  س ا اسمعتمة د رل اهلل ك ن 

تق ا ه  ديررةم  أحررس ررررةو  أ سرره اسموفرررق ررر هلل فرررل ضرررط أمررو  اسةوسرررا اسعر دررسا واسح ررر ظ د ررل ادررر
اسدس دل، واسحة مرن أطمر ع ار ح  اسرزيج واسار   سسن فرل ممت ك تار ، فقر   أن سروسل اريره جع ر  
اسعاررة، وسقررره "اسم رروض إسرر  اهلل"، ووسررل مررن رعررةد أ سرره اسموفررق ررر هلل وسقررره " اسي ارر  سرررةسن اهلل"، 

س  اهلل د ل اسرالة و دم رسيام  اسةوسا اسعر دسا فجعل اسموفق ر هلل د ل اسرالة اسش  سا، واسم وض إ
اسد رسا، وش ط د ل أ سه اسموفرق رر هلل، واريره اسم روض إسر  اهلل أن س رتص كرل ميامر  رعم ره، وال 

م ٘ٚٛهر/ ٕٔٙد م، وكت  رلسك كت ًر  فل شوال كم  درق  االش    سيظ  أحةهم  فل دمل اة  

                                                                 
-12 ص م، ص9125 القاىرة، ادلصرية، الكتب دار ،العربية السكة فجر النميات، وعلم العربية النقود موسوعة: (فهمي الرحمن عبد)محمد -9

 ؛19 ص م،9121 لبنــــان، -بــــريوت والنشـــر، للطباعــــة الطليعــــة دار ،العـــريب االقتصــــادي التــــاريخ يف مقدمـــة: (العزيددددز الدوري)عبدددد ؛58
 اإلسبلمية النقود: (شما)سمير ؛19-88 م،9121 العراق، -بغداد اجلاحظ، دار مطبعة اإلسبلمية، العربية النقود تطور: (الحسيني)محمد باقر

 العربيـة احلضـارة يف ادلسكوكات: (الُعش)محمد أبو الفرد ؛10-82 ص ص م ،9120 دمشق، اجلمهورية، مطبعة ،فلسطني يف ضربت اليت
-800 ص ص م،9125 تـونس، للعلوم، العربية ادلنظمة العريب، الوطن يف اإلسبلمية اآلثار العربية، الببلد يف لآلثار التاسع ادلؤمتر ،اإلسبلمية

 دار سابور، غسان أمحد مراجعة علبة، اذلادي عبد ترمجة ،الوسطى العصور يف األوسط للشرق واالجتماعي االقتصادي التاريخ: أشتور.أ ؛809
 الثقافـة مكتبـة الثانيـة، الطبعة ،النميات وعلم واإلسبلمية العربية النقود: (ماري الكرملي)إنستاس ؛10-81 ص ص م،9125 دمشق، قتيبة،

 ص م،9112 األول، كانون العريب، البنك ،الشام ببلد يف األمويني مسكوكات: (جورد القسوس)نايف ؛09 ص م،9127, القاىرة الدينية،
 العليـا للدراسـات األعلـى اجمللـس العـرب، اآلثـاريني مجعيـة رللـة ،العراق ىف بالكوفة معرب درىم أول: (الرَّ اق دفتر)ناىض عبد ؛12-17 ص

 دراسـات) النقـود لتعريـب القـومي البعـد: (الواحدد الرمضداني)عبد ؛51 ،01-02 ص ص م،8008 ينـاير، الثالـث، العدد العلمي، والبحث
: (كاشف)سيدة إسماعيل ؛22 ص م،9129 أيلول، اآلداب، كلية عن تصدر عشر، الرابع العدد الرافدين، أدب رللة ،(واقتصادية سياسية
: (مختدار أحمد حسن)أسامة ؛72-75 ص ص م،9125 -9120 عشر، الثاين اجمللد ادلصرية، التارخيية اجمللة ،اإلسبلمية النقود يف دراسات
 دكتوراه رسالة ،(م202 – 288/  ى818 –9) األول العباسي العصر هناية وحىت اإلسبلمية الدولة قيام منذ االنتقال فًتات يف اإلسبلمية السكة

 .17-18م، ص ص 8005 مصر، الوادي، جنوب جامعة ،غري منشورة
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 -فرل حرةوة د مررل-وسرم سظار  سقرر  اسي ار  سرةسن اهلل ٔ،وأ در ه مرع أحرة أتر دره سسع ررق فرل اسكعررا
 ٕ.م، ولسك رعة يج حه فل اسقض ا د ل  و   اسزيجٖٛٛهر/ ٕٓٚد ل يقوة اسموفق ر هلل إال ديا

ل د سره مكر ن وتر  سح اسضر   رعرر    ضر   هرلا اسرةسي   ردرم اهلل": أم  اسا مش اسةا    فُدرج 
ل د سرره مةسيررا "همررلان"  درررع ودرررعسن ومرر وتسن"، وترات  أهمسررا هررلا اسارر مش فرر  درريا رامرلان أيره ُدررج 

كةا  س ض   ودالو  د   ُية   هلا اسةسي   كويه من اسيم لج اس  سة  د   مدتوى اسع سم، تات  أهمسا 
، ضررمن ٖأ ر ى وهرو ضر ره رامررلان وهرو مر  سررةل د ر  ادرتسالا اسموفررق د ر  همرلان مررن إ  رسم اسجررل

ا اسعر دررسا مرن زيررج، وار ق  سسن، وهررو مر  سررم اسررالة استرر  ادرتوس  د سارر  أ ير ا ح ررره ضرة أدررةاا اسةوسر
، سررلا فرهن هررلا اسررةسي   ُسعررة   سيرا ةامدررا د رر  ة ررول -فر  حررةوة د مرر  –ترلك د اسمارر ة  است  س سررا 

م، أمررر  اساررر مش اس ررر  ج  فُدرررجل د سررره ٜٓٛهررررر/ ٕٚٚاسموفرررق رررر هلل همرررلان وضررر ره اسيقررروة راررر  دررر م 
، (٘، ٗ)اس وم آسا " ِرَيْاِ  اس قهِ  ُل َوِمن َرْعُة َوَسْوَمِوٍل َسْ َ ُح اْسُمْؤِمُيونَ ِس قِه اأَلْمُ  ِمن َ رْ  اال تر س اسق آي  "

و رة ظارر  هرلا اال تررر س اسق آيرر  س مر   االوسرر  د رر  اسرةي يس  االدررالمسا د رر  ةسير   اس  س ررا اسمررامون 
 هررلا اال ترررر س اسق آيررر   رررة درررق ظارررو هررر،  ٕٚٓضرر   دررر م  (مٖٖٛ-ٖٔٛهرررر/ٕٛٔ-ٜٛٔاسعر دررل)

هررر، حررسن دررجل د رر  ة اهررم ضرر   مرر و فرر  لسررك اسعرر م، وس جررع درررر  ٜٜٔد رر  اسررة اهم ميررل درريا 
تدجسل هلا اال تر س د   يقوة اس  س ا اسمامون إس  ايتا   جسوشه د   جسوش أ سه األمسن، و ت ه 

 .ٗم، وتوسسه اس الفا مي  ةًا ف  لسك اسع مٖٔٛهر/ٜٛٔف  ديا 
أحمررررة رررررن /  اسمعتمررررة د رررل اهلل/  اهلل/   درررول/  محمررررة/  هلل أمررر  كت ررررر   م كرررز اسظارررر :

" اسمعتمة د ل اهلل، تات  أهمسا هلد اسكت ر   ف  تدجسل ادم اس  س ا اسمعتمة راسدا "اسموفق ر هلل
د   اسدط  اس  مس سم كز اسظا  وهو أم  ض و ى سش دسا اسيقوة وجواز ترةاوسا  فرل االدرواق، 

ررن  أر  اسعرر س أحمرة"رةأ تدجسل ادم "، رن اسموفق ر هللأحمة وُدجل د   اسدط  اسد ةس ادم "
هررر حررسن يقررش رادرر ل كت ررر   م كررز ظارر  اسررةي يس  واسررة اهم، ٕٓٚد رر  اسيقرروة ميررل درريا  اسموفررق"

مررن  جع رر  اسم رروض إسر  اهلل رررن اسمعتمررة   ررعولسررك رعرة  ولسرك رعررة ادررم دمره اسمعتمررة د رر  اهلل،
                                                                 

نهاية ؛ النويري: 851 - 858، ص ص الكاملابن األثير:  ؛921، ص ادلنتظم؛ ابن الجو ي: 80 - 91، ص ص 2، ج تاريخالطبري:  -9
: مضددانر  ؛91 -92، ص ص1، جتـاريخ اإلسـبلمحسدن:  ؛121 – 128، ص صالعـرب؛ ابدن للددون: 330 - 339ص ، ص األرب

 .992ص  دراسات يف النقود اإلسبلمية،
الكتابات : (عاطف منصور محمد)رمضان؛ 81ص ، م9172 ،دار النهضة العربية ،األلقاب اإلسبلمية يف التاريخ والوثائق واآلثار: (حسن)الباشا -0

 .1، حاشية رقم 807م. ص 9112، صرم، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاىرة، القرآنية علي السكة يف شرق العامل اإلسبلميغري 
، وما بني اجلبل اسم يشمل األعمال اليت يقال ذلا اجلبال، وىي الببلد الواقعة بني إصبهان إىل زجنان وقزوين، ومهذان، والدينور، وقرمسني، والري -3

بلـدان اخلبلفـة : (كي)لسترنج ؛980، ص 8، جمعجم البلدانياقوت الحموي:  :انظر ؛ذلك من الببلد اجلليلة، والكور العظيمة، لبلستزادة
 .810 – 880م. ص ص 9125، ترمجة بشري فرنسيس، وكوركيس عواد، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، الشرقية

 .982رقم  ،ادلسكوكات اإلسبلمية: قا ان ؛9905، رقم. النقود العربية اإلسبلمية: العش -4
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، ودجل ادمه روالسا اسعاة رةاًل ميه أحمة اسمعتضة ر هللدمه أر  اسعر س  ومر سعا رنوالسا اسعاة، 
كمر  ظارر  ادررم ، ٔهرررٕٔٚومررن أم  تار  ةسيرر   ضرر   اس افقرا درريا  اسم رروض، د ر  اسيقرروة رررةاًل مرن

أحمة رن اسموفق ر هلل مع ادم واسةد اسموفق ر هلل وسقره اسي ا  سةسن اهلل د   اسةي يس  أسضً  وميا  
 .رهٕٚٚةسي   ض   ايع ا ديا 

كمرر  ظارر  ادررمه أسضررً  د رر  اسررة اهم مررع ادررم واسررةد وهرر  مم   ررا س ررةي يس  اسدرر رقا، ومررن  
وسعرل تدرجسل ادرم أررر  اسعرر س احمرة ررن اسموفرق د رر  ، ٕهررٕ٘ٚأم  تار  ة هرم ضر   جي رر  درريا 

اسيقروة فرر  لسرك اسو رر  كر ن ردررر  ةو د اس عر ل مررع واسرةد فرر  االيتار   د رر  ار ح  اسررزيج درريا 
مرن جمر ةى األوسر  ٛٔررو اسعرر س أحمرة  أس اس رسرر وة رل رار  ردرةاة فر  هر، حسر حمرل إٔٓٚ
كمر  يجرح أررو اسعرر س أسضرً  فر  االدرتسالا د ر  ةمشرق وطر ة ددر ك  اسطوسرويسسن ، ٖهرٕٓٚديا 

و ة ظا  ادم ار  اسعر س د   اسيقوة تعرس ًا دن مك يته ف  ، ٗهرٕٔٚإس  اس م ا ف  شعر ن ديا 
ررة مررن أهررم  ج التارر ، وهررو األمرر  اسررلى ةفررع اسقررواة إسرر  مر سعترره اس الفرا اسعر دررسا آيررلاك، حسرر ٌر دق

هر،  م   م دمه اسمعتمة ر  ع اريه اسم وض وأ ل اسرسعا ألرر  ٕٛٚروالسا اسعاة رعة وف   أرسه ديا 
، وأ سرررً ا دُررجل د ررر  هرر مش اسظاررر  اال ترررر س ٘اسعررر س روالسرررا اسعاررة رعرررةد، وسقررره ر سمعتضرررة ررر هلل

راسق آير  " َحمق سِن ُك  رِه َوسَرْو َكر َِد اْسُمْشررِ ُكونَ مُّ دُروُل اس قرِه َأْ َدررَ ه ِر ْساُرَةى َوِةسرِن اْسَحرق  ِسُسْظِارَ دُ َد َرر  اسرة  " ٌة  ق
(، وهرررو اال ترررر س اسرررلى ظاررر  د ررر  اسيقررروة ميرررل ٜدرررو   اسارررف، اةسرررا ، ٖٖ)درررو   استوررررا اةسرررا 

 تع سرا  ف   الفا درة اسم ك رن م وان.
 :الخاتمة

و الاررا اسقررول أن اسررةسي    سررة اسة ادررا ُسعرررة إضرر فا إسرر  يقرروة اس  س ررا اسُمعتمررة د ررر  اهلل 
وُس ررر  اسمك يررا اسكرسررر   استرر  تمترررع رارر  أ سررره اسموفررق ررر هلل، وةفررر ع اسموفررق اسمدرررتم  دررن اس الفرررا 
 اسعر درسا الدرسم  ضررة  رو   اسررزيج، واسار   سسن، وغسرر هم ممرن شررك وا  طرً ا د رر  اس الفرا اسعر دررسا
حسيلاك، وسقة أ رت  اسة ادا من  الل در ض هرلا اسرةسي   أن اسموفرق رر هلل أ رو اس  س را اسعر درل 

 سد ط يه وهو م  دكت  ديه اسما ة  است  س سا. رالة اسجرلاسمعتمة أ ضع هملان من 

                                                                 
 .9850رقم ،النقود العربية اإلسبلمية: العش ؛8100، رقم. موسوعة النقود العربية: محمد -9
 .857ص  ،9ج ،موسوعة النقودرمضان:  -0
 .857، ص 9ج ،موسوعة النقودرمضان:  -3
 .857، ص 9ج ،موسوعة النقودرمضان:  -4
 .857، ص 9ج ،موسوعة النقودرمضان:  ؛81، ص 1، جتاريخ اإلسبلمحسن:  -5
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 ،القاىرة ،الزىراء لئلعبلم العريب ،أطلس تاريخ اإلسبلم(: لريطة توضح أقسام جزيرة العرب؛ نقاًل عن. حسين مؤنس: 9لريطة )

 .07، ص م9127

 المصادر والمراجع:
 أواًل: المصادر:

  :اسك مرل فرل استر  سحم(: 2131ه/  036ابن األثفير )أبو الحسن عمف  بفن أبف  الكفرم النفيبان   ت ،
 م.ٜٜٛٔسري ن،  -تحقسق محمة سودف اسة  ق، اسطرعا اس  يسا، ةا  اسكت  اسع مسا، رس و  ،ٙج

  :اسميرتظم فرل تر  سح م(: 2166هفف/795ابن الجوزي )أبفو الففرع عبفد الفرحمن بفن عمف  بفن محمفد ت
تحقسررررق محمررررة درررررة اسقرررر ة  دطرررر ، م اجعررررا يعررررسم ز زو ، ةا  اسكترررر  اسع مسرررررا،  ،ٕٔاألمررررم واسم رررروك، ج

 م.ٕٜٜٔسري ن،  –رس و  
  :أ واس رر  فرل أسرر م اسعرر  وةسروان اسمرتررةم(: 2060ه/ 868ابفن لمففدون )عبففد الفرحمن بففن محمففد  ت

 -، ةا  اسكترر  اسع مسرررا، رسررر و ٖ، جاسعرر   واسعجرررم واسر ررر  ومرررن د اررر هم مررن لوي اسدررر ط ن األكرررر 
 م.  ٕٜٜٔسري ن، 

  :تر  سح اسطررر ي، تر  سح اس دررل واسم رروكم(: 911ه/  326الطفففبري )أبففو جعفففر محمففد بففن جريففر  ت ،
 م.ٜ٘ٚٔاسمع  ف، اسق ه  ، ، تحقسق محمة أرو اس ضل إر اهسم، اسطرعا اس  يسا، ةا  ٜج

  :مرر وج اسرله  ومعرر ةن م(: 975ه/  300المسفعودي )أبففو الحسففن عمفف  بففن الحسففين بففن عمفف   ت
 سري ن، ة. . –تحقسق سودف اسرق دل، ةا  إحس ا است ار اسع رل، رس و  ، ٗج، اسجوه 
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  :األة يا سرا األ   فرل فيرون م(: 2331ه/ 533النويري )نهاب الدين أحمفد بفن عبفد الوهفاب  ت، 
تحقسرق: محمرة جر ر  دررة اسعر ل اسحسيرل، م اجعرا: دررة اسعزسرز األهروايل، اساسورا اسمار سا اسع مرا  ،ٕٕج

 م.ٜٗٛٔس كت  ، م كز تحقسق است ار، 
  :معجرررم م(: 2188ه/  010يفففا وت الحمفففوي )نفففهاب الفففدين أبفففو عبفففد ا  الرومففف  الب فففدادي  ت

 م. ٜٜٓٔسري ن،  -ةا  اسكت  اسع مسا، رس و  تحقسق ف سة درة اسعزسز اسجيةي، ، ٗ، ٕج ،اسر ةان
 ثانيًا: المراجع:

  :ت جمررا دررة اسارر ةي استرر  سح اال تار ةي واالجتمرر دل س شر ق األودررط فرل اسعاررو  اسودرط أ.أنفتور ،
 .مٜ٘ٛٔد را، م اجعا أحمة غد ن د رو ، ةا   تسرا، ةمشق، 

 م.ٜٛٚٔ، ةا  اسياضا اسع رسا، واة   األسق   االدالمسا فل است  سح واسو  وق : (البانا)حسن 
 اسعارر  اسعر درررل  ٖ، جواسررةسيل واس قرر فل واالجتمرر دل ترر  سح االدررالم اسدس دررل: (حسن)حسففن إبففراهيم(

، مكترررا اسياضررا م((٘٘ٓٔ – ٚٗٛهرر / ٚٗٗ – ٕٖٕاس ر يل فررل اسمشر ق ومارر  واسمدر   واأليررةسس )
 م.ٜٜٔٔاسق ه   اسما سا، 

 مٜٜٙٔاسع اق،  -مطرعا ةا  اسج حظ، ردةاة اسيقوة اسع رسا االدالمسا،تطو  : (الحسين )محمد با ر. 
 ةا  اسط سعررا س طر دررا واسيشرر ، رسرر و مقةمررا فررل استر  سح اال تارر ةي اسع رررل: (الدوري)عبففد العزيففز ،- 

 .مٜٜٙٔسري ن، 
 اسعر درررررسا  –ة ادرررر   فررررل اسيقرررروة االدررررالمسا )اس الفررررا األموسررررا : (رمضففففان)عاط  منصففففور محمففففد– 

 م.ٕٔٓٓم كز ا سح ك مل، ج معا األزه ، اسق ه  ،  األموسا األيةسدسا(،
 مودرودا اسيقرروة فرل اسعر سم االدرالمل يقروة اس الفرا االدرالمسا )دارر  : محمفد( رمضفان)عاط  منصفور

اس الفرررا األموسررررا فررررل  –اس الفررررا اس  طمسررررا  -اس الفررررا اسعر درررسا -اس الفرررا األموسررررا -اس   ررر ا اس اشررررةسن
 م.ٕٗٓٓةا  اسق ه   س يش ،  ،ٔج ،األيةسس(

  :)اسيقررروة االدرررالمسا وأهمستارررر  فررر  ة ادرررا استرررر  سح واة ررر   واسحضرررر    رمضفففان)عاط  منصففففور محمففففد
 م. ٕٛٓٓ، مكترا زه اا اسش ق، اسق ه  ، االدالمسا

 مٜٓٛٔمطرعا اسجماو سا، ةمشق،  ،اسيقوة االدالمسا استل ض ر  فل ف دطسن: (نما)سمير. 
   طررر از ة اهرررم اسمحررر ا  واسعيرررز   ؤسرررا جةسرررة  تيدرررره س   س رررا دررررة اهلل ررررن : (ارعثمان)محمفففد عبفففد السفففت

 م.ٕٙٔٓ، اسطرعا األوس ، ةا  اسوف ا س يش ، االدكية سا، اسُزرس 
 وزا    ،ٔج ،اسيقررروة اسع رسررا االدرررالمسا اسمح وظررا فرررل متحررف  طررر  اسررروطيل: (العش)محمفففد أبفففو الففففرع

 م.ٜٗٛٔاالدالم ةوسا  ط ، اسةوحا، 
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 م.ٜٜٙٔ، اسريك اسع رل، ك يون األول، مدكوك   األموسسن فل رالة اسش م: (القسوس)ناي  جورع 
 اسطرعررررا اس  يسررررا، مكترررررا اس ق فررررا اسيقررروة اسع رسررررا واالدررررالمسا ود ررررم اسيمسررر  : (الكرمم )إنسففففتاس مففففاري ،

 م.ٜٚٛٔاسةسيسا، اسق ه  ، 
  وكرو كسس دررواة، اسطرعرا اس  يسرا، مؤددررا ، ت جمرا رشررس  ف يدرسس، ر رةان اس الفررا اسشر  سا: (لسفترن))ك

 م.ٜ٘ٛٔاس د سا، 
 ةا  اسكترر  مودررودا اسيقرروة اسع رسررا ود رم اسيمسرر  ، فجرر  اسدرركا اسع رسررا: (عبففد الففرحمن  همفف )محمففد ،

 .مٜ٘ٙٔاسما سا، اسق ه  ، 
 م.ٜٜٙٔ، اس س ض، متحف اسعمال ، مؤسسة النقد العرب  السعودي 
  :)م.ٜٚٛٔاسزه اا سإلدالم اسع رل، اسق ه  ، ، أط س ت  سح االدالممؤنس)حسين 
 :م.ٖٜٛٔسري ن،  -، ريك رس و ، رس و اسمدكوك   االدالمسا، مجمودا   اا وليم  ازان 

 ثالثًا: الرسائل العلمية:
 اسدرركا االدرررالمسا فررل فترر ا  االيتقررر ل ميررل  سرر م اسةوسرررا االدررالمسا وحتررر  : (حسن)أسففامة أحمفففد ملتفففار

، ج معرررررا غسررررر  ميشررررو    درررر سا ةكتررررو اد م(،ٙٗٛ – ٕٕٙه / ٕٖٕ –ٔ) يا سررررا اسعارررر  اسعر درررررل األول
 م.ٕ٘ٓٓ ما ، جيو  اسواةي،

 درر سا اسكت رر   غسر  اسق آيسرا د رل اسدركا فرل شر ق اسعر سم االدرالمل: (رمضفان)عاط  منصفور محمفد  ،
 م.ٜٜٛٔ، ا ةكتو اد غس  ميشو  ، ج معا اسق ه  ، م

  :)دررر سا م جدرررتس  هرررر(ٕٛٚ – ٕٙ٘اسمتوكرررل اسعر درررل)اسموفرررق رررر هلل ط حرررا ررررن مندور)ابتسفففام أكفففرم  ،
 م.ٕٜٛٔهر / ٖٓٗٔغس  ميشو  ، ج معا أم اسق ي، اسمم كا اسع رسا اسدعوةسا، 

 رابعًا: الدوريات العلمية:
  :)يقررروة اسارر ا واسةد سررا اسمدررركوكا فررل اسعارر  اسعر درررل ر دررم أرررل أحمرررة حسن)أسففامة أحمفففد ملتففار

 م.ٕٔٔٓاسعةة اسد ةس، ، مج ا أرجةس  ، ط حا اسموفق ر هلل
  زا ، مج ررررا جمعسرررا اة ررر  سسن اسعرررر  ، أول ة هرررم معرررر   ر سكوفرررا فررر  اسعررر اق: (د تر)نفففاهب عبففففد الفففر 

 م.ٕٕٓٓاسمج س األد   س ة اد   اسع س  واسرحر اسع مل، اسعةة اس  سر، سي س ، 
 م(ٖٛٛ-ٜٙٛه /ٕٓٚ-ٕ٘٘ة ار ح  اسررزيج)إضرر ف   جةسرة  سيقرو : (عفاط  منصففور محمفد)رمضفان ،

حر  سة اسيش  أسقل فل اسميتةى اسةوسل اس اررع س يقروش واس طروط واسكت رر   فرل اسعر سم درر  اسعارو  " ر
 م.ٜٕٓٓ/ٖ/ٛٔ -ٙٔاسيقوة فل اسع سم "، ميتةى دقة ر الدكية سا فل اس ت   من 
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 مج رررررا أة   اسرعررررة اسقررررومل ستع سرررر  اسيقررررروة )ة ادرررر   دس دررررسا وا تارررر ةسا(،: (الرمضففففان )عبد الواحفففففد
 م.ٜٔٙٔاس افةسن، اسعةة اس ارع دش ، تاة  دن ك سا اةةا ، أس ول، 

 اسمررؤتم  است درررع سف رر   فرررل اسمدررركوك   فررل اسحضررر    اسع رسررا االدرررالمسا: (الُعش)محمففد أبفففو الففففرع ،
 مٜ٘ٛٔاسرالة اسع رسا، اة    االدالمسا فل اسوطن اسع رل، اسميظما اسع رسا س ع وم، تويس، 

 اسمج ررا است  س سرررا اسماررر سا، اسمج رررة اس ررر يل ة ادرر   فرررل اسيقررروة االدرررالمسا: (إسفففماعيل كان )سفففيدة ،
 م.ٜ٘ٙٔ -ٜٗٙٔدش ، 
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