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 السكة يف مكة خالل العصر العباسي 

 :مقدمة

 كافـة  صـاداا  ل  ة مـن دار الرـرو ول ـو توثيقـا     وثيقة صـادر املسكوكات تعد 
 ،اكةـة يف التـاريل اإلسـالمي   احلسـر  األدول أو الاألحداث التارخيية اليت تتعرض هلا 

ملـدن  لكافـة ا يف التوثيـ  التـارخيي   غـ  اابـو للنعـن    املسكوكات دليـو أثـرى   وتعد 
العصـور  دراسـة  وكان على رأس هذه املدن دراسة نقـود مكـة املكرمـة و    ،اإلسالمية

دراسـة األحـداث السياسـية    عليها ومن ثـ  فتتهـه هـذه الدراسـة ل    التارخيية املتعاابة 
وفى هذا اإلطار من التوثي   ،يف مكة خالل العصر العباسيواالاتصادية واالجتةاعية 

التارخيي نلقى الروء على األحداث التارخيية املختلفة الـيت عاشـتها مكـة نبـان تلـ       
 .الفرتة

هذا املوضوع امله  هو التعـرف علـى الـدور     سباو البحث يفولعو من أه  أ
االاتصادي والسياسي الكب  الذي لعبته مكة املكرمة خالل العصـر العباسـي حيـث    

العامل اإلسالمي حيث كانت سـو    تعد مكة املكرمة أكرب مكان تداولت فيه النقود يف
 .النقود كب  تباع فيه وتشرتى كو السلع من خمتلف الدول بكافة أنواع

مكـة املكرمـة خـالل     وتنرات فى هذا البحث لدراسة النقود  اليت ضـربت يف 
 .العصر العباسي وكان على رأسها النقود الذهبية والنقود الفرية

ه لكافة أشـكال  يليحتلدراسة وللقنع النقدية كةا يتناول البحث دراسة وصفية 
ت واخلنـو  الـواردة عليهـا    مبكة من خالل دراسة الكتابا العباسية اليتوطرز النقود 

 .وكذل  أوزان وعيار تل  النقود وحتليو األلقاو والعبارات
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مكة املكرمة خالل  ومن أه  النقا  التى كان هلا دراسة هي دار س  النقود يف
 .حيث ضربت النقود يف أغلب فرتات اخللفاء العباسيني ،تل  الفرتة

سـاهةه يف خدمـة التـاريل    ويف النهاية أرجو أن يكون هذا البحث املتواضـع م 
احلراري الكب  ملكة املكرمة مهبط الوحي ونبراز دور هام من األدوار التى اامت بها 

 .مكة على مر العصور اإلسالمية
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 :موارد مكة املكرمة املالية يف العصر اإلسالمي

لتعت مكة املكرمة باهتةام كب  من احلكام املسلةني فى العامل اإلسالمي طوال 
اإلسالمية ول و هذا االهتةام فى ضرو النقود مبكـة املكرمـة باإلضـافة ن      العصور

لتعت بـه مكـة مـن مواـع     باإلضافة ن  ما ،نرسال النقود التى تصرف على أهو مكة
 .(1)نشاطها التهاريتنوع كان له أكرب األثر يف  متةيز جغرايف

علـى  ابو اإلسالم واملعروف تارخييا  أن مكة مل يكن بها دارا  لس  املسكوكات 
املسـكوكات  نقلـت نليهـا   و ،القدي املدن التهارية فى العامل عاصةة كانت الرغ  أنها 

والـدراه  اليةنيـة    ،(3)والـدراه  الساسـانية   ،(2)الدنان  البيزننية ومنهامن كو مكان 
 .(4)واحلبشية أيرا 

ة نظرا  تعد املسكوكات املرروبة فى مكة املكرمة من أندر املسكوكات اإلسالمي
وهناك احتةاليـة لوجـود دار لسـ  النقـود فـى مكـة        ،(5)ملا هلا من مكانة دينية كب ة

املكرمة فى العصر اجلاهلى وكانت تقوم بإصدار نقود لسد حاجة السو  احمللية فقـط  
وأن هذه الدار مل تصو فى تقنيتها ن  املستوى الذي يؤهلها إلصدار نقود حتةو صورا  

ث  مل تكن بوسعها غـ  نصـدار انـع معدنيـة وات وزن وحهـ        ونقوشا  كتابية ومن
معلومني اتف  سكان مكة على التعامو بها خارج وزنا  بوصفها عةلة حملية ال يتعـدى  

 .(6)التعامو بها حدود تل  املننقة

وخالل العصر اإلسالمي املبكر مل تررو النقود مبكة املكرمـة ومل يع ـر حتـى    
 ،(7)سكها يف مكة املكرمـة تعـود علـى العهـد الراشـدي     اآلن على أي انعة نقدية مت 

وكانت أول نشارة ن  دار س  مكة وايامها بس  النقود فى عهد عبد اهلل بـن الـزب    
الدولة األموية عقب وفاة معاوية بن أبى سـفيان سـنة    ضد ة ورحيث اام ببن العوام 

 .(8)جنح فى تأسيس خالفة نسالمية جعو مركز حكةها مكةو م680هـ / 61
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وكرت املصادر التارخيية أن عبد اهلل بن الزب  ضرو الـدراه  بعـد اسـتيال ه    و
و "أمـر اهلل   ،على مكة، ونقش عليها كتابات عربية هي "حمةـد رسـول اهلل" علـى وجـه    

كةا أشارت ن  ضرو أخيه مصعب بن الـزب    ،(9)بالوفاء والعدل" على الوجه اآلخر
 .(10)اآلخر ة " بركة " على وجه، ولفظ اجلاللة "هلل" علىكلةالدراه  بأمر منه، ونقش عليها 

واد أشار املقريزى ن  شرعية وزن دراه  عبد اهلل بن الزب  فذكر" ملا اـام عبـد   
فكــان أول مــن ضــرو الــدراه   ،مبكــة ضــرو دراهــ  مــدورة(اهلل بــن الــزب  )

فدورها عبـد   ،ونمنا كانت ابو ول  ما ضرو منها فإنه ممسوح غليظ اص  ،املستديرة
ومل وبـاآلخر أمـر اهلل بالوفـاء والعـدل      ،اهلل ونقش يف أحد الوجهني حمةد رسول اهلل

 .(11)يع ر على مناوج من هذه النقود

 :تطور ضرب النقود يف مكة يف العصر العباسي

بالنسبة لدار ضرو النقود يف مكة املكرمة فقد أشار مس  مشـا ن  أن النقـود   
مل ترـرو يف مكـة بـو سـكت يف عاصـةة اخلالفـة أو يف       اليت نقش عليها اس  مكـة  

عواص  الدول اإلسالمية يف مصر وبالد الشام وجلبت ن  مكة فـى مناسـبات  ـ     
 . (12)األمراء والسالطني

وعلى اجلانب اآلخر فقد وكر األزراي أن النقود ضربت يف مكة املكرمة يف عام 
مة كانت بها دار ضـرو تعـود   ، وأكد ول  ما وكره الفاكهى أن مكة املكر(13)هـ202

ن  القرن ال الث اهلهرى وهى دار حزابة التى كانت لبنى خمزوم وهى الدار التى عند 
اللبانني بفوهة خط اخلزامية شارعة على الوادى صـار بعرـها خلالصـة وبعرـها ألل     

، (14)غزوان اجلندى وفى بعرها كان يررو الررابون مبكة بالسكة الدنان  والدراه 
لي فإن دار س  النقود فى مكة هى أادم دار نسالمية فـى بـالد احلهـاز بصـفة     وبالتا

 . (15)خاصة واجلزيرة العربية بصفة عامة
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وتبقى دار الررو حمو اهتةام خلفاء الدولة اإلسـالمية خاصـة عنـد حـدوث     
الغش أو التالعب وكانت مهةة دار الررو تتة و فى استقبال املواد اخلام التـى تـرد   

زها ومن ث  سكها نقودا  حبيث تفى احتياجات الدولـة أوال  واتتةـع ثانيـا     نليها وجتهي
وف  موازنة حسب مصروفات الدولة وحاجة السو  من تل  العةالت، وأعنت دار 
الررو احل  لكو فرد أن ُيحرر ن  الدار الذهب أو الفرة التى يرغـب فـى سـكها    

 .(16)غبته وسكها مقابو أجر معلومنقودا  وبعد منابقتها للعيار تقوم الدار بتحقي  ر

ويترح مدى حه  الصالحيات اليت كانت تتةتع بها دار ضرو الس  يف مكة 
املكرمة يف انتاج النقود يف العصر العباسي، نو أصبحت من أه  دور الس  اإلسالمية 

 .(17)بالنسبة للخالفة العباسية

 :اخللفاء العباسيون الذين ضربوا النقود يف مكة املكرمة

 ،هــ 132لعباسـيني يف سـنة   ا اإلسالمية ن  بغداد علـى يـد   د انتقال اخلالفةبع
يف  أحد شارات امللـ  تعد  النقودومبا أن  ،السلنة من الشام ن  العرا  بذل  انتقلت

، فقد ازدهرت الك   من املدن اليت ضـربت بهـا النقـود خـالل     (18)العصر اإلسالمي
يف دور النقـود الذهبيـة    ضـربت رشـيد  ويف عهـد اخلليفـة هـارون ال   العصر العباسـي  

 .(19)الررو ببغداد والفسنا 

حدث تنـور ر يسـي يف نظـام الس ـ       ،هـ193ـ   170ويف عهد الرشيد أيًرا 
اد شهع هذا النظام و حيث أمر أن ينقش امسه واس  ابنه األمني على العةلة الذهبية

فظهـرت ألول مـرة    ،اإلداري اجلديد الوالة والعةال يف األمصار على نقش أمسا ه 
 .(20)أمساء والة مصر على الدنان  الذهبية
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م(، مل حتـدث أي تغـ ات مرسـومة    848-833/هــ 234-218ويف الفرتة ) 
 نقـود  وليـزت  ،العباسية ال من ناحية النقـو  وال مـن ناحيـة الكتابـات     النقودعلى 

 ،شـري  لـه(  )ال نله نال اهلل وحـده ال   على عبارة وجه يف مركزهالشتةو ا بأناملأمون 
(. وعلى اإلطـار اخلـارجي   …وعلى اإلطار الداخلي )بس  اهلل ُضرو هذا الدينار يف

وعلى ظهر الـدينار يف   ،)هلل األمر من ابو ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل(
داخو املركز ُنقشت عبارة نصها )حمةد رسول اهلل ـ للةأمون ـ مما أمر به األمـ  رضـا     

 .(21) علي بن موسى بن علي بن أبي طالبولي عهد املسلةني

بــني العلــويني  مــا كــة دورا  مــؤثرا  يف الصــراعمل كــانوفــى العصــر العباســي 
الزكيـة سـنة    فسثورة حمةد الـن  اإلسالمية وأكرب أثر يف ول  والعباسيني حول اخلالفة

 .(22)ضد اخلليفة أبى جعفر املنصور هـ145

 ، ناليق  بررو املسكوكات يف مكةالزكية مل  فسوعلى الرغ  من أن حمةد الن
، هـ145أن املسكوكات اليت سكها أخوه نبراهي  بن عبد اهلل يف دار س  البصرة سنة 

، الزكية يف مكة حني خـرج علـى العباسـيني    فسمحلت الشعارات اليت رفعها حمةد الن
ومن هنا كانت هذا املسكوكات وعلى الرغ  من أنها ضربت خارج مكة ل و توثيقـا   

 .(23)مكة نبان تل  الفرتة شهدتهاحداث التارخيية التى لأل

واد شهدت دار ضرو النقود يف مكة املكرمة رواجـا  كـب ا  يف ضـرو النقـود     
الذهبية والفرية خالل العصر العباسي، وضربت النقود خالل فـرتات حكـ  الكـ      

كو علـى  واد نشنت دار س  مكة منذ عصر اخلليفة املتو ،من خلفاء الدولة العباسية
واسـتةرت كـذل  حتـى نهايـة العصـر      ، حيث ضربت منها الـدنان  والـدراه   ، اهلل

 :ي على النحو التاليال ان يالعباس
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  :نقود اخلليفة املأمون املرروبة يف مكة -1

اخلليفـة العباسـي    أفى نطار الصراع بني العباسيني والعلويني حول اخلالفة أنش
، اجلزار فى مكـة  ىعقاو ثورة نبراهي  بن موساملأمون دارا  لس  النقود فى مكة فى أ

حيث أدرك املـأمون أهةيـة   ، م817-815هـ/201-200وانتقاله ن  اليةن فى سنة 
وتكـون دلـيال  علـى     ،يصدر النقود باس  اخلليفة العباسـ فى مكة ُت ةوجود دار للسك

ن  ، وتؤكد على عودة مكـة وبـالد احلهـاز    سينرة اخلالفة العباسية على بالد احلهاز
ــية،   ــة العباس ــب اخلالف ــام    ال ــة ع ــى مك ــوس ف ــدراه  والفل ــربت ال ــذل  ض  يل

 .(24) هـ203،هـ201

هــ أاـدم انعـة نقديـة     201ويعد دره  اخلليفة املأمون املرروو يف مكة سنة 
حتةو اس  مكة كدار لس  النقود واليت بدأت فـى نصـدار املسـكوكات فـى العصـر      

 .(25)(1وحة را  العباسي فى عهد اخلليفة املأمون كةا يف )ل

  :م(847 -841هـ/232-227) الواث  باهللاخلليفة  -2

هو أبو جعفر هارون بن حمةد بن عبد اهلل املنتهـي نسـبه ن  العبـاس بـن عبـد      
م، اسـتةر ككـ  ن  أن   841هـ/227، وبويع سنة (26)املنلب تاسع اخللفاء العباسيني

 . (27)م847هـ/232توفى يف سامراء سنة 

ة املكرمة يف عهد اخلليفة الواث  باهلل ومنها دينار ضـرو  وضربت النقود يف مك
، وليز الدينار من حيث الشكو العـام  (28)(2هــــ كةا يف )لوحة را  227مكة سنة 

بنقش دا رة بالوجه حتصر بداخلها كتابات املركز واهلامشني، ودا رتني بالظهر الـدا رة  
امش، وجاءت كتابات الـدينار كةـا   الداخلية حتيط باملركز والدا رة اخلارجية حتيط باهل

  -:يلى
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 الظهر
 :مركــز

 هلل
 دحمة
 ولرس

 اهلل
 الواث  باهلل

  :هامش
حمةد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين 
احل  ليظهره على الدين كله ولو كره 

 املشركون.

 الوجه
 :مركــز

 نله نال ال
 اهلل وحده

 ال شري  له
 هامش داخلى: 

سنة  ر مبكةابس  اهلل ضرو هذا الدين
 سبع وعشرين وما تني

 هامش خارجى:
هلل األمر من ابو ومن بعد ويومئذ يفرح  

 املؤمنون بنصر اهلل

وجاءت نصوص كتابات هـذا الـدينار فـى اإلطـار العـام لنـراز املسـكوكات        
العباسية، حيث كتبت شهادة التوحيد كاملة كتابـات مركـز الوجـه فـى ثالثـة أسـنر       

البسةلة غ  الكاملـة ثـ  نـوع النقـد، ويليـه مكـان        متتالية، وكتب باهلامش الداخلي
وتاريل الّس ، أما اهلامش اخلارجي فكتب فيه االاتبـاس القرننـي مـن سـورة الـروم      

 .4،5اآليتني 

أما الظهر فهاءت كتابات املركز فى مخسة أسنر متتالية، تشغو الرسالة احملةدية 
خلليفة فقط، أما اهلامش فنقش ثالثة أسنر، يعلوها كلةة هلل، ، اسفو منها نقش لقب ا

 33من سورة الفتح، واآلية  29به االاتباس القرننى من سورتى الفتح والتوبة )اآلية 
 من سورة التوبة(.
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 :م(861-847هـ/247-232اخلليفة املتوكو على اهلل ) -3

هو أبو الفرو جعفر بن حمةد بن هارون عاشر خلفـاء بنـى العبـاس، و بويـع     
م، واستةر فى اخلالفة حتى اتـو فـى شـهر شـوال سـنة      847هـ/ 232باخلالفة سنة 

 .  (29)861هـ/ ديسةرب247

وضربت النقود يف مكة املكرمة اخلليفة املتوكو علـى اهلل ومنهـا دينـار ضـرو     
هـ، وضرو هذا الدينار يف العام التالي لتوليه اخلالفة ومن ث  يعد هذا 233مكة سنة 

، كةـا يف  (30)خلليفة املتوكو على اهلل فى مكةالدنان  بإس  ا تالدينار من أه  نصدارا
 (.3)لوحة 

 :م(866-862هـ/251-248اخلليفة املستعني باهلل) -4

هو أبو العباس أمحد بن حمةد بن هارون بن حمةد بن عبد اهلل املنتهـي نسـبة ن    
م وظو فى احلكـ  حتـى   822هـ/ 248العباس بن عبد املنلب، وبويع باخلالفة سنة 

خلع نفسه وسل  مقاليد احلك  ن  املعتز، حتى اتو فـى شـهر   م، و865هـ/251سنة 
 .(31)م866هـ/ أكتوبر 252شوال سنة 

كةـا يف   (32)هـــ248وضربت الدنان  بإس  اخلليفة املستعني باهلل يف مكة سنة 
 (.4)لوحة را  
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 -:وجاءت نصوص كتابات الدينار على النحو التالي
 الظهر

 :مركــز
 هلل

 حمةد
 ولرسـ

 اهلل
 تعني باهللاملس

 
  :هامش

حمةد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين احل  
ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره      

 املشركون.

 الوجه
 :مركــز

 نله نال ال
 اهلل وحده

 ال شري  له
 العباس بن
 أم  املؤمنني

 
 هامش داخلى: 

مثان ر مبكة سنة ابس  اهلل ضرو هذا الدين
 وأربعني وما تني
 هامش خارجى:

من ابو ومن بعد ويومئذ يفرح  هلل األمر
 املؤمنون بنصر اهلل

 :م(869- 865هـ/255 -251نقود اخلليفة املعتز باهلل ) -5

هو أبو عبد اهلل حمةد بن جعفر املتوكو على اهلل بن حمةد املعتص  باهلل املنتهـي  
م نسبه ن  بن عبد اهلل بن عبد املنلب العباس، وبويع له البيعة األو  بسامراء فى احملر

م، واستةر فى اخلالفـة حتـى خلـع فـى شـهر رجـب سـنة        865هـ/فرباير 251سنة 
 .(33)م869هـ/ يوليو 255

وضربت النقود الفرية والذهبية يف مكة املكرمـة يف عهـد اخلليفـة املعتـز بـاهلل      
 (.5لوحة را  ) (34)هـ بإس  اخلليفة املعتز باهلل252سنة ومنها دره  ضرو مكة املكرمة 
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  :الدينار على النحو التالي وجاءت كتابات هذا
 الظهر

 :مركــز
 هلل
 دحمة
 ولرس
 ـلهال

 املعتز باهلل
 أم  املؤمنني

  :هامش
حمةد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين احل  

 ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون.

 الوجه
 :مركــز

 نله نال ال
 اهلل وحده

 ال شري  له
 هامش داخلى: 

اثنتني مبكة سنة  رابس  اهلل ضرو هذا الدين
 ومخسني وما تني
 هامش خارجى:

هلل األمر من ابو ومن بعد ويومئذ يفرح 
 املؤمنون بنصر اهلل

  :م(902-892هـ/289-279) نقود اخلليفة املعترد باهلل -6
هو أبو العباس أمحد بن طلحة بن جعفر بن حمةد املنتهي نسبه ن  العبـاس بـن   

م، واسـتةر فـى اخلالفـة    892هـ/279فى سنة عبد املنلب العباسى، وبويع باخلالفة 
 . (35)م902هـ/289حتى توفى فى شهر ربيع اآلخر من سنة 

 .(36)هـــ282وصو نلينا دينار بإس  اخلليفة املعترد باهلل ضرو مكة سنة 

  :م(907 -902هـ /295 – 289نقود املكتفى باهلل ) -7
بن عبد املنلـب،  هو أبو حمةد على بن أمحد بن طلحة املنتهي نسبه ن  العباس 

، (37)م907أغسنسهـ/ 295م وتويف سنة 902هـ/289ولت مبايعته باخلالفة فى سنة 
 .(38)هـ291باهلل ضرو مكة سنة وصو نلينا دينار بإس  اخلليفة املكتفى  واد
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  :م(932 – 908هـ/ 320 -295نقود املقتدر باهلل ) -8

اس بـن عبـد   هو أبو الفرو جعفر بن أمحد بـن طلحـة املنتهـي نسـبه ن  العبـ     
، وأعيد املقتدر (39)م وخلع يف نفس اليوم908هـ /295املنلب، وبويع باخلالفة سنة 

م، واستةر املقتدر فى اخلالفة حتى اتو 929هـ/ مارس 317للخالفة مرة أخرى سنة 
 .(40)م932هـ/320سنة 

وليزت دار ضرو مكة بررو الدنان  الذهبية والدراه  الفرية ومنها دره  
 (.6، كةا يف )لوحة را  (41)هـــ312ة املقتدر باهلل ضرو مكة سنة باس  اخلليف

 الظهر
 :مركــز

 هلل
 دحمة

 رسول
 اهلل

 املقتدر باهلل
  :هامش

حمةد رسول اهلل أرسله باهلدى ودين احل  
 ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون.

 الوجه
 :مركــز

 نله نال ال
 اهلل وحده

 ال شري  له
 هامش داخلى: 

سبع ر مبكة سنة اهلل ضرو هذا الدينبس  ا
 وتسعني ومأتني

 هامش خارجى:
هلل األمر من ابو ومن بعد ويومئذ يفرح 

 املؤمنون بنصر اهلل
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 الكتالوج:

 

 

 

 

 

 هـ 283( دره  فري باس  اخلليفة املأمون ضرو مكة سنة 1لوحة را  )
 291نقال  عن الشرعان: ص 

 

 

 

 

 
 هـ نقال  عن227ليفة الواث  باهلل ضرو مكة سنة ( دينار وهب باس  اخل2لوحة را  )

Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No. 88 
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 هـ نقال  عن:233( دينار وهب باس  اخلليفة املتوكو على اهلل سنة 3لوحة را  )
Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No. 89 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هـ نقال  عن:248( دينار وهب باس  اخلليفة املستعني على اهلل سنة 4لوحة را  )
Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.91 
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 هـ نقال  عن:252( دره  فرة باس  اخلليفة املعتز باهلل ضرو مكة سنة 4لوحة را  )
 Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.94 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 هـ نقال  عن: 312( دره  فرة للخليفة املقتدر باهلل ضرو مكة سنة 4لوحة را  )
Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.102 



 هـ1438شعبان  2ج (70اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    416

 :اتـوالتعليق شـاهلوام

حهازي، ة منبع ،( حسن نبراهي  حسن: تاريل اإلسالم السياسي والديين وال قايف واالجتةاعي1)
، سرور حمةد مجال الدين سرور: ايام 77، 25 – 22ص  ،اجلزء األول ،م1935، القاهرة

 .11 م، ص1966(، النبعة اخلامسة، دار الفكر العربي، الدولة العربية اإلسالمية يف حياة حمةد )

من أنها وات أصو فارسي وعربت حيث اشتقت  وايو( الدينار: عةلة وهبية من األلفاظ املعربة 2)
يوناني وعربت من كلةة  هاأصل وايو أن ،كلةة "دين نر" الفارسية وتعين الشريعة جاءت به

صنج السكة يف فهر  :. انظر، عبد الرمحن فهةيDenarius-Aureusديناريوس أوريوس 
املازندراني: تاريل حمةد موسى  ،28ص  ،م1957 ،القاهرة ،دار الكتب املصرية ،اإلسالم

 .7 -3ص  ،م1988ب وت، لبنان،  ،دار العلوم للنشر ،نبعة ال انيةالنقود اإلسالمية، ال

بالفارسية دراخ  أو ديرام، وهو أحد و Drachmé( الدره : اشت  من الكلةة اليونانية درامخة 3)
 ،انظر، فهةي: صنج السكة .لكلةة دره  يةالعربب وغ ت الكلةة ،وحدات السكة الفرية

منبوعات اتةع  ،ي املرروو على النراز الساسانيالدره  اإلسالم :؛ النقشبندي31ص 
حمةد باار احلسني: تنور  ،1ص  ،اجلزء األول ،م1969العرا ،  -بغداد ،العلةي العرااي

املازندراني:  ،10، ص 12ح  ،م1969 ،بغداد ،النقود العربية اإلسالمية، منبعة دار اجلاحظ
 .4 -3ص  ،املرجع الساب 

النقود العربية، حبث يف جملة مرنة العلوم االجتةاعية، العدد األول، ( عبد الرمحن فهةي: اصة 4)
حمةد أبو الفرج العش: نشأة السكة العربية، جملة اافلة الزيت،  63م، ص 1961ديسةرب، 

، فرج اهلل أمحد يوسف: مسكوكات ممالي  اجلزيرة العربية ابو 20م، ص 1969الظهران، 
 .103 - 73م، ص 2002هـ/يناير 1422، وو القعدة اإلسالم، جملة أدوماتو، العدد اخلامس

وحتى القرن التاسع  ي( فرج اهلل أمحد يوسف: مسكوكات دول اجلزيرة العربية منذ العصر العباس5)
وحتى القرن التاسع اهلهرى، النبعة األو ، مركز املل  فيصو للبحوث والدراسات اهلهرى 

 .115ص  م،2008هـ/1429اإلسالمية، الرياض، 
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نايف بن عبد اهلل الشرعان: التعـدين وسـ  النقـود فـى احلهـاز وجنـد وتهامـة يف العصـرين           (6)
، مركـز امللـ  فيصـو للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية، الريـاض،        1األموي والعباسي،   

 .38م ص 2007هـ/1428

 .159نايف بن عبد اهلل الشرعان: التعدين وس  النقود فى احلهاز، ص  (7)

، وزارة ال قافة واإلرشاد القومي، 1: األخبار النوال،   الدينورىمحد بن داود أبو حنيفة أ(  8)
: تاريل يأمحد بن أبى يعقوو ين جعفر اليعقوب، 268 – 262ص  هـ،1380القاهرة، 

، أبو احلسن على بن 220، ص 2م، ج 1940هـ/1358النهف  ري،اليعقوبى، منبعة الغ
 ،ى الدين عبد احلةيديحمةد حم /حتقي  ،وهرمروج الذهب ومعادن اجل: املسعودى احلسني
حسن  ؛241- 240السيوطي: تاريل اخللفاء، ص  ؛83 -82، ص3ج ،د.ت .ب وت

ناهض عبد الرزا  دفرت:  ؛448-444، ص1نبراهي  حسن: تاريل اإلسالم السياسى، ج
 .41د.ت، ص  ،بغداد ،اس  اآلثار ،كلية اآلداو ،املسكوكات، جامعة بغداد

يف وكر النقود، حتقي /رأفت حمةد النرباوي، : شذور العقود ين أمحد بن علي املقريزيتقي الد  (9)
املناوى: حمةد عبد الرؤف بن تاج العارفني  ،113-112ص  م،1988جملة العصور، يناير 

 .73-72صم، 1981السامرا ي، ب وت، لبنان، حتقي /رجاء حمةود  النقود واملكاييو واملوازين،
د بن كيى البالوري: فتوح البلدان، حتقي /رضوان حمةد رضوان، ب وت، أبو احلسن أمح( 10)

ابن خلدون: العرب وديوان املبتدأ  عبد الرمحن بن حمةد ،575القس  ال الث، ص م،1983
خليو /واخلرب فى تاريل العرو والرببر ومن عاصره  من ووى السلنان األكرب، حتقي 

 .701ص ،2، جم2000هـ/ 1421 بنان،ل دار الفكر، ،سهيو زكار/مراجعة ،شحادة
 .113-112العقود، ص ص ر(  املقريزى: شذو11)
كةا تظهرها بعض النقود املرروبة مبكة واملدينة، مس  مشا: عالاة اخللفاء واحلكام باحلهاز  (12)

 .16ص  م،1995جملة ال موك للةسكوكات، اتلد السابع، األردن، 
، دار 4زراي: أخبار مكة، حتقي /رشدي الصاحل ملحس،   ( أبو الوليد حمةد بن عبد اهلل األ13)

 .226، ص 1م، ج 1983ال قافة، مكة املكرمة، 
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عبد اهلل حمةد بن نسحا  الفاكهى: أخبار مكة، حتقي /عبد املل  بن عبد اهلل بن دهيش، ( أبى 14)
 .330، ص 3ج  م،1987هـ/1407، مكتبة النهرة احلدي ة، مكة املكرمة، 1  

 .43عبد اهلل الشرعان: التعدين وس  النقود فى احلهاز، ص  ( نايف بن15)

 .127 - 126( نايف بن عبد اهلل الشرعان: التعدين وس  النقود فى احلهاز، ص 16)

 .68( نايف بن عبد اهلل الشرعان: التعدين وس  النقود فى احلهاز، ص 17)

، ثار واحلرارة اإلسالميةفى دراسة التاريل واآل ( عاطف منصور: النقود اإلسالمية وأهةيتها18)
  .68، ص م2008 ، مكتبة زهراء الشر ، القاهرة،1  

( ناهض دفرت: املسكوكات وثيقة معربة عن األحداث السياسية زمن اخلليفة هارون الرشيد، 19)
 .175ص 

 .195، ص 1( عاطف منصور: موسوعة النقود اإلسالمية ج 20)

 .73ص  ( عاطف منصور: النقود اإلسالمية وأهةيتها،21)

 .107، 3حسن حمةد حسن: تاريل اإلسالم ج ( 22)

 .308( عاطف منصور: النقود اإلسالمية وأهةيتها، ص 23)

 .313ص  عاطف منصور: النقود اإلسالمية وأهةيتها،( 24)

 .441 م، ص1995املأمون كةا ترويها النقود، جامعة ال موك، األردن، ( مس  مشا: أحداث عصر 25)
عبداهلل حمةد بن سالمة بن جعفر الشافعى  أبو ،254، ص 3اليعقوبى، ج تاريل :اليعقوبى (26)

تاريل القراعى، كتاو عيون املعارف وفنون أخبار اخلال ف، حتقي : د/مجيو  :القراعى
 ، شهاو الدين أمحد بن عبد الوهاو447م، ص 1995مكة املكرمة  ،عبداهلل املصرى

النبعة األو ، دار  ،األستاو عبد اتيد ترحيينالنويرى: نهاية األرو فى فنون األدو، حتقي : 
 .189، ص22ج ، م2004،هـ/ 1424لبنان  –الكتب العلةية، ب وت 

م(: تاريل الرسو وامللوك، حتقي  حمةد 922هـ/310)أبو جعفر حمةد بن جرير، ت  النربى (27)
، 151ص  ،1م، ج1960هـ/ 1380أبو الفرو نبراهي ، النبعة ال انية، دار املعارف مبصر، 
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ص  ،3تاريل اليعقوبى، ج :، اليعقوبى340ص ،3ابن خلدون: العرب وديوان املبتدأ واخلرب، ج
 196، ص 22النويرى: نهاية األرو فى فنون األدو، ج ؛208

(28) Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No. 88. 

نهاية األرو فى فنون األدو،  :النويرى ،154، ص 9تاريل الرسو وامللوك، ج :( النربى29)
 ،تاريل القراعى :، القراعى216، ص3ج ،تاريل اليعقوبى :، اليعقوبى199، ص 22ج

اهلل حمةد  عبد ، مشس الدين ابو340، ص3، ابن خلدون: تاريل بن خلدون، جملد451ص 
دار ابن  األو ،، النبعة ابراهي  صاحل/حتقي  وفيات األعيان، ن اإلشارة  الذهيب:بن امحد 

 .121م، ص 1991ه/1411 ،ب وت االث ،
(30) Important Coins of the Islamic World, Morton &Eden, Monday 23 

April 2012, No. 77. 

، ص 22؛ النويرى: نهاية األرو فى فنون األدو، ج459القراعى: تاريل القراعى، ص  (31)
عبداهلل حمةد  ،  مشس الدين ابو774ص ، مروج الذهب ومعادن اجلوهر :، املسعودى218

السالم  جزء،د/عةر عبد 52ووفيات املشاه  واألعالم، اإلسالمتاريل  :بن امحد الذهبى
أبو ، 7، ص 19م، ج1991هـ/ 1411، ب وت، النبعة األو  يدار الكتاو العرب ،يتدمر

يوسف الداا ، احلسن على بن أمحد ابن األث : الكامو فى التاريل، راجعه وصححه/حمةد 
عةاد ، 185ص  ،6ج م،1987هـ/1407النبعة األو ، دار الكتب العلةية ب وت، لبنان، 

الدين نمساعيو الدمشقي ابن ك  : البداية والنهاية، حتقي : الدكتور عبد اهلل عبد احملسن 
ابن خلدون: تاريل  ؛491، ص 14ج م،1998هـ/1419الرتكي، النبعة األو ، دار ههر، 

 .364ص ،3ج ،ونبن خلد
 (32) Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.91. 

Sothbey, 25 Junuary 1985, No. 114, Bernardi, No 160 EF. 

ــاريل القرــاعى، ص (33) ــون األدو، ج 465القرــاعى: ت ــة األرو فــى فن ــويرى: نهاي ، 22؛ الن
، 14ج، ابن كـ  : البدايـة والنهايـة    ،390ص  ،9؛ النربى: تاريل الرسو وامللوك،ج223ص
، ص 6ابن األث : الكامو،ج ،787املسعودى: مروج الذهب ومعادن اجلوهر، ص  ،488ص

 .359، ص 3؛ ابن خلدون: تاريل بن خلدون، ج165
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(34) Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.93. 
 ؛48القراعى: تاريل القراعى، ص ، 30، ص 1لوك، ج النربى: تاريل الرسو وامل (35)

، ص 6ابن األث : الكامو، ج، 252، ص 22النويرى: نهاية األرو فى فنون األدو، ج
جالل الدين عبدالرمحن بن ابى بكر السيوطي: تاريل اخللفاء، حتقي /حمةد حميى الدين  ؛410

  268ص  م،1989عبداحلةيد، ب وت
(36  ( Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.95. 

.Bernardi, No.211 EF 

، 23، النــويرى: نهايــة األرو فــى فنــون األدو، ج 487ص  ي،تــاريل القرــاع ي:القرــاع (37)
، 1، الذهبى: العرب فى خرب من غرب، ج138، ص 10النربى: تاريل الرسو وامللوك،ج ،3ص
 .742، ص 14ة، ج، ابن ك  : البداية والنهاي429ص

(38  ( Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.97. 

، 15ابـن كـ  : البدايـة والنهايـة، ج     ؛9، ص23النويرى: نهايـة األرو فـى فنـون األدو، ج    (39)
ــاء، ص  ؛60ص ــاريل اخللف ــيوطى: ت ــوك، ج    ،276الس ــو واملل ــاريل الرس ــربى: ت ، 10الن
 .447، ص 3تاريل بن خلدون، جابن خلدون: ، 139ص

؛ القرــاعى: تــاريل القرــاعى، 141 – 140، ص10وامللــوك، ج النــربى: تــاريل الرســو (40)
 ،7ابن األثـ : الكامـو، ج   ، 43، ص23النويرى: نهاية األرو فى فنون األدو، ج ،493ص

 .74 -73ص 
(41  ( Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No.101. 
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 راجــعاملصادر وامل

هـ(: فتوح البلدان، حتقي /رضوان حمةـد رضـوان،   379)ت  أبو احلسن أمحد بن كيى البالوري -
 م.1983ب وت، 

، دار 4أبو الوليد حمةد بن عبد اهلل األزراي: أخبار مكـة، حتقي /رشـدي الصـاحل ملحـس،        -
 م.1983ال قافة، مكة املكرمة، 

هـ(: الكامو فى التاريل،  راجعـه وصـححه/حمةد   630بن األث  )ت أبو احلسن على بن أمحد ا -
 م.1987هـ/1407يوسف الداا ، النبعة األو ، دار الكتب العلةية ب وت، لبنان، 

 ،مـروج الـذهب ومعـادن اجلـوهر    : م(955/ه346ت ) يأبو احلسن على بن احلسني املسـعود  -
  .ب وت ،ى الدين عبد احلةيديحمةد حم /حتقي 

تاريل الرسو وامللوك، حتقيـ  حمةـد أبـو     :م(922هـ/310ت)النربى  ر حمةد بن جريرأبو جعف -
 م.1960هـ/ 1380 ية،صراملالنبعة ال انية، دار املعارف  ،الفرو نبراهي 

، وزارة ال قافة واإلرشـاد  1هـ(: األخبار النوال،   282)ت  الدينورىأبو حنيفة أمحد بن داود  -
  هـ.1380القومي، القاهرة، 

تاريل القراعى كتـاو   :(ـه454ت )القراعى  اهلل حمةد بن سالمة بن جعفر الشافعى عبد أبو -
 م.1995مكة املكرمة  ،اهلل املصرى عيون املعارف وفنون أخبار اخلال ف، حتقي /مجيو عبد

يف وكر النقود، حتقي /رأفت حمةد : شذور العقود هـ(845تقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت -
 م.1988ة العصور، يناير النرباوي، جمل

هـ(: تاريل اخللفاء، حتقي /حمةد حميـى  911جالل الدين عبد الرمحن بن ابى بكر السيوطي )ت  -
 م.1989الدين عبداحلةيد، ب وت

 ،م(: تاريل اليعقوبى، منبعـة الغـرى  895هـ/282ت)اليعقوبى  أمحد بن أبى يعقوو ين جعفر -
 م.1940هـ/1358 ،النهف
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ل اإلسالم السياسي والديين وال قايف واالجتةاعي، منبعـة حهـازي،   تاري :حسن نبراهي  حسن -
 م.1935القاهرة، 

كةا تظهرها بعض النقـود املرـروبة مبكـة واملدينـة،      مس  مشا: عالاة اخللفاء واحلكام باحلهاز -
 م.1995جملة ال موك للةسكوكات، اتلد السابع، األردن، 

 م.1995لنقود، جامعة ال موك، األردن، مس  مشا: أحداث عصر املأمون كةا ترويها ا -
 وفيـات األعيـان،   ن اإلشـارة   :هــ( 748ت ) الـذهيب  اهلل حمةد بـن امحـد   عبد مشس الدين ابو -

 .م1991ه/1411النبعة األو ،  ،ب وت ،األث دار ابن  ،صاحل /نبراهي حتقي 
ووفيات املشـاه    اإلسالمتاريل  :هـ(748ت )اهلل حمةد بن امحد الذهبى  عبدأبو مشس الدين  -

هــ/  1411النبعـة األو    ،، ب وتيدار الكتاو العرب ،يالسالم تدمر د/عةر عبد واألعالم،
 م.1991

 ،هــ(: نهايـة األرو فـى فنـون األدو    733ت )النـويرى   شهاو الدين أمحد بـن عبـد الوهـاو    -
،هـ/ 1424لبنان  ،دار الكتب العلةية، ب وت ،النبعة األو  ،حتقي : األستاو عبد اتيد ترحينى

 .م2004
فى دراسـة التـاريل واآلثـار واحلرـارة اإلسـالمية،       عاطف منصور: النقود اإلسالمية وأهةيتها -

  م.2008مكتبة زهراء الشر ، القاهرة، النبعة األو ، 
، دار القـاهرة ، مكتبـة  األو  بعـة نال اجلـزء األول، عاطف منصور: موسوعة النقـود اإلسـالمية    -

 م.2004 القاهرة،
 .م1957 ،القاهرة ،دار الكتب املصرية ،صنج السكة يف فهر اإلسالم :عبد الرمحن فهةي -
عبد الرمحن فهةي: اصة النقود العربية، حبث يف جملـة مـرنة العلـوم االجتةاعيـة، العـدد األول،       -

 م.1961ديسةرب، 
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العـرو  هـ(: العرب وديوان املبتدأ واخلـرب فـى تـاريل    808ت )ابن خلدون  عبد الرمحن بن حمةد -
 ،سـهيو زكـار  /مراجعـة  ،خليو شحادة/والرببر ومن عاصره  من ووى السلنان األكرب، حتقي 

 .م2000هـ/ 1421 لبنان، دار الفكر،
هـ(: أخبار مكة، حتقي /عبد املل  بـن عبـد اهلل بـن    279عبد اهلل حمةد بن نسحا  الفاكهى )ت -

 م.1987هـ/1407دهيش، النبعة األو ، مكتبة النهرة احلدي ة، مكة املكرمة، 
م(: البدايـة والنهايـة، حتقيـ :    1372هــ/ 774عةاد الـدين نمساعيـو الدمشـقى ابـن كـ  )ت       -

 م.1998هـ/1419الدكتور عبد اهلل عبد احملسن الرتكى، النبعة األو ، دار ههر، 
مسكوكات ممالي  اجلزيرة العربيـة ابـو اإلسـالم، جملـة أدومـاتو، العـدد        :فرج اهلل أمحد يوسف -

 م.2002هـ/يناير 1422وو القعدة  اخلامس،
مسكوكات دول اجلزيرة العربية منذ العصر العباسى وحتى القرن التاسـع   :فرج اهلل أمحد يوسف -

ــاض،   اهلهــرى ، النبعــة األو ، مركــز امللــ  فيصــو للبحــوث والدراســات اإلســالمية، الري
 م.2008هـ/1429

 م.1969الزيت، الظهران، حمةد أبو الفرج العش: نشأة السكة العربية، جملة اافلة  -
 .م1969 ،بغداد ،منبعة دار اجلاحظ ،تنور النقود العربية اإلسالمية :حمةد باار احلسني -
(، النبعة اخلامسـة، دار  حمةد مجال الدين سرور: ايام الدولة العربية اإلسالمية يف حياة حمةد ) -

 .م1966الفكر العربي، 
ــاج العــارفني   - ــد الــروؤف بــن ت ــوازين،: هـــ(1013) املنــاوىحمةــد عب  النقــود واملكاييــو وامل

 .م1981حتقي /رجاء حمةود السامرا ي، ب وت، لبنان، 
بـ وت،   ،دار العلـوم للنشـر   ،النبعـة ال انيـة   ،تاريل النقود اإلسالمية :املازندرانيحمةد موسى  -

 .م1988 ،لبنان
مديريـة اآلثـار    ، السـنة األو  ،اجلـزء األول  ،جملـة سـومر   ،الدينار اإلسـالمي  :ناصر النقشبندي -

 .م1945 ،بغداد ،منبعة التفيض ،العرااية
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منبوعات اتةع العلةـي   ،الدره  اإلسالمي املرروو على النراز الساساني :النقشبنديناصر  -
 .م1969 ،بغداد ،العرااي

  د.ت ،العرا  -بغداد ،اس  اآلثار ،كلية اآلداو ،جامعة بغداد ،املسكوكات :دفرتعبد الرزا  ناهض  -
  ض دفرت: املسكوكات وثيقة معربة عن األحداث السياسية زمن اخلليفة هارون الرشيد.ناه -
نايف بن عبد اهلل الشرعان: التعدين وس  النقود فى احلهاز وجند وتهامة يف العصرين األمـوي   -

ــي،    ــاض،   1والعباسـ ــالمية، الريـ ــات اإلسـ ــوث والدراسـ ــو للبحـ ــ  فيصـ ــز امللـ ، مركـ
 .م2007هـ/1428

- Baldwin’s Auction, Islamic Coinage, Wednesday 25 April 2012, No. 

88/91/93/95/97/101. 

- Morton: Important Coins of the Islamic World, Eden, Monday 23 

April 2012, No. 77. 
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