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املقدمه

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد اهلل 
صفيه وخليله وشفيعنا يوم الدين، وبعد:

فإن من نعم اهلل عز وجل أن يسر لي في هذه الدراسة موضوعاً بكراً، لم يطرقه أحد من قبل، 
إال لماماً في حدود علم الباحث؛ ذلك أن غالب من درسوا السكة، إنما ركزوا على ظواهر شكلية 
بدت فيها، ومنها الوزن والعيار، أو ركزوا على مضامينها من العبارات واآليات، رابطين ذلك بما 
بحثوا فيه في التاريخ من أيام الدول والرجال، وذكر من عال نجمه وسطع، ثم خبا ودال، فما تجد 

دارساً لها إال ويسعى إلى الربط بينها وبين تواريخ الدول أوالً وآخراً.
ولست بدعاً من الباحثين، وال أدعي أني سآتي بما لم تستطعه األوائل، أو أضرب في هذا 
العلم بكل صارم هائل؛ بل إني اخترت من طريقهم دراسة تلك السكة، غير أني قيدتها باإلسالمية 
عهد  أواخر  حتى  اإلسالم  فجر  منذ  التي سكت  المعدنية  السكة  تلك  اإلسالمية  وأعني  منها، 
المماليك، جاعاًل ابتداء دولة بني عثمان حداً أخيراً لهذا الموضوع، ثم إني اخترت محدداً آخر 
مكانياً، فحصرت البحث في جزيرة العرب، والدول التي قامت بها، ومراكز السك فيها، وذلك أن 
جزيرة العرب قد شهدت قيام دول كثيرة، خاصة في جنوبها، وقد امتد حكم بعض هذه الدول إلى 
حيث مهوى األفئدة مكة المكرمة، فتضفي بخدمتها بيت اهلل الحرام على نفسها شرعية وأساساً، 

وربما سكت في مكة بعض المسكوكاًت، تبركاً وتأكيداً لحكمها.
كما  أحد -  لم يطرقه  البحث على مضمون  فإنني قصرت هذا  أما موضوعياً  هذا شكلياً؛ 
أسلفت - ويتعلق بمضامين تلك السكة، وهو موضوع )الكنى واأللقاب على المسكوكات اإلسالمية 

المضروبة في جزيرة العرب(.
على  والوزراء  واألمراء  الخلفاء  التي حرص  األسماء  لواحق  أو  من سوابق  واأللقاب  والكنى 
وا بها، وقبل هؤالء كثير من العلماء والوجهاء  إطالقها على أنفسهم إلى جانب أسمائهم التي ُسمُّ
واألعيان الذين تزخر كتب التاريخ اإلسالمي بتراجم حياتهم، ومنهم من اشتهر بكنيته أو بلقبه 
دون اسمه حتى إن بعضهم ال يكاد يعرف اسمه إال بالرجوع إلى ترجمته في أمهات المصادر، 
وأصبح التكني وحمل األلقاب تقليداً تسير عليه األجيال حتى عصرنا هذا، وما من أحد إال ويسر 
الكنى واأللقاب المحببة، وما أكثرها في  إذا كانتا من  حينما ينادي بكنيته أو بلقبه، خصوصاً 
التراث اإلسالمي ليس في متون الكتب وحسب، وإنما على اآلثار بما في ذلك التحف والشارات 

والرنوك والمسكوكات التي هي موضوع هذه الدراسة.
ومن الكنى ما هو مصدر بأب أو أم أو ابن أو بنت، أو أخ أو أحت، ومنها ما تسبقه ذو أو ذات، 
وكذلك األلقاب منها المفرد والمركب، ومنها ألقاب وظائف، وعبودية وتذلل ودالالت أخرى يؤمل 
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أن تكشف عنها هذه الدراسة التي تنفرد بها، كما يؤمل أن تفتح الباب لدراسات أخرى في الحقل 
نفسه لتشمل المسكوكات التي ضربت في مختلف أنحاء العالم اإلسالمي. 

يذكر األب أنستاس الكرملي في كتابه »النقود العربية وعلم النميات »في شرح الرسالة في 
النقود ألحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البالذري المتوفى سنة 2٧9هـ /892م )فقال: 
»حدثنا الحسين بن األسود، قال: يحيى بن آدم، قال: حدثني الحسن بن صالح قال: كانت الدراهم 
من ضرب األعاجم، مختلفة، كباراً وصغاراً، فكانوا يضربونها مثقاالً، وهو وزن عشرين قيراطاً، 
ويضربون منها وزن اثني عشر قيراطاً، ويضربون بوزن عشرة قراريط، وهي أنصاف المثاقيل، 
فلما جاء اإلسالم واحتيج في أداء الزكاة إلى األمر الوسط، أخذوا عشرين قيراطاً، واثني عشر 
قيراطاً، وعشرة قراريط، فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً، فضربوا على وزن الثلث من ذلك 
وهو أربعة عشر قيراطاً، فوزن الدرهم العربي ١٤ قيراطاً من قراريط الدينار العزيز، فصار وزن 

كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وذلك مائة وأربعون قيراطاً وزن سبعة(.
وقال غير الحسن بن صالح: »كانت دراهم األعاجم، إما العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وما 
العشرة منها وزن ستة مثاقيل، وإما العشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فجمع أولو الشأن ذلك، 
فوجدوا أحداً وعشرين مثقاالً، فأخذوا ثلثه وهو سبعة مثاقيل، فضربوا دراهم، وزن العشرة منها 

سبعة مثاقيل، القوالن يرجعان إلى شيء واحد«)١(.
وقال حدثني محمد بن سعد قال: »حدثنا محمد بن عمر األسلمي، قال حدثنا عثمان بن 
عبداهلل بن موهب عن أبيه، عن عبداهلل بن ثعلبة، عن صغير، قال: كانت دنانير هرقل ترد على 
أهل مكة في الجاهلية، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية، فكانوا ال يتبايعون إال على أنها تبر )2(، 
وكان المثقال عندهم معروف الوزن، ووزنه اثنان وعشرون قيراطاً إال كسراً، ووزن العشرة الدراهم 
سبعة مثاقيل فكان الرطل اثنتي عشرة أوقية، وكل أوقية أربعين درهماً، فأقر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ذلك 
وأقره أبو بكر، وعمر، وعثمان وعلي، فكان معاوية، فأقر ذلك على حاله، ثم ضرب مصعب بن 
الزبير في أيام عبداهلل بن الزبير، دراهم قليلة ُكسرت بعد، فلما ولي عبدالملك بن مروان، سأل 
وفحص عن أمر الدراهم والدنانير، فكتب إلى الحجاج بن يوسف أن يضرب الدراهم على خمسة 
عشر قيراطاً من قراريط الدنانير وضرب هو الدنانير الدمشقية، قال عثمان: قال أبي: فقدمت 
علينا المدينة وبها نفر من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وغيرهم من التابعين، فلم ينكروا ذلك. قال: 
محمد بن سعد: وزن الدرهم من دراهمنا هذه أربعة عشر قيراطاً من قراريط مثقالنا الذي ُجعل 

عشرين قيراطاً، وهو وزن خمسة عشر قيراطاً، من أحد وعشرين قيراطاً وثالثة أسباع.
قال: »حدثني محمد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثني إسحاق بن حازم عن 
المثقال قال: فوزنته فوجدته وزن  أراه وزن  أنه  السهمي،  أبي وداعة  السائب، عن  بن  المطلب 

الكرملي، النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات، ص9٧.  )١(
» تبر»: وهو ما كان من الذهب غير المضروب، انظر الكرملي، النقود العربية، ص١0٧.   )2(
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مثقال عبدالملك بن مروان، قال: هذا كان عند أبي وداعة بن ضبيرة السهمي في الجاهلية«.
بابك وعن  الواقدي، عن سعيد بن مسلم بن  وقال: »حدثني محمد بن سعد، قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن سابط الجمحي قال: كانت لقريش أوزان في الجاهلية فدخل اإلسالم فأقرت 
بوزن تسميه  الذهب  وتزن  بوزن تسميه درهماً،  الفضة  تزن  كانت قريش  كانت عليه  ما  على 
ديناراً، فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة من أوزان الدنانير، وكان لهم وزن الشعيرة وهو 
واحد من الستين من وزن الدراهم، وكانت لهم األوقية وزن أربعين درهماً والنشء)١( وزن عشرين 
درهماً. وكانت لهم النواة وهي وزن خمسة دراهم فكانوا يتبايعون بالتبر على هذه األوزان، فلما 

قدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة أقّرهم على  ذلك«. 
ويذكر الواقدي أن عبدالملك بن مروان هو أول من ضرب الدنانير المنقوشة، وكانت العمالت 

في ذلك هي الدنانير الرومية البيزنطية والدراهم الكسروية الفارسية.
وقال: »حدثنا سفيان بن عينية عن أبيه: إن أول من ضرب وزن سبعة الحارث ابن عبداهلل بن 

أبي ربيعة المخزومي أيام ابن الزبير«)2(.

ـة: ـكَّ الـسَّ
ة، كما يقول ابن خلدون: »هي الختم على الدنانير والدراهم، المتعامل بها بين الناس  كَّ السَّ
بطابع حديد، تنقش فيه صور، أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدنانير أو الدراهم، فتخرج 
رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة، بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه 
بالسبك مرة أخرى، وبعد تقدير أشخاص الدنانير والدراهم، بوزن معين، يصطلح عليه، فيكون 

التعامل بها عدداً وإن لم تقدر أشخاصها، يكون التعامل بها وزناً» )٣(.
وهي  أثرها،  إلى  نقل  ثم  لذلك،  المتخذة  الحديدة  وهي  للطابع،  أسماً  كان  السكة  ولفظ 
النقوش الماثلة على الدنانير والدراهم، ثم نقل إلى القيام على ذلك، والنظر في استيفاء حاجاته 
وشروطه، وهي الوظيفة فصار عليها علماً في عرف الدول، وهي وظيفة ضرورية للملك، إذ بها 
يتميز الخالص من البهرج )٤(، بين الناس في النقود عند المعامالت، ويثقون في سالمتها من 
الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة، وكان ملوك العجم يتخذونها، وينقشون عليها 
تماثيل تكون مخصوصة بها مثل تمثال السلطان لعهدها أو تمثال حصن، أو حيوان أو مصنوع، أو 

غير ذلك ولم يزل هذا الشأن عند العجم إلى آخر أمرهم.

انظر  النضوب،  في  ماؤه  اخذ  نشيشا:  ينش  الغدير  ونش  درهما،  عشرون  اوقية  ونصف  والخلط،  الرفيق،  السوق  النشء:   )١(
الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص ٦٣0.

الكرملي، النقود العربية، ص١١2.   )2(
ابن خلدون، المقدمة، ص١٥8.  )٣(

البهرج: الردي من كل شي، انظر: الرحاحلة، النقود ودور الضرب،ص٤٣.  )٤(
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وهي  الدراهم  عليها  يضرب  عليها،  كتب  قد  حديدة  »السكة  بقوله:  المقريزي  عرفها  وقد 
منقوشة، وفي الحديث عن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إال من 
بأس، أراد بالسكة الدينار والدرهم المضروبين، سمي كل منهما سكة ألنه طبع بالحديدة المعلمة 

له )١(. 
وقد أشار المقريزي بصراحة إلى إطالق لفظ السكة على النقود المتعامل بها يقول: »الدينار 

والدرهم المضروبين سمي كل منهما سكة ألنه طبع بالحديدة المعلمة«.
كما عرفت السكة بأنها »الحديدة التي يطبع عليها الدراهم؛ ولذلك سميت الدراهم المضروبة 

سكة»)2(. 
ويجب هنا اإلشارة إلى ما قاله جرجي زيدان حول هذا الموضوع فذكر: »كانت صناعة ضرب 
النقود في تلك العصور ال تزال في أبسط أحوالها، وهي عبارة عن طابع من حديد تنقش فيه 
الكلمات التي يراد ضربها على النقود مقلوبة، ثم يقسمون الذهب أو الفضة أجزاء بوزن الدنانير 
والدراهم، ويضعون الطابع فوق تلك القطعة، ويضربون عليها بمطرقة ثقيلة حتى تتأثر وتظهر 
الكتابة عليها، وكانت هذه الحديدة تسمى أوالً »السكة«، ثم نقل هذا المعنى إلى أثرها في النقود، 
وهي النقوش، ثم نقل إلى القيام على ذلك العمل والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه، وهي 

الوظيفة فصار علماً عليها )٣(. 
ولو أمعنا النظر في هذه األقوال والتعريفات لكل علم بعينه لوجدنا أن لفظ »السكة« عبر عنه 
بمعان عدة تدور - في مجملها - حول العملة التي عرفت على أنها السكة النقدية المتعامل بها 
على اختالف نوعها سواء كانت دنانير أو دراهم سواء كانت من ذهب أو فضة على التوالي، وما 

تحمله من عيار وقيمة معلومة عند من سكها أو تعامل بها.
النقوش التي تزين بها النقود وحيناً آخر يعبر بها  كما أن لفظ السكة قد يقصد به أحياناً 
عن قوالب السك التي تضرب بها العملة، ثم تطلق في النهاية على الوظيفة التي تقوم على سك 

العملة نفسها. 
إن من المسلم به للوصول إلى غاية الدقة في إتمام هذا الموضوع هو األخذ بكل معنى دون 
إهماله وال يتأتى ذلك دون اإللمام بكل ما يندرج تحت هذه المعاني من مدلوالت السكة مجتمعة، 
وكذا األخذ بعين االعتبار كل ما يتعلق بالسكة سواء كان صناعتها والطرق المستخدمة في هذه 
الصناعة، أو النقود وأوزانها وسعرها والوظيفة التي سكت هذه النقود ألجلها أو دور السك التي 

انتشرت في البالد اإلسالمية. 

المقريزي، النقود اإلسالمية، ص١٦٣.   )١(
الماوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص١٤0.   )2(

زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ص٦٥.   )٣(
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بكلية  اآلثار  قسم  من  الماجستير  درجة  على  بها  حصلت  أطروحة  هو  الكتاب  هذا  وأصل 
سنة  الزيلعي  عمر  الدكتور/أحمد  األستاذ  إشراف  تحت  سعود  الملك  جامعة  واآلثار  السياحة 

١٤٣0هـ/20١0م.
يد  لي  ومد  الدراسة  هذه  إنجاز  في  ساعدني  من  لكل  والعرفان  والتقدير  بالشكر  وأتوجه 
العون ليرى هذا العمل النور، وأخص بالشكر أستاذي األستاذ الدكتور/ أحمد بن عمر الزيلعي، 
المريخي،  كميخ  بن  مشلح  الدكتور/  واألستاذ  الراشد،  عبدالعزيز  بن  الدكتور/سعد  واألستاذ 
واألستاذ الدكتور/أحمد الصاوي، وال يفوتني هنا أن أشكر وبكل معاني الشكر الدكتور/ فرج اهلل 
أحمد يوسف، الذي قدم لي مكتبته وكان همه أن تخرج هذه الدراسة  بالصورة التي تليق بأهمية 

موضوعها والجهد الذي بذل فيها.
سائاًل اهلل عز وجل أن يسدد على طريق الخير خطانا فهو ولي ذلك والقادر عليه.
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التوزيع املكاني:
لم يغفل علماء الجغرافيا العرب والمسلمون عن ذكر جزيرة العرب، ووصفها وبيان أقاليمها 
ومراكزها، يدفعهم في ذلك يقينهم أن هذا الجزء من العالم كان بمثابة رحم لتحوالت عظيمة 
ومهمة في تاريخ بني البشر، ويتمثل ذلك في أن هذه الجزيرة التي تقع في الجزء الغربي ألكبر 
قارات العالم قد شهدت ظهور آخر الرساالت السماوية التي جهر بها نبينا األمي محمد بن عبدا 
أناس كثيرون  اعتناق  المعمورة وما تال ذلك من  أرجاء  بنور اإلسالم تضيء  ملسو هيلع هللا ىلص، وأشرقت  هلل 
لإلسالم، فأصبحت الجزيرة العربية منارة إشعاع تنير في كل اتجاه؛ مما جعل هذه األمة تتبوأ 

مكانة عظيمة بين سائر األمم على مر السنين.
وألن هذه الدراسة تعنى بالمسكوكات اإلسالمية في جزيرة العرب فإننا البد أن نعرج على 
التقسيمات األساسية للجزيرة العربية من خالل ما ذكره الجغرافيون العرب والمسلمون وما دار 
بينهم من سجال واختالف في اآلراء حول هذه التقسيمات، ويذكر الهمداني )ت ٣٣٤هـ/9٤٥م(: 
وتهامة،  ونجد  الشام  وشمالها  اليمن  فجنوبها  وشام،  يمن  اليمن  أهل  عند  العرب  جزيرة  »أن 
فالنجد: ما أنجد منهما عن السراة وظهر من رؤوسها ذاهباً إلى الشرق في استواء دون ما ينحدر 

إلى العروض.
ويضيف الهمداني إن الحجاز هو ما حجز بين اليمن والشام وسراة، وهو ما استوسق واستطال 
هذه  عن  أعرض  ما  وهو  وعروض  األديم،  بسراة  مشبهاً  الجزيرة  هذه  جبال  من  األرض  في 
العذبة  المياه  حاذى  ما  فالعراق:  وشحر،  وعراق،  المشرق،  شمالي  حيز  إلى  شرقاً،  المواضع 
والبحر من األرض مأخوذ من عراق الدلو، والشحر مأخوذ من شحر األرض وهو سبخ األرض 

ومنابت الحموض )١(.
أما األصطخري )ت٣٤0هـ/9٥١م( فيرى أن ديار العرب تنقسم إلى الحجاز وما اشتمل عليه 
ومخاليفها مثل مكة والمدينة واليمامة، ونجد الحجاز المتصل بأرض البحرين، وكذا بادية العراق 

والجزيرة والشام واليمن المشتمل على تهامة الحجاز )2(.
هي:  أقسام  أربعة  إلى  العربية  الجزيرة  اقاليم  فيقسم  ٣٧٥هـ/98٥م(  )ت  المقدسي  اما   

الحجاز، واليمن، وُعمان، وهجر )٣(.
ويقسم السمهودي )ت 9١١هـ/١٥0٥م( الجزيرة العربية إلى أربعة أقسام هي: اليمن، ونجد، 

والحجاز والغور )تهامة()٤(. 

الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص89 - 90.   )١(
االصطخري، مسالك الممالك، ص١٤.   )2(

المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، ص٦9.  )٣(
السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ص١١٧٦.  )٤(
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أيضاً يذكر األزهري أن الغور هو تهامة وما يلي اليمن وأضاف الباهلي: كل ما انحدر سيله 
مغرباً عن تهامة فهو غور )١(.

ويذكر ابن حوقل أن ديار العرب هي الحجاز الذي يشتمل على مكة والمدينة واليمامة ومنها 
نجد الحجاز المتصل بأرض البحرين، ومنها بادية العراق، وبادية الشام، وبادية الجزيرة، ومنها 
اليمن المشتمل على تهامة ونجد واليمن وُعمان، ومهرة وحضرموت وبالد صنعاء، وعدن، وسائر 
مخاليف اليمن، فما كان من حد السرين إلى أن ينتهي إلى ناحية يلملم، وظهر الطائف ممتداً إلى 
نجد اليمن إلى بحر فارس مشرقاً - فهو من اليمن - وذكر يكون ذلك نحو الثلثين من ديار العرب 
وما كان من حد السرين على بحر فارس إلى قرب مدين، راجعاً في حد المشرق على الحجر إلى 
جبل طي ممتداً على ظهر اليمامة إلى بحر فارس فمن الحجاز، وما كان من حد اليمامة إلى قرب 
المدينة راجعاً إلى بادية البصرة حتى يمتد على البحرين إلى البحر فمن نجد، وما كان من حد 
عبآدان إلى األنبار مواجهاً لنجد والحجاز، فمن بادية العراق، وما كان من حد األنبار إلى بالس 
إلى تيماء ووادي القرى فهو بادية الجزيرة، وما كان من بالس إلى آيلة مواجهاً للحجاز معارضاً 

ألرض تبوك، فهو بادية الشام)2(
التباين الواضح واالختالف الصريح في أقوال الجغرافيون العرب وأرائهم  وعلى الرغم من 
ولعل  منهم،  واحد  كل  رأي  باعتبار  طبيعي  أمر  ذلك  فأن  العرب  جزيرة  وأقاليم  تقاسيم  حول 
داخل  المسكوكات  فيها  ضربت  التي  األماكن  جغرافية  هو  الفصل  هذا  في  معرفته  مايهمنا 
الجزيرة  جنوب  في  أغلبها  تتركز  مدن  عدة  في  ظهرت  قد  المسكوكات  فنجد  العرب،  جزيرة 
العربية، ويمكن تحديد هذه األماكن او المدن في ضوء ما وصلنا من مسكوكات، ويظهر لنا في 
وسط الجزيرة العربية اليمامة او كما تسمى )حجر(، ويظهر لنا في غرب الجزيرة العربية مكة 
المكرمة، والمدينة المنورة،اما في الشرق فنجد الخط، وأرض الخط، وأوال،وحين نتجه جنوبا 
فإننا نجزم بكثرة المدن التي ظهر اسمها على المسكوكات وهو مايو كد لنا كباحثين عن االزدهار 
الحضاري والنفوذ السياسي الذي يسبق ذلك للدول التي قامت في جنوب الجزيرة العربية سواء 
أكانت موالية أو مناهضة للخالفة المركزية وسنتعرض لكل هذه المدن باحثين عن جغرافيتها 

ومتفحصين لنشأتها.

بيشة: 
بيشة بكسر الباء وإسكان الياء، وفتح الشين، قرية عظيمة كثيرة األهل من أعمال مكة وإحدى 

مخاليفها )٣(.

الحموي، معجم البلدان، ص2٤.  )١(
ابن حوقل، كتاب صورة االرض، ص ١٦9.   )2(

ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص١٣٣. انظر المقدسي، أحسن التقاسيم، ص88.  )٣(
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تقع بوسط وادي بيشة وهو الذي يعد من أكبر األودية وأخصبها، يبلغ طوله قرابة األربعمائة 
وخمسين كيلو متراً من منبعه إلى مصبه )١(.

وفي رواية أخرى أنه يصب في وادي الدواسر على بعد نحو مائتين وستين كيلو متراً من مدينة 
بيشة )2( أي أن طوله حوالي سبعمائة كيلو متراً.

للوادي وهي عبارة عن  األدنى  الجزء  ثلثي مساحة  تعادل  كبيرة  بيشة على منطقة  وتشتمل 
هضبة شبه مستوية يقطعها وادي بيشة ويبلغ عرض هذه الهضبة قرابة الخمسين كيلو متراً أما 

طولها فيصل إلى مائة وثمانية كيلو مترات من الشمال إلى الجنوب )٣(.
ولعل ما يميز بيشة هو طبيعة أرضها الزراعية حيث تمتاز بالخصوبة ووفرة المياه مما جعلها 
واحة زراعية كبرى، باإلضافة إلى موقعها االستراتيجي الذي جعلها منطقة التقاء لطرق القوافل 
التجارية القديمة )٤(.ترجع أقدم المسكوكات المضروبة في بيشة في ضوء ما وصلنا إلى عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد ومنها الدرهم المضروب في بيشة سنة ١8٦هـ، وثم ضربت في 

بيشة العديد من الدنانير خاصة في عهد الخليفة المطيع هلل)٥(.

تـعـز:
وهي إحدى حواضر اليمن حالياً، وتقع على سفح جبل صبر، والمحتضن لها وهو الذي يمدها 
بالمياه العذبة والخيرات والفواكه، وكانت تعز كرسي لمملكة الغساسنة الرسوليين ومقر عزهم 
حيث خلفوا فيها آثاراً خالدة، وكانت بمثابة مصيفهم، وتعتبر العاصمة الثانية للجمهورية العربية 

اليمنية وقد ظهرت مدينة تعز على مسرح األحداث في القرن السادس الهجري.
 ضرب بها المعز إسماعيل بن طغتكين األيوبي المسكوكات، وتبعه في ذلك أخيه الناصر أيوب، 
والملك المسعود يوسف، وسار بنو رسول على نهج األيوبيون فضرب بعض حكامهم المسكوكات 

في تعز وهم:
الملك المظفر يوسف بن عمر.. ١
الملك األشرف إسماعيل بن العباس.. 2
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل. . ٣
الملك المنصور عبداهلل بن أحمد بن إسماعيل.. ٤

كحالة، جغرافية شبه جزيرة العرب، ص228.  )١(
حمزة، في بالد عسير، ص٥٦.  )2(

الشريف، جغرافية المملكة العربية السعودية، ص٤٤٤.  )٣(
حمزة، في بالد عسير، ص٦١.  )٤(

الشرعان،التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، ص ١٦0 - ١٦١.  )٥(
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تلفم :
وهي حصن من حصون مدينة ريدة، وتقع الى الشمال من صنعاء بمسافة ليست بالبعيدة، 
ولعل مايجدر ذكره هنا ان النقوش العربية الجنوبية قبل االسالم ذكرت مدينة )تالقم(، والتي ورد 
ذكرها مرتين في النقش . يرجع تاريخ هذا النقش الى عهد الملك السبئي وهب ال يحوز، الذي 
حكم في النصف الثاني من القرن الثاني الميالدي، فقد يكون االسم الصحيح للمدينة )تالقم( 

باعتبار ان الخط على المسكوكات االسالمية يكون خاليا من التنقيط.)١(
 ضربت بهما مسكوكات اإلمام المنصور باهلل عبداهلل بن حمزة الرسي سنة ٦١٤هـ/١22٦م.

ذو جبلة:
بكسر فسكون ففتح مدينة مشهورة بالجنوب الغربي لمدين إب، بينهما أربعة أميال تقريباً، أول 
من اختطها هو عبداهلل بن محمد الصليحي في سنة )٤٥8هـ/١0٦9م( بأمر أخيه الملك علي بن 

محمد الصليحي، وقد واله حصن التعكر المطل عليها)2(.
انتقل إليها الملك أحمد بن علي بن محمد الصليحي وزوجته الملكة السيدة أروى بنت أحمد 

الصليحي، وصارت جبله بعد ذلك عاصمة للدولة الصليحية، وبها دفنت السيدة أروى)٣(.
تقع جبله على هضبة مسطحة متدرجة ترتفع نحو ٦٧٤٥قدماً عن سطح البحر، وهي مدينة 

بين نهرين جاريين شتاءاً وصيفاً.
للسيدة أروى بنت أحمد مآثر كثيرة في جبله، منها بناء الجامع، وتبليط المدينة بالقضاض 

واألحجار، كما أن بها آثار دارها الشهيرة بدار العز في موضعها المعروف )حافة الدار()٤(.

ذمار: 
 وهي من أقدم المدن اليمنية، وكانت في بعض األوقات عاصمة للدولة الزيدية، وبها ثروتهم 

ومقابرهم التي يكرمونها ويعظمونها.
األعلى،  والمحل  األسفل،  والمحل  الحوطة،  وهي  )محالت(  أربعة  إلى  ذمار  مدينة  تنقسم 
بن  الكبير، وضريح يحيى  المسجد  العمومية:  األبنية  الحوطة فيها من  أن  ويذكر  والجراديش، 
ابن  الحسين  )8٧٧هـ/١٤88م(، ومشهد  المطهر  واإلمام  )٧٦9هـ/١٣80م(  المتوفى سنة  حمزة 

القاسم، وستة مساجد تقام فيها الصلوات الخمس)٥(.
وجامعها الكبير بناء أثري قديم العهد بني على عهد معاذ بن جبل، وقد بناه دحية الكلبي الذي 

ش يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ٣0  )١(
المقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج١، ص28٥.  )2(

اليماني، بهجة الزمن في تاريخ اليمن، ص١٤١.  )٣(
المقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج١، ص28٥.  )٤(

الثعالبي، الرحلة اليمانية، ص٧٤.  )٥(
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أرسله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ضمن الدعاة السبعة إلى اليمن ليعلمهم أمور الدين، وتثقيفهم فيه، ويشبه هذا 
الجامع جامع الفسطاس الذي بناه عمرو بن العاص )١( 

الطوب، وفيها قصور جميلة  بالحجارة، وأغلبها  أدوار عدة، بعضها  ومنازل ذمار مؤلفة من 
عدة،  شبابيك  لها  بالكلس،  مبيض  وأغلبها  حسنة،  وغرفها  رديئة،  ساللمها  أن  غير  الهندام، 
وسكانها يفوقون األربعة عشر نفساً، وفيها ما يربو عن الخمسمائة من اليهود ولهم قرية خاصة 

بهم شرقي المدينة )2(.
ضربت الدولة الزيادية المسكوكات في ذمار، ومنها دينار ضرب سنة ٣٣٧هـ في عهد إسحاق 

بن إبراهيم)٣(.

زبيد:
وهي من أهم حواضر اليمن، ومن مدنها الداخلية، وهي لألشعريين الذين قال فيهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

)جاءكم أهل اليمن أّرق أفئدة، وألّين قلوباً( )٤(.
وقد ورد في المصادر التاريخية أن زبيد لبت الدعوة اإلسالمية آخر العام السابع ودخول العام 

الثامن برئاسة أبو موسى األشعري وأخويه أبي رهم وأبي برده، و٣٦ نفراً من األشاعرة )٥(.
بفتح  باسمها  الوادي  وسمي  زبيد،  قبيلة  باسم  الذي سمي  زبيد  الوادي  باسم  زبيد  سميت 
الزاي، نسبة إلى رافد من روافده بالسحول يسمى زبيد)٦(، وتسمى زبيد قديماً بأرض الُحّصيْب 
بالتصغير نسبة إلى الُحّصيْب ابن عبد شمس، وفي ذلك قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن جبل حين 

أرسله لنشر الدعوة في اليمن: )إذا وصلت أرض الُحّصيْب فهرول()٧(.
تقع زبيد في سهل تهامة الغربية، وتبعد عن البحر األحمر ٣0كلم، وعن الجبل ٣0كلم أيضاً، 
طقسها حار صيفاً، ومعتدل شتاًء، وليلها رائع لموقعها الجغرافي، يهب إليها نسيم البحر ونسيم 
البر، فيلطف حرارة الصيف فيها، ولزبيد منافذ بحرية وهي البقعة التي نزل بها معاذ بن جبل 

وأبو موسى األشعري رضي اهلل عنهما، ولها ميناء غالفته، والفازه واألهواب، وغيرها. 
وزبيد مسورة ولها من األبواب أربعة هي: باب النخل غرباً، وباب سهام شماالً وباب الشبارق 

شرقاً، وباب المعالي جنوباً )8(.

طاهر، اليمن في عيون ناقدة، ص2١9.  )١(
الثعالبي، الرحلة اليمانية ،ص٧٥.  )2(

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١٣  )٣(
الحوالي، اليمن الحضراء، ص80.  )٤(

الديبع، بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، ص١٥٦.  )٥(
الحضرمي، زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ، ص28.  )٦(
الحضرمي،زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ، ص29.  )٧(

الحوالي، اليمن الخضراء، ص8١.   )8(
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وأهل زبيد غالبيتهم من قبيلة األشاعرة، التي تتفرع من قبائل تقطن على وادي زبيد وشمال 
المعاصله  وقبيلة  قبيلة عك،  تبدأ  كويع جنوباً، وشماله  بوادي  قبيلة األشعاره  تنتهي  رمع حيث 
تقع على الضفة الجنوبية لوادي زبيد، وتمتد إلى الساحل، وتتبعها قبيلة المحارقه بوادي زبيد، 

والرقه)١(.
وقد اتخذ محمد بن زياد مدينة زبيد وجعلها عاصمة للدولة الزيادية التابعة للخالفة العباسية، 
وبعد سقوط الدولة الزيادية تنافست الدول التابعة للخالفة العباسية والمستقلة عنها للسيطرة 

على زبيد.
واتخذ بنو نجاح من زبيد عاصمة لهم وداًرا لضرب المسكوكات، وحاول الصليحيون اإليحاء 
بأنهم سيطروا على زبيد عن طريق ضرب دنانير في زبيد سنوات ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٥١هـ، واحتمال 
ضرب هذه المسكوكات خارج زبيد ألنها كانت تقع آنذاك تحت سيطرة بنو نجاح، وضربت بزبيد 

المسكوكات في عهد بني مهدي ومنها درهم ضرب سنة ٥٥٦هـ)2(.
وضرب األيوبيون المسكوكات في زبيد، وخلفهم بنو رسول واتخذوا من زبيد داًرا للضرب.

صعدة:
الغربي  الجنوب  ومن  عمران،  محافظة  الجنوب  من  ويحدها  اليمن،  شمال  في  صعدة  تقع 
محافظة حجه، ومن الغرب جازان، وحرض، ومن الشمال نجران، وظهران الجنوب، ومن الشرق 
امتداد الربع الخالي، وتبلغ مساحتها )29000(كلم2، وتتكون من خمسة عشر مديرية، وخمس 

قضوات )٣(.
األرض  من  في فسيح  وتقوم  والدباغ  الحديد  ومصنع  األثرية،  المدينة  كورة خوالن  وصعده 
أخربه  الذي  العظيم  السد  قام  رحبان  فوهة  وهي  أبواب،  أربعة  ولها  الِلبن،  من  بسور  مسورة 

إبراهيم الجزار عام 200 من الهجرة، وصعده محفوفة بالكروم الطيبة، والفواكه اللذيذة )٤(.

كانت صعدة عاصمة لدولة بنو الرسي وتعود أقدم المسكوكات التي ضربت بها في ضوء ما 
وصلنا إلى سنة 29٦هـ في عهد اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ثم ضرب خلفائه بها 
المسكوكات وهم: الراضي باهلل، والناصر لدين اهلل، والمنصور باهلل القاسم العياني، والمنصور 

باهلل عبداهلل بن حمزة، والمهدي لدين اهلل.

الحضرمي زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ، ص29.  )١(
الزيلعي، أضواء جديدة على دولة بني مهدي من خالل درهم فضة ضرب زبيد عام ٥٦٦هـ في زمن عبدالنبي مهدي، ص ١29  )2(

السفياني، تاريخ صعده، ص١٣.   )٣(
الحوالي، اليمن الخضراء، ص٦٧.  )٤(
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وعندما تحالف الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي مع بعض بني الرسي الخارجين على 
المهدي لدين اهلل سيطر المظفر على صعدة وضرب بها المسكوكات ومنها درهم ضرب سنة 

٦8٥هـ)١(.

صنعاء:
هي مدينة اليمن، وليس باليمن مدينة أعظم وال أكبر وال أكثر أهاًل منها، وهي مدينة جبلية 
معتدلة الهواء، ويشق صنعاء واديها السرار، يجري إذا جاء المطر في شهور الصيف ويصب كأنه 

بحيرة )2(.
وسميت صنعاء بصنعاء آزال بن يقطن وهو الذي بناها، وصنعاء أطيب البلدان وهي طيبة 
الهواء كثيرة الماء وأهلها يشتون مرتين ويصيفون مرتين، وأهل الحجاز واليمن يمطرون الصيف 

كله، وكذا في الشتاء)٣(.
ويذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب، صنعاء هي أم اليمن وقطبها ألنها في الوسط منها 
مابينها وبين عدن كما بينها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز، وكان اسمها في الجاهلية 
)آزال( ويسميها أهل الشام القصبة، وصنعاء أقدم مدن األرض ألن سام بن نوح الذي أسسها ولم 

يزل به عالم وفقيه وحكيم وزاهد )٤(.
ضربت بها المسكوكات خالل العصرين األموي والعباسي وتعد صنعاء أول دار ضربت بها 
مسكوكات دولة بني الرسي منذ سنة 288هـ/899م( في عهد مؤسس الدولة اإلمام الهادي إلى 
الحق يحيى بن الحسين، ولما كانت صنعاء هي عاصمة اليمن ومقر الوالي العباسي. لذا تصارع 
قادة الدول التابعة للخالفة العباسية والمستقلة عنها للسيطرة عليها، وكان ضرب المسكوكات 

بها دلياًل على السيطرة عليها.
ومن الدول التابعة للخالفة العباسية التي ضربت المسكوكات في صنعاء بنو يعفر والدولة 
الزيادية، والدولة األيوبية، والدولة الرسولية، فمن بني يعفر ضرب بها أسعد بن يعفر المسكوكات 
سنة ٣١٣هـ، ومن الدولة الزيادية ضرب المسكوكات بصنعاء كل من: إسحاق بن إبراهيم سنة 
٣٤٤هـ، والمظفر بن علي سنة ٤١٦هـ، ومن األيوبية ضرب المسكوكات بصنعاء كل من: الناصر 
أيوب بن طغتكين، والملك المسعود يوسف، ومن الدولة الرسولية الملك المنصور عمر بن علي 
الذي ضرب بصنعاء سلسلة من الدراهم والفلوس فيما بين سنتي ٦٤١ - ٦٤٤هـ، كما ضرب خلفه 

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١١  )١(
االصطخري، مسالك الممالك. ص١٣٦.  )2(

الهمداني، البلدان، ص٣٤.  )٣(
الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص١02.   )٤(
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وابنه الملك المظفر يوسف ابن عمر سلسلة من الدراهم)١(. 

ر:  عثَّ
التاء وراء مهملة، هي مدينة كبيرة، وساحل جميل، وعاصمة لمخالف  العين وتشديد  بفتح 

عظيم، عرف باسمها، وهو من أعمال مكة التهامية )2(.
يقع مخالف عثر إلى الشمال من مدينة جازان حتى حدود حلى بن يعقوب شماالً، وهو بذلك 
يشكل مساحة ال يستهان بها )٣(، ومعظمها يقع في تهامة الساحلية، وجزء يسير يمتد إلى غرب 

جبال السراة.
ويحتوي مخالف عثر على العديد من األودية ومنها وادي حمضة، ووادي ريم، ووادي بيش، 

ووادي صبياء، ووادي ضمد، وغيرها الكثير.
وجميعها تنحدر من جبال السراة إلى البحر األحمر ساقية ما تمر به من أراضي المخالف مما 
هيأ لنشوء مدن هامة ال يزال بعضها قائماً إلى وقتنا الحاضر مثل: صبيا، وأبي عريش، وضمد، 

وبيش، وجازان الساحلية، وغيرهما)٤(.
ولعل موقع هذا المخالف من الناحية الجغرافية هو ما اكسبه ازدهار اقتصادي مكن له أن 
يكون بمثابة حلقة الوصل بين الحجاز واليمن العتبارات عدة أهمها أن الطرق الرئيسة لقوافل 
الحج والتجارة البد وأن تمر عبر أراضيه، مما مكن لمدن هذا المخالف أن تلبس حلة المدن 

الرئيسية ذات الطابع االقتصادي الهام.
أما عثَّر المدينة فتقع إلى الشمال من جازان على بعد حوالي خمسة وثالثون كيلو متراً وهي 

مدينة كبيرة يبلغ عرضها ستة وعشرون درجة وربع وطولها مائة وتسعة عشرة درجة وربع.
وهي مدينة ذات أهمية كبيرة ولها ميناء عامر، وقد زادت أهميتها السياسية واالقتصادية في 
نهاية القرن الثالث الهجري عندما أصبحت عاصمة لمخالف عّثر، وتم توحيدها في مخالف 
واحد عرف بالمخالف السليماني، نسبة إلى موحدهما وهو سليمان بن طرف الحكمي )٥(، وقد 
انفرد بنو طرف أمراء مخالف عثر بضرب المسكوكات في عثر فيما بين سنتي ٣٥١ - ٣9٣هـ، 

وهم: 
األمير محمد بن القاسم.. ١
األمير أبو يعفر السمو بن محمد.. 2

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١0 - ١١١  )١(
الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص2٥9.  )2(

الزيلعي، األوضاع السياسية، ص١0.  )٣(
الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص 2٦0. انظر الزيلعي، األوضاع السياسية، ص١2.  )٤(

الخزرجي، العسجد المسبوك، ص98. انظر: العقيلي، المخالف السليماني، ج١، ص٧١.  )٥(
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األمير أبو محمد المعمر بن محمد.. ٣
األمير سليمان بن طرف. . ٤
األمير الفرج الطرفي)١(.. ٥

عـدن:
وهي أهم مدن اليمن، وكانت سابقاً عاصمة لليمن الجنوبي، قبل اتحاد اليمنين، وتقع عدن 
على خط عرض ١2درجة و٤٧بوصة شماال، وخط الطول ٤٥درجة، و١0بوصات شرقاً، وتتألف 
من فوهة بركان خامد، أعلى قمة فيه جبل شمسان الذي ترتفع ١٧٧٥ قدماً عن سطح البحر)2(.
وتحيط بها الجبال من ثالث جهات، جبل الَعّر)شمسان( من الغرب والشمال، وجبل صيره من 

الجنوب الغربي. 
وتعتبر عدن الميناء الرئيسي لليمن، والقلب النابض لحضرموت، وأهم المدن التهامية وهمزة 
الوصل بين الشرق والغرب، حتى أسموها )جبل طارق الشرق األوسط(، والنافذة التي يطل منها 

اليمن على العالم الخارجي، وملتقى آسيا وأفريقيا )٣(.
سميت عدن بهذا االسم نسبة إلى عدن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه 
السالم، سميت عدن باإلنجليزية )كريد(، أي فوهة البركان، ويقول لها العرب )مقط( التراب، 

النقطاع األرض دونها، ويبلغ مساحة قطرها نحو 80مياًل مربع، وتشكل اليوم ثالث مناطق: 
عدن: وهي المدينة الرئيسية التي تحدثنا عنها.  - ١

البحر األحمر، وفي  إلى باب  الموصلة  البحيرة  المعال: وهي منطقة تشرف على شبه   - 2
طريقها المضيق المعروف باب السلب، وهو باب البر، وهي منطقة معروفة بصناعة السفن 

الشراعية والزوارق.
التواهي: وهي المدينة التي يسكن بها األجانب وفيها مقر الحكومة، وفيها يقع الميناء   - ٣

الوحيد الذي ترسو فيه البواخر ومنه تنطلق.
ومن مآثر عدن )الّشصر( وهو الذي شقه ملوك حمير كطريق موصل إلى البر، ومنها خزانات 
المياه )الصهاريج(، وتقدر بخمسين صهريجاً، وتكاد تكون إحدى معجزات اإلنسان القديم، وكلها 

أعمال الملوك اليمنيين القدامى، واإلسالميين الذين كان آخرهم ملوك آل طاهر )٤(.
 وقد ضربت بها المسكوكات في العصر العباسي، وضرب األمير أبو علي محمد بن القاسم 

الشرعان، التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، ص ١8٧ - ١90.  )١(
لقمان، تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية، ص22٥.  )2(

الحوالي، اليمن الخضراء، ص٧٧.  )٣(

الحوالي، اليمن الخضراء، ص٧8.  )٤(
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لضرب  داًرا  وكانت  حكمه،  فترة  طوال  المسكوكات  9٧9م(   - ٣٥9هـ/9٥٧   -  ٣٤٦( طرف  بن 
المسكوكات الصليحية، وعاصمة لبني زريع وداًرا لضرب مسكوكاتهم، وضربت بعدن المسكوكات 
األيوبية في عهد كل من: توران شاه بن أيوب، والناصر أيوب، والملك المسعود يوسف، ثم ضربت 

بها المسكوكات الرسولية في عهد كل من:
الملك المنصور عمر بن علي.. ١
الملك المظفر يوسف بن عمر.. 2
الملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف.. ٣
الملك المجاهد علي بن داود.. ٤
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل)١(. . ٥

ُعمان:
وتقع في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية، وقد أطلق هذا االسم منذ القدم على المنطقة 
الواقعة بين حضرموت والبحرين، تقدر المساحة اإلجمالية لعمان مابين 200 - 2٥0 ألف كلم2، 
العرب  إلى أن المساحة الحقيقية لها هي ٣00 ألف كلم2، وسكان عمان من  وتشير المصادر 
الخلص يتكلمون العربية بلهجة أقرب إلى الفصحى، ويعيش بينهم عدد من الجاليات األجنبية)2(.
طبيعة عمان ومناخها جزء ال يتجزأ من طبيعة ومناخ الجزيرة العربية، كثيرة التعاريج األرضية 
تشكل  العالية  الجبلية  السالسل  بأن  وتختلف عن غيرها  المسالك  كانت صعبة  لذلك  الحادة، 
سداً بين البحر والداخل، وتنحدر نحو البحر انحداراً شديداً، وتتجمع جبال عمان في سلسلتين 
هما جبال ظفار وجبال الحجر، ومن أهم مدن عمان، مسقط وهي العاصمة، اتخذها سالطين 
على  طبيعي  وميناء  قديمة  مدينة  وهي  الثامن عشر،  القرن  نهاية  منذ  لهم  عاصمة  البوسعيد 

الخليج العربي، ومن مدنها أيضاً مطرح وصحار وصور)٣(.
ولعل ماتجدر اإلشارة إليه هنا ان األئمة األباضيين استطاعوا تأسيس دولة في ُعمان منذ 
إلى  الدولة،  هذه  على  القضاء  في  العباسيين  الخلفاء  جهود  تفلح  ولم  العباسي،  العصر  أوائل 
أن تمكن الخليفة العباسي المعتضد باهلل من استعادة السيطرة على ُعمان، فقامت بها دولتان 
تابعتان للخالفة العباسية هما: بنو سامة، وبنو وجيه، وضربت كلتا الدولتان المسكوكات بُعمان 
فيما بين سنتي 299 - ٣٦١هـ، ثم ضرب بها البويهيون المسكوكات منذ سنة ٣٦2هـ وحتى سنة 

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١٣.  )١(
عبيد، عمان والخليج العربي، ص٧.  )2(

عبيد، عمان والخليج العربي، ص١9.   )٣(
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أواسط القرن الخامس الهجري )١(.

ُكْحاَلن:
بضم فسكون ففتح، وهو اسم مشترك بين عدد من األماكن والحصون في اليمن، ومنها 
ُكْحاَلن عفار، وهي المدينة الجبلية في الشرق الشمالي من حجة بمسافة ١٧كيلو، تقع على 
خط الطريق إلى صنعاء، تنسب إلى األمير تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة، وتقع 

على قمة جبل يقدر ارتفاعه بـ )2٥00(متر عن سطح البحر)2(.
وُكْحاَلن الشرق وهي مديرية أخرى من مديريات محافظة حجة، تقع إلى الشمال منها بنحو 

)٣٧٥( مياًل مركزها الرئيسي مدينة )الشرفين(
 ضربت بها المسكوكات في عهد المتوكل بن عبداهلل بن حمزة الرسي..

المدينة المنورة:
تقع المدينة المنورة في شمال غرب جزيرة العرب وتقع إلى الشمال من مكة المكرمة وتتربع 
على خط طول ٣9 درجة و٣٦ دقيقة وعلى دائرة عرض 2٤ درجة و28 دقيقة وترتفع عن سطح 

البحر بنحو ٥9٧متر إلى ٦٣9متراً )٣(.
والمسافة بين المدينة إلى البحر األحمر نحو )2٧٥( كيلو متراً، وإلى جدة نحو )٤2٥( كيلو 
متراً، ومنها إلى مكة المكرمة )٤9٧( كيلو متراً، تحيط بالمدينة عدة جبال، فمن الشمال يحيط 
بها جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير، ومن الغرب جبل الجمادات، وتوجد بالمدينة أودية ثالثة 

هي وادي العقيق والبطمان والقناة )٤(.
وحين تم تعريب المسكوكات اإلسالمية في عهد الخليفة األموي عبدالملك بن مروان )٦٥ - 
8٦ هـ/٦8٥ - ٧0٥(، جاءت المدينة المنورة في مقدمة المدن ذكرا في جزيرة العرب، إذ سجلت 
على الفلوس األموية مضافة إلى لقب أمير المؤمنين بوصفها مكاًنا للضرب كما يلي: )المدينة 
العالم  التي ضربت في شرق  الدنانير األموية  المؤمنين(، في حين لم يسجل على  معدن أمير 
اإلسالمي مكان الضرب، ويرجح أغلب علماء المسكوكات أن ضرب الدنانير اقتصر طوال العصر 
األموي على دمشق عاصمة الخالفة األموية، ولم تتم اإلشارة إلى مكان الضرب على الدنانير 
األموية إال على الدنانير التي نقش عليها عبارتي: )معدن أمير المؤمنين(، )معدن أمير المؤمنين 
بالحجاز(، ومن المسكوكات التي نقش عليها عبارة: )معدن أمير المؤمنين( دنانير ضرب سنة) 

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١١.  )١(
المقحفي، معجم البلدان والقبائل اليمنية، ج2، ص١٣29.  )2(

العاملي، معالم مكة والمدينة، ص2٦١.  )٣(
قائدان، تاريخ آثار مكة والمدينة، ص١9٥.   )٤(
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89هـ/٧0١م(، وسنة )9١ هـ/٧0٣م( وسنة )92 هـ/٧0٤م(، والعديد من الفلوس األموية التي وردت 
عليها هذه العبارة ولم يرد عليها تاريخ الضرب، ومن المسكوكات التي نقش عليها عبارة )معدن 
المسكوكات  بالمدينة  وضربت  )١0٥هـ/٧١٧م(،  سنة  ضربت  دنانير  بالحجاز(  المؤمنين  أمير 
الفاطمية ومنها دينار للخليفة الفاطمي المستنصر باهلل ضرب سنة )٤٥٣هـ/١0٦٥م(، وسجل 
عليه مكان الضرب كما يلي: )مدينة رسول اهلل(، كما ضربت بالمدينة المسكوكات في عهد دولة 

بني زنكي ومنها دينار ورد عليه اسم المدينة كما يلي: )مدينة محمد(.)١( 

مكة المكرمة:
مكة وتسمى بكة وأم القرى، وهي مدينة ترتفع عن سطح البحر بنحو ٣٣0متراً وتقع على درجة 
عرض 2١ و٣8 دقيقة، وخط طول ٤0درجة و9 دقائق، وتصعد عمارتها إلى عهد إبراهيم وابنه 

إسماعيل عليهما السالم )2(.
اإلداري  التقسيم  حسب  الحجاز  اقليم  ضمن  العرب  جزيرة  غرب  في  المكرمة  مكة  وتقع 
تكادان  جبال  سلسلتي  بين  منحصرة  الجنوب  إلى  الشمال  من  مائل  وادي  في  وتمتد  للمملكة، 

تتصالن ببعضهما من جهة الشرق والغرب)٣(.
وهذان الجبالن هما:

١ - جبل فلق أو فلح: ويقع شمال مكة ويمتد إلى جهة الغرب.
2 - قعيقعان: وتوازيه ارتفاعات سلسلة جبال الهندي.

وتمتاز مكة المكرمة بموقعها االستراتيجي كونها كانت في حدود 2٥00 قبل الميالد محاًل 
لتوقف القوافل المترددة في طريق الرحلة المشهورة من اليمن إلى الشام، ولعل ما يزيد أهميتها 

احتوائها على ثالثة طرق هي طريق اليمن وفلسطين والبحر األحمر)٤(.
يظل درهم الخليفة العباسي المأمون المضروب في مكة سنة )20١هـ/8١2م( أقدم مسكوكة 
أندر  من  مكة  في  المضروبة  المسكوكات  وتعد  اآلن،  حتى  الحرام  البلد  في  إسالمية ضربت 
المسكوكات اإلسالمية، ومنها درهم ضرب في عهد الملك المسعود يوسف األيوبي ولكن تاريخ 
بمكة سنة  درهًما  الرسولي  بن عمر  يوسف  المظفر  الملك  واضح، وضرب  غير  عليه  الضرب 

٦٥١هـ/١2٦٣م)٥(.
وكذلك درهمان عباسيان ضربا سنة )28٣هـ/89٥م( وسنة )29٣هـ/90٥م(.

شما،« نقود الجزيرة العربية أثناء خالفة بني أمية« ص ١٦.   )١(
البتنوني، الرحلة الحجازية، ص٣٧.  )2(

العاملي، معالم مكة والمدينة، ص2٧.  )٣(
قائدان، تاريخ آثار مكة والمدينة، ص٣9.   )٤(

الشرعان، التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، ١٥٧ - ١٥8  )٥(
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المهجم:
 تعد من أهم دور ضرب المسكوكات الرسولية إذ ضربت بها المسكوكات في عهد كل من:

الملك المظفر يوسف بن عمر، والملك المؤيد داود بن يوسف، والملك المجاهد علي بن 
يوسف، والملك األفضل العباس بن علي، والملك األشرف إسماعيل بن العباس، والملك الناصر 
أحمد بن إسماعيل، كما ضربت بالمهجم مسكوكات محمد بن ميكائيل الذي خرج على الملك 

المجاهد علي بن يوسف، وضرب المسكوكات سنتي ٧٦٣هـ، ٧٦٤هـ)١(.

اليمامة: 
كانت اليمامة تعرف سابقاً بجو، وتعرف أيضاً باسم القرية، وقد تحدث شيخ الربوة في كتابه 

نخبة الدهر باسهاب، تعرض فيه إلى اسمائها وصوالً إلى تسميتها باسم اليمامة )2(.
وقد تطرق كثير من الجغرافيين العرب والمسلمين لليمامة ولسبب تسميتها، وأرجعوا ذلك 
إلى امرأة من قبيلة طسم تدعى )زرقاء اليمامة( اشتهرت بحدة بصرها، وكانت متزوجة من أحد 

رجال قبيلة جديس )٣(.
تحتل اليمامة الجزء األوسط والشرقي من نجد وسط جزيرة العرب، وتمتد من رمال الثويرات 
شماالً إلى حدود الربع الخالي جنوباً، وشرقاً من صحراء الدهناء إلى الحدود الرملية المتاخمة 

للحافات الصخرية الرسوبية غرباً، وهو ما يعرف بالدرع العربي )٤(.
ولعل تمركز اليمامة في هذا الجزء المهم من الجزيرة العربية قد مكنها من أن تحتل أهمية 
كبيرة لدى السلطة المركزية اإلسالمية مما هيأ لها ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بمنطقة صنع القرار 

السياسي في الخالفة اإلسالمية )٥(.
الوالي فيها  لتمركز  بالغة  اليمامة، ودار اإلمارة فيها ذات أهمية  وهي عاصمة  وتعد حجراً 
اليمامة وهي مصرها ووسطها  »أرض  بقوله  الهمداني ذلك  ذكر  اإلمارة، وقد  لدار  والحتوائها 

ومنزل األمراء منها واليها تجلب األشياء« )٦(.
أما االصطخري فقد اعتبرها ثالث مدينة بعد مكة والمدينة )٧(.

الطميحي، مسكوكات بني رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي، الرياض ١999م، ص ٧٧ - ١00.  )١(
الشميري، اليمن سياسًيا وإعالمًيا من خالل النقود العربية اإلسالمية للفترة ما بين القرنين الثالث والتاسع الهجريين، ص ١٤2 -    

.١٥١
شيخ الربوة، نخبة الدهر، ص289.  )2(

البالذري، أنساب األشراف، ج١، ص٣.  )٣(
المسعودي، مروج الذهب، مج2، ص١٣٥.  )٤(

األصفهاني، بالد العرب، ص2٤2.  )٥(
الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص٣0٧.  )٦(
االصطخري، مسالك الممالك، ص١8.  )٧(
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ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان عن اليمامة، وعن أهميتها بقوله »وحجر هي مدينة 
اليمامة وأم قراها وبها نزل الوالي وهي بمنزل البصرة والكوفة« )١(.

وهي المنطقة الواقعة في وسط جزيرة العرب وكانت تسمى قديما )حجر(. 
وظلت اليمامة طوال العصور اإلسالمية والية مستقلة تابعة لمركز الخالفة العباسية بوصفها 
المسكوكات  العربية وأشهرها، وضربت  الجزيرة  أكبر أسواق  بها سوق من  لنجد، وكان  قاعدة 
في اليمامة التي كان بها دار للضرب في عاصمتها )حجر(، وفي أواخر العصر األموي ظهرت 
سنة)  من ضرب  أنها  وذكر  زامباور  إليها  أشار  مسكوكة  على  للضرب  مكاًنا  بوصفها  )حجر( 
سنة)  ضرب  فلس  ومنها  )حجر(  في  الفلوس  ضربت  العباسي  العصر  وفي  ١٣١هـ/٧٤٣م(، 
 ،١٦٦  ،١٦٥ في سنوات)  باليمامة  المضروبة  الدراهم  على  )حجر(  ثم ظهرت  ١٥٧هـ/٧٦9م(، 

١٦٧هـ/٧٧9،٧٧8،٧٧٧م( )2(.

 

الحموي، معجم البلدان، ص22١.  )١(
الشرعان، التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، ص ١٥٣ - ١٥٤.  )2(
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التوزيع الزماني 

النقود ونشأتها:
لقد عرف استعمال القطع النقدية كوسيلة من وسائل التبادل منذ أمٍد بعيد واستمرت هذه 

الوسيلة إلى جانب الوسيلة األولى »المقايضة« )١(، إلى أن تطور النظام النقدي وثبت. 
إلى  باإلضافة  المعلوم،  الوزن  البرونز، وذات  المصنوعة من  الحيوانية  كانت األشكال  وربما 
وقد  للتبادل،  المحاوالت إليجاد وسيط  أولى  من  وغيرها،  واألصداف  الخرز  مثل  أخرى  مواد 
اشتهرت منطقة الشرق األوسط بهذا، وكانت لهذه القطع أكثر من فائدة، إذ كانت تستخدم أحياناً 

للزينة، وأمكن استخدام القطع المعدنية منها في أغراض أخرى )2(.
وحول نشأة النقود يقول عبدالرحمن فهمي: »لم يعرف اإلنسان التعامل بالنقود وهو يعيش في 
الغابات، ولكن بعد حياة االستقرار واشتغاله بالزراعة وانخراطه في سلك الجماعة وجد اإلنسان 
نفسه مضطراً إلى التفكير في األخذ والعطاء، وساعد على ذلك رغبته الفطرية في المبادلة، 

وهي عنده تقويم وقبول يخرج المسألة من مجرد استالب من الغير إلى حيث تصير نفعاً» . 
كان التعامل يتم في أول األمر في ظل اقتصاد بدائي - بين شخصين كل منهما في حاجة إلى 
ما عند صاحبه، ولم تكن الحاجة إذ ذاك تزيد عن اللحوم والجلود وغيرها من الرغبات المحدودة 
ويرى بعض المؤرخين أن المبادلة قامت في الجماعات البشرية على اختيار مادة أو أكثر تؤدي 
بين الناس مهمة الوساطة في التبايع،  وكسب األرزاق؛ ففي الصين - مثاًل - استعمل المحار 
على أنه الوسيلة الرسمية للتبادل حتى القران الرابع قبل الميالد حيث ظهرت في الصين النقود 
المعدنية، كما أدى الثور دوراً مهماً في التبادل التجاري ببالد اليونان، وحسبه أنه كانت لـه القيمة 

الكبرى في التقديرات، كما للذهب اآلن )٣(.
يذكر هوميروس في إلياذته أن بعض األسلحة كانت تساوي تسعة ثيران، وبعضها مئة، كما 

قدرت الجارية بأربعة ثيران. 
وخالصة ذلك أن السلع النقدية كانت تفرضها ظروف خاصة في بلد معين فاختلفت هذه السلع 
من شعب آلخر، فهي في بلد ما األرز وفي آخر الشاي والجلود، أو الخيول والعبيد، وال غضاضة 
في هذا ما دامت النقود كما يعرفها االقتصادي األمريكي »فرنسيس ووكر«: هي وسيلة للمبادلة 

نظام المقايضة نظام قديم قدم اإلنسان نفسه، وظل يستعمل كوسيلة متعارفاً عليها عبر العصور، وهناك إشارات إلى وجود   )١(
هذا النظام أيام عبدالرحمن الناصر باألندلس )٣00 - ٣٥١(، وكان هذا النظام يستخدم في القرية المصرية إلى عهد قريب، 
رغم وجود نظام مالي دقيق وثابت، والراجح وجود هذا النظام إلى اليوم، وربما أن قلة النقد المتداول من أهم أسبابه. انظر: 

)النقود اإلسالمية األول(
حسين، النقود اإلسالمية األولى، ص2٥.  )2(

فهمي، النقود العربية وعلم النميات، ص١٤٦.   )٣(
فهمي، النقود العربية، ص١٤٧.  )٣(



الُكنى واأللقاب على املسكوكات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية  32

أياً كانت هذه الوسيلة التي ارتضاها القوم في معامالتهم تحقيقاً لمنفعتهم )١(، غير أن الخسارة 
وضياع الثروة كانت تتحقق تماماً في حالة النقود القابلة للتلف كالمحاصيل أو الحيوانات، كما 
التجارية  العمليات  في  المبادلة  رغبة  لتحقيق  أحياناً  األموال  تجزئة هذه  الناس صعوبة  واجه 
البسيطة، وأصبح من الضروري - بعد االرتقاء االقتصادي واالجتماعي - االعتماد على سلعة 
تجمع بين المنفعة والبقاء على الحوادث, وهذا في ذاته أصل الفكرة التي أوحت للناس أن يتخذوا 
من المعادن وسيطاً للمبادالت, ألن المعادن معيار ثابت ال يتعرض للضياع كرأس مال، وال تحتاج 
والنقل  الحمل  بسهولة  وتمتاز  الدهر،  عوادي  تتحمل  أنها  فوق  في حفظها،  نفقة  إلى  المعادن 
فضاًل عن قابليتها للتجزئة إلى أجزاء توافق، وهكذا اتجهت الجماعات إلى إعداد المعادن بأوزان 
معلومة مقدرة تحت مسئولية أصحابها الذين نقشوا عليها أسماءهم، أو ميزوها بعالمات خاصة 
وتولت الدولة اإلشراف على هذه العالقات فختمت القطعة بخاتم الدولة كي تصبح »نومسما«، 
أي قانونية »من اليونانية«؛ ليأمن الناس الغش والتزييف في نقود الذهب والفضة، وبذلك خطت 
الدولة الخطوة األولى في سبيل اختراع النقود وسكها، وقد تولت الدولة هذا السك أول األمر 
دون أجر، ثم وجدت أن من دواعي تعزيز السلطان بل والكسب المادي أيضاً أن تشتري الدولة 

المعادن وتضربها لحسابها الخاص بوزن وعيارين معينين )2(.
أما ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح »النقد« من حيث اشتماله على وزن معين وقيمة معروفة 
للتبادل فقد تأخر إلى القرن السابع قبل الميالد، وأول إشارة إلى أمة عرفت النقد، خصت األمة 
اللوذية )٣( )Lydians( في األناضول )Anatolia( نحو ٦٤0 ق.م فقد صنعوها من سبيكة طبيعية 
وجد فيها كم من الذهب مخلوط بكم من الفضة، وطبيعي - والحالة هذه - أن تختلف نسبة 
المعادن في القطع النقدية باختالف مكونات السبيكة الطبيعية، وكان نسبة الفضة تتراوح بين 

 .)٤( )Electrum( 20 - ٣٥%، وعرفت هذه السبيكة الطبيعية باسم إلكتروم
ومن اللوذيين تعلمت أمم كثيرة في الشرق والغرب النظام النقدي وضرب النقود ففي الغرب 
تعلم اليونان وأوروبا، ومن المشرق تعلم الفرس، ويرجع تاريخ تعلم الفرس هذا الفن إلى سنة ٥٤٦ 

ق.م وذلك على أثر تغلب الفرس على اللوذيين.
الحديد  ومن  النحاس،  من  )دراخمة(  وسموها  الفضة،  من  مختلفة  نقوداً  األثينيون  وضرب 

حسين، النقود اإلسالمية األولى، ص28.  )١(
المقريزي، النقود اإلسالمية، ص٤٥ - ٤٦  )2(

عرف البابليون التعامل بالمعادن النفيسة وزناً، ومثلهم األيونيون، لكن نظام اللوذيين كان نظاماً نقدياً شبه كامل اعتمد على   )٣(
ضرب عمالت بأعيانها. )انظر النقود اإلسالمية األول، طاهر راغب حسين، ص١٣(. 

يذكر د. طاهر راغب حسين إلى اعتماده في ذلك على بحث روكس زائد العزيزي »لمحة في تاريخ النقود »، المنشورة ضمن   )٤(
كتاب األب انستاس الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، ١9٣9م، ص8٧ - ١0١، ومرجعه في ذلك كتاب العصور 

القديمة للدكتور جيمس هنري يرشد في أكثر من موضع. 
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كذلك، ويقال إن معنى كلمة دراخمة هي »قبضة«؛ ألن الدراخمة وقت ضربها كانت تساوي قبضة 
من النقود النحاسية أو الحديدية شائعة االستعمال بين عامة الشعب )١(. 

ويجمع علماء النميات أن الليديين بآسيا الصغرى في عهد »كروسيوس« أو قارون الليدي )٥٦١ 
- ٤٥٦ق.م( هم أول من سك النقود المعدنية من الذهب والفضة، استناداً إلى رأي هيرودت، وقد 
انتشرت هذه السبائك النقدية من ليديا عن طريق المدن الساحلية اليونانية في آسيا الصغرى 
إلى بالد اليونان نفسها، حيث تطورت هذه النقود إلى أقصى درجات التطور الفني وانتشرت على 
أيدي التجار في جميع أنحاء العالم وقد اتخذت كل دولة إلهاً لها يرمز إليها فنقشته على النقود. 
وعلى هذا األساس سارت سكة األشكال النقدية حتى العهد اإلسالمي حيث نقشت على النقود 

العربية شهادة التوحيد »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له« )2(. 
ويبدو أن المنافسة الفارسية اليونانية السياسية امتدت إلى المنافسة النقدية بين نقد اليونان 
كان  الذي  األول  التغلب على  يتمكن من  لم  األخير  أن  »الدارك«،غير  الفرس  ونقد  »الدراخمة« 

يحظى بغطاء ممتاز من التفوق اليوناني التجاري في أسواق البحر المتوسط.
أما النظام النقدي الروماني، فقد جاء متأخراً عن اللوذيين واليونان والفرس، ويرجعه الباحثون 
إلى ثالثة قرون ونصف قبل الميالد، حين استولى الرومان على المدن اليونانية الحيوية سنة 2٦8 

ق.م فضربوا نقداً مشابهاً لنقد اليونان، عدا أنهم صغروا حجمه.
ولعل السؤال الذي يُطرح هنا: هل عرفت المنطقة العربية قبل اإلسالم نظاماً نقدياً؟ ولكي 
أال وهو: هل عرفت شبه الجزيرة  مهماً  يكون هذا السؤال أكثر شمولية، لعلنا نطرح تساؤالً 

العربية )منطقة الدراسة( نظاماً نقدياً قبل اإلسالم؟ 
تعد مملكة قتبان أول مملكة عربية تقوم بضرب المسكوكات منذ القرن الخامس قبل الميالد، 
وكانت المسكوكات القتبانية مشابهة تماًما للمسكوكات اإلغريقية وتميزت بإضافة حروف بخط 
المسند لتحديد القيمة النقدية للمسكوكات ونقش شعار ملوك قتبان، وفي أوائل القرن الثاني 

قبل الميالد ضربت مسكوكات قتبانية تخلصت من التأثيرات اإلغريقية. 
وضربت مملكة سبأ المسكوكات ويرجع أقدمها إلى النصف الثاني من القرن الخامس قبل 
الميالد، وسجل عليها حروف بخط المسند تدل على القيمة، كما ضربت مملكة حضرموت 

ويرجع أقدم مسكوكاتها إلى نحو سنة ٣٥0 ق.م. 
وضربت مملكة حمير المسكوكات على النمط القتباني كما ضربت طرز من المسكوكات جاءت 
عرفت  مسكوكات  حمير  مملكة  ثم ضربت  أغسطس،  الروماني  اإلمبراطور  لمسكوكات  تقليًدا 

حسين، النقود اإلسالمية األول، ص١٤.   )١(
المقريزي، النقود اإلسالمية، ص٤٦.   )2(
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باسم المسكوكات ذات الرأسين وذلك لنقش صورة رأس رجل على وجه كل مسكوكة وظهرها.
واستمر تداول المسكوكات الحميرية في الجزيرة العربية حتى بزوغ فجر اإلسالم فقد روى 
البالذري في فتوح البلدان عن محمد بن سعد عن الواقدي عن عثمان بن عبداهلل عن أبيه قال: 
سألت سعيد بن المسيب: من أول من ضرب الدينار المنقوش؟ فأجاب: عبدالملك بن مروان، 
والدنانير التي كانت مستخدمة من قبل كانت بيزنطية والدراهم فارسية وبعضها حميري، كما 
لحمير  العاربة وخاصة  للعرب  الدرهم  )كان أصل  بقوله:  الحميرية  المسكوكات  الهمداني  ذكر 

ألنهم أول من أحدث ذلك من العرب العاربة()١(. 
وعثر في قرية )الفاو( على مسكوكات مملكة كندة ومن أهمها مجموعة من القطع الفضية 
والبرونزية نقش على وجهها اسم »كهل« معبود كندة أو رمزه وعلى ظهرها صورة لشخص جالس 
أو واقف تحيط به أحرف بخط المسند، وضربت المسكوكات بقرية منذ مطلع القرن األول قبل 

الميالد وحتى سنة ٣2٥م)2(.
أطلقت كل مملكة على مسكوكاتها عدة أسماء، ومن أسماء المسكوكات القتبانية »خبصت«، 
وأطلقت النقوش السبئية على المسكوكات أسماء مثل: »بلط«، و«بلطم« األولى للمفرد والثانية 
للجمع، و»رضيم« ومعناها المسكوكات الوافية الوزن، و»حي أليم« وهي نوع من المسكوكات نسبت 

إلى أسرة حازت على حق ضرب المسكوكات)٣(.
ومن األسماء التي أطلقت على مسكوكات ممالك جنوب الجزيرة العربية: »محلييت« و»قرف«، 
و»نعم«، و«بد«، و»صبب«، و»مصعم«، وتتراوح معانيها ما بين: نقد، وعملة، ومسكوك، ومضروب، 

وضرب، وخالصة من الغش والزيف )٤(.

النقد عند عرب الجاهلية:
لم تكن األوضاع الحضارية في المجتمعات العربية في الجاهلية قد وصلت إلى درجة تسمح 
أية  أو  والدرهم  الدينار  السكة، وتضرب  دور  نقدية، فتعرف  أنظمة  أو  نقدي  بتكوين نظام  لها 
عمالت أخرى، وتعرف قيمتها الصرفية التبادلية، وذلك على الرغم من شيوع حرفة التجارة بين 
بعض قبائلها وعلى رأسها قريش التي قام بعض أفرادها بدور ناقل للبضائع الهندية من محطة 

اليمن إلى محطة الشام، ثم نقل البضائع الشامية من هذه إلى تلك )٥(.
ومع هذا فكل ما وصلنا عن معرفة هؤالء العرب بالنقد هو أنهم عرفوا الدينار والدرهم ولعل 

الهمداني، الجوهرتين العتيقتين، ص١١٤.  )١(
األنصاري، قرية الفاو وصوري للحضارة العربية، ص28.  )2(

يوسف، مسكوكات ممالك الجزيرة العربية، ص٧٥.  )٣(

يوسف، مسكوكات ممالك الجزيرة العربية، ص٧٥.  )٤(

يوسف، مسكوكات ممالك الجزيرة العربية، ص٧٥.  )٥(
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أكبر دليل على ذلك ما ورد من إشارات في القرآن الكريم، والذي نزل بلسان عربي مبين قال 
الكتاب من إن تأمنه  {ومن أهل  تعالى:  )١( وقوله  {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة}  تعالى: 
بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً})2( وكذا ما ورد 
في األحاديث النبوية ومنها حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبيعه لحلس الرجل الذي أتى يسأله بدرهمين 

وشراء الرجل طعاماً بدرهم، وقدوماً ليحتطب به بدرهم آخر.
من  مواضع  في  أو  بصرى  في  عثر  »وقد  بقوله:  شمالية،  نقود  وجود  علي  جواد  أكد  وقد 
المنطقة التي عرفت بالمقاطعة العربية على النقود ومعظمها من نقود الرومان واليونان كما عثر 

على نقود نبطية«)٣(.
كما تحدث جرجي زيدان عن نقش نبطي وجد على شاهد قبر في حجر »مدائن صالح »فيه 
ذكر للنقد وكان موضوع هذا النقش تحذير وترهيب لمن يتصرف بهذا القبر سواء كان بيعاً أو 
شراًء أو رهناً أو غير ذلك، وورد في هذا النقش نوع هذا العقاب المادي ومقداره أن يغرم غرامة 

قدرها »ألف درهم حارثي«)٤(.
أيضا امتد حديثه إلى مملكة تدمر التي تقع في شمال جزيرة العرب في طرف بادية الشام 
فقال: »كانت نقودها بشكل نقود اإلسكندرية »، وفصل في ذلك بإيضاحه لما يحمله هذا النقد 
من كتابة وصور وذكر أنه عثر على نقد للملكة »زنوبيا«، ونقد آخر البنها »وهب الالت »، وكانت 
الصورة  حول  اسمها  ونقش  لها  نصفية  صورة  عليها  نقش  قد  زنوبيا  بالملكة  الخاصة  النقود 
»سبتميا زينوبيا«، أما الوجه اآلخر فتوجد عليه صورة )٥(، أما نقد وهب الالت فأشار إلى أنه 

وجد عليه صورته واسمه ولقبه.
ويذكر زيدان أن نقد مملكة تدمر قد شابه نقد دولة األنباط لتأثرهما بالنقد الروماني في 
أولهما من دمشق، والثاني من اإلسكندرية، ولعل ما يؤكد ذلك أن فترة حكم زنوبيا قد انتهت في 
سنة ٧2١م، ومن ثم خلفها ابنها وهب الالت، وهو عصر يوافق عصر السيطرة الرومانية على 

مصر، وهو ما يؤكد تأثر نقدهم بنقد اإلسكندرية. 
إن من ثوابت األمور أن نقود العرب في الجاهلية كانت ال تخرج عن الدنانير التي ترد إليها من 
الممالك، وأيضاً الدراهم التي لم تكن تخرج عن نوعين هما: سوداء وافية، وطبرية عتقا، وكان 
وزن الدراهم والدنانير في الجاهلية كوزنها في صدر اإلسالم مرتين، ويسمى المثقال درهماً، 

سورة يوسف، اآلية )20(.  )١(
سورة آل عمران، اآلية )٧٥(.   )2(

علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص20٦.   )٣(
زيدان، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص٧8.  )٤(
زيدان، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص82.   )٥(
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والمثقال ديناراً، ولم يكن شيء من ذلك يتعامل به أهل مكة في الجاهلية، وإنما كانوا يتعاملون 
بالمثاقيل وزن الدراهم ووزن الدنانير، وكانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، وهي 
الرطل: الذي هو اثنتا عشرة أوقية، واألوقية: هي أربعون درهماً، فيكون الرطل أربعمائة وثمانون 

درهماً والنصف هو نصف األوقية، إلى غير ذلك من أوزان كانت ثابتة ومعروفة لديهم )١(. 
ولعل الدراهم كانت عملة معروفة ومتداولة قبل اإلسالم في بالد الروم )البيزنطيين( وبالد 
فارس، ولكن العرب كانت تتداول دراهم فارس منها خاصة؛ ألنها العملة الرئيسية إذ قاعدتهم 
التي عرفتها  الفارسية  الدراهم  وكان  الذهب،  البيزنطي هي  النقد  أن قاعدة  الفضة في حين 

المنطقة تتمثل في: 
أ - نوع أطلق عليه الدراهم البغلية، وكان وزنه عندهم عشرين قيراطاً.

ب - درهم ثان كان وزنه أقل، حيث لم يتعد اثني عشر قيراطاً.
ج - نوع ثالث كان وزنه عشرة قراريط فقط، وهو ما يعرف بالطبري )2(.

التي كانت ترد على أهل مكة في  البغلية  الفرس  النقود بدراهم  البالذري هذه  وقد وصف 
الجاهلية )٣(. 

أما المقريزي فقد وصفها - كما تقدم - بالدراهم الوافية، وهي البغلية، وهي دراهم فارس 
كما ذكر أن الدرهم البغلي أربعة دوانق، وقيل بالعكس )٤(.

وذكر المقريزي أن المثقال منذ وضع لم يختلف في جاهلية وال إسالم، ويقال إن الذي اخترع 
الوزن في الدرهم األول بدأ بوضع المثقال أوالً فجعله ستين حبة، زنة الحبة مئة من حب الخردل 
البري المعتدل، ثم ضرب صنجه بزنة مئة من حب الخردل، وجعل بوزنها من المئة الحبة صنجة 
فكانت صنجة نصف سدس  الصنج خمس صنجات،  بلغ مجموع  ثالثة، حتى  ثم صنجة  ثانية، 
مثقال، ثم أضعف وزنها حتى صارت صنجة ثلث مثقال، فركب منها نصف مثقال، ثم مثقاالً، 

وخمسة وعشرة، وفوق ذلك، فعلى هذا تكون زنة المثقال الواحد ستة آالف حبة )٥(. 

النقود اإلسالمية:
يجدر بكل باحث قبل الخوض في الحديث عن موضوع بعينه أن يقوم بإجراء تعريف لهذا 
الموضوع، ولعل موضوعنا هنا، الذي هو النقد اإلسالمي يحتم علينا ألنه سياق مهم غاية في 

األهمية، أن نقوم بتعريفه.

المقريزي، النقود اإلسالمية، ص٤8.   )١(
حسين، النقود اإلسالمية األَُولى، ص١9.  )2(

البالذري، فتوح البلدان، ص2٧٤.  )٣(
المقريزي، النقود اإلسالمية، ص٤9.   )٤(
المقريزي، النقود اإلسالمية، ص٥١.  )٥(
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فيمكن أن توصف عملة ما بأنها إسالمية إذا أمر حاكم مسلم في بلد مسلم بضربها بغض 
النظر عن نوع اللغة المنقوشة بها هذه العملة، سواء كانت لغة أجنبية أو عربية محضة، وربما 
آكد في إسالمية العملة أن تحوي نقشاً يضم عبارات إسالمية من تهليل أو تحميد أو تكبير أو 

ما شابه ذلك )١(.
وقد اختلف بعض الدارسين الغربيين للنقود اإلسالمية فيما بينهم في تحديد مفهوم النقد 
اإلسالمي فيرى »كاسيرو دي ريبرو« اإلسباني المتخصص في العمالت األندلسية أن النقود التي 
ال تحوي نقوشاً عربية محضة ال يمكن أن نطلق عليها نقوداً إسالمية، بقدر ما هي نقود ذات 

طابع إسالمي.
وقد عارضه في ذلك الباحث الفرنسي »جيبو« فذكر أنها هي -بالتأكيد - نقود إسالمية، وان 

لم تسك بأمر من أمراء مسلمين، ثم أن العبارات التي تقرأها فيها عبارات إسالمية بحتة.
إذن ال بد من الجزم بأن العملة التي تضرب بأمر حاكم مسلم هي عملة إسالمية دون أدنى 
شك، وال يمكن أن توصف بأنها ذات طابع إسالمي، ولكن هذا يفضي بنا إلى أمر مهم، وهو 
محاولة التفريق بين أنماط عدة من العمالت اإلسالمية بعضها ذو نقوش أجنبية وبعضها اآلخر 
إجراء  في  نوفق  أن  لنا  فكيف  أجنبية،  وأخرى  عربية  لغة  تحوي  أي  اللغة،  مزدوجة  نقوش  ذو 

مناظرة بين هذه األنماط وما يقابلها من نقد إسالمي ال يحمل إال نقشاً عربياً خالصاً؟ 
وقد أعطى طاهر راغب حسين رأيه في هذا الموضوع فذكر أن هذه النقود يجب أن توصف 
طابع  ذات  إسالمية  نقود  يقال  بحيث  لها  مميزة  أخرى  إضافة صفة  مع  إسالمية،  نقود  بأنها 
نقدية  لثالث قطع  »جيبو« في وصفه  رأي  إلى  أشار  وقد  مثاًل،  بيزنطي  ذات طابع  أو  فارسي 
نقود  بأنها  وصفها  مؤثراً  إسالمي  طابع  ذات  يسميها  أن  رافضاً  بالالتينية  منقوشة  إسالمية 
إسالمية، ويقول: إنني أوثر أن أصفها بالالتينية العربية؛ ألنه إذا صح أن يقال فيها إنها ذات 

طابع إسالمي، فليس الرأي عندي ان هذه التسمية دقيقة بقدٍر كاف. 
إن جميع هذه الدراهم التي ضربها المسلمون حين عمدوا بعد الهجرة إلى فتح العالم سواء 
في إيران أو في المملكة البيزنطية أو في أفريقيا واألندلس، ذات طابع إسالمي، وإذا كانت كلها 
مشمولة بهذه الصفة العامة، وهي أنها ذات طابع إسالمي فإنها تنقسم إلى مسكوكات مختلفة 

تحمل كل واحدة منها أسساً خاصة )2(.
ولعل لي ومن خالل االطالع على هذين الرأيين أن أبدي وجهة نظري التي قد ال تتفق مع 
الرأي األول الذي نفى صفة النقد اإلسالمي عن هذه النقود، وآثر أن توصف بأنها ذات طابع 

فهمي، النقود العربية ماضيها وحاضرها، ص٦٤.  )١(
حسين، النقود اإلسالمية األَُول، ص2٣ - 2٤.   )2(
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إسالمي، ولعل اختالفي مع صاحب هذا الرأي يرجع إلى أن هذه النقود قد توفر فيها شرطان 
بأرض  سكت  أنها  والثاني:  مسلم  حاكم  هو  بسكها  أمر  من  أن  أوالً:  هما:  وأساسيان  مهمان، 
مسلمة؛ وهذا يؤكد صفتها اإلسالمية وينفي عنها تطبعها بطابع إسالمي فقط، وقد اتفق مع 
الرأي اآلخر القائل بأن هذه النقود نقود إسالمية، لكنها تحلت بطابع معين، ولكن لماذا نطلق 
لفظ )طابع( على هذه اإلضافات؟ إننا بذلك نكون قد غلفنا هذه العملة بذلك الطابع، وقد يكون 
من المجدي أن نطلق عليها بدالً من ذلك مصطلحاً قد يكون في وجهة نظري الشخصية هو 
»نقود إسالمية ذات تأثير فارسي، أو بيزنطي« مثاًل فبذلك نكون قد حددنا ما على هذه النقود، 

واعتبرناها ال تتعدى كونها تأثيرات أجنبية.

ظهور السكة اإلسالمية: 
تشير المصادر التاريخية إلى أن أول ظهور لما يمكن أن يطلق عليه نقد إسالمي يخص الدولة 
اإلسالمية الفتية هو الدرهم الذي ضرب عام ١8هـ، وقام بضربه الخليفة عمر ابن الخطاب، وذكر 
المقريزي في إطار حديثه عن هذا الدرهم فقال »فلما كانت سنة ثماني عشرة من الهجرة وهي 
السنة الثامنة من خالفته اتته الوفود ومنهم وفد البصرة، وفيهم األحنف بن قيس، فكلم عمر بن 
الخطاب - رضي اهلل عنه - في مصالح أهل البصرة، فبعث معقل بن يسار، فاحتفر )نهر معقل( 
)١( الذي فيه: »إذا جاء نهر اهلل، بطل نهر معقل« ووضع الجريب )2( والدرهمين في الشهر، فضرب 

حينئذ عمر رضي اهلل عنه الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد في بعضها 
»الحمد هلل«، وفي بعضها »محمد رسول اهلل«، وفي بعضها »ال إله إال اهلل وحده«، وقد زاد المقريزي 

في كتابه »إغاثة األمة« نقشاً إضافياً وصورة والصورة صورة الملك وليست صورة عمر )٣(.
وذكر طاهر راغب حسين في تعليقه على ظهور أول عملة إسالمية سنة ١8هـ فقال: »فالمقريزي 
إذن يرجع ظهور أول عملة إسالمية إلى سنة ١8هـ، وقد يكون صحيحاً، لما ارتبط بنقله وهو 
ظهور الدرهم اإلسالمي األول، ولكنه ليس صحيحاً على إطالقه؛ إذ سبق هذا الدرهم إلى الوجود 
بثالث سنوات عملة يمكن أن نطلق عليها عملة إسالمية، وإن كانت محلية، وإن كانت أيضاً من 

فئة نقدية أقل من الدرهم )٤(. 

نهر معقل، ومعقل وزن مجلس، معروف إلى اليوم في البصرة، وغداً محلة كبيرة، ويسميها العوام )ماركئيل( نقاًل عن اإلنجليز.   )١(
)انظر النقود العربية واإلسالمية، األب أنستانس الكرملي، ص٣٧(.

الجريب: أهل البصرة يعرفون الجريب إلى عهدنا هذا، وهو عندهم نحو مائة نخلة، ومن غير النخيل أن من سعتها هكتار   )2(
ويسمى الجريبان االثنان: )فنجاناً(، قيل في لسان العرب البن منظور في مادة )جرب( »الجريب من األرض نصف فنجان 
»والفنجان: كلمة فارسية هي »بنكان« وهي ساعة مائية تسقى األرض فيها ماء، وكان اآلراميون أهل الزراعة في العراق يسمونه 

جريباً، قالوا: وهو مقدار أربعة أقفزة» انظر األب انستانس الكرملي، النقود العربية واإلسالمية، ص٣8. 
المقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة، ص١٤2.  )٣(
حسين، النقود اإلسالمية األَُول، ص2٤ - 2٥.  )٤(
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أما ضرب النقود اإلسالمية األولى فذكرت المصادر التاريخية أنه كان على نمطين شائعين 
في ذلك الوقت، وهما: النمط البيزنطي، والنمط الفارسي الساساني.

وقد أورد طاهر راغب حسين اصطالحات لهذين النمطين فذكر أن يمكن أن تعرف النقد 
والنقد  أنواعاً  له  وذكر  البيزنطي  اإلسالمي  النمط  فنقول:  ضربه  نمط  على  بناء  اإلسالمي 

اإلسالمي الساساني.
أما النقد اإلسالمي البيزنطي فهو النقد اإلسالمي األول الذي ضربه الفاتحون على نمط 
النقد البيزنطي بنقوشه المختلفة: اليونانية والالتينية وغيرهما، ثم بدخول النقش العربي على 
إحدى اللغات السابقة، وأخيراً تفرد النقش العربي، مع بقاء المصطلح نفسه، ألن العملة رغم 
نقشها العربي ما زالت تأخذ الطابع البيزنطي من صورة الوجه أو رمز الظهر، ويالحظ أن معظم 
العمالت اإلسالمية األولى من هذا النمط ضربت على فئة الفلوس أو النقود النحاسية، وهذا 
فيه إشارة لما سبق أن ذكر عن العملة التي سبقت ضرب الدرهم اإلسالمي في عهد عمر بن 

الخطاب - رضي اهلل عنه - بثالث سنوات.
أما النمط اآلخر وهو النقد اإلسالمي الساساني فهو نقد ضربته الدولة اإلسالمية على ظهره 
صورة الدينار الزرادشتيه مع نقوش بهلوية، أو بهلوية عربية،ومعدن هذا النقد غالباً، هو الفضة 

 .)١(

اإلسالمي  النقد  لظهور  األولى  البوادر  باألصح  أو  اإلسالمية،  السكة  ظهور  يخص  ما  هذا 
فإنه يجب علينا هنا عدم إغفال ما سبق أن تطرقنا له وهو النقد اإلسالمي الذي سبق التاريخ 
المعروف لضرب أول نقد إسالمي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث ذكر الدكتور طاهر 
أيام  إسالمي  نقد  هناك  يكن  لم  أنه  فيقول  األولى،  اإلسالمية  النقود  كتابه  في  راغب حسين 
الخليفة األول أبي بكر الصديق، ذلك أن السياسة المالية في عصر الرسالة وعهد أبي بكر كانت 
تقوم على الحفاظ على السياسة المالية السابقة التي عهدها العرب أيام الجاهلية، وذكر أن هذه 

المقولة يثبتها النص التاريخي والوثيقة النمية كذلك.
أما النص التاريخي فهو النص الذي يذكر أن عمر بن الخطاب قرر ضرب دراهم على النمط 
الساساني )الكسروي( بعد أن وفد من العراق )البصرة( سنة ١8هـ ويذكر طاهر حسين أنه في 
السنة السادسة من خالفته على أن المقريزي قد ذكر كما أشرنا إلى ذلك سابقاً أنه في السنة 

الثامنة من خالفة عمر بن الخطاب وسنوضح هذا الحقاً.
وبالعودة إلى النص التاريخي نرى أن األحنف بن قيس قد تحدث إلى خليفة المسلمين عمر 
بن الخطاب ونقل إليه أحوال أهل البصرة، فأرسل عمر - رضي اهلل عنه - مبعوثه معقل بن 

حسين، النقود اإلسالمية األول، ص2٥.  )١(



الُكنى واأللقاب على املسكوكات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية  40

يسار فاحتفر النهر الذي سمي باسمه ووضع الجريب وأقر نظام الضرائب، وبناء على كل هذه 
المعطيات كان لزاماً أن يوجد ضابط لكل هذه األمور االقتصادية التي منحت ألهل البصرة، فأقر 

عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - ضرب الدراهم ليسهل معها التداول بين الناس.
هذه الحادثة وما ورد فيها من نص تاريخي وما ترتب عليها تجعلنا نلقي بعض الضوء على 

جوانبها المتعددة، والتي اعتمدت على عدة محاور، هي: 
أوالً: األسباب التي حدت بأهل البصرة لالستغاثة بخليفة المسلمين فلعل ذلك يرجع إلى الحالة 
االقتصادية، والتي كانوا يمرون بها وارتباط ذلك بالضرائب أو الخراج وكون العملة الساسانية 
كانت ترد بصعوبة إلى بالد المشرق اإلسالمي، فكان ذلك يسبب ضغطاً اقتصادياً عليهم.
العملة  هذه  سك  موضع  إلى  يشير  ذلك  ولعل  البصرة،  وهو  بالنص  حدد  الذي  المكان  ثانياً: 

الجديدة.
ثالثاً: التاريخ الذي ورد في هذا النص يشير إلى سنة ثمان عشرة من الهجرة، وقد أشار المقريزي 
كما ورد سابقاً إلى أنها السنة الثامنة من خالفة عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه -، 
وقد ذكر الدكتور طاهر راغب حسين بأن »التاريخ الذي ورد في هذا النص يحدد السنة 
الثامنة عشرة من الهجرة غير أن النص الوارد نلحض فيه بعد هذا التاريخ الواضح عبارة 
تقف ضده وهي »السنة الثامنة من خالفته» وال أستطيع ان اتهم عبارة »سنة ثماني عشرة 
من الهجرة» بالتحريف، ألنه يصعب تحريف هذه العبارة المركبة التي تحوي لفظ »ثماني« 
فاألقرب إذن أن نتوجه بالنظر إلى عبارة »السنة الثامنة من خالفته« لنقول أنه ال يخلو من 

عدة أمور: 
األول: إمكان حدوث إلهام أو لبس أو سهو من المؤلف، وهذا صعب تصديقه بالنسبة لمؤرخ محقق 

مثل المقريزي.
الثاني: أنه حدث تحريف في كلمة »الثامنة» ، وأن المقصود بها »السادسة«.

الثالث: الغالب أن المقصود بها السنة الثامنة من »نظام الخالفة» أي منذ تولى أبو بكر الصديق، 
فسيكون ذلك أوائل سنة ١8هـ )١(. 

ولعلي اتفق مع ما ذكر إذا علمنا أن عمر بن الخطاب - رضي اهلل عنه - تولى خالفة المسلمين 
في السنة الثالثة عشرة للهجرة، وإذا قارنا السنة التي وردت في هذا النص، وهي السنة الثامنة 
بن  الثامنة من خالفة عمر  السنة  السنة هي  تكون هذه  أن  المنطقي  للهجرة فمن غير  عشرة 
الخطاب - رضي اهلل عنه - فنرى أنه من الصواب تأييد أنها السنة الثامنة من نظام الخالفة إذا 

علمنا أن أبي بكر تولى الخالفة في السنة الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

حسين، النقود اإلسالمية األول، ص٣8.   )١(
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رابعاً: نوع هذه العملة، كما ورد في النص، »الدراهم »ومفردها »درهم» ، وهو نقد من الفضة.
خامساً: نمط العملة المضروبة هو النمط الساساني المضروب على نقش الكسروية، وال اعتقد 
أن هناك خالفاً على هذه النقطة ناهيك عما ما ورد في النص من أن عمر قد شكلها 

بأعيانها، أي الساسانية.
كما نجد هنالك بعض اإلضافات التي وردت في هذا النص نجدها تذكر أمرين مهمين: 

أولهما: ما أضيف من عبارات على هذا الدرهم حيث نجد أن النص ذكر عبارة »غير أنه زاد 
في بعضها »الحمد هلل »وفي بعضها» محمد رسول اهلل »وفي بعضها »ال إله إال اهلل وحده»، ولعل 
الدرهم بعد أن ضرب أول األمر  العبارات قد زيدت على هذا  القول إن هذه  إلى  ذلك يقودنا 
بدونها، ومن ثم وضعت هذه العبارات، نرى أن عبارة »الحمد هلل »هي األولى من حيث الورود، 
وهذا يؤكد أنها أولى العبارات التي وضعت على الدراهم اإلسالمية، وهذا ما يؤيد فكرة تأخر 
النقد الذي حمل هذه العبارات، وهو ما أكده طاهر راغب حسين فذكر أن نقش »عمر» قد يكون 
أول هذه النقوش ظهوراً بناء على الفكرة نفسها، ويقوي ذلك تعود العناوين على ذكر اسم الحاكم 

فيما سبق من نقد ساساني)١(.
ثانيهما: الوزن الذي ورد في هذا النص، وهو أن وزن تلك عشرون درهم هو ستة مثاقيل أي 

أن وزن الدرهم الواحد هو 0.٦ مثقال.
الممالك  آخر  حمير  مملكة  سقوط  بعد  والساسانية  البيزنطية  المسكوكات  العرب  تداول 
العربية في أوائل القرن السادس الميالدي إلى جانب مسكوكات مملكة حمير التي ظلت متداولة 

حتى ظهور اإلسالم.
أما الدول التي ضربت المسكوكات في الجزيرة العربية فهي: 

دولة األئمة األباضية في ُعمان:
األباضية هم أتباع عبداهلل بن أباض المري الذي خرج في أيام الخليفة األموي مروان بن 
أثناء  الفرقة من تأسيس دولة في ُعمان  ٧٥0م(، تمكنت هذه   - ١٣2هـ/ ٧٤٥   - محمـد )١2٧ 
أن  بعد  لكن  دولتهم  أركان  توطيد  الخالفة فعملوا على  والعباسيين على  األمويين  بين  الصراع 
ببن  خازم  بقيادة  ُعمان  إلى  جيًشا  السفاح  أبوالعباس  الخليفة  أرسل  للعباسيين  األمر  استتب 
خزيمة أوقع باألباضية هزيمة منكرة وقتل إمامهم األول الجلندا بن مسعود سنة )١٣٤هـ/٧٥2م(، 
وما لبث األباضية أن أعادوا دولتهم ولم تتصدى لهم الخالفة العباسية مرة أخرى إال في عهد 

هارون الرشيد )١٧0 -١9٣هـ/٧8٦ - 808م( الذي أرسل جيًشا انتصر عليه األباضية )2(.

النقشبندي، الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني، ص28.  )١(
ابن زريق، الشعاع الشائع باللمعان في ذكر أئمة أهل ُعمان، ص٣2 - ٧١.  )2(



الُكنى واأللقاب على املسكوكات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية  42

الدولة الزيادية )204هـ/819م - 402هـ/1012م(:
تعد الدولة الزيادية من أولى الدول التابعة للخالفة العباسية، فقد أسسها محمد بن زياد سنة 
20٤هـ/8١9م، واختط مدينة زبيد تلك السنة واتخذها عاصمة لدولته التي ظلت تابعة للخالفة 
العباسية، وأمتد نفوذ محمد بن زياد إلى سائر أنحاء اليمن وظل يحكم الدولة حتى وفاته سنة 
2٤٥هـ/8٥9م، وظل حكام الدولة الزيادية تابعين للخالفة العباسية وكانوا يذكرون اسم الخليفة 
التاريخية  الدراسات  بعض  وتؤكد  المسكوكات)١(  على  اسمه  وينقشون  الخطبة،  في  العباسي 

الحديثة إلى أن الدولة الزيادية قد ظهرت إلى الوجود في مطلع القرن الرابع الهجري)2(. 
 يعد أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم )29١ - ٣٧١هـ/90٣ - 98١م( أشهر حكام الدولة الزيادية 
أن  المؤرخون على  يجمع  التي  الدولة  أمر  وفاته أضطرب  وبعد  عاًما،  ثمانين  لمدة  فقد حكم 

نهايتها كانت على يدي بني نجاح سنة ٤02هـ/١0١2م )٣(.

أمراء مخالف عثر:
ضرب أمراء بني طرف المسكوكات في عثر، وكانوا تابعين للخالفة العباسية فسجلوا أسماء 
الخلفاء العباسيين على مسكوكاتهم، وأمكن عن طريق المسكوكات معرفة بعض هؤالء الحكام الذين 
لم يرد لهم ذكر في المصادر التاريخية، ومن أمراء بني طرف الذين ضربوا المسكوكات:األمير أبو 
علي محمد بن القاسم بن طرف )٣٤٦ - ٣٦١هـ/9٥٧ - 98١م(، واألمير أبويعفر السمو بن محمد 
بن طرف )ضرب  واألمير سليمان  القاسم،  ابن  بن محمد  المعمر  أبو محمد  واألمير  القاسم، 

المسكوكات فيما بين سنتي )٣٧٣ - ٣9٣هـ/98٣ - ١002م(، واألمير الفرج الطرفي)٤(.

بنو يعفر:
َعَهَد الخليفة المعتمد على اهلل )2٥٦ - 2٧9هـ/8٧0 - 892م( لألمير محمد ابن يعفر الحوالي 
بحكم صنعاء ومخاليفها سنة )2٥٧هـ/8٧١م(، وباإلضافة إلى صنعاء تولى محمد بن يعفر حكم 
الجند وحضرموت، وكان يدعو للخليفة العباسي وأمراء بني زياد واستمر في الحكم حتى وفاته 
سنة )2٦2هـ/8٧٦م( فخلفه ابنه إبراهيم الذي ما لبث أن اعتزل الحكم، فعين الخليفة المعتمد 
ابنه يعفر بدالً منه، ولم يتمكن يعفر من السيطرة على صنعاء وأقام في شبام كوكبان إال أن أهلها 
ثاروا عليه وقتلوه سنة )28٣هـ/89٦م( وخلفه ابنه أسعد الذي تمكن من السيطرة على صنعاء 
وعين مواله إبراهيم بن خلف والًيا عليها، وظل هو مقيًما في شبام كوكبان، دخل أسعد بن يعفر 

الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص8٧ - 90.  )١(
الشجاع، نشأة الدولة الزيادية بين الحقيقة والخيال، ص٧٧.  )2(

الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص9٥ - 9٦.  )٣(
الشرعان، التعدين وسك النقود، ص ١8٥ - ١90  )٤(
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)٣0٣هـ/9١٥م(،  سنة  الفضل  بن  علي  قائدهم  قتل  واستطاع  القرامطة  مع  طويلة  حروب  في 
وأنفرد أسعد بن يعفر بحكم صنعاء حتى وفاته سنة )٣٣١هـ/9٤2م( )١(. 

دولة بنو الرسي )284هـ/897م - 656هـ/1258م (: 
شهدت سنة ١99هـ/8١٤م قيام ثورة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ضد الخليفة المأمون بالكوفة واستمرت الثورة من جمادى األولى 
سنة ١99هـ/ ديسمبر 8١٤م وانتهت في ذي القعدة من السنة نفسها وكان محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن طباطبا قد مات أثناء تلك الثورة في رجب سنة ١99هـ/ مارس 8١٥م وبعد موته 
المنورة  المكرمة والمدينة  إلى مكة  لنفسه وأرسل دعاته  الدعوة  إبراهيم  القاسم بن  بدأ أخوه 
 - 2١8هـ/8١٣   -  ١98( المأمون  العباسي  الخليفة  تحركاته  فأثارت  وقزوين وطبرستان  والري 
8٣٣م( الذي أمر بالقبض عليه ففر القاسم إلى فارس ومنها إلى مصر ثم أقام في الرس بالحجاز 
حتى صار ينسب إليها واشتهر بالقاسم الرسي، ويذكر المؤرخون أن القاسم لم يستقر في الرس 

طوياًل فما لبث أن فر من الخليفة العباسي المعتصم )2١8 - 22٧هـ/8٣٣ - 8٤2م(. 
وفي سنة )280هـ/89٣م( قدم وفد من قبائل خوالن بصعدة إلى يحيى بن الحسين بن القاسم 
الرسي وطلبوا منه التوجه معهم إلى اليمن ليولوه أمرهم فذهب إلى هناك لكنه ما لبث أن عاد 
إلى الرس بعد اختالفه مع أهل صعدة الذين قاموا بإرسال وفد آخر لمقابلته وإقناعه بالعودة 
إلى صعدة مرة أخرى في سنة )28٤هـ/89٧م( حيث تولى الحكم مؤسًسا بذلك دولة بني الرسي، 
وتلقب بالهادي إلى الحق واستمر في الحكم حتى وفاته في ذي الحجة سنة )298هـ/أغسطس 

9١١م()2(.

الدولة الصليحية)439هـ/1047م - 532هـ/1138م(:
الخالفة  على  خرج  الذي  الصليحي  محمد  بن  علي  يدي  على  الصليحية  الدولة  تأسست 
العباسية وفي سنة ٤٣9هـ/١0٤٧م، وظل علي بن محمد في الحكم حتى مقتله في معركة ضد 
سعيد األحول بن نجاح سنة ٤٥9هـ/١0٦٧م، وتولى الحكم بعده ابنه المكرم أحمد بن علي الذي 
بدأ عهده بالثأر لمقتل والده فاستطاع قتل سعيد األحول بن نجاح وفك أسر والدته التي وقعت 
في األسر بعد مقتل زوجها وما لبث أحمد بن علي أن اعتزل الحكم وفوض أمور الدولة إلى زوجه 

السيدة بنت أحمد وبوفاتها سنة ٥٣2هـ/١١٣8م انتهى عهد الدولة الصليحية)٣(.

الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص 98 - ١0١  )١(
ابن القاسم، غاية األماني في أخبار القطر اليماني، ص١٦١.  )2(

شرف الدين، اليمن عبر التاريخ، ص20٣.  )٣(
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بنو نجاح:
كان نجاح أحد مماليك الحسن بن سالمة الذي يعده المؤرخون آخر حكام الدولة الزيادية، 
واستطاع نجاح بعد صراع مرير مع مماليك الحسن بن سالمة االنفراد بالسلطة في زبيد مؤسًسا 
الدولة  مع  طويلة  حروب  في  الدولة  ودخلت  العباسية،  للخالفة  التابعة  نجاح  بني  دولة  بذلك 
الصليحية من أجل السيطرة على اليمن، وتمكن على بن محمد الصليحي من قتل نجاح، وخلف 
سعيد األحول أباه نجاح في حكم الدولة، واستعان بأخيه جياش بن نجاح واستطاعا قتل علي بن 
محمد الصليحي وأسر زوجه سنة )٤٥8هـ/١0٦٦م(، لكن الملك المكرم أحمد بن علي بن محمد 
الصليحي ثأر ألبيه واستولى على زبيد، وانقذ والدته من األسر بعد أن قتل سعيد األحول، وفيما 
بعد تمكن جياش بن نجاح من استعادة زبيد من الدولة الصليحية، وبعد وفاة جياش بن نجاح 
سنة ٤98هـ/١١0٤م تسلم ابنه الفاتك الحكم )٤98 - ٥0٣هـ/١١0٤ - ١١09م( وخرج عليه أخواه 
إبراهيم وعبدالواحد، وهكذا دب الضعف في أركان دولة بني نجاح، واستبد الوزراء بالحكم)١(. 

دولة بني زريع )470 - 569هـ/1078 - 1174م(:
تولى العباس والمسعود ابني المكرم الياميين الهمدانيين المعروفين بابني الزريع حكم عدن سنة 
)٤٧0هـ/١0٧٧م( من قبل بني صليح، واستطاعا تأسيس دولة بني زريع التابعة للدولة الصليحية 
لكنها استمرت بعد سقوط الدولة الصليحية حتى قضى عليها األيوبيين سنة )٥٦9هـ/١١٧٤م()2(.

الدولة العيونية:
سنة  العيوني  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي  بن  عبداهلل  يدي  على  العيونية  الدولة  تأسست 
)٤٦9هـ/١0٧٥م(، بعد أن تمكن من القضاء على دولة القرامطة، واتخذ من األحساء عاصمة له، 
واستمرت الدولة العيونية حتى سنة )٦٣٦هـ/١2٣8م(، وكان المؤرخون يعتمدون في كتابة تاريخ 
الدولة العيونية على مصدر وحيد هو ديوان الشاعر علي بن المقرب العيوني، حتى تم الكشف 
عن مجموعة من المسكوكات تضم خمسون درهًما ترجع إلى عهد أحد حكام الدولة العيونية وهو 

الحسن بن عبداهلل بن علي العيوني )٥٣9 - ٥٤9هـ/١١٤٤ - ١١٥٤م()٣(. 

بنو مهدي:
تنتسب هذه الدولة إلى مؤسسها علي بن مهدي بن محمد الرعيني الحميري الذي تمكن من 
إسقاط دولة بين نجاح سنة ٥٥٥هـ/١١٥0م واتخذ من زبيد عاصمة له، واتسعت دولته فأمتد 
نفوذه إلى عدن إذ أجبر بني زريع على الدخول في طاعته، وبعد وفاة علي ابن مهدي خلفه ابنه 

الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص ١9١ - ١92.  )١(

الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص 20٤ - 20٦.  )2(
الشرعان، نقود الدولة العيونية في بالد البحرين، ص20١.  )٣(
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مهدي بن علي، ثم تولى الحكم أخوه عبد البني بن مهدي )٥٥8 - ٥٦9هـ/١١٦٣ - ١١٧٤م(، 
وسقطت دولة بني مهدي على أيدي األيوبيين سنة ٥٦9هـ/١١٧٤م، ومن المسكوكات التي ضربت 

في عهد عبدالنبي بن مهدي، درهم ضرب زبيد سنة ٥٦٦هـ)١(. 

الدولة األيوبية )452هـ/1060م - 626هـ/1229م(:
قطعوا  الذين  زبيد  في  مهدي  بني  لتأديب  اليمن  إلى  حملة  األيوبي  الدين  صالح  أرسل 
الخطبة للخليفة العباسي، ووصلت الحملة بقيادة توران شاه شقيق صالح الدين إلى اليمن سنة 

)٥٦9هـ/١١٧٣م(، وبعد أن تمكن توران شاه من ضم اليمن إلى الدولة األيوبية عاد إلى مصر.
اليمن شقيقه  إلى  الدين  أرسل صالح  توران شاه بمصر سنة )٥٧٦هـ/١١80م(  وفاة  وبعد   
المعز إسماعيل  ابنه  اآلخر طغتكين الذي ظل يحكم حتى وفاته سنة )٥9٣هـ/١١9٧م( فخلفه 
بن طغتكين )٥9٣ - ٥99هـ/١١9٧ - ١20٣(، ثم ابنه اآلخر الناصر أيوب بن طغتكين )٥99 - 

٦١2هـ/١20٣ - ١2١٥م(، واستمر اليمن تابًعا للدولة األيوبية حتى سنة )٦2٦هـ/١229م( )2(. 

بنو رسول )626هـ/1229م - 696هـ/1297م(:
وتولى علي بن رسول والية إقليم وصاب سنة )٥90هـ/١١9٣م(، وعندما تولى حكم اليمن الملك 
المسعود يوسف سنة )٦١2هـ/١2١٥م( ارتفعت مكانة بني رسول في الدولة األيوبية باليمن، وتم 
تعيين بدرالدين الحسن واليا على صنعاء سنة )٦١8هـ/١22١م(، ونورالدين عمر واليا على مكة 
المكرمة سنة )٦١9هـ/١222م( ثم عين أتابكاً للعساكر، وعندما غادر الملك المسعود اليمن سنة 

٦2٦هـ/١229م استخلف على اليمن نورالدين عمر)٣(.
 وأعلن نورالدين عمر بن رسول استقالله بحكم اليمن، واتخذ من تعز عاصمة له، وبدأ منذ 
سنة )٦٣0هـ/١2٣٣م( بضرب المسكوكات باسمه ثم أرسل إلى الخليفة العباسي المستنصر باهلل 
)٦2٣ - ٦٤0هـ/١22٦ - ١2٤2م( يخبره بخروجه عن طاعة الدولة األيوبية في مصر واستقالله 
بحكم اليمن ويطلب تقليًدا من الخليفة بوصفه أحد الحكام التابعين للخالفة العباسية فأرسل 

إليه الخليفة التقليد في سنة )٦٣2هـ/١2٣٥م(، وبذلك تأسست دولة بني رسول في اليمن. 

الزيلعي، أضواء جديدة على دولة بني مهدي من خالل درهم فضة ضرب زبيد عام ٥٦٦هـ في زمن عبدالنبي مهدي،ص١29.  )١(
الفقي، اليمن في ظل اإلسالم منذ فجره وحتى قيام دولة بني رسول، ص 2١٥ - 2١9.  )2(

الفيفي، الدولة الرسولية في اليمن، ص ٤٣ - ٤٤.  )٣(
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الـمـعـادن 
الصناعة: حرفة الصانع وعمله الصنعة، ورجل صنع، حاذق في الصنعة، وعمل الصانع على 

يديه، يستعملها في صنع األشياء)١(.
الحرفة: الطعمة والصناعة التي يرتزق منها، وهي جهة الكسب، وكل ما اشتغل اإلنسان به 
وقدي به، أي أمر كان فإنه عند العرب يسمى )صنعة( و)حرفة( يقولون صنعة فالن أن يعمل كذا، 

وحرفة فالن أن يفعل كذا. يريدون دأبه وديدنه )2(.
و »المهنة« عند العرب الحذق بالحرفة والعمل، وامتهنه: استعمله للمهنة وابتذله والماهن: 

العبد والخادم.
الذهب: هو )ذهبت( بلغة المسند أي )الذهب( ويقال له )التبر( )٣( وذكر أن التبر الذي في 
المعدن والذي لم يضرب ولم يصنع، وأسمائه )العسجد(، وقيل )العسجد( اسم جامع يطلق على 

الجوهر كله كالدر والياقوت وذهب )إبريز( بمعنى خالص.
و)العقيان( الذهب الخالص، أو الذهب الذي ال يستذاب من الحجارة وإنما هو ذهب ينبت 
نباتاً مما يدل على أنهم يقصدون وجود حبيبات خالصة في معادنه يجمعونها، فيحصلون عليه 

من غير نار وال إذابة حجر.
وكانوا يطحنون أحجار الذهب، ويذرون تراب المعدن، الستخالصه الذهب منه يقال: »ذريت 

شراب المعدن، طلبت ذهبه«.
ويقال لتراب الذهب )السحالة( وهي أيضاً قشر البر والشعير واألرز )٤(.

وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء مواضع عرفت بوجود خام الذهب فيها مثل موضع »بيشة« 
أو »بيش« وقد كان الناس يجمعون التبر منه، ويستخلصون منه الذهب )٥( وضنكان وكان به معدن 

غزير من التبر والمنطقة التي بين القنفذة ومرسى حلي)٦(.
ويظهر من المولفات اليونانية وفي الكتب العربية أن المنطقة التي بين القنفذة وعتود كانت 
رأى  ولهذا  منه،  الذهب  باستخالص  هناك  يشتغلون  الناس  فكان  فيها،  التبر  بوجود  معروفة 
موريتس أن هذه المنطقة هي منطقة )أوفير( التي ورد ذكرها في التوراة على أنها كانت تصدر 

الذهب )٧(.

الرازي، مختار الصحاح، ص 8٥   )١(
الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص١2٤ .  )2(

التبر: وهو الذهب الغير مضروب، انظر البيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص2٣٤.   )٣(
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،ص٤٤.  )٤(

الحموي، معجم البلدان، ص٦٤.   )٥(
علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص١90 0  )٦(
علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، ص ١92  )٧(
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وقد ذكر الهمذاني في صفة جزيرة العرب أن بقرية بنات حرب شيء من الذهب وأن معدن 
صعاد وهو من ديار )عقيل( هو أغزر معدن في جزيرة العرب، وهو الذي ذكره الرسول في قوله 

»مطرت أرض عقيل ذهب« )١(، وقد ذكر بعض العلماء أن العرب تسمي معدن الذهب )خزيبة(.
ومن معادن الذهب معدن »القفاعة« ومعدن »األحسن« )الحسن( وهو معدن لبني كالب، من 

أول عمل المدينة وأدنى عمل المدينة إلى اليمامة )2(.
ومعدن )المؤخرة( وهو من معدن )بني األضبط (من بني كالب وهو معدن ذهب ومعدن جزع 
أبيض، و)ثخب( وهو جبل بنجد لبن كالب، عنده معدن ذهب ومعدن )جزع (، ومعدن )خصلة( 
)٣(. ومعدن  والفضة والصخر  الذهب  الكثير من  وبه  به ذهب، ومعدن )شيبان(  بحذائها، وكان 
)موزر( بضربة من ديار كالب و)ناضجة( بين اليمامة ومكة ومعدن )الهردة( وهو معدن ذهب جيد 

وقد وصفه الهمذاني وذكر ما كان يستخرج منه من الذهب)٤(.
وقد ورد ذكر معدن )الهردة( باسم )الهروة( في )تاج العروس( )٥(. 

وهناك معدن )الخراصة( وهو يقع بين )ينبع( والمروة معادن للذهب، غزير ومعدن )الثنية( 
ثنية )حصن بن عصام الباهلي( ومعدن )العقيق( وهو من معادن الذهب وهو مدينة كان فيها مائتا 

يهودي ونخل كثير وآبار )٦(.
أما المنجم األشهر وهو )مهد الذهب( فقد كان لبني سليم فهرس باسمهم )معدن بني سليم(، 
أدوات تستعمل في  فيه على  )٧( وقد عثر  بن بجد  الحارث  بن  لبالل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أقطعه  وقد 

استخراج الذهب، وتخليصه من شوائبه مثل أدوات التنظيف ومصابيح وأدوات رحى. 
وقد ذكر الكتاب اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة العرب خالصا نقيا، اليعالج 

بالنار الستخالصه من الشوائب الغريبة، وال يصهر لتنقيته، قالوا ولهذا قيل له )ابريون(.
وقد عثرت شركة التعدين السعودية في أثناء بحثها عن الذهب في )مهد الذهب( على أدوات 
أستعملها األولون قبل اإلسالم في استخراج الذهب واستخالصه من الشوائب، مثل رحى وأدوات 
تنظيف ومدقات ومصابيح، وشوهدت آثار القوم في حفر العروق التي تكون الذهب، وأمثال ذلك 
مما يدل على أن هذا المكان كان منجما للذهب قبل اإلسالم بوقت طويل، ولعله من المناجم التي 

أرسلت الذهب الى سليمان عليه السالم، فأضيف الى كنوزه على نحو ماهو مذكور في التوراة.

الهمداني، صفة بالد العرب، ص ٧٦.   )١(
الزبيدي،تاج العروس، ص٥١2.   )2(

األصفهاني، بالد العرب، ص2٧0.  )٣(
الهمداني، صفة بالد العرب، ص ١١٣.  )٤(
الزبيدي، تاج العروس، مج 2،ص ٥٤٦.  )٥(
الهمداني، صفة بالد العرب، ص١٥٣.   )٦(
الهمداني، صفة بالد العرب، ص١٦١.   )٧(
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الفضة: 
عرفت الفضة في نصوص المسند بـ )صرفن (، والفضة من المعادن المشهورة والمعروفة 
في اليمن و)الصريف( الفضة الخالصة، وقد كانت أسواق جزيرة العرب من ضمن األسواق التي 

مونت العبرانيين بهذا المعدن )١(.
وذكر  الهمذاني)2(  ذكرها  والتي  المعدن(  )قرية  للفضة  كمعادن  اشتهرت  التي  األماكن  ومن 
أنها معدن فضة ال نظير لها في الغزر، وبجواره معدن )الرضراض( و)خزبة( معدن من معادن 

اليمامة)٣(. 
وتعرف الفضة بـ )اللجين( و)الوذيلة( هي القطعة من الفضة وقد كانت المرأة تعرف قديماً 

بالوذيلة كونها كانت صفيحة من المعدن مجلوة )٤(. 
المروة( ووادي  الفرع و)ذي  الذهب والفضة من معادن  الجاهلية يستخرجون  وقد كان أهل 
القرى، بكميات لم تكن تصلح للتصدير إلى الخارج بدليل أنه لم يعثر على ما يفيد عكس ذلك ال 
في كتابات المسند وال في روايات أهل األخبار ثم أنهم لو كانوا يستخرجون المعدنين المذكورين 
بكميات وافرة الستمروا بهذا النهج ولحسنوا كيفية استخالص هذين المعدنين من معدنهما قبل 

اإلسالم لوجدنا ما يشير إلى ذلك حتماً في الموارد اإلسالمية )٥(.

النحاس:
النحاس  والصفر  طرق،  إذا  الحديد  أو  الصفر  شرار  من  ما سقط  وقيل  الصفر  والنحاس 

الجيد، وقيل هو ضرب من النحاس)٦(.
وقد استخدمت لفظة )هاع( بمعنى سال وذاب في نصوص المسند، لمناسبة صب الرصاص 

الذائب في أساس األبنية وبين فواصل األحجار لتشدها شدا محكما )٧(.

الرصاص:
وبين  األعمدة  أسس  في  ومنها صبه  األعمال،  من  كثير  في  الرصاص  اليمن  أهل  استخدم 
مواضع اتصال الحجارة لترتبط بعضها ببعض، وقد عثر المنقبون على بقايا منه في مواضع 

متعددة من األماكن األثرية باليمن.

علي، المفصل في تاريخ العرب، ص٥١٤.   )١(
الهمداني، صفة بالد العرب، ص٧٦ 0  )2(

الزبيدي، تاج العروس، مج 2، ص ٤2٣ 0   )٣(
الهمداني، صفة بالد العرب، ص 80  )٤(

المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ص١٧٥.  )٥(
علي، المفصل في تاريخ العرب، ص٥١٧.  )٦(
ابن منظور، لسان العرب، مج٧، ص٤١٥.  )٧(
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والرصاص على نوعين:
والصرفان،  واألسرف   ،)١( الخالص  وهو  اآلنك  وهو  واألسرب  واآلبار،  األسرب  وهو  أسود: 

وشيء مرصص معلماً به، وكانوا يطلقون األواني به ويشربون بها.
أبيض: وهو الرصاص القلعي، أو أبيضه، أو أسوده، أو خالصه، وذكر أن اآلنك بمعنى الخالص)2(.

قال بعض العلماء أن اآلنك هو القزوير )القصدير( وجاء في الحديث أن من استمع إلى مغنية 
صب اهلل »اآلنك« في أذنيه يوم القيامة )٣(. 

واألسرب هو اآلنك، وهو الرصاص واللفظة من المعربات، عربت من أصل فارسي هو )سرب(، 
و)الصرفان( هو الرصاص القلعي وقيل النحاس، ولعل هذا الرصاص استخرج من )القلعة( موضع 

في اليمن بوادي ظهر به معدن الحديد، وإليه نسبت السيوف القلعية )٤(. 

صناعة السكة: 
على  السهل  أو  اليسير  باألمر  ليس  السكة  بصناعة  الخاص  المجال  هذا  عن  الحديث  إن 
العلم ما يستحقه من  العرب لم يعطوا هذا  المؤرخين  الباحثين، ولعل مكمن هذه المشكلة أن 
االهتمام فال نكاد نجد في مؤلفاتهم إال النذر اليسير الذي يحاكي هذا الجانب من علم السكه.

لكننا نكاد نجزم أن هؤالء المؤرخين لم يكونوا ليتحملوا هذا اإلغفال التاريخي لهذا الموضوع، 
بل يشاركهم في ذلك بعض الظروف القاهرة، والتي تركزت في عدم اكتمال المجموعات المختلفة 
من السكة التي يمكن أن نقف منها على طرق الضرب المتعددة، ناهيك عن أن ما تحمله السكة 

ذاتها ال يعدو كونه مرآة لتاريخ هذا الضرب ومكانه فقط.
وتتلخص الحقائق التي تتعلق بصناعة السكة في نقطتين مهمتين هما:

1 - إعداد قوالب السك:
ولعل ما يسترعي االنتباه هو النقوش والكتابات الهامشية البارزة التي تحيط بها في نظام 
زخرفي بديع، فكانت القوالب تنقش بهذه الكلمات أو الصور المقلوبة، ويضرب بها على الدينار 
والدرهم والفلس، فتخرج النقوش على السكة ظاهرة مستقيمة. وبما أن حاجة الدول لكميات 
كبيرة من النقود تتزايد، فقد كانوا يستعملون القوالب المصبوبة، ألن القوالب المحفورة قليلة، 
وال تستطيع أن تقاوم الضرب المستمر لمدة طويلة، دون أن تتعرض للتلف حيث ال يظهر النقش 

علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، مج ١، ص٥١٤.  )١(
الزبيدي، تاج العروس، مج 2، ص ٤٣٥.  )2(

الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص ٥98.   )٣(
المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ص١9٥.   )٤(
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بوضوح تام على وجهي السكة )١(. 
أصل  عن  المصبوبة  والقوالب  مباشرة  المحفورة  بالقوالب  السكة  ضرب  العرب  ورث  وقد 

بيزنطي.
وسنقوم بدراسة هذين النوعين من القوالب:

)أ( القوالب المحفورة مباشرة: 
الشك أن القوالب التي تبدو بارزة على وجهي النقود وفي وضعها الصحيح كانت تحفر على 
قالب السك معكوسة ومقلوبة وطريقة الحفر هذه هي الطريقة التقليدية التي اتبعها المسلمون 
إلنتاج قوالب السك من الحديد، واضحة طريقة أفضل بكثير من غيرها ألنها تساعد على إبراز 
الكتابات على النقود واضحة فضاًل عن أنها تعطي كتابات ذات حروف محدودة، ويخلو سطح هذه 
الكتابات من أية نتوءات في خامة السكة نتيجة الفقاقيع الهوائية التي قد تكون آثارها موجودة 

على سطح القالب المصبوب.
لكن يظهر أن االنتفاع بهذه القوالب المحفورة كان محدوداً، ألنها سواء كانت من الحديد أو 
البرونز لم تكن ذات مقاومة شديدة للضرب الستعمالها عدة مرات إلنتاج أعداد كثيرة من السكة 
على نمط واحد، بواسطة الطرق المستمر على هذه القوالب، هذا إلى أن إنتاج سكة معينة باسم 
حاكم معين وفي سنة معينة كان يتطلب توفير عدة قوالب محفورة مباشرة بهذا التاريخ، ومثل 
هذه القوالب كان يحتاج إلى وقت طويل لتنقش عليها كتابات كثيرة دقيقة ومعكوسة، وهو أمر لم 
يكن يتوافر لعدد كبير من النقاشين الذين كان كل منهم بحاجة إلى تمرين طويل فال يشتغل بشيء 

سوى نقش السكة يتفنن فيها بكثرة استمراره )2(.
وهكذا يمكننا القول بأن طريقة السك بالقوالب المحفورة قد ظهرت في السكة اإلسالمية 
منذ عام ٧٦هـ، حيث وجد دينار بصورة عبدالملك بن مروان ضرب بقالب محفور حفراً مباشراً. 
وقد أسفر العمل بمثل هذه القوالب جنباً إلى جنب مع القوالب األخرى المصبوبة في العصور 

اإلسالمية التالية.
ويمكن تبين آثار الضرب بقوالب محفورة مباشرة حيث تظهر الحروف بارزة بروزاً واضحاً مع 
دقة الكتابة وعدم طمس فجواتها، كما أن صفات الكتابات تظهر قائمة وال أثر لالستداره فيها، 
فضاًلَ عن أن سطح هذه الكتابات ليس في مستوى واحد، بسبب حفرها على القالب األصلي 
بمستويات مختلفة، هذا إلى جانب خشونة السطوح العليا للكتابات نتيجة عدم استواء ضربات 

رحاحله، النقود ودور الضرب في اإلسالم في القرنين األولين، ص٦٤.  )١(
رحاحلة، النقود ودور الضرب، ص٦٦.  )2(
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اإلزميل في اتجاه واحد مستمر )١(. 
ومن اليسير في ضوء هذه الملحوظات أن نتتبع الدنانير التي ضربت منذ العصر األموي سنة 

8٧هـ وكذلك الدنانير العباسية التي ضربت في سنة ١8٦هـ )2(. 
أما القوالب التي كانت تصنع عن طريق الحفر المباشر، فهناك احتمال الوقوع في الخطأ - 
عند الحفر في الحديد - كبير جداً مهما كان الحفار دقيقاً، كما لم يكن في اإلمكان التجاوز عن 
هذا الخطأ، ألنه سيضرب سكة رسمية لها من األهمية ما لشارات الملك األخرى ولذلك كان البد 

للحفار من أن يترك القالب نهائياً عند الخطأ ليبدأ العمل بغيره بنفس الدقة)٣(. 

)ب( القوالب المصبوبة: 
بما أن طريقة الحفر المباشر على قالب السك، لم تكن تستعمل إال في أضيق الحدود ال 
سيما وأن هناك طريقة أسرع إلنتاج نماذج واحدة من قوالب السك، تلك هي طريقة صنع قوالب 
مستمدة من القالب األصلي؛ ألنه معدن مرن ولين بحيث يمكن ألقل ضربة من آلة صلبة أن تؤثر 
فيه فضاًل عن أنه في حالة حدوث أي خطأ في نقش أحد الوجهين، يمكن صهر هذا المعدن 

بسهولة، وبدرجة حرارة معقولة وإعادة حفره من جديد.
تتضح طريقة صنع القوالب األصلية أو القوالب المشتقة منها، بالرغم من الحديث عن الكثير 
من األسرار العلمية بدار السك، غير أن المعقول هو أن طريقة السك كانت تتشابه في جميع 
دور الضرب في األقاليم اإلسالمية، السيما وأن كل ما يتعلق بهذا الفن من مصدر واحد، منذ أن 

اقتبسه األمويون عن البيزنطيين )٤(. 
ولعل من أقرب األدلة المادية التي يمكن أن نفسر بها طريقة صنع القوالب المشتقة هي تلك 
السكة  أنواع  لبعض  يونانية  كتابات  تحمل  وهي  المحروق،  الطين  قوالب  من  المختلفة  النماذج 
البيزنطية، وأغلب الظن أن القوالب األصيلة التي حفرت من الرصاص كانت تستعمل في إنتاج 
قوالب أخرى من طينة لدنة إلنتاج قوالب السكة البرونزية أو الحديدية، ومن السهل بعد ذلك 
وضع القوالب المشتقة في أسطوانات معدنية وعلى وجهها الحديد المصهور أو البرونز إلنتاج 
آخر  ونسخ  تبريده  بعد  الجديد  المعدني  القالب  هذا  رفع  كذلك  السهل  ومن  المراد،  القالب 
بسرعة، وهذه هي أسرع وسيلة للحصول على قوالب مصبوبة من نسخة أصلية، وهي الطريقة 
التي شاع استعمالها في صنع قوالب السكة اإلسالمية منذ العصر األموي، وليس أدل على ذلك 

رحاحلة، النقود ودور الضرب، ص٦٧.  )١(
فهمي، فجر السكة، ص 2١١.  )2(

ابن خلدون، المقدمة، ص١٧2.  )٣(
فهمي، فجر السكه، ص2١٤.   )٤(
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من وجود آثار بثور على سطح السكة)١(.
ويمكننا مالحظة كل هذه التأثيرات على الدنانير األموية التي ضربت سنة 8٧هـ حيث تظهر 
البثور بارزة وواضحة على ألقطعه النقدية، وكذلك التأثيرات نفسها في السكة العباسية، والظاهر 
أن أغلب السكة قد أنتج بقوالب مصبوبة، حيث كانت هذه الطريقة مفضلة في إنتاج السكة بأعداد 
كبيرة، تتناسب وحاجة الدولة إليها في العمليات االقتصادية التي نشطت منذ فجر اإلسالم)2(. 

ثانيًاَ: إعداد خامات السكة:
ولعل هذا الجانب يعتمد وبشكل أساسي على إعداد الذهب والفضة والنحاس الخام والتي 
شوائب  من  بها  يختلط  قد  مما  المعادن  هذه  تخلص  أن  والبد  للسكة،  األساسية  المادة  تمثل 
بدراسة  سنقوم  السياق  هذا  وفي  السكة  به  تضرب  عيار  وضبط  الضرب،  دار  في  وتصفيته 

المراحل التي تمر بها السبيكة: 

أ( إعداد سبيكة الدنانير:
لعل أهم الطرق التي تستعمل في اعتماد السبيكة للضرب هي: الطريقة الجافة أو طريقة 
التجفيف والتي يعبر عنها بسبك الذهب المخلوط بالفضة في النار عدة مرات، وذلك كلما تردد 

إلى النار في التعليق ال يثبت إال الذهب الخالص وذلك بكمال طبيعته.
فلو تم عمل ما تقدم في أربعة أقداح بأوزان متساوية في كل واحد منها من الذهب والفضة 
والتراب والنخال والطين مساو لآلخر وعلق الجميع في وقت واحد وأوقد عليهم وقيداً واحداً، 
الجميع عياراً  الكمال خرج  إلى حد  متتابع  العمل  يكون بعضها فوق بعض، ويحاذيها  بحيث ال 
واحداً محققاً محرراً، على أن الذهب الذي تحقق عياره وخلوصه من الفضة أو علق بعد ذلك مرة 
أو مراراً لم يخرج منه في مرات التعليق سوى الذهب الدون وكلما زدته تعليقاً خرج من الذهب 
في المرة الثانية أعلى من األول والثالثة أعلى من الثانية والرابعة أعلى من الثالثة في التعليق إلى 
أن يقف المثقال على حد معلوم ال يقبل النقص أبداً ويزيد في شده النار وقوتها في التعليق وقد 

عاد في مثقاله ثلث وربع مثقال. ثم بعد ذلك ال ينقص في التعليق أبداً )٣(. 
إن معرفة عيار السبائك الذهبية لم يكن جزافاً بل كان مقدار النقاء يتم بمعرفة الوزن أوالً، ثم 

بمعرفة نقاء ذهب السبيكة بأخرى معتمدة معروفة العيار عن طريق محك خاص.
وقد ذكر في معرفة »تعليق الذهب »يؤخذ من الطوب األحمر الهش الجديد جزء ويدق دقاً 
الماء، ثم يؤخذ  ملح وكيلين طوب، ويندى بقليل من  ويغربل ويخلط الجميع كيال واحداً  ناعماً 

ابن بعرة، كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية العلمية، ص٥8.   )١(
الحكيم، الدوحة المشتبكة، ص٥٤.   )2(

رحاحله، النقود ودور الضرب، ص٦9.  )٣(
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هذا المخلوط ويوضع في قدح فخار أحمر، وتجعل الذهب فيه مرققاً مقطعاً راقة ذهب وراقة 
مخلوط ملء القدح ويركب فوقه قدح آخر وشد وصليهما بالطين تختم على الطين خوفاً من 
عارض وسط األتون فوق لبنة أخرى وقدح مقلوب إن كانت أقداحاً كثيرة في كل واحد منها ذهب 
مخالف للصنف اآلخر فليجعل قدح الذهب العالي فوقه ليقابل النار ويصير على حجرها وقدح 
الدون أسفل وهو أرخص به، وقطع النار فيه أقل، ثم يجعل خشب السنط مالصقة لحيطان القبة، 
واألقداح في وسط القبة ثم يوقد بها إلى أن يشعل ويسد بابها بالغطاء من أول الليل إلى الثاني 
من النهار فيفتح األتون ويخرج منه ما فيه ويفك الختم عن القدح ويغربل ما فيه ويجلس تحته 
قصرية فخار، ويحتفظ بالتراب ليستخرج ما فيه من الفضة ويحقق بالميزان ما نقص من الذهب 
في تلك الوقدة، ثم يعاد إلى التعليق حتى يعلم أنه قارب الجواز فحينئذ يحك فيه قبالة الجائز، 

فإن كان لونه فيعمل له عيار وإن كان دونه رد إلى التعليق حتى يلحق الجائز.
بعد ذلك يتم إعداد القطع المستديرة التي تضرب دنانير، ثم تجلى هذه السبائك قبل ختمها 
بالسكة حتى تنعكس بالضرب عليها بالقالب من أعلى ومن أسفل على اعتبار أن هذا الضرب 
هو الوسيلة الوحيدة لطبع نقوش الدنانير على معدن قد تم تبريده وغسله بالماء البارد والرمل 

الناعم )١(. 
فوق  المطرقة  القالب  على  الضرب  الدنانير عن طريق  إنتاج  أن  فهمي  لرحمن  عبدا  يذكر 

السبيكة الذهب كان معروفاً في البالد اإلسالمية وخاصة في شمال أفريقيا وإيران )2(. 
ويذكر أيضاً أن كتابات السكة الذهبية تشير نفسها إلى أن إنتاجها جاء عن طريق الضرب، 
وخاصة في العبارات التي كانت تنقش على هامش الدنانير، ويعتقد أن طريقة الضرب ليست 
الطريقة الوحيدة إلنتاج السكة ولربما كان هنالك طريقة أخرى قد استعملت إلنتاج السكة بسرعة 

فائقة عن طريق الصب )٣(. 

الطرق المتبعة في إعداد السبيكة التي تطبع بالضرب:
1( السبائك المطروقة: 

قوالب  في  العيار  المقدر  المصهور  الذهبي  المعدن  السبائك على حسب  إنتاج هذه  يعتمد 
الحكم  في  النائب  بمباشرة  مستديرة  قطعاً  لتقطيعها  معدة  أسياخ  هيئة  على  التشكيلة  طويلة 

وتعتبر هذه الخطوة سابقة لختم السبائك بالقوالب )٤(.
ويعتقد أن إعداد السبائك بالطرق في دور الضرب اإلسالمية كان يدوياً في عصر لم تعرف 

رحاحله، النقود ودور الضرب، ص٧0.  )١(
فهمي، فجر السكة في اإلسالم، ص٤٥ 0  )2(
فهمي، فجر السكة في اإلسالم، ص٤٧ 0  )٣(

السيف، »الصناعات في الجزيرة العربية في العصر العباسي«، ص2٧.  )٤(
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الوحيدة  الوسيلة  هو  والسندان  المطرقة  عن طريق  والتصفيح  الطرق  فإن  ثم  ومن  اآللة،  فيه 
لترقيق األسياخ الذهبية إلى سمك معين لكن هذه العملية بطيئة بطبيعتها، ألن القضبان المعدنية 
تعود إلى صالبتها بعد أن تبرد مع مضي الوقت وأثناء الطرق ومن ثم فهي بحاجة إلى تسخين من 
حين آلخر حتى تعود إلى ليونتها التي تسهل على العامل إجراء عملية الطرق والتصفيح من جديد 

للحصول على السمك المرغوب فيه قبل أن تجرى عليها عمليات القص والضرب)١ (
ولذلك كانت هذه الطريقة أكثر كلفة وأطول زمناً في تنفيذها من حيث الذهب المسبوك في 
قالب الدينار مباشرة، فضاًل عن أن هذه الطريقة تبقى منها نفايات كثيرة نتيجة قص كل عيار 

مستدير على حدة مما يوجب جمع هذه النفايات وصهرها من جديد )2(.
2( السبائك المصبوبة: 

لعله من المؤكد أن طريقة تصفيح األلواح الذهبية وقصها والضرب عليها بالقالب قد استعملت 
في إنتاج النقود اإلسالمية، ولكنه من المؤكد أيضاً أن هذه الطريقة بطيئة فضاًل عن أنها تنتج 
الدقيق على محيط  القص غير  أثر  ما يظهر  وكثيراً  االستدارة  أو منتظمة  غير متماثلة  نقوداً 

الدنانير ألن هذه الدقة تختلف من ضراب آلخر )٣(.
بحاجة  وليست  التصفيح  طريقة  من  وأسهل  أسرع  شك  بال  هي  والتي  الصب  طريقة  أما 
في  تتمثل  فإنها  السابقة  الطريقة  في  استعملت  التي  الذهبية  القضبان  أو  األسياخ  الستخدام 
صب السبيكة المدورة على أحد وجهي القالب بعد أن ينصهر معدن الذهب المقدر العيار فيأخذ 
المعدن شكل أحد القالبين وهيئة النقوش الغائرة فيه بمجرد صبة، وقيل إنه يبرد معدن الذهب 

يختم الوجه الثاني للسبيكة بالقالب اآلخر فيطبع الدينار من وجهين. 
ولعلنا نخلص إلى أن طريقة الصب هي أسرع الطرق وأبسطها للحصول على إنتاج وافر وأكثر 
عدداً من الطريقة التقليدية، وهي طريقة التصفيح والطرق، ولعل وفرة اإلنتاج هو أمر يهم ودون 
أدنى شك السلطات الحاكمة في العالم اإلسالمي، وذلك لرواج النقد بأسمائهم لتثبيت سلطاتهم 
أو لتنشيط العمليات التجارية في الدولة، كما أن سك النقود يعتبر من ناحية أخرى وسيلة رئيسية 

للحصول على أكبر دمج من عملية السك بعد أن تقررت األجرة على أصحاب الذهب )٤(. 

ب( إعداد سبيكة الدرهم:
الواضح أن إعداد سبيكة الدرهم من السكة أسهل من إعداد سبائك الذهب، خاصة إذا عرفنا 
أن الدراهم اإلسالمية عبارة عن صفائح رقيقة من الفضة قد ضرب عليها بقالب الدراهم من 

البيروني، الجماهر في معرفة الجواهر، ص2٦١.   )١(
الهمداني، الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء، ط١،ص١٥2.  )2(

زيدان، التمدن اإلسالمي، ج١، ص١02.   )٣(
الهمداني، الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء، ط١، ص ١٦٥.  )٤(
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الوجهين وذلك بعد التأكد من نقاء الفضة أثناء عملية التصفية للفضة وجالء القطع المدورة ثم 
ختمها بالقالب، أما إذ كانت الفضة غير صالحة للسك فإنها تخضع لعملية التصفية وذلك بأخذ 
الفضة، وجعلها في بوتقة مقعرة من مخلوط نصف جير مصفى والنصف اآلخر رماد مغربل، 
ويندى الخليط ببعض الماء مع الفضة والرصاص، ثم تجعل عليه الفحم وينفخ تحته حتى تنصهر 

الفضة، ويحترق الرصاص فتصبح الفضة خالية من الشوائب )١(.
الجدير ذكره هنا أن سبائك الدراهم الفضية كانت تصنع من مخلوط الفضة المضاف إليه 
جزء من الرصاص حتى يقوى من صالبة الصفائح الفضية الرقيقة، وهي الصفائح التي تقص 
منها الدراهم، ثم تجلى بعد ذلك عن طريق حميها في وعاء، وتطفأ وهي ساخنة في ماء الليمون 
بالنخالة وتغربل  الناعم، ويختم عليها بعد تجفيفها  بالرمل  حتى إذا ظهر بياض الفضة جليت 
منها، وما بقي من فضالت السبائك نتيجة النقص يسبك من جديد، ويعمل دراهم كما حدث في 

بقية السبيكة حتى إذا ما بقي درهم واحد يسبك ثم يجلى ويختم عليه )2(.

ج( إعداد سبيكة الفلوس: 
وتتمثل هذه الطريقة في أن يسبك النحاس األحمر حتى يصير كالماء، ثم يخرج على شكل 
قضبان ويقطع، ثم ترصع وتسبك بالسكة، وينقش على أحد الوجهين اسم السلطان ولقبه ونسبه 

وعلى الوجه اآلخر اسم بلد الضرب وتاريخ السنة التي ضرب بها. 
ويالحظ على الفلوس أن بعضها صنع من النحاس األحمر، وبعضها اآلخر صنع من البرونز 
وهي عبارة عن مخلوط من النحاس األحمر والقصدير، ومن السهل التفريق بين النوعين بالعين 
النحاس  خامة  تظهر  عليها  التنظيف  عملية  إجراء  بعد  كل سبيكة  لون  إلى  وبالنظر  المجردة، 

حمراء المعة، بينما تظهر خامة البرونز ذات لون نحاسي متأكسد )٣(. 
يمكننا هنا القول بأن الفلوس قد خضعت في صناعتها لطريقتين:

األولى: الضرب بالقالب على أجزاء مستديرة مأخوذة من قضبان معدنية مسبوكة.
الثانية: طريقة الصب في قالب معد للفلوس مع الضغط على السبيكة وهي لينة بقوالب معدنية 

فتطبع من الوجهين)٤(. 
وال نستطيع أن نستمد أية معلومات أخرى عن الفلوس اإلسالمية وخاصة أن هذه الفلوس قد 

وجد بعضها مدفوناً تحت األرض أو محفوظاً في أوان فخارية )٥(. 

الجاسر، »المعادن القديمة في بالد العرب »، ص١١0.   )١(
رحاحلة، النقود ودور الضرب، ص٧٣.   )2(

دفتردار، ذخائر المدينة المنورة، ص82.  )٣(
رحاحلة، النقود ودور الضرب، ص٧٣.  )٤(

فهمي، فجر السكة، ص٥٧.   )٥(
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دور السك
الذي صاحب  الملحوظ  التطور  السكة والذي تزامن مع  الذي شهدته صناعة  للتطور  نظراً 
نشأة الدولة اإلسالمية فإنه أصبح لزاماً وجود مكان رسمي يعنى بهذه الصناعة لما تمثله من 
شريان حيوي القتصاد الدولة، وما ترمز إليه من سلطات للحاكم أو الخليفة. ومن هذا المنطلق 
جاءت فكرة إنشاء دور لضرب السكة، وهو األمر الذي جعل هذه الدور تنتشر في مدن مختلفة 
في أنحاء الدولة اإلسالمية، وبعض هذه المدن ال زال قائماً، وبعضها اآلخر قد اندثرت معالمه، 
وأصبح أثراً بعد عين. كما أن دور الضرب يكاد يكون بعضها معروفاً وبشكل تام، وبعضها اآلخر 

لم يرد ذكره في المصادر والمراجع التاريخية إال من باب اإلشارة.
والبد أن نسجل هنا أن العرب قد أنشئوا دوراً جديدة للضرب مع ما يسجل لهم من فضل 
في أحياء كثير من دور السك الرومانية القديمة التي قضي عليها البيزنطيون في الشرق العربي 

وأوقفوا نشاطها لكنها ما لبثت أن عمرت ودبت الحياة فيها من جديد على يد العرب )١(. 
ولعلنا ونحن في سياق الحديث عن دور الضرب اإلسالمية في الجزيرة العربية أن نقف أوالً 
على ما تحتويه هذه الدور بين جنباتها من أيدي عاملة، ونتحدث عن كل صاحب وظيفة مع تبيان 

ما يقوم من عمل داخل هذه الدار.
وسنتحدث أوالً عن: 

المشرفون على دور الضرب:
وهم المؤسسة التي تقوم باإلشراف اإلداري والفني على إصدار ومراقبة النقود في الدولة، 

وهي تشبه تماماً المصرف المركزي في عصرنا الحاضر.
وتتألف من: 

أ( الشؤون اإلدارية:
كانت أعمال اإلدارة في دور الضرب موكولة إلى الرئيس األعلى الذي تناط به أعمالها، ويسمى 
ولعل  ديني،  رئيس  إلى  يسند  السك  دار  على  الرسمي  اإلشراف  أن  وقيل:  الضرب  دار  متولي 
السبب في إشراف القاضي على دار الضرب هو ضمان شرعية الدنانير والدراهم التي تصدر 
عن دار الضرب بأسمائهم سواء من حيث جواز العيار والوزن، ال سيما إذا عرف أن القاضي كان 

يجتهد في خالص الذهب وتحرير عياره )2(.
أما متولي دار الضرب فكانت له السلطة المباشرة على العمال في الدار، ومن ثم لم يكن 

رحاحلة، النقود ودور الضرب، ص8١.  )١(
الهمداني، الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء، ط١، ص ١٧٤ 0  )2(
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وجوده يتعارض مع إشراف القاضي من الوجهة اإلدارية بكل كثيراً ما كان يلتقي باختيار من 
يريد من نواب الحكم المباشرة على دار الضرب.

وعلى أية حال فإن أعمال دار السك مهما تنوعت فهي ال تخرج عن اإلشراف على تعديل عيار 
بعض الدنانير، والختم عليها بعد االنتهاء من العمل.

وقيل إن هناك كثيراً من اختصاصات بعض الموظفين غير القاضي، ومتولي الضرب ومن بيد 
هؤالء المشارف والشاهد.

أما مهام المشارف فهي حفظ جميع الحوا صل من ذهب وفضه وسكك وعدد وأدوات وآالت، 
وخطه  بالحساب  والمقابلة  والفضة،  الذهب  عياري  وزن  وتحرير  األتون،  وختم  األقداح  وختم 
بما عليه من أعمال وبما  الدار  الشاهد فهو يشهد على جميع ما حوت  أما اختصاص  بذلك، 

شرفته إياهم ومقابلته على الحساب، وخطه بذلك عليه )١(. 

النواحي الفنية: 
تتركز النواحي الفنية في كل ما يتعلق بعهد المعادن النفيسة والنحاس وتحديد عيار الذهب 
والفضة، ثم ختم السكة بقوالب الضرب، وهي في الواقع أهم األعمال التي تحقق الغرض من 
قيام دار الضرب، وقد حدد ابن بعره)2( الموظفين الذين كانوا يقومون بتنفيذ هذه األعمال الفنية 

وهم »المقدم« وهو رئيسهم و»النقاش« و»السباك« و»الضراب«. 
1 - المقدم: 

وهو أهم شخصية فنية بدار الضرب وموكول إليه أعمال كثيرة وخطيرة لعل أهمها: »حفظ 
عياري الذهب والفضة من ثالثة أوجه: 

أولها: تحقيق معرفة وزن أصل كل هرجه »سبيكة« ترد إلى دار الضرب ومبلغ نقصها كل يقع 
قاربت  إذا  الهرجة  تبديل  ليأمن  الجواز  استقر عليها عند  ما  »ومبلغ  السبك  »عند  التعليق  في 
الجواز بما هو دونها في العيار أو مع الجايزة غير مختومة من غير علم المستخدمين فتضيع على 
الديوان واجبها ووقيدها، أو ربما يكون عند صاحب الهرجة سكة فيختمها خارج الدار، ويكون 
كلما عمل في دار الضرب هرجه بواجب الديوان »يكون« قد عمل في بيته أضعافها بال واجب )٣(.
إلى  يتطرق  ال  األتون حتى  على  ويختم  األتون من سبائك،  مافي  معرفة  من  للمقدم  والبد 
السبائك أبواب الفساد »من وجوه شتى أولها أن الهرجة إذا قاربت الجواز كان من الممكن أن 

ابن مماتي، قوانين الدواوين، ص٦8.   )١(
ابن بعره،كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية، ص١2٤.  )2(
ابن بعره، كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية، ص٧١.  )٣(
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يعمل صاحبها في بيته عيار أصل وفرع من ذهب وغيره وفرع من ذهب واحد علّمها)١( بعالمات 
شبيهة بعالمات المستخدمين في األصل والفرع، وختم القدح بختم يشبه ختم الدار وأودعه 
األتون سراً، فإذا عمل المستخدمون عياراً لتلك الهرجة التي قصد صاحبها سرقتها وأودعها 
األتون فال يخرج إال القدح المختم فإذا اعتبروا وزنه وجدوه جائزاً فيؤمر بختم الهرجة، وهي 
ناقصة العيار على غير علم منهم، أو يسرق صاحب الهرجة قدح العيار من األتون ويفتح ويقص 
من أوراق األصل مقدار نصف الفرع، ثم يعاد القدح، ويختم كما كان، ويودع األتون، فإذا اعتبر 
فيختمها  جازت  قد  الهرجة  أن  المستخدمون  فيظن  الفرع  األصل  وافق  خروجه  عند  وحرر 
)المقدم( وهي ناقصة العيار أو يبدل )صاحب الهرجة( أوراق األصل والفرع بأوراق مذهبات 
الرقيقة  السحالة  الذهبية  الفضه  من  ويؤخذ  والفرع،  األصل  التحرير  في  فيوافق  وهي أصل 
فيجعل منها وزن قيراط في قطعة من طين البواتق ويلطخ ذلك الطين في جوف بوتقة صغيرة 
أختلط  فقد  فيها  فإذا سك  األصل  هو  الذي  األميري  العيار  لوقت  مهيأة  البوتقة  هذه  تكون 
بالسبك هذا القيراط الفضه مع الذهب فينقص عياره فإذا اعتبر يكون الفرع أعلى من الذهب 

األصل فيظن جواز الهرجة وهي ليست بجائزة )2(.
ويتضح لنا مما يذكره ابن بعرة الدور الهام والدقيق الذي يلعبه »المقدم« بدار الضرب في ظل 
ما يحيط به من الكثير من المزيفين الذين يتقدمون إلى دار الضرب بسبائك بقصد خيط عيارها 
أو لضربها سكة نظير دفع أجر معين، مع العلم بأن هذه الحقائق الخطيرة عن وظيفة »المقدم« 

ليست هي كل ماهو ملحوظ به إنما ذلك يقتصر فقط على المحافظة على عيار الذهب.
أما عن مهمة »المقدم« في السبائك الفضية فقد تحدث عنها ابن بعرة )٣( فقال: »وأما حفظ 
الدار بحضور  في  إال  الفضة  أن ال يصفي حجر  األول:  الباب  أبواب:  ثالثة  فمن  الفضة  عيار 
العدول ومباشرة المقدم، ويُعرف حجر الفضة بطيه على الحار فإن تفزر ذلك الحجر فيعاد إلى 

التصفية«.
الباب الثاني: أن ال يتولى وزن الفضة والنحاس وإيداعها الكور سواه مالزمته الكور إلى حين 
يفرغ السبك، ومنع من يقرب إلى الكور غير السباك خشية من تتميم أو إضافة نحاس زائد على 

التعديل.
الباب الثالث: وهو الباب الكبير وهو الخلل بمعرفة وجوه حفظ العيار وذلك تسعة أبواب ألنه 
ربما وقع التفريط في تعديل الفضة والنحاس أو السهو أو التتميم وقت السبك فال يظهر ذلك 

الوقت اعتبار العيار.

في األصل: عملها، ابن بعره، كشف االسرار، ص٣٥.   )١(
الهمداني، الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء، ص ١8٦.  )2(

ابن بعره، كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية، ص92.   )٣(
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الخطأ من خمسة  العيار هو مظنة  أي وقت عمل  التعديل  االحتراز عنه وقت  والذي يجب 
وجوه: أما المخلوط بمبان الطوب أعني الجير والرماد أو في الطوب الذي حول البوطه أو في 
السروباش، أو في الماسكة الحديد الذي يعدل به الوسخ، ويبقى الفحم على وجه المسبوك أو 

في رمي قطعه فضه في البوطه على حين.
2 - النقاش: 

ومهمة النقاش هي نقش السكة أي حفر الكتابات - المزمع إبرازها على السبيكة - مقلوبة 
»على القالب األم« وعميقة إلظهار بروزها بوضوح على السكة والذي يلزم النقاش إن لم يكن أميناً 
أن يختم على يده كجاري العادة ومن لوازمه أن ال يشتغل بشيء سوى نقش السكة ليمهر فيها 

ويتخصص ليصل مبلغ المتقن الحاذق )١(.
3 - السّباك: 

والذي يلزم السّباك هو أن يحضر وزن النحاس قبل طرقه في البوتقة والفضه في حال السبك 
فإن َدَرك ما يكون في ذلك عليه ومتى اختل العيار كان هو المأخوذ به، فإن درك الحاصل في 

حال السبك عليه والمسلم تحت يده )2(.
4 - الضّراب: 

ال يقتصر عمل الضّراب على السبيكة إلنتاج سكة مضروبة فقط بل أيضاً الختم على السكه 
المصبوبة ما دمنا نسلم بوجود طريقة أخرى إلنتاج السكة غير الطرق بالمطرقة وهي طريقة الصب 
في القالب والختم على المعدن قبل أن يبرد وتعود إليه صالبته، وال تعرف ما إذا كان الضّراب نفسه 

هو الذي يقوم بطرق السبائك الذهبية لتصفيتها قبل الضرب عليها بالقالب من عدمه.
ويذكر ابن بعّره )٣( أن الضّراب يحمي الفضه حموين أولهما أخف من الثاني وتطريق )تصفيخ( 
الثانية أكثر من األولى ليسلم )ليخلص( الفّضه وقت الخالص من السواد والحمرة وأن ال يطفئ 
يختم على سكة  وأن ال  بياضها،  كل  ليظهر   )٤( بالسماق  يدعكها  وأن  والخل  بالملح  إال  الفّضه 

دراسة، ومهما نقص من وزن الفضه وقت العمل لزمه أن يقوم به من أجرته.
وبهذا يكون اختصاص الضّراب إعداد القضبان المعدنية من السبائك المصهرة إلنتاج الدنانير 
أو الدراهم أو الفلوس أيضاً أو الختم على األجزاء المستديرة من كل معدن منها ثم جالء سكة 

الذهب والفضة قبل السماح بتداولها. 

ابن بعره،كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية، ص9١.  )١(
ابن مماتي، قوانين الدواوين، ص ١22.  )2(

ابن بعره، كشف االسرار العلمية بدار الضرب المصرية العلمية، ص٣٧.  )٣(
السماق هو خشب شجرة السماق واسمه البالشيه R.coriaria وبالفرنسية Sumac انظر ابن بعره، كشف األسرار العلمية بدار   )٤(

الضرب المصرية، ص٣٧.
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ضربت المسكوكات في الجزيرة العربية بعدة مدن هي:

أرض الخط، الخط، أوال:
ضرب بها الحسن بن عبداهلل بن علي العيوني المسكوكات فيما بين سنتي )٥٥٤ - ٥٤9هـ( )١(.

بيشة: 
ضربت بها المسكوكات في العصر العباسي، ومن أقدمها درهم ضرب سنة ١8٦هـ في عهد 
الخليفة هارون الرشيد، وضربت بها مجموعة من الدنانير العباسية في عهد الخليفة المطيع 
هلل )٣٣٤ - ٣٦٣هـ/9٤٦ - 9٧٤م(، أيضاً ضرب بها إسحاق بن إبراهيم حاكم الدولة الزيادية 
مجموعة من الدنانير، وسجل عليها اسم الخليفة المطيع هلل، ألن الدولة الزيادية كانت من الدول 

التابعة للخالفة العباسية.)2(

تـعـز:
 ضرب بها المعز إسماعيل بن طغتكين األيوبي المسكوكات، وتبعه في ذلك أخوه الناصر أيوب، 
والملك المسعود يوسف، وسار بنو رسول على نهج األيوبيين فضرب بعض حكامهم المسكوكات 

في تعز وهم:
الملك المظفر يوسف بن عمر.- 
الملك األشرف إسماعيل بن العباس.- 
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل. - 
الملك المنصور عبداهلل بن أحمد بن إسماعيل.)٣(- 

تلفم، ظفار:
داود  ابنه  الرسي، وضرب  بن حمزة  عبداهلل  باهلل  المنصور  اإلمام  بهما مسكوكات  ضربت 

المسكوكات في ظفار)٤(. 

الدملوة:
 من الحصون التي ضربت المسكوكات الرسولية في عهد الملك المنصور عمر ابن علي)٥(.

الشرعان، نقود الدولة العيونية في بالد البحرين، ص 9٥.  )١(
الشرعان، نقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص ١١٤.  )2(

فرغلي، دراهم أيوبية غير منشورة من ضرب اليمن، ص ١٦١.  )٣(
خليفة، »نقود فضية نادرة من عهد الدولة الزيدية الثانية في اليمن«، ص ١١.  )٤(

الطميحي، مسكوكات بني رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ص ١١٣.  )٥(
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ذو جبلة:
 تقع جبلة أو ذي جبلة في طرف مدينة إب المعروفة باليمن من الغرب، وكانت فيما مضى 
عاصمة للدولة الصليحية في عهد الملكة أروى بنت أحمد. وهي دار ضرب ضربت بها بعض 

المسكوكات في عهد الدولة الصليحية.)١(

حصن تعز:
 ضربت به المسكوكات في عهد الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي)2(.

ذمار: 
ضربت الدولة الزيادية المسكوكات في ذمار، ومنها دينار ضرب سنة ٣٣٧هـ/9٤9م في عهد 

إسحاق بن إبراهيم)٣(.

ريـدة:
 ضربت بها المسكوكات في عهد الناصر أيوب بن طغتكين األيوبي.)٤(

زبيد: 
وقد اتخذ محمد بن زياد مدينة زبيد وجعلها عاصمة للدولة الزيادية التابعة للخالفة العباسية، 
وبعد سقوط الدولة الزيادية تنافست الدول التابعة للخالفة العباسية والمستقلة عنها للسيطرة 

على زبيد.
واتخذ بنو نجاح من زبيد عاصمة لهم وداًرا لضرب المسكوكات، وحاول الصليحيون اإليحاء 
بأنهم سيطروا على زبيد عن طريق ضرب دنانير في زبيد سنوات ٤٤٥، ٤٤٧، ٤٥١هـ، وسبقت 
اإلشارة إلى احتمال ضرب هذه المسكوكات خارج زبيد ألنها كانت تقع آنذاك تحت سيطرة بنو 

نجاح، وضربت بزبيد المسكوكات في عهد بني مهدي ومنها درهم ضرب سنة ٥٥٦هـ)٥(.
وضرب األيوبيون المسكوكات في زبيد، وخلفهم بنو رسول واتخذوا من زبيد داًرا للضرب.

صعدة:
كانت صعدة عاصمة لدولة بنو الرسي وتعود أقدم المسكوكات التي ضربت بها في ضوء ما 
وصلنا إلى سنة 29٦هـ في عهد اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، ثم ضرب خلفاؤه بها 

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية منذ العصر العباسي وحتى القرن التاسع الهجري، ص١١٤.  )١(
فرغلي، دراهم أيوبية غير منشورة من ضرب اليمن، ص 2١٤.  )2(

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص ١١٣  )٣(
فرغلي، دراهم أيوبية غير منشورة من ضرب اليمن، ص ١٦٧.  )٤(

الزيلعي، أضواء جديدة على دولة بني مهدي من خالل درهم فضة ضرب زبيد عام ٥٦٦هـ، ص ١29  )٥(
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المسكوكات وهم: الراضي باهلل، والناصر لدين اهلل، والمنصور باهلل القاسم العياني والمنصور 
باهلل عبداهلل بن حمزة، والمهدي لدين اهلل.

وعندما تحالف الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي مع بعض بني الرسي الخارجين على 
المهدي لدين اهلل سيطر المظفر على صعدة، وضرب بها المسكوكات، ومنها درهم ضرب سنة 

٦8٥هـ.)١(

صنعاء:
صنعاء حاضرة اليمن، وال شك فقد ضربت بها المسكوكات في العصرين األموي والعباسي، 
كما حرصت الدول التابعة للخالفة العباسية والمستقلة عنها على ضرب المسكوكات في صنعاء، 
وكان ضرب المسكوكات بها دلياًل على السيطرة عليها، وهي أول دار ضربت بها مسكوكات دولة 
بني الرسي منذ سنة 288هـ في عهد مؤسس الدولة اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين،، 
وبعد اإلمام الهادي ضرب بعض خلفائه المسكوكات في صنعاء وهم: الداعي يوسف سنة ٣٧0هـ، 

والمهدي لدين اهلل فيما بين سنتي )٦٤8 - ٦٥0هـ(.
ومن الدول التابعة للخالفة العباسية التي ضربت المسكوكات في صنعاء بنو يعفر والدولة 
الزيادية، والدولة األيوبية، والدولة الرسولية، فمن بني يعفر ضرب بها أسعد بن يعفر المسكوكات 
سنة ٣١٣هـ، ومن الدولة الزيادية ضرب المسكوكات بصنعاء كل من: إسحاق بن إبراهيم سنة 
٣٤٤هـ، والمظفر بن علي سنة ٤١٦هـ، ومن األيوبية ضرب المسكوكات بصنعاء كل من: الناصر 
أيوب بن طغتكين، والملك المسعود يوسف ومن الدولة الرسولية الملك المنصور عمر بن علي 
بن رسول الذي ضرب بصنعاء سلسلة من الدراهم والفلوس فيما بين سنتي ٦٤١ - ٦٤٤هـ. كما 

ضرب بها خلفه وابنه الملك المظفر يوسف بن عمر سلسلة من الدراهم. )2(

عـثـر: 
وقد انفرد بنو طرف أمراء مخالف عثر بضرب المسكوكات في عثر فيما بين سنتي ٣٥١ - 

٣9٣هـ، وهم: 
األمير محمد بن القاسم.. ١
األمير أبو يعفر السمو بن محمد.. 2
األمير أبو محمد المعمر بن محمد.. ٣
األمير سليمان بن طرف. . ٤
األمير الفرج الطرفي)٣(.. ٥

يوسف، محاوالت بني الرسي للسيطرة على صنعاء كما ترويها المسكوكات، ص ٤0٣   )١(
يوسف، محاوالت بني الرسي للسيطرة على صنعاء كما ترويها المسكوكات، ص ٤0٣.  )2(

الشرعان، التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، ص ١8٧ - ١90.  )٣(
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عـدن:
ضرب األمير أبو علي محمد بن القاسم بن طرف )٣٤٦ - ٣٥9هـ/9٥٧ - 9٧9م( المسكوكات 
في عدن طوال فترة حكمه، وضرب جميع حكام الدولة الصليحية المسكوكات في عدن، وكذلك 
بنو زريع، وضربت بعدن المسكوكات األيوبية في عهد كل من: توران شاه بن أيوب، والناصر أيوب، 

والملك المسعود يوسف، ثم ضربت بها المسكوكات الرسولية في عهد كل من:
الملك المنصور عمر بن علي.- 
الملك المظفر يوسف بن عمر.- 
الملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف.- 
الملك المجاهد علي بن داود.- 
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل. )١(- 

ُعمان:
كلتا  وضربت  وجيه،  وبنو  سامة،  بنو  هما:  العباسية  للخالفة  تابعتان  دولتان  بُعمان  قامت 
الدولتين المسكوكات بُعمان فيما بين سنتي )299 - ٣٦١هـ(، ثم ضرب بها البويهيون المسكوكات 

منذ سنة ٣٦2هـ وحتى أواسط القرن الخامس الهجري.
لكن دولة األئمة األباضية كانت مستمرة مع الدول التابعة للخالفة العباسية، ويدل على ذلك 
المسكوكات التي ضربها رضوان بن جعفر بُعمان في سنتي ٣٤٥، ٣٤8هـ، ثم ضربت المسكوكات في 
عهد كل من اإلمامين: الخليل بن شادان )٤0٧ - ٤2٥هـ( واإلمام راشد بن سعيد )٤2٥ - ٤٤٥هـ(.

سجل الحاكم البويهي أبو كاليجار مكان الضرب على ديناره المضروب بُعمان سنة ٤٣٦هـ)ُعمانه(، 
وليس ُعمان وهو االسم الذي كان يطلق على ُعمان باللهجة الدارجة، كما ضرب بنو مكرم عمال 

بنو بويه بُعمان خالل الفترة ما بين سنتي ٣90 - ٤٣2هـ)2(.

كحالن:
 ضربت بها المسكوكات في عهد المتوكل بن عبداهلل بن حمزة الرسي.)٣(

المدينة المنورة:
بوصفها  المؤمنين  أمير  لقب  إلى  مضافة  المنورة  المدينة  اسم  األموية  الفلوس  على  سجل 
مكاًنا للضرب كما يلي: )المدينة معدن أمير المؤمنين(،ولم يرد على الدنانير األموية التي ضربت 
في شرق العالم اإلسالمي مكان الضرب، إال أن الدنانير التي نقش عليها عبارتي: )معدن أمير 

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية منذ العصر العباسي وحتى القرن التاسع الهجري، ص ١١٣.  )١(
المطيري، »النقود العباسية في حواضر الجزيرة العربية«، ص 2٣٣.   )2(

خليفة،« نقود فضية نادرة من عهد الدولة الزيدية الثانية في اليمن«، ص ١١ - ٣9.  )٣(
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المؤمنين(، )معدن أمير المؤمنين بالحجاز(، وتحمل تاريخ ضرب سنوات: )89هـ، و9١هـ، و92هـ، 
و١0٥هـ()١(. 

مكة المكرمة: 
يعد درهم الخليفة العباسي المأمون المضروب في مكة المكرمة سنة 20١هـ أقدم المسكوكات 
الباحثين، وبصفة عامة فإن المسكوكات  التي ضربت بها حتى اآلن في حدود ما وصل إلى علم 
المضروبة بمكة نادرة جًدا إذ أنها قد ضربت في مناسبات خاصة، ومنها درهمان عباسيان ضربا 
فيها سنة 28٣هـ، 29٣هـ.، ودرهم ضرب في عهد الملك المسعود يوسف األيوبي، ولكن تاريخ الضرب 

عليه غير واضح، وضرب الملك المظفر يوسف بن عمر الرسولي درهًما بمكة سنة ٦٥١هـ)2(.

المهجم:
وتعد من أهم دور ضرب المسكوكات الرسولية )٣( إذ ضربت بها المسكوكات في عهد كل من:.

الملك المظفر يوسف بن عمر.- 
الملك المؤيد داود بن يوسف.- 
الملك المجاهد علي بن يوسف.- 
الملك األفضل العباس بن علي.- 
الملك األشرف إسماعيل بن العباس.- 
الملك الناصر أحمد بن إسماعيل. - 

كما ضربت بالمهجم مسكوكات محمد بن ميكائيل الذي خرج على الملك المجاهد علي ابن 
يوسف، وضرب المسكوكات سنتي ٧٦٣هـ، ٧٦٤هـ.)٤(

اليمامة: 
في أواخر العصر األموي ظهرت »حجر« عاصمة اليمامة بوصفها مكاًنا للضرب على مسكوكة 
في  الفلوس  العباسي ضربت  العصر  وفي  ١٣١هـ،  سنة  أنها ضربت  وذكر  زامباور  إليها  أشار 
»حجر« ومنها فلس ضرب سنة ١٥٧هـ، ثم ظهرت »حجر« على الدراهم المضروبة باليمامة في 
سنوات ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧هـ، أما مكة المكرمة فلم تظهر بوصفها داًرا لضرب المسكوكات إال منذ 

سنة 20١هـ إذ ضرب بها درهم للخليفة العباسي المأمون )٥(.

)١(  شما، سمير، »المدينة معدن أمير المؤمنين« ص ١0٦ - ١09.  - انظر : شما، : »نقود الجزيرة العربية أثناء خالفة بني أمية«، 
ص١٦.  - انظر : شما : »أحداث عصر المأمون كما ترويها النقود«، ص٤٤١.
الشرعان، نقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص ١١2 - ١١٣.  )2(

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية منذ العصر العباسي وحتى القرن التاسع الهجري، ص ١١٥.  )٣(
الطميحي، مسكوكات بني رسول الفضية المحفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي ص ١١٣.  )٤(

الشرعان، نقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة محفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي، ص١١2 - ١١٣.  )٥(
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تعريف الكنى
در بأب أو أم أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت على  اتفق أهل العربية على أن الكنية هي ما ُصِّ

األصح في األخيرين.
أما األصوليون فقالوا هو ما يدل على المراد بغيره ال بنفسه.

وعند أهل البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صحيح في الداللة عليه لغرض من األغراض 
كاإلبهام على السامع أو لنوع فصاحته )١(.

وينقسم أغراضه عندهم إلى ثالثة أقسام:
أن يكنى عن شيء يستفحش ذكره.- ١
أن يكنى لرجل تعظيماً له وتوقيراً.- 2
أن تقوم الكنية مقام االسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه كأبي لهب.- ٣

والكنية جمعها كنى بالضم، وكذا في المفرد والكسر فيها لغة مثل برمه وبرم وسدرة وِسْدر. 
وقد ذهب أهل الحديث في تعريف الكنى مذهب أهل النحو كما سبق وتقدم مفهومهم عندهم.

أقسام الكنى عند المحدثين:
تنقسم الكنى إلى قسمين أساسيين ويتفرعان إلى فروع كثيرة فأما القسمان فهما: 

أواًل: الكنى المجردة وتنقسم إلى قسمين:
أ- من ليس له اسم سوى كنيته كأبي بالل األشعري كان يقول اسمي كنيتي.

ب - من ال يعرف بغير كنيته، ولم يوقف على اسمه ومنهم أبو شيبة الخدري المدني.

ثانيًا: الكنى المقيدة:
أ- من لـه كنيتان إحداهما لقب كعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، كنيته أبو الحسن ويقال 

له أبو تراب لقباً.
ب - من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد.

ج - من لـه اسم معروف، ولكنه اختلف في كنيته مثاله: زيد بن حارثة مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجه وقيل أبو زيد وقيل أبو عبداهلل.

د - من عرف بكنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي اهلل عنه.
هـ - من اختلف في اسمه وكنيته وهو قليل كسفينة، قيل اسمه مهران، وقيل عمير، وقيل صالح 

وكنيته قيل أبو عبدالرحمن، وقيل أبو البختري.
و - من اشتهر باسمه وكنيته كاألئمة األربعة.

ابن الحجاج، الكنى واألسماء، ج١، ط١، ص٧.  )١(
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ز - من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معروفاً كأبي الضحى مسلم بن صبيح )١(. 
والشاهد في قوله مزيقيا عمرو، فإن مزيقيا لقب، وعمرو اسم صاحب اللقب وقد قدم هذا 
اللقب على االسم كما هو واضح من البيت، أما قوله »عامر ماء السماء« فقد جاء على األصل )2(.

يظهر لنا من خالل ما سبق أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سوأه، ويدخل تحت قوله: سوأه 
االسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع االسم، أما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية 
زين  فتقول:  الكنية  على  اللقب  تقدم  أن  وبين  العابدين،  زين  عبداهلل  أبو  فتقول:  اللقب،  على 
العابدين أبو عبداهلل، وهذا الذي ذكره الشارع، وهو ما ذكره كبار النحويين من تقديم الكنية على 

اللقب أو تأخيرها عنه.
وتقديمها  عليها  تقديمه  جواز  ذكروه  فالذي  الكنية  مع  اللقب  أي  كان  إن  السيوطي:  ويقول 

عليه)٣(.
قال أبن هشام: »وفي نسخة من الخالصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي 
الناقة، وليس كذلك. ومعنى ذلك أنه قد وردت في النسخة المعتمدة عنده على  عبداهلل أنف 
الوجه الصحيح في نظر الجمهور، وذكر الشارح هنا نص هذه النسخة: وذا اجعل آخر إذا اسما 

صحبا» )٤(.
وإن يـكـونا مفـرديـن فأضـف حـتماً، وإال، اتـبع الـذي ردف.

إذا اجتمع االسم واللقب، فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو االسم مركبا واللقب مفردا، 
أو االسم مفردا واللقب مركبا، فإن كانا مفردين وجب عند البصريين اإلضافة نحو هذا سعيد 

كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز.
وأجاز الكوفيون اإلتباع فتقول: هذا سعيُد كرَز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيِد كرَز.

ِثيْن بالكنى: عناية الـُمحدِّ
إن معرفة الكنى من العلوم التي تُمس إليها الحاجة، وخاصة عند المحدثين ولذلك أعطوها 
من العناية البالغة ما تستحق، فبذلوا ما بوسعهم لتجميعها، وتعيين أصحابها ودققوا النظر فيها 
كثيراً، فأحاطوا بجميع جزيئاتها، وأن هذا االهتمام يدل على أهمية هذا العلم، وما يترتب عليه.

ومن المعلوم أن السند الصحيح هو المتصل إلى المشرع دون انقطاع لذلك فقد اهتم علماء 
الحديث بدراسة السند والعناية بكل ما يتعلق به )٥(، وعناية المحدثين بالكنى ترجع إلى األخطاء 

ابن الحجاج، الكنى واألسماء، ص١0.  )١(
الغساني، كتاب األلقاب، ص22.   )2(

السيوطي،«رسالة في معرفة الحلي«، ص٥٤.  )٣(
الغساني، كتاب األلقاب، ص2٣.   )٤(

الذهبي، المقتنى في سرد الكنى، ص١٣.  )٥(
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الجسيمة التي تترتب على الجهل بها، حيث أن الراوي يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فيظنها من 
ال معرفة لـه رجلين، وربما ذكر بهما معاً فيتوهم أنهما رجلين، ومثال ذلك الحديث الذي رواه 
الحاكم في المعرفة من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبداهلل 

بن شداد وعن أبي الوليد عن جابر مرفوعاً: من صلى خلف اإلمام فإن قراءته له قراءة)١(.
وذكر الحاكم: عبداهلل بن شداد وهو أبو الوليد بيّنه ابن المديني »وقد اشتهر بعض الرواة 
بكناهم فور ذكرهم في أسانيد الحديث دون التصريح بأسمائهم، أو بالتصريح بها مرة وإغفالها 
واالكتفاء بالكنية مرة أخرى«، وقد بين هذا اإلمام الذهبي في مقدمة كتابه فقال: »فإن الناس 
أقسام منهم من اسمه كنيته، أو ال يعرف بغير كنيته، ومنهم من اشتهر بالكنية وخفى اسمه، ومنهم 
من اشتهر باسمه أو نسبه وخفيت كنيته، ومنهم من اشتهر باألمرين، ومنهم من ال يعرف سواء 

سمي أم كني)2(.
وقد قسم اإلمام النووي في التقريب هذا النوع إلى تسعة أقسام فقال: 

األول: من سمي بالكنية ال اسم له غيرها، وهم ضربان:
أ( من لـه كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد 

الرحمن. ومثله أبو بكر بن عمرو بن حزم كنيته أبو محمد.
ب( من ال كنية له كأبي بالل عن شريك، وكأبي حصين بفتح الحاء عن أبي حاتم الرازي.

الثاني: من عرف بكنيته ولم يعرف لـه اسم، كأبي أُناس بالنون صحابي وأبي مويهبة مولى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبي شيبه الخدري، وأبي بكر بن نافع مولى ابن عمر، وأبي النجيب بالنون 

المفتوح، وقيل بالتاء المضمومة، وأبي حريز بالحاء والزاي الموقفي )٣(.
الثالث: من لقب بكنيته وله غيرها اسم وكنية، كأبي تراب على ابن أبي طالب أبي الحسن، 
وأبي الزناد عبداهلل بن زكوان، وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن وأبي تميله 
يحيى بن واضح، وأبي اآلذان الحافظ عمر بن إبراهيم أبي بكر، وأبي الشيخ الحافظ عبداهلل بن 

محمد بن محمد، وأبي حازم العبدوي عمر بن أحمد أبي حفص.
الرابع: من لـه كنيتان أو أكثر كابن جريج أبي الوليد، وأبي خالد، ومنصور الفراوي، أبي بكر وأبي 

الفتح، وأبي القاسم )٤(.

الحديث ضعيف تكلم عليه محقق سند الدار القطني )٣2٣/١(، والبيهقي في المعرفة، والزيلعي في نصب الراية )2/٧(،   )١(
ص١9. انظر الذهبي، المقتنى في سرد الكنى، ص2١. 

الذهبي، المقتنى في سرد الكنى، ص22.  )2(
النووي،األذكار،ص٧8.  )٣(

ابن الحجاج، الكنى واألسماء، ص٣٤.  )٤(
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الخامس: من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد، وقيل: أبو محمد، وقيل أبو عبداهلل، وقيل: أبو 
خارجه، وخالئق ال يحصون وبعضهم كالذي قبله.

السادس: من عرف بكنيته واختلف في اسمه كأبي بصرة الغفاري حميل بضم الحاء المهملة 
على األصح، وقيل بجيم مفتوحة، وأبي جحيف وهب وقيل: وهب اهلل وأبي هريرة، عبد الرحمن 

بن صخر الدوسي على األصح من ثالثين قوالً، وهو أول مكنى لها وأبي بردة بن أبي موسى.
قال الجمهور: عامر وابن معين الحارث، وأبي بكر بن عياش المقري فيه نحو أحد عشر، قيل: 

أصحابها بها شعبة وقيل: أصحها اسمه كنيته.
السابع: من اختلف فيهما كُسُفينة مولى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قيل: عمير وقيل صالح وقيل: مهرات 

أبو عبد الرحمن وقيل: أبو البحتري.
الثامن: من عرف باالثنين كآباء عبداهلل أصحاب المذاهب سفيان الثوري ومالك ومحمد بن 

إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. 
التاسع: من اشتهر بهما مع العلم باسمه كأبي إدريس الخوالني عائذ اهلل رضي اهلل عنهم 

أجمعين )١(. 

باب مايقع علي الخليفة من الكنية:
يذكر القلقشندي في كتابه مآثر اإلنافة في ذكر الخالفة ما يقع على الخليفة من الكنية 
فقال: »فلم تزل الكنى جارية على الخلفاء من بدء الخالفة وهلم جرا، وذلك جرياً على عادة 
العرب في االهتمام بشأن الكنية واالعتناء بأمرها، والتعظيم بوصفها فكانت كنية الصديق 
رضي اهلل عنه أبا بكر، وكنية عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أبا حفص، وكنية عثمان بن 
عفان رضي اهلل عنه أبا عمرو، وكنية علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه، أبا الحسن واستمر 
األمر فيهم على ذلك إلى زماننا بل ربما لزمت الكنية أحدهم حتى لم تكن لتفارقه كأبي العباس 
السفاح، وأبي جعفر المنصور، وغيرهما»)2(، ويذكر النووي في األذكار: واألدب أن يخاطب أهل 

الفضل ومن قاربهم بالكنية)٣(.
وجاء في سنن أبي داود والنسائي عن شريح ألحارثي، عن أبيه، أنه وفد على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
مع قومه، فسمعهم رسول اهلل يكنونه بأبي الحكم فدعاه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أن اهلل هو الحكم، 
فلما تكن أبا الحكم فقال: إن قومي اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضي كال الفريقين، 
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما أحسن هذا، فمالك من الولد؟ فقال: شريح ومسلم وعبدا هلل، فقال من 

أكبرهم؟ قال شريح، فقال: أنت أبو شريح.

الذهبي، المقتنى في سرد الكنى، ص2١.   )١(
القلقشندي، مآثر اإلنافة في معالم الخالفة، ص٦٥.  )2(

النووي، األذكار، ص8١.  )٣(
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وقال النووي: »فلو تكنَّ بغير أوالده فال بأس، فلو لم يكن له ولد أصاًل بأن لم يولد له فإنه 
يجوز تكنيه، حتى الصغير، قال: وقد كان تكني جماعة من الصحابة رضوان اهلل عليهم قبل أن 
يولد لهم، كأبي هريرة )١(، وخاليق ال يحصون من التابعين قال: وال كراهية فيه، بل هو محبوب 
بشرطه، ثم قد يكون للرجل كنيتان فأكثر، فقد كان ألمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اهلل 

عنه، ثالث كنى، أبو عمرو وأبو عبداهلل وأبو ليلي«.
وخالصة الحديث أن المسلمين قد اهتموا اهتماماً بالغاً بالكنية فأصبحت ذا شأن عندهم 
ال سيما وهي مرادفة ألسمائهم التي عرفهم الناس بها، وهذا ما دأبوا عليه من سالف عصورهم 
حتى وقتنا الحاضر، فتجد الرجل والمرأة على حد يطيب لهم أن يكنون بالكنية التي يرغبونها 
وأن ينادون بها في مجتمعاتهم، وهو األمر الذي نتفق عليه جميعاً حين نذكر أهمية الكنى في 

تاريخ العرب والمسلمين.

الكنى على المسكوكات المضروبة في الجزيرة العربية

أبو علي:
وهي تعود إلى األمير أبو علي محمد بن القاسم بن طرف )٣٤٦ - ٣٦١هـ/9٥٧ - 9٧2م(:

العمالت  متحف  في  محفوظ  وهو  ٣٥١هـ/9٦2م،  سنة  عثر  ضرب  دينار  مسكوكاته  ومن   
بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض)2( لوحة رقم )١(، ودرهم ضرب عثر سنة ٣٦١هـ/9٧2م، 
وهو محفوظ في وزارة التراث والثقافة بسلطنة ُعمان)٣(،ومن مسكوكاته أيًضا دينار ضرب عدن 

سنة ٣٥٧هـ/9٦8م )٤(، وسجل محمد بن القاسم كنيته على المسكوكات، وهي )أبو علي(. 
أبو شجاع: واصل هذه الكنية )ش ج ع( والشجاعة شدة القلب عند اليأس وقد شجع الرجل 
من باب ظفر وقيل الرجل الشجاع الذي فيه خفة كالهوج لقوته وتعود هذه الكنية لعضد الدولة .

تظهر هذه الكنية على درهم ضرب بعمان سنة ٣٥8هـ/9٧0م وهو محفوظ في وزارة التراث 
والثقافة بسلطنة عمان .

أبو عبداهلل:
 وتعود هذه الكنية إلى المرزبان بن عضد الدولة ونجدها متمثلة في درهم ضرب بعمان سنة 

٣٦2هـ/9٧٤م وهو محفوظ في مجموعة عبداهلل جاسم المطيري.

هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول اهلل واكثر أصحابه رواية للحديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو من بني غنم بن دوس   )١(
توفى في المدينة سنة ٥٧هـ وقيل ٥8هـ. 

متحف العمالت، ص2٤٦.  )2(
الفضلي، قراءة عامة ألهم المجموعات النقدية المحفوظة بوزارة التراث والثقافة، ص2٦2.  )٣(

الشميري، »اليمن سياسياً وإعالمياً من خالل النقود العربية اإلسالمية«، ص٥٤.  )٤(
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ابن رسول اهلل:
وتعود هذه الكنية إلى الداعي إلى الحق يوسف بن يحيى بن أحمد الناصر لدين اهلل، وهو أحد 

حكام دولة بني الرسي، والذي استولى على السلطة سنة )٣٦8هـ/9٧9م(.
وتشير المصادر إلى أن الداعي إلى الحق يوسف بن يحيى هو أول حكام بني الرسي الذي 
نقش اسمه ولقبه على المسكوكات مخالفاً في ذلك نهج أسالفه الذي عادة ماكانوا يكتفون بنفس 

ألقابهم)١(.
ولعل ذكر هذه الكنية في مسكوكات الداعي إلى الحق تؤكد اتصال نسبه برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

ما أكده أسالفه منذ عهد الهادي إلى الحق)2(.
قطر  متحف  في  محفوظ  ٣٧0هـ/980م  سنة  بصنعاء  دينار ضرب  على  الكنية  هذه  وردت 

الوطني لوحة رقم)2(.

أبويعفر وتعود إلى:
أبو يعفر السمو ديناران األول  القاسم، ومن مسكوكان  أبناء محمد بن  ثاني  أبويعفر السمو 

ضرب عثر سنتي٣٧٣هـ/98٤م لوحة رقم )٣( .
ودينار أخر ضرب سنة ٣٧٤هـ/98٥م، وهما محفوظان في متحف العمالت بمؤسسة 

النقد العربي السعودي بالرياض)٣( .

  أبو محمد:
وتعود لألمير محمد بن القاسم، والذي تولى الحكم بعد أخيه أبويعفر السمو, ومن مسكوكاته 
دينار ضرب عثر سنة ٣٧9هـ/99١م، وهو محفوظ في متحف العمالت بمؤسسة النقد العربي 

السعودي بالرياض)٤( لوحة رقم )٤(. 

أبو كاليجار: 
وظهرت هذه الكنية على دينار ضرب بعمان وسجل )ُعمانه( سنة ٤٣٦هـ/١0٤8م وتعود لعضد 
الدولة أبو شجاع حالج بن حاتم احد امراء بنو وجيه بعمان وهو محفوظ في مجموعة عبداهلل 

جاسم المطيري .

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص2٥.  )١(
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص28٥.  )2(

متحف العمالت، ص2٤٧ - 2٤8.  )٣(
متحف العمالت، ص2٤8.  )٤(
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أبو تميم :
األمير  مسكوكات  على  الكنية  هذه  وجدت  وقد  باهلل  المستنصر  الفاطمي  للخليفة  وتعود 
علي بن محمد والذي ضرب مسكوكاته في كل من زبيد، وعدن، ومنها دينار ضرب زبيد سنة 
العربي السعودي)١( لوحة  النقد  ٤٤٥هـ١0٥٧م، والدينار محفوظ في متحف العمالت بمؤسسة 

رقم )٥(.
الصليحي  بن محمد  بن علي  المكرم أحمد  الملك  الكنية على مسكوكات  كذلك نجد نفس 
)٤٥9 - ٤٧٧هـ/١0٦٧ - ١08٤م(، ومنها دينار ضرب عدن سنة ٤٧٥هـ/١08٧ والدينار محفوظ 

في متحف العمالت بمؤسسة النقد العربي السعودي )2( لوحة رقم)٦(.
كذلك نجد كنية أبو تميم على مسكوكات السيدة أروى بنت أحمد )٤٧٧ - ٥٣2هـ/١08٤ 
- ١١٣8م( والتي سجلت على مسكوكاتها كنيتان األولى: )أبو تميم(وهي كنية الخليفة الفاطمي 
الخليفة  كنية  وهي  )أبوعلي(  والثانية:  ١09٤م(،   - ٤8٧هـ/١0٣٦   -  ٤2٧( باهلل  المستنصر 

الفاطمي اآلمر بأحكام اهلل تولى الحكم )٤9٥ - ٥2٤هـ/١١0١ - ١١٣0م(.
ويظهر ذلك جلياً على دينار ضرب عدن سنة ٤٧٧هـ/١089م وهو محفوظ في متحف قطر 
الوطني )٣(، ودينار ضرب ذي جبلة سنة ٤8٧هـ/١098)٤( لوحة رقم )٧( دينار ضرب عدن سنة 

٥2٦هـ/١١٣٧م والدينار محفوظ في مجموعة عبدالمجيد الخريجي)٥(.

أبو السعود:
وترجع هذه الكنية لمحمد بن سبأ أحد أمراء بني زريع، وظهرت هذه الكنية على دينار ضرب 
بعدن ولم يتضح من تاريخ ضربه سوى السنة خمسمئه، وهو محفوظ في مجموعة عبداهلل جاسم 

المطيري )٦( لوحة رقم )8(.

أبو المظفر:
واصلها الفعل ظفر وفي الصحاح ظفر والجمع اظفار ورجل اظفر اي طويل الظافر و)الظفرة( 
الحرب،  في  دولة  ال صاحب  مظفر  ورجل  الفوز  والظفر  العين  تغشي  التي  الجليدة  بفتحتين 
والمعنى االصطالحي لهذه الكنية ان صاحبها رجل محنك على دراية بالحرب وله نصيب وافر 

في الفوز واالنتصار وهي االمور الموهلة لقيادة الدولة .

متحف العمالت، ص١0٤  )١(
متحف العمالت، ص١0٥.  )2(

الجابر، النقود العربية اإلسالمية2، ص٣2٣  )٣(
متحف العمالت، ص١١١.  )٤(

الخريجي، والشرعان، الدينار عبر العصور اإلسالمية، ص١٧٦.  )٥(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص٧8. )يذكر فرج اهلل يوسف أن هذا الدينار ينشر ألول مرة(.  )٦(
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تعود هذه الكنية للناصر أيوب بن طغتكين )٥98 - ٦١١هـ/١202 - ١2١٤م( وهو أحد حكام 
)١(، وتظهر هذه الكنية على درهم ضرب ريده سنة )٥98هـ/١2١0م(  دولة األيوبيين في اليمن 

والدرهم محفوظ في متحف قسم اآلثار بجامعة صنعاء.

أبو المعالي:
بالكسر وفالن من علية  المكان من باب سما و)على( في الشرف  واصلها )عال( وعال في 
الناس وهو جمع )علي( أي شريف رفيع وعلو الدار بضم العين وكسرها ضد سفلها والعلياء كل 

مكان مشرف والعال الرفعة والشرف وجمعها معالي.
والمعنى االصطالحي لهذه الكنية واضح وصريح وهو ان صاحبها هو صاحب الرفعة والشرف 

والمكانة العالية، وتعود للملك الكامل أبو المعالي.
 وظهرت على مسكوكات الملك مسعود يوسف بن الكامل بن محمد )٦١2 - ٦2٦هـ/١2١٤ 
- ١229م( وتعود للملك الكامل أبو المعالي، ومنها درهم ضرب تعز سنة )٦2٥هـ/١2٣0م( وهو 

محفوظ في مجموعة عبداهلل جاسم المطيري )2( .

أبو الحسن 
وتعود للملك المجاهد سيف اإلسالم علي بن داود )٧2١ - ٧٦٤هـ/١٣2١ - ١٣٦٣م(.

ومن مسكوكاته درهم ضرب زبيد سنة ٧٤٦هـ/١٣٥٧م، وآخر ضرب عدن سنة ٧٥0هـ/١٣٦١م، 
سنة  عدن  ضرب  دينار  مسكوكاته  ومن  المهجم،  في  حكمه  فترة  طوال  الدراهم  وضربت 

٧٣9هـ/١٣٥0م، وهو محفوظ في المتحف البريطاني )٣(. 
 وبذلك نجد أن الكنى على مسكوكات بني رسول تتمثل في اسم الخليفة أبو بكر الصديق، وفي 

كنية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )أبو السبطين(، ويعد الملك المجاهد سيف اإلسالم علي 
بن داود الوحيد من بني رسول الذي سجل كنيته على المسكوكات وهي: )أبو الحسن(.

فرغلي، دراهم أيوبية غير منشورة من ضرب اليمن، ص١٦8 - ١٦9.  )١(
المطيري، النقود اإلسالمية في حواضر الجزيرة العربية، ص2٤9.  )2(

  )٣(
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األلـقـاب
األلقاب جمع لقب، اسم يسمى به اإلنسان سوى اسمه األول ويشعر بمدح أو ذم باعتبار معناه 

األصلي.
وقال عبد الرحمن بن كمال السيوطي رحمه اهلل في رسالته التي عرف فيها الحلى والكنى 

واألسماء واأللقاب )١(.
به  يتأذى  اللقب  كان  إن  ثم  االستعمال  فيه  والعمدة  ذم،  أو  بمدح  أشعر  ما  اللقب  أن  »أعلم 
صاحبه كاألعرج واألعمش ونحو ذلك حرم النداء به لإلغراء، وأن كان ال يعرف إال به جاز، وال 
بأس باللقب الحسن إال ما توسع فيه الناس حتى سموا السفلة بغالة الدين. وقد وضعوا لمن 
اسمه محمد جميع األلقاب فإن كان من المتعلمين لقب بشمس الدين، ومجد الدين ونور الدين، 
وشرف الدين ونحو ذلك. وإن كان من الجند فبناصر الدين وما أشبه ذلك، وقد يقع في الجند 

من يلقب بشمس الدين ونحوه ولكن ما ذكر هو األغلب«)2(.
ووضعوا لمن اسمه أبو بكر من المتعلمين عز الدين وهو أحسن ما يلقب به، وشاع فيه سراج 
الدين، ويلقب بفتح الدين ونحوه، ومن الجند بزين الدين وعز الدين ووضعوا لمن اسمه عثمان من 
المتعلمين فخر الدين ونور الدين وهو أحسن ما يلقب به ومن الجند فخر الدين أيضاً، ووضعوا 
الدين وهو أحسن  الجند سيف  الدين، ومن  الدين وعماد  المتعلمين عالء  لمن اسمه علي من 
ما لقب به وشاع فيه نور الدين )علي( ووضعوا لمن اسمه عبداهلل شمس الدين وعفيف الدين 
وشارك الجند في ذلك أيضاً. ووضعوا لمن اسمه يوسف أمين الدين وصالح الدين وأحسن ما 
يكنى به أبو المحاسن وشاع فيه جمال الدين. ووضعوا لمن اسمه إبراهيم برهان الدين، ووضعوا 
لداوود علم الدين، ومؤمن الدين، وسليمان علم الدين وموسى وعيسى وشرف الدين، وحسن بدر 
الدين. وحسام الدين، وإسماعيل عماد الدين وخليل عرس الدين وحمزة عز الدين وزكريا محي 

الدين وفيه الدين وإسحاق مجد الدين ويعقوب تاج الدين وقاسم شرف الدين.

حكم التنابز باأللقاب:

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  تعالى  قال 

يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
جث مث()٣(.

رسالة في معرفة الحلى والكنى واألسماء واأللقاب للسيوطي مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم   )١(
80 بجامع مصورة قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود رقم ٤/٦ )انظر كتاب األلقاب ألبي علي الغساني الجياني، ص١٤. 

الجياني، األلقاب، ص٤١.   )2(
سورة الحجرات، اآلية: ١١.  )٣(
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قال تعالى  )ی جئ حئ مئ ىئ يئ(.
اللمز: ذكر ما يعده الذاكر عيباً ألحد مواجهة فهو المباشرة بالمكروه، فإن كان بحق فهو 
وقاحة واعتداء، وأن كان باطاًل فهو وقاحة وكذب، وكان شائعاً بين العرب في جاهليتهم، قال 
لمز رسول اهلل  دأبهم  كان  المشركين  نفرا من  يعني   )١( )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ(  تعالى 
ملسو هيلع هللا ىلص, ويكون بحالة بين اإلشارة والكالم بتحريك الشفتين بكالم خفي، يعرف منه المواجه به أن 
يذم أو يتعد أو ينتقص باحتماالت كثيرة، وهو غير النبز وغير الغيبة، وللمفسرين وكتب اللغات 
اضطراب في شرح معنى اللمز، ولسنا في صدد الحديث عنها إنما يهمنا في سياقنا هذا هو 

الحديث عن اللقب.
ومعنى ال تلمزوا أنفسكم: ال يلمز بعضكم بعضا.

السوء  اللقب  الباء، وهو  النبز بتحريك  الباء ذكر  والنبز بسكون  نبز بعضهم بعضاً  والتنابز: 
كقولهم »أنف الناقة«، وقرقور، وبطة، وكان غالب األلقاب في الجاهلية نبزا.

فالمراد باأللقاب في اآلية الكريمة هي األلقاب المكروهة بقرينة وال تنابزوا، التي تشتمل على 
سوء أو ماشابه.

وقد خصص النهي في اآلية باأللقاب التي يتقادم عهدها حتى صارت كاألسماء ألصحابها 
ويقصد بها منها مقصد الذم والسب، قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ممازحاً أبا هريرة »يا أباهر«. 

وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى ) مئ ىئ يئ( أي ال تداعوا باأللقاب وهي 
التي يسوء الشخص سماعها, أخرج اإلمام أحمد في المسند في المجلد الرابع في الصفحة 2٦0 
قال: »حدثنا إسماعيل، حدثنا واودين أبي هند عن الشعبي قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بنى سلمه ) مئ ىئ يئ( قال: قدم رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم 
المدينة، وليس فينا رجل إال وله اسمان أو ثالثة، فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك األسماء 
قالوا: يا رسول اهلل أنه يغضب من هذا فنزلت ) مئ ىئ يئ(. ورواه أبو داود عن موسى 
أبي  أبن ماجة في كتاب األلقاب في باب األلقاب عن  بن إسماعيل عن وهب، ورواه في سنن 

بكر«)2(. 
وهو  الفسوق،  واالسم  الصفة  بئس  أي  )حب خب مب ىب يب()٣(:  وجل  عز  وقوله 
)٤(، ومن  يتناعتون بعدما دخلتم في اإلسالم وعقلتموه  الجاهلية  التنابز باأللقاب كما كان أهل 
األلقاب ماهو حسن ومستحب، ومنها ماهو سيء ويراد به اللمز، على أن جميع األلقاب الممهورة 

سورة الهمزة، اآلية: ١.  )١(
ابن كثير، تفسير ابن كثير، مج٤، ص2١٤.  )2(

سورة الحجرات، آية ١١.  )٣(
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١١٥.  )٤(



79 الفصل الثالث : ألـقـاب الـخـلـفـاء 

ومن  رسمية،  ألقاب  ألنها  المستحسنة؛  األلقاب  من  الدراسة،  هذه  موضوع  المسكوكات  على 
المؤكد أنها اختيرت بعناية من قبل أصحابها، أو ممن اختارهم.

وقال ابن القيم في الفرق بين االسم والكنية واللقب: هذه الثالثة وإن اشتركت في تعريف 
المدعو بها، فإنها تفترق في أمر آخر وهو أن االسم إنما يفهم مدحاً أو ذماً أو ال يفهم واحد 

منهما.
فإن أفهم ذلك فهو اللقب، أو غالب استعماله في الذم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ) مئ ىئ 

يئ( وال خالف في تحريم تلقيب اإلنسان بما يكره سواء كان فيه أو لم يكن. 
وأما إذا عرف بذلك، واشتهر به كاألعمش، واالشتر، واألصم، واألعرج، فقد أطروا استعماله 

على األلسنة أهل العلم قديماً وحديثاً.
ويذكر الجياني أن اإلمام أبو داود قد سئل فيه وجاء ذلك في مسائله حين قال: »سمعت أحمد 
اللقب وال يعرف إال به وال يكره، قال أليس يقال: سليمان  لـه  بن حنبل سئل عن الرجل يكون 
األعمش وحميد الطويل، كأنه ال يرى به بأساً. قال أبو داود: سألت أحمد عنه مرة أخرى فرخص 

فيه، كان أحمد يكره أن يقول: األعمش، قال الفضل يزعمون كأن يقول: سليمان.
وأما أن ال يفهم مدحاً وال ذماً فإن صدر باأب وأم فهو الكنية كأبي فالن، وأم فالن وإن لم 
يصدر بذلك فهو االسم كزيد، وعمرو وهذا هو الذي كانت تعرفه العرب وعليه مدار مخاطبتهم.
وأما فالن الدين، وعز الدين، وعز الدولة، وبهاء الدولة، فإنهم لم يكونوا يعرفون هذا من قبل 

العجم )١(. 
وينقسم اللقب إلى ثالثة أقسام: لقب تشريف، لقب تعريف، لقب تسخيف وهو ما ورد النهي 
عنه ألنه يراعى فيه المعنى بخالف االسم فقد يكون معناه محموداً وقد يكون مذموماً تكرهه 

النفس.
قال الشاعر: 

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب   إال ومعناه إن أبصرت في لقبه )2(    

فائدة اللقب:
يذكر الزمخشري لم تكن الكنى لشيء في األمم إال للعرب خاصة، وهي من قمارها والكنية 
إعظام، وما كان يؤهل لها إال ذو شرف من قومه، والذي دعاهم إلى التكنية اإلجالل عن التصريح 

الجياني، األلقاب، ص20.   )١(
القلقشندي، صبح األعشى في صناعة االنشاء،ص8٤.  )2(
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باالسم بالكتابة عنه، ثم ترقوا عن الكنى إلى األلقاب الحسنة )١(.
في  التجاوز  ممنوعة  بدعة  إنه  المدخل:  قال صاحب  بالعرب،  غير خاص  فهو  اللقب  وأما 

األلقاب، ووصفه األنساب بغير ماهو فيه، ومن حق المؤمن أن يسميه بأحب أسمائه:
أكنيه حين أناديه ألكرمه   وال ألقبه، والسواة اللقب   

وقال أبو علي الغساني الحافظ - رحمه اهلل - خص اهلل تعالى هذه األمة بثالثة أشياء لم يعطها 
من قبلها من األمم:

 اإلسناد، واألنساب، واإلعراب.

إعراب اللقب:
اللسان إذا  اللقب، عند النحويين، وهو ال يقل فائدة عن الحكم الشرعي، ألن  حكم إعراب 
استقام، استقام القارئ والباحث المعنى من األلفاظ التي يستنبط منها أحكاماً قال اإلمام أبو 

عبداهلل جمال الدين الطائي 
وأخـرن ذا إن ســواه صـحــبــا )2(  واسما أتـى، وكنـيـة، ولـقـبـاً      
ولقب  وكنية  اسم  إلى  أقسام:  ثالثة  إلى  العلم  ينقسم  البيت:  هذا  في شرح  ابن عقيل  قال 
والمراد باألسم هنا ما ليس بكنية واللقب كزيد وعمرو، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي 

عبداهلل، وأم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين، أو ذم كأنف الناقة.
وأشار بقوله: وآخرون ذا.. ألخ إلى أن اللقب إذا صحب االسم وجب تأخيره كزيد أنف الناقة، 

وال يجوز تقديمه على االسم فال تقول: أنف الناقة زيد. 

الجياني، األلقاب، ص2١.   )١(
الجياني، األلقاب، ص22.  )2(
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ألقاب الخلفاء

الخليفة: 
اللقب  وكان مصدر هذا  اإلسالمية،  الدولة  في  أطلقت  التي  األلقاب  أوائل  من  لقب  وهو 
الفعل »خلف« ففي اللغة: َخلَْف بسكون الالم ومفتوحها ما جاء بعده يقال هو خلف سوء من أبيه 
وخلف صدق من أبيه بالتحريك إذا قام مقامه، وأيضاً »الخلفة« اختالف الليل والنهار ومنه قوله 
األعظم  السلطان  و»الخليفة«   )١( )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  تعالى 

وقد يؤنث وأنشد الضراء: 

أبـوك خـليـفـة ولـدتــــه أخــرى   وأنت خليفة ذاك المكان )2(  
ولقب خليفة لقب يطلق على كل من يخلف سابقه ومنه قوله تعالى )ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ )٣(.
ومنشأ هذا اللقب هو أن أبا بكر رضي اهلل عنه لما توفي رسول ملسو هيلع هللا ىلص بويع ليخلف رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص في والية أمر المسلمين، وبذلك سمي »خليفة رسول اهلل« وقد تطور مدلول هذا اللقب فيما 

بعد فصار يشير في العصر العباسي إلى أن الوالي خليفة اهلل )٤(.
ويبدو أن استخدام هذا اللقب بالمدلول الذي ذكر بأن الوالي خليفة اهلل لم يكن ظهوره في 
العصر العباسي فحسب بل سبق ذلك في عصر بني أمية بدليل ما يظهر على درهم ساساني 
معرب جزئياً ضرب في عهد الخليفة عبدا لملك بن مروان سنة )٧٥هـ/٦9٤م( وعليه صورة ترمز 
إلى الخليفة واقفاً وحوله عبارة )خلفت اهلل( )أمير المؤمنين( أي خليفة اهلل واسم مدينة الضرب 
والتاريخ. وكذا الدرهم الذي يعتقد أنه صدر في سنة ٧٦ أو٧٧ هـ والذي خلى من صورة الخليفة 
وعليه صورة محراب وسهم ربما كان يرمز إلى االتجاه أي القبلة وعليه عبارة )خلفت اهلل( )أمير 

المؤمنين( )نصر اهلل()٥(.
أما ما يخص ظهور لقب »الخليفة« على مسكوكات بني العباس فيذكر أن الخليفة المهدي 
هو أول من وضع هذا اللقب على نقوده حيث ورد لقب )الخليفة المهدي( )٦( على درهم فضي 

مضروب بمدينة السالم سنة )١٥8هـ - ٧٤٤م(.

سورة الفرقان، آية )٦2(.   )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص٦٤.   )2(

سورة البقرة اآلية )٣0(.   )٣(
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص٥9.   )٤(

شما، »نقود الجزيرة العربية أثناء خالفة بني أمية«، ص ١9.  )٥(
قزاز، الدرهم العباسي في زمن الخليفة المهدي والهادي، ص٤8.   )٦(
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 وقد ورد لقب »الخليفة« على المسكوكات المضروبة في الجزيرة العربية - موطن الدراسة 
- وتكاد تكون المسكوكات المضروبة في إقليم نجد هي الوحيدة التي حملت هذا اللقب حيث 
وردت على جميع الدراهم الفضية المضروبة في اليمامة خالل السنوات من )١٦٥ - ١٦8هـ / 

٧8١ - ٧8٤م( )١(. لوحة رقم )9( 0
ظهر لقب الخليفة على المسكوكات وعلى النقوش أيضاً كلقب عام للخلفاء حيث وجد نقش 
بتاريخ سنة ١0١هـ على الكعبة المشرفة يعود للخليفة األموي الوليد بن يزيد وورد أيضاً على سكة 

للخليفة العباسي المهدي سنة ١٦١هـ من أرمينيا، وكذا على أخرى من أذربيجان.
أما ورود هذا اللقب على قطع النسيج فنجده على قطعة باسم الرشيد سنة ١90هـ من تونة 

وأخرى من مصر باسم المنتصر باهلل سنة ٣١٣هـ.
الجدير ذكره هنا أن هذا اللقب كان يضاف إليه بعض الصفات أحياناً ومنها في صيغة الجمع 
صفة »الراشدين« فكان يقال »الخلفاء الراشدين« وال زال يطلق هذا اللقب عرفاً على الخلفاء 

األربعة »أبو بكر وعمر وعثمان وعلي«.
كما أن هذه الصفة أطلقت على خلفاء دولة الموحدين في شمال أفريقيه حيث ورد في مكة 
»باسم أبي يوسف بن يعقوب بن المنصور« والمالحظ أن صفة »الراشد« ربما تشير إلى األحقية 

في الخالفة )2(. 

أمير المؤمنين:

المصدقين  بالمؤمنين هنا  ويقصد  المؤمنين  كلمة  إلى  والمضاف  المركبة  األلقاب  وهو من 
تصديقاً قلبياً بعقيدة اإلسالم والشاهد على ذلك قوله تعالى )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ( )٣( وهنا يتبين الفرق بين المؤمنين والمسلمين.
ولعل  »خليفة«  لقب  بعد  وقد جاء  الخلفاء ظهوراً  الثاني أللقاب  الترتيب  اللقب  ويحتل هذا 
أول من تلقب بهذا اللقب هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه والذي تعددت الروايات 

واختلفت في أصل تلقيبه به )٤(. 
ولعل إطالق لقب »أمير المؤمنين« على سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه يتفق مع معنى 
»أمير« الدال على الوالية العامة وأن إضافة »المؤمنين« إليه تعطي اللقب صفة دينية إلى جانب 
ما يتمتع به من داللة سياسية وهذا ما يعطي الخالفة اإلسالمية معناها الحقيقي الذي تجتمع 

الشرعان، نقود اموية عباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص١٤٣.  )١(
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص2٧٧.   )2(

سورة الحجرات، آية )١٤(.   )٣(
عن هذا االختالف في الروايات انظر: الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١9٤.   )٤(
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فيه الوالية إلى جانب اإلطار الديني العام )١(.
ولما كان قائد الجيش يسمى أميراً فإن هذا اللقب يرمز أيضاً إلى أن المؤمنين قد تحولوا 
إلى قوة عسكرية حربية وهو ما يجعل هذا اللقب يتماشى مع ما شهده هذا العصر وما بعده من 

فتوحات إسالمية.
ومنذ عهد عمر بن الخطاب أصبح لقب »أمير المؤمنين« من ألقاب الخلفاء العامة وصار يطلق 
على الخلفاء وأدعياء الخالفة في جميع أنحاء العالم اإلسالم سواء أكانوا سنيين أم خوارج )2(. 

بني  قبل خلفاء  من  اللقب  استعمال هذا  في  التاريخية  الروايات  مع  األثرية  النقوش  وتتفق 
أمية وبني العباس في بغداد وغيرها، والخلفاء الفاطميون منذ عهد عبداهلل المهدي، وبنو أمية 
في األندلس منذ أن تلقب عبدالرحمن الناصر سنة ٣١٦هـ بالخالفة، وغير هؤالء ممن تلقب 

بالخالفة كبني حفص في تونس )٣(.
فقد أطلق هذا اللقب على عبدالملك بن مروان في نقوش أثرية سنة 8٦هـ، وعلى قطع من 
السكة من بعلبك وحلب وحمص، وأطلق أيضاً على الوليد بن عبدالملك في نقش يعود لشهر ذي 
القعدة سنة 8٧هـ في الجامع األموي في دمشق، وكذا أطلق على هارون الرشيد في طرز قطعة 

من النسيج من الكوفة.
وفي نص إنشاء سنة ١92هـ فسيفساء المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وعلى سكة من بخارى 
ترجح نسبتها إلى المأمون، وأطلق أيضاً على المستعين باهلل في نص إنشائي سنة 2٥0هـ في 

جامع الزيتونة في تونس، وأطلق على المستعصم باهلل في سكة سنة ٦٤9هـ من تعز باليمن )٤(.
أما ما يخص الخلفاء العباسيين فقد أطلق لقب »أمير المؤمنين« على المستعين باهلل في نقش 

بالمسجد الجامع في غزة.
وقد أطلق هذا اللقب في عصر الفاطميين على الحاكم في نص على الجص في مسجد الحاكم 

في سنة ٣9٣ - ٤0٣هـ.
وفي األندلس أطلق هذا اللقب على عبدا لرحمن الناصر في سكة بتاريخ ٣١٦هـ وكذا لقب 
عبداهلل صاحب دعوة المرابطين »بأمير المؤمنين« على سكة بتاريخ ٥0٣هـ من قرطبة وأخرى 

من بلنسيه وأشبيليه وسلجما فيما بين سنة ٥0٥ إلى ٥٣٧هـ. 

الماوردي، األحكام السلطانية، ص28.  )١(
ذكر الدكتور حس الباشا في كتابه »األلقاب اإلسالمية في ا لتاريخ والوثائق واآلثار »نقاًل عن جرهمان ما مفاده أن لقب »أمير   )2(
المؤمنين »ورد في اللغة اليونانية بصيغة قريبة من النطق العربي كما أنه وردت له ترجمة حرفية في أوراق البردي اليونانية 

التي وجدت في أدفو والتي ترجع إلى ما بين سنة ٧0٣م إلى سنة ٧١2م. 
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١9٥.  )٣(

الشرعان، نقود اموية عباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة ضرب الحجاز ونجد وتهامة،ص١٤٥.  )٤(
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هذا وقد تحدر من هذا اللقب »أمير المؤمنين« ألقاب أخرى أطلقت على باقي رجاالت الدولة 
ولقب »ناصر أمير المؤمنين« »وقسيم أمير  مثل »مولى أمير المؤمنين« وهو من أوائلها ظهوراً 
المؤمنين« وكانت هذه األلقاب في أساسها ترمز إلى نوع الصلة بين أمير المؤمنين وصاحب هذا 
اللقب، إلى جانب ما توضحه هذه األلقاب من مستوى الصالحية والسلطة التي يتمتع بها كل 

منهما من ناحية ونوع العالقة التي تربطهما من ناحية أخرى.
ولعل تطور هذه األلقاب مروراً بفترات زمنية متالحقة أظهر لنا بما ال يدع مجاالً للشك كيف 
أن سلطة الخلفاء أخذت في التراجع واالضمحالل شيئاً فشيئاً أمام سلطة األمراء التي أخذت 
تتصاعد شيئاً فشيئاً فبعد أن كان الوالي يلقب في أول األمر »بمولى أمير المؤمنين« صار في 

آخر عصر بني بويه يلقب »بقسيم أمير المؤمنين» )١(.
ولم تكن هذه األلقاب مقصورة على كبار رجال الدولة كالسالطين مثاًل، بل تعدتهم إلى غيرهم 
من الوزراء والكتاب والقضاة، وكثيراً ماكان يشير لفظ اللقب المضاف إلى »أمير المؤمنين« إلى 
وظيفة صاحبه، فمثاًل »قسيم أمير المؤمنين« يشير إلى الملقب »سلطان« أو نحوه ممن كانوا في 

الواقع أصحاب النفوذ الفعلي في الدولة.
السكة  على  ظهوراً  األكثر  يعد  اللقب  هذا  فإن  المؤمنين«  »أمير  لقب  ظهور  يخص  ما  أما 
اإلسالمية  النقود  تعريب  من  األولى  المراحل  إلى  ويعود ظهوره  مر عصورها،  على  اإلسالمية 
فظهر أوالً على معظم الدراهم العربية الساسانية، إال أنه نقشت في بداية األمر بحروف فهلوية 
في مركز الوجه مثل )أمير أورنكشان( أي أمير المؤمنين)2(، تحول بعد ذلك للظهور بحروف عربية 
)٣(، وكذلك على عدد من الفلوس النحاسية  خالصة على عدد من الدراهم العربية الساسانية 

والبرونزية المضروبة في بالد الشام )٤(. 
موطن   - العرب  جزيرة  في  مضروبة  مسكوكات  عدة  على  المؤمنين  أمير  لقب  ظهر  وقد 
ضربها  التي  الذهبية  الدنانير  من  مجموعة  فنجد  الحجاز،  إقليم  في  وبالتحديد   - الدراسة 
األمويون في )معدن أمير المؤمنين( و)معدن أمير المؤمنين بالحجاز( وكذلك على مجموعة من 

الفلوس البرونزية )٥(. لوحة رقم )١0( و)١١(.
وقد تلقب الهادي إلى الحق بلقب أمير المؤمنين، ويظهر ذلك على دينار ضرب بصنعاء سنة 

)288هـ/900م(.

الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١9٦.   )١(
العش،كنز دمشق الفضي، ص٧٥.   )2(

النقشبندي، الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني، ص٣9  )٣(
النبراوي، »فلوس عمان وجرش في صدر اإلسالم«، ص١2٦.   )٤(

الشرعان، نقود اموية عباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص١٦8.   )٥(
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الـمهدي: 
وأصله من الفعل )َهَدَى( وفي الصحاح )١( الهدى الداللة والرشاد، ويؤنث ويذكر ويقال )هداه( 

اهلل للدين يهديه )ُهَدَى( وقوله تعالى {أولم يهدهم}.
ويقصد به الموجه من اهلل إلى طريق الحق والصواب، وقد كان لهذا اللقب شأن خطير في 
وأولها ظهوراً،  لديهم  العقيدة  في  مميزاته  أبرز  كانت  فقد  الشيعة،  تاريخ  في  اإلسالم السيما 
وربما كان لظهور هذا اللقب بمدلوالته العقدية أكبر األثر في دخول الموالي من مختلف األديان 
والمعتقدات في اإلسالم، وانضوائهم بخاصة تحت لواء الشيعة، وقد بدأ »المهدي« في التاريخ 

الشيعي لقائد سياسي صرف ولكن سرعان ما صار زعيماً دينياً صاحب رسالة خاصة.
وقد كان أول من تلقب بهذا اللقب المختار بن أبي عبيد الثقفي وذلك في الكوفة بين عامي 
)٦٦ - ٦8هـ / ٦٧8 - ٦80م( داعياً باسم محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنيفية )2(.
ويعود هذا اللقب إلى محمد المهدي بن عبدا هلل المنصور ثالث خلفاء بني العباس والذي 

تولى الخالفة سنة )١٥8هـ/٧٦9م(.
وقد أصبح اللقب مفضاًل لدى كثير من زعماء الحركات اإلنفصالية عن الخالفة لما يمثله 
هذا اللقب من معنى ذي صفة دينية قد تنجرف خلفها أفئدة أناس كثيرين مصدقين بنهج ورسالة 

هذه الحركة أو تلك.
ولعل هذا اللقب من أوائل األلقاب التي ظهرت على السكة اإلسالمية، فقد اتخذه محمد بن 
عبداهلل المنصور)٣( ورد على سكه بتاريخ ١٤٦هـ من الري، وأخرى ضربت بتاريخ ١٥2هـ بأران 
أثناء والية المهدي للعهد، وتواصل ورود هذا اللقب حتى في أثناء خالفته وهذه المرة على أحد 
نصوص التشييد في عسقالن سنة ١٥٥هـ، وعلى قزاز نسيجي بتاريخ ١٥9هـ في مصر، وعلى 
المهدي على  لقب  ورد  وقد   ،)٤( الحرام سنة ١٦٧هـ  المسجد  أعمدة  أحد  تشييدي على  نص 
مسكوكات ضربت في اقليم نجد حيث نجدها على معظم الدراهم الفضية العباسية المضروبة 

في اليمامة ما بين سنتي )١٦٥ - ١٦9هـ / ٧8١ - ٧8٥م( )٥(0 

الرازي، مختار الصحاح، ص٦١0.   )١(
يعرف بابن الحنيفية، يرجع نسبه ألمه خوله بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، ولد قبل مقتل عمر -رضي اهلل عنه - بسنتين،   )2(
شارك مع والده يوم صفين، وحمل الراية بيده، دعي له باإلمامة، رفض بيعة ابن الزبير، توفى سنة إحدى وثمانين للهجرة عن 
عمر يناهز الخامسة والستين. انظر، الباشا، األلقاب اإلسالمية،ص١١٤، انظر ابن خلكان،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، 

ص2١٥. 
هو أبو عبدا هلل محمد بن الخليفة أبي جعفر المنصور، ولد سنة )١2٧هـ / ٧٧٤م( بايعه الناس في شهر ذي الحجة سنة   )٣(
١٥8هـ كان جواداً صارحاً يباشر األمور بنفسه، شهد المسجد الحرام في عهده أكبر توسعة في تاريخ دولة بني العباس، انظر 

ابن خلكان،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ص2٧8. 
الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١٧٥.  )٤(

الشرعان، نقود اموية عباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص١٧2.   )٥(
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لقب المأمون:
وهو اسم مفعول من الفعل )أمن( و)األمان( و)األمانة( بمعنى رقد )أمن( من باب فهم وسلم 
و)أماناً( و)أمنة( بفتحتين فهو )أمن( و)آمنُة( غيره من )األمن( و)األمان( )١( واألمن ضد الخوف 
و)اآلمنة( اآلمن ومنه قوله تعالى ) پ پ()2(، واآلمنة أيضاً الذي يثق بكل أحد و)أِمنَُه( على 
كذا أي أتمنه ومنه قوله تعالى ) ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( )٣(، واستأمنه أي دخل في أمانه، وقوله 

تعالى )پ پ پ ڀ( )٤(.
قال األخفش: يريد البلد اآلمن وهو من األمن )٥(. 

أو  غدره  يخافون  فال  جانبه  الناس  يأمن  الذي  الشخص  يعني  المأمون  لقب  واصطالحاً: 
خيانته، وهو من األلقاب التي تدل على شرف صاحبها، ومكانته بين الناس. 

ويعود لقب المأمون إلى الخليفة عبدا هلل بن هارون الرشيد، وكان يكنى أبا العباس في أيام 
الرشيد، وكان في خالفته يكنى أبا جعفر تفاؤالً بكنية المنصور والرشيد في طول العمر )٦(. 

ولد ليلة استخلف الرشيد في ربيع األول سنة ١٧0هـ/٧82م وكان أبيض، أقنى أيمن جمياًل 
طويل اللحية، وقد خطه الشيب، ضيق الجبهة، نجده خال أسود يعلوه صفره.

ه أمة فارسية اسمها مراجل، ماتت بعد والدته بقليل، فسلمه الرشيد إلى سعيد الجوهري  وأمُّ
وكان منذ صغره فطناً ذكياً. 

توفى المأمون سنة 2١8هـ/8٣0م وخلفه المعتصم باهلل. 
ورد لقب المأمون على درهم ضرب في مكة المكرمة سنة 20٣هـ )٧(.

 الواثق باهلل:
وأصله الفعل )وثق(، وفي الصحاح )8( وثق به يثق بكسر الثاء فيهما )ثقة( إذا أتمنُه 

و)الميثاق( العهد والجمع )المواثيق( و)الموثق( الميثاق و)المواثقة( أي المعاهدة، ومنه قوله 
تعالى )ڳ ڳ ڳ ڳ()9(، وقوله تعالى  )ژ ڑ()١0(. 

الرازي، مختار الصحاح، ص2٣.   )١(
سورة آل عمران، اآلية )١٥٤(.   )2(

سورة يوسف، اآلية )١١(.   )٣(
سورة التين، اآلية )٣(.   )٤(

ابن منظور، لسان العرب، مج٦، ص٤١١٦.   )٥(
أبن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،ص 2٥2.  )٦(

شما، سمير،« عالقة الخلفاء والحكام بالحجاز كما تظهرها بعض النقود المضروبة بمكة والمدينة«، ص٧٤.  )٧(
الرازي، مختار الصحاح، ص٦2٥.  )8(

سورة محمد، اآلية )٤(.   )9(
سورة المائدة، اآلية )٤(.   )١0(
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والوثاق بكسر الواو لغة فيه، و)الوثيق( الشيء المحكم، والجمع )وثاق( بالكسر، ويقال: أخذ 
)بالوثيقة( في أمره أي بالثقة و)وثق( الشيء )توثيقاً( فهو )موثق(، و)استوثق( منه أي أخذ منه 

الوثيقة )١(. 
واصطالحاً: الواثق باهلل هو شديد الصلة والعهد مع اهلل، الواثق في ربه عز وجل.

أطلق هذا اللقب على هارون بن محمد المعتصم، ويكنى أبا جعفر، ولد بطريق مكة سنة 
١90هـ/80١م، وأمه أم ولد، رومية تسمى قراطيس، وكان أبيض تعلوه صفرة وقيل كان مشرباً 

بحمره جمياًل ربعة، حسن الجسم، فاتن العينين.
بويع الواثق بسامراء بعد وفاة والده المعتصم، في يوم األربعاء لثمان ليال خلون من ربيع األول 
عام 22٧هـ/8٣8م، وتوفى سنة 2٣2هـ/8٤٣موخلفه المتوكل على اهلل، وقد ورد لقب الواثق باهلل 

على درهم ضرب بصنعاء سنة2٣١هـ/8٤2م بصنعاء 0

المتوكل على اهلل: 
وهذا اللقب أصله من الفعل َوكل، وهو فعل ماض، مضارعه يتوكل، و)التواكل( إظهار العجز 
واالعتماد على الغير، و)أتكل( على فالن في أمره إذا اعتمده )2(، ويقال توكلت على اهلل أي فوضت 

أمري إليه، واستعنت به، والمتوكل اسم مفعول للفعل يتوكل.
وقد تلقب به جعفر بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، ويكنى أبا الفضل، 
وكان أسمراً حسن  ونزل سامراء،  الصلح،  بفم  ولد 20٧هـ/8١8م  ولد، اسمها شجاع،  أم  وأمه 
العنين، خفيف العارضين، نحيفاً إلى القصر أقرب، وكان المتوكل َجّداً وما كمل لـه ثالثون عاماً، 
وقد سلم على المتوكل بالخالفة ثمانية كلهم ابن خليفة: محمد بن الواثق، أحمد بن المعتصم، 
وموسى بن المأمون، وعبداهلل بن األمين، وأبو أحمد بن الرشيد والعباس بن الهادي، ومنصور بن 

المهدي، والمنتصر بن المتوكل. 
ورد لقب المتوكل على اهلل على نصف درهم ضرب في مكة المكرمة سنة 2٣8هـ/8٤9م.

 المستعين باهلل: 
مشتق من الجذر الثالثي )َعَون( ومنه الفعل استعان ومضارعه يستعين، و)العون( الظهير على 
األمر والجمع )األعوان( و)المعونة( اإلعانة، يقال ماعنده معونة وال )عون( و)تعاون( القوم أي 

أعان بعضهم بعضاً، ورجل )معوان( أي كثير المعونة للناس )٣(. 
كلها  والمساعدة من اهلل عز وجل في شؤونه  العون  باهلل هو طالب  المستعين  واصطالحاً 

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٤٥٦.  )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص٦٤8.   )2(

الرازي، مختار الصحاح، ص٤0٧ - ٤08.   )٣(
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ويعود هذا اللقب إلى الخليفة أحمد بن محمد المعتصم، ويكنى أبا العباس، وقيل أبا عبداهلل، 
وكان ينزل من سر من رأى، ثم ورد بغداد فأقام بها إلى أن ُخلع، وأمه أم ولد اسمها فحارق)١(، 
أبيض الوجه حسن الخلقة، ظاهر الدم، بوجهه أثر جدري، تولى الخالفة سنة 2٤8هـ/8٥9م قتل 
المستعين سنة 2٥2هـ/8٦٣م، ورد لقب المستعين باهلل على دينار ضرب في مكة المكرمة سنة 

2٤9هـ/8٦١م )2(.

المعتز باهلل:
وهو اسم مفعول من الفعل )َعَزنا( والعز ضد الذل تقول منه )يعز( )عزاً(، و)عزازه( بالفتح فهو 
)عزيز( أي قوي بعد ذلة، و)أعزه( اهلل أي مكنه و)عززت( عليه بالفتح كُرمت عليه وقوله تعالى  
ْزنَاهما ِبثَاِلٍث} )٣( يخفف أو يشدد أي قوينا وشددنا )٤(، ويقال )تعزز( لرجل صار عزيزاً،  {َفَعزَّ
( على أن تفعل ذلك أي كبر واشتد فعل ذلك )٥(. و)العزة( الغلبة والقوة، و)عازة( أي غالبة، و)َعزَّ

واصطالحاً المعتز باهلل هو القوي باهلل المكين بقوة اهلل، والذي يستمد القوة في أمره من 
خالل إتباع أمر اهلل عز وجل، والمعتز باهلل هو محمد بن المتوكل وقيل اسمه: الزبير ويكنى أبا 
عبداهلل، وكان طوياًل، أبيض، أسود الشعر كثيفة، حسن الوجه والعينين والجسم، أحمر الوجنتين، 
ولد بسامراء وبقي منذ أن بويع أربع سنين وبعض أخرى، ولما بويع المعتز أمر للناس برزق عشرة 

أشهر، فلم يتم المال، فأُعطوا رزق شهرين فقط )٦(. 
كانت بيعة المعتز سنة 2٥١هـ/8٦٣م، وخلع لثالث بقين من رجب سنة 2٥٥هـ/ 8٦٧م على يد 

األتراك بعدما عذبوه أشد العذاب حتى مات في نفس السنة وولوا بعده المهتدي باهلل )٧(. 
ورد لقب المعتز باهلل على دينار ضرب بصنعاء سنة 2٥2هـ/8٦٣م لوحة رقم )١2(.

المعتمد على اهلل:
له  قصد  للشيء  عمد  اللغة  وفي  معتمد،  فاعل  اسم  وهو  َعَمَد،  الفعل  من  ًأصله  لقب  هو 
»واعتمد« عليه و«عمود القوم« و«عميدهم« سيدهم و«العمدة« بالضم مايعتمد عليه و«اعتمد« على 
الشيء اتكأ واعتمد عليه أتكل، والمعتمد على اهلل المتوكل عليه في أموره وهذا اللقب هو أحد 

األلقاب المضافة إلى لفظ الجاللة »اهلل«.

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، ص٣2٦٣.   )١(
ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مج١، ص88 .   )2(

سورة يس، اآلية )١٤(.   )٣(
الرازي، مختار الصحاح، ص٣٧8.   )٤(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٥٤١.   )٥(
ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واالمم، ص2٥١.   )٦(

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مج١، ص١2١١.   )٧(
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ويعود للخليفة أبي العباس أحمد بن المتوكل الذي تولى الخالفة في سنة )2٥٦هـ /8٦8م( 
وتوفى سنة )2٧9هـ/89١م( )١(، وقضى في الخالفة ما يزيد على ثالثة وعشرين عاماً.

وقد ورد هذا اللقب على دنانير عباسية ضربت في صنعاء منها:
الدينار الذي ضرب في صنعاء سنة 2٥٧هـ/8٦9م لوحة رقم )١٣(، وظهر هذا اللقب أيضاً 
على الدينار الذي ضرب في صنعاء سنة 2٦8هـ/880م لوحة رقم) ١٤(، وعلى دينار آخر ضرب 

في صنعاء سنة 2٦9هـ/88١م، وآخر ضرب في صنعاء سنة )2٧0هـ/882م(. 
ولعلنا نجد تشابهاً كبيراً بل اتفاقاً واضحاً في كل من مميزات هذه الدنانير السابقة سواء كان 

في مدينة الضرب، أو فيما تحمله من سمات وعباراته نصية وصيغة لفظية.
ولكن الدينار الذي ضرب بصنعاء في سنة )2٧١هـ/88٣م( كان مغايراً لسابقيه كونه أضيف 
إليه بعد لقب المعتمد على اهلل لقب »ذو الوزارتين«، ولعل ذلك يقودنا إلى التعرف على المكانة 

التي حظي بها صاحب هذا اللقب، والذي سنتعرف إليه الحقاً)2(.

المعتضد باهلل: 
وهذا اللقب مشتق من الفعل َعضَد فالعضد في اللغة: القوة و)عضده( من باب نصره وأعانه 
و)اعتضد( به استعان به فيقال: اعتضدت بفالن: استعنت به، وعضد الرجل: أنصاره وأعوانه )٣(، 

قال اهلل تعالى )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ()٤(.
وقال تعالى  )ۉ ې ې ې ې ى( )٥(.

ويعود هذا اللقب إلى الخليفة أبي العباس أحمد بن الموفق طلحة بن جعفر المتوكل على اهلل 
والذي ولد سنة )2٤2هـ / 8٥٦م( وتولى الخالفة بعد وفاة عمه المعتمد على اهلل في العشرين من 
رجب سنة )2٧9هـ/89١( وامتد خالفته تسع سنين وتسعة أشهر، وتوفى سنة )289هـ /902م( .
)٦( لما كان يحمله من صفات قيادية  العباس الخمسة  ويعد المعتضد باهلل أحد رجال بني 
مكنته من قيادة الدولة العباسية، فشهدت فترة خالفته عصراً ذهبياً من أزهى عصورها وكان 
يطلق عليه لقب )السفاح الثاني(، وكان دائماً مايردد »أنا الذي أصلحت الدنيا بعد ما فسدت 

ورددت ملك بني العباس بعد ما ذهب« )٧(. 

الطبري، تاريخ الرسل والملوك،ص، ١9٥.   )١(
شما، »نقود الجزيرة العربية أثناء خالفة بني أمية«، ص28.  )2(

ابن منظور، لسان العرب، ص٤٦١.  )٣(
سورة القصص، اآلية )٣٥(.   )٤(

سورة الكهف، اآلية )٥١(.   )٥(
ابن دقماق، الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسالطين، ص 288.  )٦(

ابن العمراني، األنباء في تاريخ الخلفاء،ص98.   )٧(
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أما خارج مكة فوجد لقب هذا الخليفة على عدة نقود منها الدنانير التي حملت لقب المعتضد 
باهلل مجموعة محفوظة في المتحف العراقي ضربت في عدد من الحواضر اإلسالمية ومنها 

البصرة، ومدينة السالم، والكوفة، ومصر، والرافقة، والشاش )١(.
وأيضاً بعض النقود التي ضربت في عهد المعتضد باهلل وحملت لقبه محفوظة في متحف 
قطر ومنها دينار ضرب في حران سنة )28٦هـ 28٣هـ( وآخر سنة 289 وآخر ضرب سنة 289هـ، 
وأيضاً نجد دنانير ضربت في مدينة السالم في السنوات 280هـ و28٤هـ و28٥هـ وفي مدينة 

نصيبين سنة 288هـ )2(.
ورد لقب المعتضد باهلل على مجموعة من الدنانير التي ضربت في صنعاء ومنها دينار ضرب 

سنة )28٣هـ - 89٦م( لوحة رقم )١٥( .
وقد ورد لقب المعتضد باهلل على درهم ضرب في مكة المكرمة سنة )28٣هـ - 89٦م( ويعتبر 

هذا الدرهم فريد من نوعه . 

المكتفي باهلل: 
وهو من األلقاب المضافة إلى لفظ الجاللة )اهلل( وهو مشتق من الفعل »َكَفى« وفي اللغة: كفاه 

مؤنثة يكفيه واكتفى به واستكفيته الشيء فكفانيه )٣( دليل ذلك قوله تعالى ) ڇ ڍ ڍ 
ڌ()٤(، ومعنى هذا اللقب هو المكتفي باهلل المستجير به وبجالله وعظمته، وهذا اللقب يعود 
للخليفة أبي محمد علي المكتفي باهلل بن الخليفة المعتضد باهلل، وهو الخليفة الذي يحل في 
الترتيب السابع عشر لخلفاء بني العباس، وقد ولد في مدينة سر من رأى سنة )2٦٤هـ / 8٧٧م( 
وتولى الخالفة خلفاً ألبيه المعتضد باهلل سنة )289هـ/902م( واستمرت خالفته ست سنوات 

وستة أشهر وتوفى في ١2ذي القعدة سنة )29٥هـ/90٧م( )٥(.
شهدت خالفة المكتفي باهلل عدة انتصارات للخالفة العباسية، فقد استطاع بحنكتـه ودهائه 
السياسي والعسكري من استرداد مصر، وإعادتها لحضيرة الخالفة العباسية بعد أن تمكن من 

اسقاط الدولة الطولونية، وتمكن أيضاً من فتح أنطاكيه بعد أن هزم الروم.
أشارت المصادر التاريخية واألدلة النقدية المكتشفة أن لقب المكتفي باهلل لم يظهر على نقود 
والده المعتضد باهلل حتى نهاية الثلث األول من سنة )289هـ / 902م( )٦(، أما سوى ذلك فنجد 

الراشد، »دنانير عباسية ضرب صنعاء »، ص٥٦8.   )١(
العش، النقود العربية اإلسالمية، ط٣، ص   )2(

الرازي، مختار الصحاح، ص٥٦.  )٣(
سورة األحزاب، اآلية )2٥(.   )٤(

الطبري، تاريخ األمم والملوك،ص٣٤9.  )٥(
لطفي، الدينار العباسي في المتحف العراقي، ص٧٤.   )٦(
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ظهور هذا اللقب على المسكوكات المضروبة في مدن السك العباسية، واستمر ذلك حتى وفاته 
سنة )29٥هـ / 90٧م( )١(. 

ويعد الدرهم المضروب في مكة المكرمة سنة )29٣هـ / 90٥م( أحد األمثلة على ظهور هذا 
اللقب على النقود المنسوبة إلى الجزيرة العربية. 

 المقتدر باهلل: 
وأصله من الفعل )َق َد َر(، وهو اسم مفعول لهذا الفعل و)الَقَدَر( القضاء والحكم وقدر 

الرزق أي قسمه، والَقْدُر: الغنى )2(. 
واصطالحاً المقتدر هو المستطيع للشيء القادر عليه بأمر اهلل، ويعود هذا اللقب إلى جعفر 
وسميت  أدركت خالفته  »شعب«  لها  يقال  ولد  أم  وأمه  الفضل،  أبا  ويكنى  باهلل،  المعتضد  بن 
السيدة، وكانت جارية ألم القاسم بنت محمد بن عبدا هلل بن طاهر، فاشتراها منها المعتضد )٣(، 
وولدت له المقتدر باهلل في ليلة الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة )282هـ/89٤م(، وقيل ُولد 

يوم الجمعة، وكان ِربََعه ليس بالطويل وال بالقصير، جميل الوجه، أبيض مشرباً بالحمرة. 
بويع بالخالفة بعد وفاة أخيه المكتفي باهلل َسَحَر يوم األحد ألربع عشرة ليلة خلت من ذي 

القعدة سنة )29٥هـ/90٧م(. 
قتل المقتدر باهلل على يد البربر، وذلك يوم األربعاء لثالث بقين من شوال سنة )٣20هـ/9٣2م(، 

وكان سنه يومئذ ثمانية وثالثون سنة وشهراً وخمسة أيام )٤(. 
ورد لقب المقتدر على دينار ضرب بعمان في سنة) ٣١٣هـ/92٤م(. لوحة رقم )١٦(، وعلى 

دينار ضرب بصنعاء) ٣١٣هـ/92٤م(.

الراضي باهلل:
وأصل هذا اللقب »َرِضى« أو »ر ض ي« وفي الصحاح »رض أ »الرضوان بكسر الراء وضمها 
الرضاء و»المرضاة« مثله، و)رضيت( ارتضيته فهو مرضي و)رضي( عنه بكسر )رضا( مقصور 

ومصدر محض )٥(. 
ويذكر ابن منظور ما مفاده أن رضي: الرضا، مقصور: ضد السخط، وفي حديث الدعاء: اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخر الدعاء. وتثنية الرضا رضوان ورضيان األولى على األصل 

الشرعان، نقود أموية عباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، ص١٧٦.   )١(
الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٤8٤.   )2(

ابن الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والرسل، مج٧، ص٣8١.   )٣(
القلقشندى، مآثر االنافة في معالم الخالفة، ص٧٤ .   )٤(

الرازي، مختار الصحاح، ص2١٦.   )٥(
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واألخرى على المعاقبة، ورضيت عنك وعليك رضي مقصور قال القحيف العقيلي:
لعمـر اهلل أعـجبـني رضـاها )1(    إذا رضيت عـلى بـنو قـشـيـر  

والراضي باهلل هو محمد، ويكنى أبا العباس بن المقتدر ولد ليلة األربعاء لثالث خلون من 
ربيع اآلخر سنة )29٧هـ/909م(، وأمه أم ولد رومّيه تسمى ظلوم، أدركت خالفته، كان قصير 
القامة، نحيف الجسم، أسمر رقيق السمرة، دري اللون، أسود الشعر سبطه وفي وجهه طول، 
وفي مقدم لحيته تمام، وفي شعرها رقه، بويع سنة )٣22هـ/9٣٤م( وأقيم القاهر بين يديه، فسلم 
عليه بالخالفة، وبعث الراضي إلى أبي بكر الصولي فقال: اختر لي لقباً، فاختار له المرتضى 
باهلل، فبعث إليه، يقول: كنت أنت قد عرفتني أن إبراهيم بن المهدي أراد أن يكون له ولي عهد 
فاحضروا منصور بن المهدي، وسموه المرتضى، وما أختار أن اتسمى باسم وقع لغيري، ولم يتم 

أمره، وقد اخترته الراضي باهلل )2(. 
لما بويع الراضي باهلل كتب كتاباً ألبي علي بن مقله، وكان قد اختفى في داره، وسلم فظهر 
ومضى إلى الراضي، فقلده الوزارة، وتقدم إلى علي بن عيسى بمعاونته، وقام الراضي بإطالق 
كل من كان في حبس القاهر، وصودر لعيسى طبيب القاهر على مائتي ألف دينار قد كان أودعها 
إياها القاهر، فقام بردها، وولى أبو بكر بن رائق إمارة الجيش ببغداد، وكان الحجاب أصحاب 

المناطق أربعمائة وثمانين حاجباً.
توفى الراضي سنة )٣29هـ/9٤١م( بعد أن مرض مرضاً شديداً ألقى بسببه في يومين أربعة 
عشر رطاًل من الدم من فمه، وتولى الخالفة بعده أخاه المتقي باهلل بعد خالفة دامت قرابة 

السبع سنوات.

المتقي باهلل: 
وقد اشتق هذا اللقب من كلمة »تَِقى« وأصلها الفعل »َوَقي« يذكر ابن منظور )٣( أن تقى اهلل 
تقياً خافه، التاء مبدله من واو ترجم عليها ابن بري، ووقى وقاه اهلل وقياً ووقاية وواقيه: صانه 

قال ابن معقل الهذلي: 
ووقيت الشيء أقيه إذا حسنته وسترته من األذى.

ورجل تقي من قوم أتقياء قال تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( )٤( وتأويله 
إني أعوذ باهلل منك.

ابن منظور، لسان العرب، ص٣98.   )١(
ابن الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والرسل، ص٣8٦١.   )2(

ابن منظور، لسان العرب، ج١٥، ص٤٦9.  )٣(
سورة مريم، اآلية )١8(.   )٤(
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تقاه مثل طاله، وُطلي قال  التقي  يقول: واحدة  ابن اإلعرابي  أنه سمع  ابن عباس  ُروى عن 
األزهري: وأصل الحرف وقى يقي، لكن التاء أصبحت الزمة لهذه الحروف فصارت كاألصلية )١(.
أدركت  خلوب  تسمى  ولد  أم  وأمه  اسحق،  أبا  ويكن  المقتدر  بن  إبراهيم  هو  باهلل  والمتقي 

خالفته، ولد في شعبان سنة 29٧هـ.
اجتمع األشراف والقضاه في دار بجكه وتشاورا فيمن يولون فاتفقوا عليه فحمل من داره 
على  ركعتين  فصلى  التاج،  رواق  إلى  فصعد  الخالفة  دار  إلى  الطاهري  الحريم  بأعلى  وكانت 

األرض، وجلس على السرير، وبايعه الناس.
 وكان استخالفه يوم األربعاء لعشر بقين من ربيع األول سنة )٣29هـ/9٤١م(. 

كان المتقي باهلل حسن الوجه، مقبول الخلق، قصير األنف، أبيضاً مشرباً بحمرة في شعره 
شقرة وجعودة، كث اللحية، أشهل العينين، أبي النفس، لم يشرب النبيذ قط )2(. 

انتهج المتقي باهلل نهجاً حسناً، فكان يصلي ويصوم، وكان دائماً ما يردد المصحف نديمي وال 
أريد جليساً غيره، فغضب الجلساء من ذلك حتى أن أبا بكر الصولي قال: ما سمع بخليفة قط 
قال ال أريد جليساً، أنا أجالس المصحف. أفتراه ظن أن مجالسة المصحف خص بها دون آبائه 

وأعمامه الخلفاء )٣(. 
خلع المتقي باهلل على يد توزون التركي الذي كان رئيساً وأمير األمراء وكان ذلك يوم السبت 

لعشر بقين من شهر صفر سنة )٣٣٣هـ/9٤٥م(، وكانت خالفته ثالث سنين وأحد عشر شهراً.
 ورد ذكر لقب المتقي باهلل على دينار ذهب سك سنة خالفته لوحة رفم )١٧( .

 المستكفي باهلل: 
وأصله الفعل مشتق من الفعل َكَفى واستكفى يستكفي فهو مستكفي. هذا اللقب هو اسم فاعل 
من الفعل يستكفي، والمستكفي باهلل هو الالئذ باهلل المستجير به من كل شيء ويعود هذا اللقب 
أبا القاسم ولد في صفر سنة  إلى الخليفة عبداهلل بن علي بن المكتفي بن المعتضد، ويكنى 
)292هـ/90٤م( وولي الخالفة وله من العمر إحدى وأربعين سنة وسبعة أيام، في سن المنصور 
حين ولي وكان مليح الشخص، ربعة من الرجال، ليس بالطويل وال بالقصير، معتدل الجسم حسن 
الوجه، أبيض مشرباً بحمره، أسود الشعر، سبطاً خفيف العارضين، أكحل أقنى األنف، ولما ولي 

المستكفي الخالفة سنة )٣٣٣هـ/9٤٥م( طّوق توزون التركي وسوره وخلع عليه )٤(. 

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص١٤89.  )١(
ابن الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والرسل، ج8، ص٣9١9.   )2(

المرجع السابق، نقاًل عن كتاب األوراق للصولي، ص١9٣.  )٣(
ابن الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والرسل، ص٣9٥0.  )٤(
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استمرت خالفة المستكفي باهلل سنة وأربعة أشهر ويومين حيث خلع سنة )٣٣٤هـ/9٤٦م( في 
يوم الخميس لثالث بقين من جمادي اآلخر. 

ورد لقب المستكفي باهلل على درهم ضرب سنة )٣٣٤هـ/9٤٦م( لوحة رقم )١8(.

المطيع هلل: 
وهذا اللقب من األلقاب المضافة إلى لفظ الجاللة )اهلل(، وأساسه الفعل أطاع، أو يطيع وهو 
اسم فاعل للفعل ذاته، وطاع أي أنصاع وامتثل لألمر، وولد مطيع أي ال يعصي أمراً، وكذا خادم 

مطيع )١(. 
 والمعنى االصطالحي لهذا اللقب هو المطيع المنصاع المتبع ألوامر اهلل عز وجل الممتثل لها.
الفضل  القاسم  أبو  وهو  العباس  بن  والعشرين من خلفاء  الثالث  للخليفة  اللقب  ويعود هذا 

المطيع هلل والذي ولي الخالفة سنة )٣٣٤هـ / 9٤٦م(.
ورد هذا اللقب على دينار ضرب في عثر سنة )٣٥2هـ/9٦٣م( في خالفة المطيع هلل، ويظهر 
لقب المطيع هلل تحت لفظ الجاللة هلل )2(. ويعتبر هذا الدينار وحيد في العالم )٣(.لوحة رقم 

.)20(
كما ورد لقب المطيع هلل على درهم ضرب بعمان سنة )٣٤٤هـ/9٥٦م( وهو محفوظ في 

وزارة التراث والثقافة بعمان.

 الطائع هلل:
وأساس الفعل )أطاع( وقد تحدثنا عن المعنى اللغوي واالصطالحي لهذا اللقب )٤(.

ويعود هذا اللقب إلى الخليفة عبدا لكريم بن المطيع هلل، ويكنى أبا بكر، وأمه أم ولد اسمها 
عتب، أدركت خالفته، ولي المطيع هلل ابنه الطائع سنة ثالث وستون وثالثمائة، وكان سنة ثمان 

وأربعون سنة، وقيل خمسين، كان أبيضاً، حسن الجسم، شديد القوة )٥(. 
خلع الطائع هلل سنة )٣8٣هـ/99٥م( ودامت خالفته ما يقارب العشرين عاماً. 

ورد لقب الطائع هلل على دينارين ضربا بعثر سنة) ٣٧٣هـ/98٤م( و)992/٣8١م( لوحة رقم 
)20، ورقم 22(.

الرازي، مختار الصحاح، ص2١2.   )١(
يالحظ أن السكة المضروبة في اليمن إجماالً وخاصة الذهبية منه أخف مما هي األقطار اإلسالمية األخرى وعيارها أدنى.   )2(

انظر: العش النقود اإلسالمية، ص٣١0. 
العش، النقود العربية اإلسالمية، ص٣١١.   )٣(

انظر الفصل الثالث، ألقاب الخلفاء، لقب المطيع هلل.   )٤(
ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مج2، ص١٥١2.   )٥(



95 الفصل الثالث : ألـقـاب الـخـلـفـاء 

 القادر باهلل:
وأصله من الفعل )َقَدَر(، وهو اسم فاعل للفعل والقدر، محركه: القضاء والقدر والحكم وقدر 
اهلل ذلك عليه ويقدره قدراً، وأستقدر اهلل خيراً: سأله أن يقدر له به، وقدر الرزق قسمه، والقدر: 
الغنى، واليسار، والقوة، كالقدرة والمقدرة )١(، ورجل ذو )مقدرة( أي ذو يسار، و)قدر( على الشيء 

)قدره( أي استطاع واالقتدار على الشيء )القدرة عليه( )2(.
واصطالحاً: القادر باهلل هو القوي به عز وجل وفيه يستمد قدرته.

ويعود هذا اللقب إلى أحمد بن إسحاق بن المقتدر، ويكنى أبا العباس، وأمه أم ولد اسمها 
تمني موالة عبدا لواحد بن المقتدر، وكانت من أهل الدين. ولد يوم الثالثاء التاسع من ربيع األول 
سنة )٣8٦هـ/998م(، تقلد الخالفة بعد أن قبض الطائع وخلعه، وكان الطائع حسن الطريقة، 
كثير المعروف، مائاًل إلى الخير والتدين، توفى القادر باهلل سنة )٤22هـ/١0٣٤م( ودامت خالفته 

ما يقارب األربعين سنة أو يزيد.
ورد لقب القادر باهلل على دينار ضرب بعثر سنة )٣9٣هـ/١00٥م( لوحة رقم )22(.

وآخر ضرب بنفس المدينة سنة )٤١0هـ/١028م( وهو محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات اإلسالمية)٣(. 

المستضئ بأمر اهلل:
وهو اسم فاعل للفعل )يضئ( وأساسه كلمة )ض وأ( و)الضوء( بالضم الضياء و)ضاَءِت( 

النار تضوء )ضوءاً( )٤(.
و)تضوأ(: قام في ظلمة يرى بضوء النار أهلها )وال تستضيؤا بنار أهل الشرك( منع استشارتهم 

في األمور، والمستضيء بنور اهلل: الحسن بن يوسف )٥(. 
ويعود  كلها،  أموره  في  اهلل  بنور  والمستبصر  المقتدي  فهو  اصطالحاً  اللقب  هذا  معنى  أما 
سنة  في  الخالفة  تولى  محمد،  أبا  ويكنى  باهلل  المستنجد  يوسف  بن  الحسن  إلى  اللقب  هذا 
)٥٦٦هـ/١١٧8م( بعد مقتل والده، وتلقب بلقب المستضيء بأمر اهلل، وولي المستضيء بأمر اهلل 

أبابكر بن نصر بن العطار صاحب المخزن ولقبه ظهير الدين )٦(. 
كان المستضيء بأمر اهلل حازماً شديداً في األمور كلها، صاحب عدل وحنكة، فقد رد المظالم 

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٤8٤.   )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص٤٦0.   )2(

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص٤٧.  )٣(
الرازي، مختار الصحاح، ص٣٣8.   )٤(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٧٤.   )٥(
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مج١، ص١٤0٥.   )٦(
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إلى أهلها، وضرب على يد كل ظالم جائر. 
توفى المستضيء بأمر اهلل في ذي القعدة سنة )٥٧٥هـ/١١8٦م( ودامت خالفته تسع سنين 

ونصف، وبويع بعده ابنه الناصر لدين اهلل بالخالفة )١(. 
ورد لقب المستضيء بأمر اهلل على دينار أيوبي ضرب بزبيد سنة )٥٧٤هـ/١١8٦م( )2( لوحة 

رقم )2٣( . 

الناصر لدين اهلل:
وهو من األلقاب المكونة من ثالثة كلمات متعلقة أساساً بلفظ الجاللة )اهلل(وهو اسم فاعل 

من الفعل )نصر(.
ومعنى لقب الناصر لدين اهلل لغوياً مأخوذ من الفعل )نصر( ينصر المظلوم نصراً ونصوراً 
أعانه، ونصره منه: نجاة وخلصه وهو ناصر، ونصرا، والنصر: الناصر، وأنصار النبي ملسو هيلع هللا ىلص غلبت 
عليهم الصفة، االستنصار: استمداد النصر )٣(. وتناصروا: تعاونوا على النصر. والنصرانية أيضاً: 

دين من األديان السماوية، والنواصر: مجاري المياه إلى األودية)٤(.
ومعنى هذا اللقب اصطالحاً: هو الناصر المؤيد لمعز لدين اهلل سبحانه وتعالى، ويعود هذا 
بالخالفة  له  بويع  العباس،  أبا  المستنجد باهلل، ويكنى  إلى أحمد بن الحسن بن يوسف  اللقب 
بعد وفاة أبيه المستضيء بأمر اهلل سنة )٥٧٥هـ/١١8٦م( )٥(، وتوفى في آخر شهر رمضان سنة 

)٦22هـ/١2٣٤م( لسبع وأربعين سنة من خالفته.
ورد لقب الخليفة الناصر لدين اهلل على درهم أيوبي ضرب تعز سنة )٥9٥هـ/١20٧م( لوحة 

رقم )2٤(، وآخر ضرب في زبيد دون ذكر سنة الضرب. 

المستنصر باهلل: 
بني  ألقاب  سائر  شأن  ذلك  في  شأنه  )اهلل(  الجاللة  لفظ  إلى  المتصلة  األلقاب  من  وهو 
العباس، وأصل هذا اللقب الفعل )نصر( وقد سبق وتحدثنا عن هذا الفعل لغويا«، أما اصطالحا 

فهو يعني المنتصر أو الرابح الفائز بنصر اهلل وقوته )٦(.
جعفر  أبو  وهو  العباس،  بني  خلفاء  من  والثالثين  السادس  الخليفة  الى  اللقب  هذا  ويعود 
المستنصر باهلل ابن الخليفة الظاهر أبو النصر محمد، وقد تولى الخالفة بعد وفاة أبيه في 

ابن العمراني،األنباء في تاريخ الخلفاء، ص٧٥.   )١(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص٥١.  )2(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٥0٦.   )٣(
ابن منظور، لسان العرب، مج٤، ص٤٦٥  )٤(

ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، مج١، ص١٤١١.   )٥(
الرازي، مختار الصحاح، ص١8٤ ,  )٦(
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منتصف شهر رجب سنة )٦2٣هـ/١2٣٥م(، وقد عرف الخليفة المستنصر بعدله واستقامته )١( 
وتوفى سنه )٦٤0هـ/١2٥٣م( وقيل قبل ذلك بسنة ودام حكمه مايقارب ست عشرة سنة.

ورد لقب المستنصر باهلل على درهم ضرب بتعز سنة )٦2٥هـ/١2٣٦م( لوحة رقم )2٥(.

 المستعصم باهلل: 
 وأصله من الفعل َعَصم، وعصم يعصم، اكتسب ومنع ووقى.

الجوع،  من  منعه  الطعام:  وعصمه  فاعصمها،  لها عصاماً،  جعل  والقربة  به  أعتصم  وإليه: 
وأعصم: لم يثبت على ظهر الخيل، وأعصم فالناً: هيأ لـه ما يعتصم به وبفالن: أمسك، وعصم 
القربة: شدها بالعصام، وبالفرس: أمسك بعرفه، والعصمة بالكسر: المنع، واعتصم باهلل: أمتنع 
بلطفه من المعصية، واألعصم من الظباء، والوعول: مافي ذراعيه أو أحدهما بياض وسائره أسود 

أو أحمر، وهي عصماء، وفي المثل: »كن عصامياً وال تكن عظامياً» يريدون به قوله: 
وعـلـمتـه الـكـر واإلقـدامـا )2(. نفـس عصـام سـودت عصامـاً      

ويرجع هذا اللقب إلى أخر خلفاء بني العباس، وهو عبداهلل بن أبي جعفر المستنصر باهلل، 
تولى الخالفة بعد وفاة والده المستنصر باهلل سنة إحدى وأربعين وستمائة، وانتهت خالفته بمقتله 
شدخا بالعمد ووطئا باألقدام على يد هوالكو قائد جيش المغول وجنده سنة )٦٥٦هـ/١2٦8م(، 

وبقتله طويت صفحت الخالفة العباسية التي دامت زهاء ستة قرون من الزمن )٣(.
وقد ورد لقب المستعصم باهلل على دراهم بني رسول ومن أمثلتها ذلك الدرهم المضروب سنة 

٦٤١هـ بالدملوة لوحة رقم )2٦(.
من  وفاته  بعد  سكت  والتي  باهلل  المستعصم  الخليفة  مسكوكات  عن  الزيلعي  تحدث  وقد 
بعد سقوطها  العباسية  للخالفة  الكامل  الوالء  والتي حملت  باليمن  بني رسول  قبل ملوك دولة 

)٦٥٦هـ/١2٦8م( على يد المغول.
ومن أمثلة ذلك مسكوكات الملك يوسف بن عمر الرسولي الذي عاصر سقوط الخالفة 
العباسية، والذي أصر على نقش اسم الخليفة العباسي المستعصم باهلل على مسكوكاته بعد 
وفاته والتي منها درهم ضرب حصن تعز سنة )٦٥١هـ/١2٦2م( )٤(، وثالثة دراهم ضرب عدن 
سنة )٦٥0هـ/١2٦2م(، وسنة )٦٦2هـ/١2٧٤م( وسنة )٦٦٣هـ/١2٧٥م(، وثالثة دراهم ضرب 

المهجم سنوات )٦8٥هـ/١29٧م( )٦8٧هـ/١299م( )٦88هـ/١٣00م()٥(.

تقي الدين، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، ص ٤٣٣0  )١(
الفيروز بادي،القاموس المحيط، ص8٧٤.   )2(

الصائغ، النقود اإلسالمية، ص8٤.  )٣(
الزيلعي، »دراهم مظفرية نقش عليها اسم الخليفة المستعصم«، ص29 - ٥9.  )٤(

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص١0١.  )٥(
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ولعل للملك المظفر يوسف بن عمر درهم نادر ضرب مكة سنة )٦٥١هـ /١2٦٣م( يظهر عليه 
لقب الخليفة المستعصم باهلل ويؤكد الوالء الكامل من ملوك هذه الدولة لخلفائهم العباسيين )١(.

يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص١02.  )١(
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ونتناول في هذا الفصل األلقاب التي تخص السالطين واألمراء ومن يقع في حكمهم وذلك 
داخل الخالفة أو خارجها، ونعني بذلك األلقاب التي تخص ملوك وسالطين الدول التي خرجت 
على الخالفة العباسية، وكذا الدول التي استقل حكامها بأقاليمهم إال أنهم ظلوا تابعين للخالفة 
على  ظهورها  فترة  منذ  التاريخي  تسلسلها  حيث  من  األلقاب  هذه  في  نبحث  حيث  العباسية، 

المسكوكات ولمن تعود هذه األلقاب.

ذو الرئاستين:
 ومعنى الرئاستين لغوياً مثنى رئاسة، ورئاسية، مأخوذة من )رأس(، وفي الصحاح )رأس( جمع 
الرأس( في القلة.. )أرؤس( وفي الكثرة )رءوس( و)رأس( فالن القوم برأسهم بالفتح )رياسة( فهو 

)رئيسهم(، ويقال أيضاً )ريس( بوزن قيم، وبائع الرؤوس )رءوس(، والعامة تقول )رواس(.
ويطلق هذا اللقب على من يتولى قيادة الجيوش وإدارة الدولة أي صاحب السيف والقلم.

وممن اشتهر بهذا اللقب »ذو الرئاستين« الفضل بن سهل بن عبدا هلل، ويكن أبا العباس، ويلقب 
بذي الرئاستين كان من أوالد ملوك المجوس، وأسلم أبوه سهل في أيام الرشيد، وأتصل بحيي بن 
خالد البر مكي، واتصل الفضل والحسن أبناء سهل بالفضل وجعفر بن يحي بن خالد البر مكي، 
فضم جعفر بن يحي البر مكي الفضل بن سهل إلى المأمون، وهو ولي عهد، وقيل إن الفضل 
بن سهل لما أراد أن يسلم كره أن يسلم على يد الرشيد أو المأمون فسار وحده إلى الجامع بعد 

الجمعة، فاغتسل، ولبس ثيابه، ورجع مسلماً.
 يذكر الزر كلي في اإلعالم أنه اتصل بالمأمون في حياته، وأسلم على يده سنة ١90هـ، وغلب 
على المأمون ألخالقه الجليلة من الكرم والوفاء والبالغة والكتابة، فلما استخلف المأمون فوض 

إليه األمر كله وسماه: »ذو الرئاستين« لتدبره أمر السيف والقلم )١(.
يذكر الجوزي أن رجاًل قال للفضل بن سهل: أسكتني عن وصفك تساوي أفعالك في السؤود 
وخبرني فيها كثره عددها، فليس إلى ذكرها جميعاً سبياًل، وإذا أردت وصف واحدة اعترضت 

أختها إذ كانت األولى ليست بأحق في الذكر فلست أصفها إال بإظهار العجز عن وصفها:
وقد أنشد فيه أحد الشعراء حيث قال: 

ــفــضــل بـــن ســهــل يد  ــا املــثــل ل ــه تـــقـــاصـــر عــن
ــي ــغــن ــل ــا لـــألجـــلفـــبـــســـتـــطـــهـــا ل ــ ــه ــ ــوت ــطــ وســ
ــا لـــســـنـــدي ــ ــه ــ ــن ــاطــ ــ ــقــبــلوب ــل ــا ل ــ ــرهـ ــ ــاهـ ــ وظـ

وقد كان الفضل حكيماً ذا بالغة وعظمة، فذكر عنه أنه أعتل عله بخراسان، ثم برأ فجلس 

الزر كلي، األعالم، ص ١٥٤.  )١(
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للناس فهنئوه بالعافية، وتصرفوا بالكالم، فلما فرغ الناس أقبل عليهم وقال: إن في العلل لنعماً 
ينبغي للعقالء أن يعرفوها بتحميص الذنوب وتعرض لثواب الصبر، وإيقاظ من الغفلة، وأذكار 
به  تكلموا  ما  الناس  فنسي  الصدقة،  على  وحض  للتوبة،  واستدعاء  الصحة،  حال  في  للنعمة 

وانصرفوا بكالم الفضل )١(.
وكان من أشهر كالمه قوله: )من فراهة العبد شدة هيبته لمواله( )2(.

ومن توقيعاته: 
)األمور بتمامها، واألعمال بخواتيمها، والصنائع باستدامتها(.

قتل الفضل بن سهل سنة 202هـ عن عمر إحدى وأربعون سنة وخمسة أشهر.
وقد اختلف الروايات حول مقتله فيذكر ابن الجوزي أنه قتل غيلة على يد نفر دخلوا عليه 
فقتلوه، فقتل به المأمون عبدالعزيز بن عمران الطائي ومؤنس بن عمران البصري وخلف بن 

عمرو البصري، وعلي بن أبي سعيد، وسراجاً الخادم.
ويذكر أنه لما رحل المأمون من مرو، ووصل إلى سرخس شد أربعون نفرا من خواص المأمون، 
منهم غالب السعودي، وقسطنطين الرومي، وفرح الدليمي وموفق الصقلي على الفضل بن سهل 
وهو في الحمام فقتلوه، وهربوا، وذلك في يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان من هذه السنة، 
فجعل المأمون لمن جاء بهم عشرة آالف دينار فجاء بهم العباس بن القاسم، فقالوا للمأمون، أنت 

أمرتنا بقتله فأمر بهم فضربت أعناقهم )٣(. 
ظهر لقب ذو الرئاستين على درهم يعود تاريخ ضربه كما يظهر عليه إلى سنة 20١هـ في فترة 
حكم الخليفة المأمون ويوجد من هذا الدرهم ثالثة أعداد أحدها في وارسو والثاني في مجموعة 

انريكو ليوثولو بإيطاليا والثالث ظهر في مزاد سوذبي في مايو ١98٦م )٤( لوحة رقم )2٧(. 
وقد ظن سمير شما أنه ربما يكون هذا الدرهم لمحمد بن يزيد الجلودي الذي استخلفه أبوه 
على مكة سنة 20١، فأراد أن يظهر أن المأمون هو الخليفة المعترف به في مكة فضرب الدرهم 

ونقش عليه لقب الفضل وهو )ذو الرياستين( وزير المأمون.
 الكني اظن أن هذا الدرهم قد يكون ضرب تقرباً للمأمون ووزيره من قبل والي مكة المكرمة 
كبير سنة  رأس جيش  على  المأمون  أرسله  الذي  وهو  محمد  وليس  ألجلودي  يزيد  بن  عيسى 

200هـ، فأجلى األفطس، وجيشه عن مكة، ثم واله المأمون أمرها )٥(.

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم، ج٦، ص280٦.  )١(
الثعالب، اإلعجاز واإليجاز، ص ١٥9.   )2(

ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك واالمم، ج٦، ص280٦.  )٣(
شما، »عالقة الخلفاء والحكام بالحجاز كما تظهرها بعض النقود المضروبة بمكة والمدينة ».  )٤(

المكي، جداول تاريخ أمراء البلد الحرام في مكة المكرمة،ص ١2٥.  )٥(
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ذو الوزارتين:
وهو أحد األلقاب الذي يبتدأ بذو التي تعني صاحب أو مالك، وهذا النوع من األلقاب التي 
شاعت في الدولة اإلسالمية خصوصاً منذ أواخر القرن الهجري الثاني حين بدأ الخلفاء بالتنازل 
السيطرة  إلى  عادة  ترمز  مثنى  تشمل  التي  األلقاب  هذه  من  وكثير  حقوقهم  عن  فشيئاً  شيئاً 
من ظهور  آنفاً  ذكر  لما  وهذا مصداق  واحد،  آن  في  والمدنية  الحربية  السلطة  على  المطلقة 

عالقات التفريط من قبل الخلفاء في حقوقهم )١(.
المعتمد على اهلل  للخليفة  الذي وزر  إلى صاعد بن خملد  الوزارتين يعود أساساً  ولقب ذو 
السلطة  زمام  يمتلك  كان  الوزير  أن هذا  نستنتج  يجعلنا  اللقب  ولعل هذا  باهلل  الموفق  وألخيه 
العسكرية والمدنية أثناء فترة وزارته للموفق باهلل سنة 2٦٥هـ واستمرت وزارته سبع سنين فقط 

حيث قبض عليه الموفق باهلل وزج به في السجن سنة 2٧2هـ إلى أن توفى سنة 2٧٦هـ )2(.
وقد وجد عدة أمثلة لدنانير ضرب عليها هذا اللقب خارج إطار هذه الدراسة الجغرافي فقد 
وجد درهم من ضرب البصرة سنة 2٧١هـ عليه هذا اللقب وعثر أيضاً على دنانير عليها هذا 
اللقب من ضرب األهواز وُسّر من رأى سنة 2٧0هـ ومدينة السالم سنة 2٧2هـ، أما الدينار الذي 

وجد عليه هذا اللقب في الجزيرة العربية فقد كان من ضرب مدينة صنعاء سنة 2٧١هـ.
ولم يعثر في المصادر على ما يشير إلى وجود دنانير عباسية من ضرب صنعاء تحمل لقب ذو 

الوزارتين سوى هذا الدينار لوحة رقم )28(.
الجدير ذكره هنا أن لقب ذي الوزارتين قد ورد ذكره على النقود من سنتي )2٧0و2٧٧هـ( )٣(.

الهادي إلى الحق: 
مشتق من الهدي أي الرشاد، وهداه أرشده وأدله، والُهَدى الرشاد والداللة، يقول اهلل سبحانه 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  وتعالى)گ 
ۀ ہ( )٤( و)هديته( الطريق والبيت )هداية( عرفته، هذه لغة أهل الحجاز، وغيرهم 

يقول هديته إلى الطريق وإلى الدار )٥(. 
والهادي إلى الحق هو يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو مؤسس دولة بني الرسي في اليمن، وقد ظهرت دعوته في 

عهد الخليفة المعتضد باهلل.

الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص29٤.  )١(
ابن األثير، الكامل في التاريخ،ص288.   )2(

الراشد،« دنانير عباسية نادرة في صنعاء »، ص٣٥.   )٣(
سورة السجدة، آية )2٦(.   )٤(

الرازي، مختار الصحاح، ص٦١0.   )٥(
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وتؤكد المصادر الخاصة بالتاريخ اليمني أن ذهاب الهادي إلى اليمن كان بناء على طلب من أهل 
اليمن أنفسهم عند دخول الدعوة اإلسماعيلية إلى بالدهم )١(، فذهب إليهم سنة )280هـ/892م( 
ثم عاد وخرج إليهم بعد أربع سنوات في سنة )28٤هـ/8٦9م( فدخل صنعاء قادماً من صعده، 
وقد خاض الهادي إلى الحق حروباً طاحنة مع القبائل التي لم تساند دعوته حين دخل صنعاء 

سنة )288هـ/900م(. 
وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية نصوصاً حول دخول الهادي إلى صنعاء منها »ثمأن أبا 
العتاهية بن الروية المذجحي استدعى الهادي إلى الحق يحي بن الحسن بن القاسم من صعدة 
الناس،  فبايعه  نفسه  إلى  الهادي  فدعا  )900/288م(،  سنة  المحرم  في  فدخلها  صنعاء،  إلى 
وضرب اسمه على الدينار والدرهم في الطرز، ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا األعشار« )2(.

وقد دامت والية الهادي ما يقارب العشر سنوات حيث توفى في عام )298هـ/9١0م( في مدينة 
صعده، ودفن فيها، وقد ورد لقب الهادي إلي الحق على مسكوكات عدة منها دينار ضرب بصنعاء 

سنة )288هـ/900م(، وآخر ضرب بصعدة سنة )298هـ/9١0م( لوحة رقم )29(.

الراضي باهلل :
لالمام  اللقب  هذا  ويعود  سابقا  اللقب  لهذا  واالصطالحي  اللغوي  المعنى  عن  تحدثنا  وقد 
الراضي باهلل محمد بن الحسين بن القاسم الرسي والذي خلف اباه في الحكم في ذي الحجة 

سنة 298هـ/اغسطس 9١١م حتى تنازله عن الحكم في ذي القعدة سنة ٣00هـ/ يونيو9١٣م .
تشير المصادر التاريخية ان محمد بن يحي الحسين كان يلقب بالمرتضى لكن لقبه ورد على 

المسكوكات وهو ا لراضي باهلل وهو مايفند ذلك االعتقاد .
في  الضرب محفوظ  عليه سنة  تظهر  لم  دينار ضرب صعدة  على  باهلل  الراضي  لقب  ورد 

المتحف البريطاني لوحة رقم)٣0( .

 الناصر لدين اهلل : 
وهذا اللقب أيضاً من األلقاب المتصلة بلفظ الجاللة اهلل وهو اسم فاعل للفعل »نصر« وقد 

تحدثنا عن أصل هذا اللقب لغوياً في تعريفنا للقب »المنصور«.
ومعنى لقب الناصر لدين اهلل هو المعز والمؤيد لدين اهلل عز وجل.

ويعود هذا اللقب إلى أحمد بن يحي بن الحسين بن القاسم الرسي، وذلك أن الراضي باهلل 
لما تنازل عن الحكم في ذي القعدة سنة )٣00هـ /9١٣م(، ظلت دولة بني الرسي بال حاكم حتى 

العبكري، سيرة الهادي إلى الحق يحي ين الحسين، ص 98 0 .   )١(
مؤلف مجهول، تاريخ الدولة الرسولية في اليمن في اليمن، ص١١٦.   )2(

)2( ابن منظور، لسان العرب، مج٦، ص٤٣١٦
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قدم الناصر لدين اهلل أحمد يحي بن الحسين من الحجاز إلى صعده فبايعه أخوه الراضي باهلل، 
وعامة الناس في محرم سنة )٣0١هـ/9١٤م( وتلقب بالناصر لدين اهلل واستمر في الحكم حتى 

وفاته في جمادى اآلخر سنة )٣22هـ/9٣٤م( )١(. 
بأنواعها ولكن  المسكوكات  لدين اهلل قد ضرب  الناصر  أن  إلى  التاريخية  المصادر  وتشير 
لم يستدل إال على الدراهم، والتي منها سدس درهم محفوظ في المتحف البريطاني قام نشره 
فرج اهلل يوسف في مجلة عالم المخطوطات والنوادر، ولم يوضح عليه سنة الضرب لكن تظهر 
عليه جميع المأثورات التي تؤكد أنه يعود إلى الناصر لدين اهلل، وتلقبه بأمير المؤمنين، وكذلك 
الدرهمان المضروبان بصعده المحفوظان في المتحف البريطاني)2( واللذان لم يظهر عليهما سنة 
الضرب، بل ظهر عليها لقبا الناصر لدين اهلل وأمير المؤمنين وهما اللقبان اللذان يعودان للناصر 

لدين اهلل، لوحة رقم )٣١(.

 ركن الدولة: 
هذا اللقب من األلقاب المركبة التي انتشرت بشكل الفت في مسكوكات بني وجيه في 

عمان، ومسكوكات الدولة البويهية.
وأصل هذا اللقب هو )ركن( وفي الصحاح ركن إليه من باب دخل وركن أيضاً بالكسر )ركوناً( 
أي مال إليه وسكن قال تعالى )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ( )٣( وركن إليه كنصر وعلم ومنع، ركوناً 
والركن بالضم الجانب األقوى واألمر العظيم )٤( وما يقوى به من ملك وجند وغيرهم. وقد ركن 

ككرم، ركانه وركونه، واألركون بالضم الدهقان العظيم )٥(. 
في  العظمى  والركيزة  األقوى،  جانبها  أي  الدولة(  )ركن  اللقب  لهذا  االصطالحي  والمعنى 

الدولة التي ال يقوم حالها بدونه.
وقد تلقب عدد من سالطين هذه الدول بهذا اللقب الذي لم يكن غريباً على مسكوكاتهم ومنها 
الدرهم المضروب في عمان سنة )٣٥8هـ/٧90م( المحفوظ في وزارة التراث والثقافة بسلطنة 

عمان.

 الداعي إلى الحق: 
وأصل هذا اللقب هو الفعل »َدَع ا» وفي الصحاح »دعا »الدعوة إلى الطعام بالفتح يقال كنا 
في دعوه فالن، و»مدعاه« فالن، وهو مصدر والمراد بها الُدعاء إلى الطعام و«الَدْعوهُ« بالكسر 

يوسف،« مجلة المخطوطات والنوادر »، ص٥2٣ - ٥2٤ .   )١(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص 22 0  )2(

سورة هود، آية )١١٣(.  )٣(
الرازي، مختار الصحاح، ص22٧.   )٤(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص١2١0.   )٥(
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« من تبنيته ومنه قوله تعالى )ڈ  في النسب و»الدّعْوى« أيضاً هذا أكثر كالم العرب و«الَدعيُّ
عليه  وأدعى   )١( ڳ(  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
كذا واالسم »الدعوى« و»تداعت« الحيطان للخراب تهادمت و«دعاه« صاح به و«استدعاه« أيضاً 
»دعوت« اهلل له وعليه أدعوه »دعاء« والدعوة المرة الواحدة و»الدعاء« أيضاً واحدة »داعية« اللبن 

ما يترك في الضرع ليدعوا مابعده وفي الحديث »دع داعي اللبن« )2(. 
لدين اهلل  الناصر  وفاة  فبعد  لدين اهلل،  الناصر  بن  يحي  بن  يوسف  إلى  اللقب  ويعود هذا 
أحمد بن يحي بن الحسين بن القاسم تولى الحكم ابنه يحي فخرج عليه أخواه القاسم والحسن 
واشتعلت بينهم حروب طاحنة استمرت من سنة )٣22هـ/9٣٤م( إلى سنة )٣٣0هـ/9٤2م( وانتهت 
أخاه  لكن  لدين اهلل،  الناصر  بن  الحسن  مبايعة  أهالي صعده على  باتفاق عامة  الحروب  هذه 
إال  األمور  تهدأ  ولم  واالقتتال من جديد،  للتنازع  الدولة  فعادت  عليه  أن خرج  لبث  ما  القاسم 

بمبايعة يوسف بن يحي بن أحمد الناصر لدين اهلل في صعده، سنة )٣٦8هـ/9٧9م( )٣(. 
وقد ضرب الداعي إلى الحق يوسف بن يحيى عدداً من المسكوكات ومنها دينار ضرب في 

صنعاء سنة )٣٧0هـ/98١م( وهو محفوظ في متحف قطر الوطني.
ويظهر من خالل ما يحمله هذا الدينار أن الداعي إلى الحق يوسف بن أحمد قد أكبر اسمه 
ولقبه وامتداد نسبه الذي يتصل بالرسول الكريم r وذلك جرياًَ على عادة أسالفه منذ عهد الهادي 
إلى الحق، وأكد أنه خليفة وأميراً للمؤمنين، ويظهر أن هذا الدينار قد ضرب في صنعاء، والتي 
لم تكن تتبع لدولة بني الرسي إال أنهم غالباً ما كانوا يسيطرون عليها من حين آلخر،ولعل ضربهم 
لهذه المسكوكات في صنعاء، وتأكيد ذلك عليها بذكر مكان الضرب يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك 

ما كانوا يريدون أن يؤكدوه من إحكام سيطرتهم على صنعاء. 
زياد سرعان ما  بنى  لكن  الحق على صنعاء سنة )٣9٦هـ/980م(  إلى  الداعي  وقد استولى 
طردوه منها في ذات السنة لكنه عاود االستيالء عليها مجدداً في سنة )٣٧0هـ/98٤م( وهو ما 

يؤكده مكان ضرب هذا الدينار.
ولعل الداعي إلى الحق يوسف بن أحمد هو أول حكام بن الرسي الذين نقش اسمه ولقبه على 

المسكوكات بعكس أسالفه الذين عادة ما يكتفون بذكر ألقابهم فقط )٤(.

سورة األحزاب، آية )٤(.   )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص١80 - ١8١.   )2(

يوسف،« مجلة المخطوطات والنوادر«، ص٥2٤.   )٣(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص 2٥.  )٤(
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 المنصور باهلل: 
جرى الحديث عن لقب المنصور في وقت سابق، وتحسن اإلشارة إلى أن لقب المنصور باهلل 
هذا يعود إلى القاسم بن علي العياني الذي قدم إلى صنعاء سنة )٣89هـ/998م( في عهد الداعي 
إلى الحق يوسف، وتمكن من عزل الداعي إلى الحق وتولى الحكم بدالً منه وتلقب بالمنصور باهلل، 
وظل حاكماً حتى وفاته في رمضان سنة )١00٣/٣9٣م( ثم عاد بعده الداعي إلى الحق، وأمسك 

بزمام الحكم حتى وفاته في صفر سنة )١0١٤/٤0٣م(.
العمالت  دينار ضرب بصنعاء سنة ٣89هـ/998م محفوظ في متحف  اللقب على  ورد هذا 

بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض لوحة رقم )٣2(
بن  محمد  الحكم  عن  له  تنازل  الذي  حمزة  بن  عبدا هلل  اإلمام  أيضاً  به  تلقب  اللقب  هذا 
سنة  ذلك  قبل  وقيل  ٥99هـ/١20٣م  سنة  ذلك  وكان  الحق  إلى  الهادي  أحفاد  من  وهو  عفيف 

)٥9٤هـ/١١9٦م(. 
ولعل من أهم المسكوكات التي ضربها اإلمام المنصور باهلل عبدا هلل بن حمزة درهم ضرب 
في ظفار سنة )٦0١هـ/١2١٣م( ودرهم اخر ضرب بظفار ايضا سنة )٦١0هـ/١222م(، وكذلك 
الدرهم المضروب بتلفم سنة )٦١٤هـ/١22٦م( وهو محفوظ في متحف صنعاء الوطني ولعل مما 
يجدر ذكره أن لقب ابن رسول اهلل يعد تفرداً يسجل لإلمام المنصور باهلل عبدا هلل بن حمزة 
الذي تمسك بلقب أمير المؤمنين تيمناً بعادة أسالفه أمراء دولة بني الرسي وتأكيداً على أن هذه 
الدولة تعتبر بمثابة الخالفة المستقلة عن الخالفة العباسية، لكن ورود لقب ابن رسول اهلل لم 

يسجل إال لهذا اإلمام.
تلك  غير  جديدة  مراكز ضرب  اتخذ  قد  حمزة  بن  عبدا هلل  باهلل  المنصور  اإلمام  أن  ويذكر 
المعهودة في نقود أسالفه التي كانت تسك عادة في صعده وصنعاء، فنجده قد سك في ظفار وتلفم، 
وهي حصن من حصون مدينة ريده التي تقع إلى الشمال من صنعاء، وكذا قرية جوت التي أشارت 
المصادر التاريخية إلى ضربه للنقود فيها ولكن لم يعثر على مسكوكات تحمل اسم هذه القرية )١(. 

 األمير:
و)أموره(  مستقيم  فالن  أمر  يقال  أمر   )2( الصحاح  وفي  )أمر(،  الفعل  إلى  أساساً  ويعود   

مستقيمة و)أَمَرهُ( بكذا والجمع )األوامر( كاألمر الشديد، وقيل العجب ومنه قوله تعالى ) ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئ( )٣( واألمير ذو األمر، وقد أمر يأمر بالضم )إمرًة( بالكسر صار أميراً واألنثى 

أميرة بالهاء )وأُتمر( األمر أي امتثله.

يوسف، »علم المخطوطات والنوادر«، ص٥28.   )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص١١8.  )2(

سورة الكهف، آية )٧١(.   )٣(
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واألمير هو صاحب األمر، وصاحب السلطة، ويقال اصطالحاً أمير الجيش أي قائده وصاحب 
األمر فيه وهو الموجه له في الحرب، وصاحب السلطة األولى فيه، ولقب األمير - كما تحدثنا 
سابقاً - هو من أوائل األلقاب التي تلقب بها خلفاء المسلمين، وكان أولهم الخليفة العادل عمر 
بن الخطاب رضي اهلل عنه، لكن االختالف في سياق هذا الحديث أن لقب األمير الذي جرت 
عادة الخلفاء على التلقب به فقد كان »أمير المؤمنين«، أي أنه لقب مركب وهو تشريف لحامله 
في هذا السياق فهو لقب وظيفة، ويأتي بمفرده دون إضافة. وقد جرت عادة األمراء، ومن في 
حكمهم على التلقب به إظهارا لمكانتهم، وما يتمتعون به من نفوذ داخل الدولة، ويجب أن ال نغفل 
بعض اإلضافات التي عادة ما كانت تلحق بهذا اللقب وهو ماسنجده داخل طيات هذه الرسالة.

اليمن  في  زياد  بني  دولة  اللقب هم سالطين  بهذا  تلقبوا  الذين  السالطين  أوائل  من  وكان 
)٣٣٣ - ٤٤١هـ / 9٤٤ - ١0٤9م( فنجد تلقب األمير المظفر بن علي على دينار ضرب عثر 
)٤١0هـ/١022م( محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض، وأخر 
ضرب صنعاء سنة )٤١٦هـ/١028م( لوحة رقم)٣٣(، ودينار اخر ضرب زبيد سنة )٤١8هـ/١0٣0م( 

محفوظ في مجموعة عبد المجيد الخريجي لوحة رقم)٣٤( . 
نجد أيضاً أن هذا اللقب قد استخدم عند بني طرف حكام مخالف عثر حيث تلقب به األمير 
أبو علي محمد بن القاسم بن طرف على دينار ضرب عثر سنة٣٥١هـ/9٦٣م(، وكذلك األمير 
أبو يعفر السمو بن محمد القاسم على دينارين ضربا بعثر أحدهما ضرب سنة )2٧2هـ/88٤م( 

واآلخر سنة )٣٧٤هـ/98٦م(.
بعض  على  اإلخشيدي  كافور  استخدمه  حيث  اإلخشيدية  الدولة  في  اللقب  هذا  واستخدم 
استخدم  كما   ،)٣٥( رقم  )2(لوحة  )٣٥٧هـ/9٦9م(  بمكة سنة  المضروب  الدرهم  ومنها  نقوده، 
هذا اللقب في دولة بني بويه حيث نجده بمفرده في بعض نقودهم، ونجده بإضافاته في البعض 

اآلخر.

األمام العدل:
والعدل هنا ضد الجور ويقال )َعَدَل( عليه في القضية من باب ضرب فهو )عادل( وبسط 
الوالي عدله وفالن من أهل )المعدلة( بفتح الدال من أهل العدل )١( واألمام العدل أي العادل 
الذي ال يقبل الجور والظلم )2(، يعود هذا اللقب الى الخليل بن شادان بن الصلت المخزومي احد 
االئمة االباضيين بعمان، وورد على درهم ضرب بعمان لم تظهر عليه سنة الضرب محفوظ بوزارة 

التراث والثقافة بسلطنة عمان .

الرازي، مختار الصحاح، ص٣٦2.   )١(
شما ،«عالقة الخلفاء والحكام بالحجاز« ص22.  )2(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص2١٦٦.  )2(
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 غياث عباد اهلل: 
أيضاً نجد أن هذا اللقب من األلقاب التي تتضمن ثالثة أجزاء،وأصله كلمة )غياث( وغوث( 
وقال )واغواثاه( واالسم الغوث بالفتح )الغواث( بالضم والفتح قال الفراء:  الرجل إغاثته غوثاً 
يقال أجاب اهلل دعاءه و)غواثه( وغواثه. واالسم )الغياُث( بكسر الياء وضم آخره )١(، و)يغوث( 
صنم من أصنام قوم نوح عليه السالم و)المغاوث: الحياة(، والغويث: شدة العدو، وما أغثت به 
ومغيثاً، والغيث المطر، وغاث اهلل البالد أي أصابها  المضطر من طعام أو نجده سموه غياثاً 

المطر وفرس ذو غيث، كصيب يزداد جرياً بعد جري، وبئر ذات )غيث( ذات مادة )2(. 
ومعنى هذا اللقب غياث عباد اهلل أي المنقذ المساعد صاحب العون المستجيب لعباد اهلل. 

ولعل هذا اللقب من األلقاب التي يختص بها الرب عز وجل. 
يعود هذا اللقب الى عضد الدولة ابي شجاع خسرو)٣٣8هـ - ٣٧2هـ/9٤9م - 982م( احد 

حكام بني بويه .
ويظهر لنا هذا اللقب على الدينار المضروب سنة )٤٣٦هـ/١0٤8م( والمحفوظ في مجموعة 

عبدا هلل جاسم المطيري الخاصة .

 قاسم خليفة اهلل: 
وبابه ضرب  )فانقسم(  الشيء  )َقَسَم(  بالفتح مصدره  والقسم  )قسم(  كلمة  اللقب  وأصل هذا 
والموضع مقسم )مقسم( مثل مجلس و)القسم( بالكسر الحظ والنصيب من الخير مثل طحن طحناً. 
و )أقسم( حلف وأصله من )القسامة( وهي اإليمان تقسم على األولياء في الدم )٣( والقسم: 
النصيب وقاسمه الشيء أخذ كل قسمه، والقسيم القاسم، والقسم: العطاء والقسامة: الهدنة بين 

العدو والمسلمين، والقسام والقسامة: الحسن )٤(. 
واصطالحاً يعني هذا اللقب أن من يتلقب به فإنه قاسم لخليفة اهلل أي مناصفاً له في كل 

شيء وهذا يدل على علو ورفعة شأن هذا المتلقب. 
ظهر هذا اللقب على الدينار السابق الذي ظهر عليه لقب غياث عباد اهلل.

المكرم: 
وهو من األلقاب الشائع ظهوراً على مسكوكات الدولة الصليحية وهو اسم مفعول  للفعل »َكَرَم 
»في الصحاح كرم )الَكَرَم( بفتحتين ضد اللؤم وقد )َكَرَم( بالضم كرماً فهو كريم وقوم )اكرام( 

الرازي، مختار الصحاح، ص٤2٦.   )١(
الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص200.   )2(

الرازي، مختار الصحاح، ص٤٧0.   )٣(
الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص١١٦0.   )٤(
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)كرماء( ونسوة )كرائم( و)المكرمة( واحدة )المكارم( و)المكرم( مكرمة عند الكسائي وعند الفراء 
هو جمع مكرمة و)التكرم( هو تكلف الكرم.)١(

ومعنى المكرم أي صاحب الكرامة العزيز بنفسه.
ظهر هذا اللقب على دنانير عدة تعود إلى أحمد بن علي أحد زعماء الدولة الصليحية والذي 

ولي سنة )٤٥9 - ٤٧٧هـ /١0٦٧ - م١08٤(.
ومنها دينار ضرب عدن سنة )٤٧٥هـ/١08٧م( محفوظ في متحف العمالت بمؤسسة النقد 
العربي السعودي لوحة رقم )٣8( وتكرر هذا اللقب على دينار ضرب في عدن سنة )٤٧٦هـ/١088م( 

محفوظ في متحف قطر الوطني )2(.

الملك السيد: 
وهذا اللقب لقب من األلقاب التي تفرد بها الصليحيون وهو يرمز إلى رأس الهرم في هذه 
الدولة، وهو الملك، ويرمز إلى الصفة الدينية وهو السيد أي بمعنى أن هذا اللقب قد جمع بين 

السلطتين السياسية والدينية.
َملََك،  الفعل  اللقب بجزأيه لوجدنا أن جزأه األول وهو الملك مأخوذ من  ولو تفحصنا هذا 
وملكه يملكه ملكاً، وملكته، محركه، ومملكة بضم الالم أو ثلثين: احتواه قادراً على االستبداد به. 
وماله ِملك، ويحرك وبضمتين شيء يملكه، أملكه الشيء، وملكه إياه تمليكاً: بمعنى ولي في الوادي 
ملك، وملكنا الماء أي اروانا، وهذا ملك عيني، والُملك بالضم ويؤنث، العظمة والسلطان، وحب 

الجلبان )٣(.
يعود هذا اللقب إلى المكرم أحمد بن علي، وهو أول من تلقب بهذا اللقب في عهد الدولة 
الفاطمية، أو لم يسبق أن أطلق على أحد من قبل، كما أنه أول حاكم لدولة في الجزيرة العربية 

يطلق عليه لقب )٤(، وقد ظهر هذا اللقب على الدينار السابق.
الخليفة  بها  أنعم  التي  األلقاب  اليمن ألول مرة وهو من  استخدم في  السيد فقد  لقب  أما 

المستنصر علي أحمد بن علي، وكذلك أنعم عليه بلقب )المكرم( منذ سنة )٤٥٦هـ/١0٦٤م(. 

عظيم العرب: 
وهو لقب مركب من جزأين، وأساسه كلمة )َعَظيم(، وَعُظَم َكصُغَر، عظماً وعظامة، األعظم 
مة تعظيماً، وأعظمه، فخمة وكبره، واستعظمه رآه عظيماً، والرجل تكبر، كتعظم  وعظام، وعظَّ

الرازي، مختار الصحاح، ص٤99.   )١(
الجابر، النقود العربية اإلسالمية، ص٣20 - ٣22.   )2(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص9٦8.  )٣(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص٧١.  )٤(
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وأما  والزهو،  والنخوة  الكبر  وهو  كجبروت،  والعظموت  عليه،  عظم  وتعاظمه:  الُعَظُم  واالسم: 
عظمة اهلل فهو ال توصف أبداً بهذا، وحتى وصف عبد بالعظمة فهو ذم )١(. 

الشأن  وصاحب  وسيدها  اإلطالق  على  كبيرها  هو  اصطالحاً  العرب  عظيم  لقب  ومعنى 
والسلطة فيها وهذا اللقب من األلقاب المتناهية في الفخر والتباهي.

يعود هذا اللقب إلى المكرم أحمد بن علي الصليحي وظهر على الدنانير التي سبق وأن أشرنا 
لها من قبل، وقد أطلق عليه الخليفة المستنصر كونه الحكم الوحيد الذي يمكن من السيطرة 

على أغلب أجزاء اليمن.

 أوحد ملوك الزمن:
وهو من األلقاب ذات األجزاء الثالثة، ولعل المفتاح لمعرفة هذا اللقب هو جزأه األول وهو 
)أوحد( وأساسه كلمة )أحد( واألَحُد بمعنى الواحد وهو أول العدد تقول أحد واثنان وأحد عشر 

وأحدى عشر قال تعالى : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ()2( وأُحد جبل بالمدينة )٣( .
والمعنى االصطالحي لهذا اللقب )أوحد( ملوك الزمن أي هو الملك الواحد األوحد في هذا 
الزمن والملك الواحد هو اهلل سبحانه وتعالى، وهذا اللقب من األلقاب المضخمة التي تعكس 

شخصية من يتلقب به من تباهي وتعالى .
ويعود هذا اللقب إلى عمران بن محمد بن سبأ أحد حكام بني زريع الذي تولى الحكم بعد 
وفاة والده سنة )٥٥0هـ/١١١٥م( )٤( . ورد هذا اللقب على دينار ضرب بعدن سنة )١١٧١/٥٥9م( 

محفوظ في مجموعة عبداهلل بن جاسم المطيري)٥( .

 السلطان: 
لَطَه( اهلل عليهم )تسليطاً فتسلط( عليهم  وأصله من الفعل َسلََط وتََسلّط وبعين القهر وقد )سَّ
الحجة  الوالي وهو فعالن يذكر ويؤنث والجمع )السالطين( و)السلطان( أيضاً  )السلطان( هو 
والبرهان وال يجمع، ألن مجراه مجرى المصدر، وامرأة )سليطة( أي صخابة ورجل )سليط( أي 

فصيح حديد اللسان بين السالطة )٥(. 
على  شائعاً  اللقب  هذا  ظهور  كان  وقد  المطلقة،  السلطة  صاحب  الوالي  هو  والسلطان 
المسكوكات اإلسالمية في الجزيرة العربية، وخاصة عند سالطين دولة بني رسول في اليمن 

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص١١٥0.   )١(
سورة اإلخالص، آية )١(.  )2(

الرازي، مختار الصحاح، ص٦.  )٣(
زمباور، معجم االنساب واالسر الحاكمة، ص ١8١ .  )٤(

المطيري، النقود العباسية في حواضر الجزيرة العربية، ص2٣٥.  )٤(
الرازي، مختار الصحاح، ص2٧١.   )٥(
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)٦2٦هـ - 8٥8هـ / ١229 - ١٤٥٤م( فنجد جميع ملوكهم قد تلقبوا بهذا اللقب وظهر على سكتهم 
وهي معروفة بالمئات.

ومما يجدر ذكره هنا أن لقب السلطان فيما عدا سالطين بني رسول لم يستخدم في جميع 
السكة اإلسالمية مفرداً بل كان يأتي مضافاً كما في لقب سلطان الدولة وهو اللقب الذي نجده 
على مسكوكات الدولة البويهية في عمان، ولقب سلطان أمير المؤمنين والذي نجده شائعاً في 

نقود الدولة الصليحية في اليمن )٤٣9 - ٥٣2هـ / ١0٤٧ - ١١٣8م(.

سلطان أمير المؤمنين: 
وهو لقب مركب من ثالثة أجزاء أساسها لقب سلطان، وهو آت من السلطة والتسلط وهو 
القهر والقوة والسلطان الوالي، والسلطان أيضاً الحجة والبرهان ولعلها تأخذ هذا المعنى في 
هذا اللقب، وهو حجة أمير المؤمنين وبرهانه الواضح، ولعل ظهور مثل هذا اللقب على دنانير 
المكرم أحمد بن علي يدل داللة واضحة على تمسك هؤالء الوالة بتبعيتهم لزعمائهم الروحيين 

وهم الفاطميون. 
ومما يجدر ذكره هنا أن هذه األلقاب التي تحدثنا عنها، وظهرت على مسكوكات الصلحيون 
)٥08هـ  سنة  بين  ما  دولتهم  أقاموا  الذين  زريع  بني  مسكوكات  على  ظهرت  قد  أيضاً  نجدها 
/١١١٤م، ٥٦0هـ / ١١٦٥م( فنجدها على مسكوكات زريع بن العباس بن المكرم، ومسعود بن 
المكرم، وأبو سعود بن زريع، وأبو الغارات، ومحمد بن أبو الغارات وأخوه علي، وسبأ بن أبو سعود، 

واألغر بن سبأ، والمعظم بن سبأ، والمكرم عمران بن المعظم. 
)٥٣٣هـ/١١٤٥م(  سنة  بعدن  الذي ضرب  الدينار  اللقب  هذا  عليها  ظهر  التي  األمثلة  ومن 
وهو محفوظ في متحف قطر الوطني، ويعود لإلمام المنصور أبو علي، وكذلك دينار ضرب سنة 
)٥٤١هـ/١١٥٣م( ويعود لمحمد بن سبأ وهو محفوظ في مجموعة عبداهلل جاسم المطيري لوحة 

رقم )٣9(. )١( 

 الملك المتوج:
وهـو من األلقاب المركبة من جزأين، األول الملك وقد سبق وأشرنا إلى معنى هذا  اللقب 
والثاني هو المتوج وهو اسم مفعول للفعل »تّوج« وفي الصحاح توج )التاج( األكليل و)توجه فتتوج( 
أي ألبسه التاج فلبسه، ويظهر لنا جلياً المعنى المراد من لقب الملك المتوج أي الرجل الذي توج 
بالملك واستحقه ويعود هذا اللقب إلى محمد بن سبأ بن أبي السعود أحد حكام دولة بني زريع 

وظهر هذا اللقب على الدينار السابق وعلى دينار آخر ضرب بعدن سنة )٥٤٤هـ/١١٥٦م( )2(.

الجابر، النقود العربية اإلسالمية، ص٣2٧؛ يوسف، المسكوكات الصليحية والزريعية المضروبة في عدن، ص 2١8.  )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص٧0، يوسف، المسكوكات الصليحية والزريعية المضروبة في عدن، ص 2١9.  )2(
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الملك المطيع:
وهو لقب مكون من جزأين كسابقه، وقد سبق وعرفناهما، ويعود لمحمد بن سبأ وقد 

وجد على الدنانير سابقة الذكر.

جمال الدنيا والدين: 
ومعناها  اللقب  أساس  هي  والتي  »جمال«  كلمة  من  يبدأ  اللقب  لهذا  اللغوي  التعريف 
والجمال   ،)١( )جميلة(  والمرأة  )جميل(  فهو  )جماالً(  بالضم  الرجل  )ًجُمل(  وقد  الحسن، 
الحسن يكون في الفعل والخلق، وجمله أي زينه، والتجمل تكلف الجميل والجمال يقع على 

الصور والمعاني ومنه الحديث الشريف )إن اهلل جميل يحب الجمال( )2(. 
أما المدلول االصطالحي لهذا اللقب فهو يدل على أن صاحب هذا اللقب يجمل الدين بتطبيق 
أحكامه، والتمسك بتعاليمه وتطبيقها في حكمه، ويجمل الدنيا بوجوده فيها وبسلطته في رعيته 

وحسن تدبيره أمور دولته.
بالد  في  العيونية  الدولة  عن  تحدثت  والتي  إلينا  وصلت  التي  التاريخية  المصادر  تشر  لم 
البحرين إلى تنوع األلقاب في هذه الدولة، فلم نجد إال لقباً واحداً يعود للملك أو السلطان الحسن 

بن عبداهلل بن علي العيوني، والذي دامت فترة حكمه من )٥٣9 - ٥٤9هـ/١١٤٤ - ١١٥٤م(.
وقد ورد هذا اللقب بصيغتين مختلفتين نوعاً ما، فقد ورد بصيغة جمال الدنيا، وورد بصيغة 
لقبه  يميز  اللقب  التي جعلت صاحب هذا  النظر في األسباب  أمعنا  ولو  والدين،  الدنيا  جمال 
ويجمله بإضافة كلمة الدنيا إلى اللقب ليصبح »جمال الدنيا والدين«، فإننا نجد أنه عندما شاع 
استعمال اللقب المضاف إلى الدين في أثناء القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميالدي، 
وأصبح يطلق على العلماء وأصحاب الشأن وبعض الخاصة، أراد الحكام تميز أنفسهم على باقي 
أفراد الشعب بإضافة لفظ »الدنيا« حتى ال ينتقص اللقب األول من مركزهم، ويصبح بذلك لقباً 

يدل على أن صاحبه جمع بين الدين بشرائعه وأحكامه، وبين الدنيا بملكها )٣(. 
ولعل أول من تلقب بهذا اللقب )جمال الدين( هو أبو جعفر محمد بن علي بن أبي منصور 
وذلك عندما وزر لألتابك أبو سعيد سيف الدين سنقر البوسقي حاكم الموصل )٥0٧ - ٥20هـ 
/ ١١١٣ - ١١2٦م( عندما جعله مشرفاً ومديراً ألمور دولته )٤(، أما أول ظهور لهذا اللقب على 
المسكوكات اإلسالمية فكان على نقود بنو بوري األتابكة )أتابك دمشق( عندما ورد على دينار 

الرازي، مختار الصحاح، ص98.   )١(
ابن منظور، لسان العرب، مج١١، ص١٥2.   )2(

الباشا، األلقاب اإلسالمية، ص١٥٣.   )٣(
ابن خلكان، وفيات األعيان، مج٤، ص١٣٤.   )٤(
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محمد بن طغتكين )٥٣٣ - ٥٣٤هـ / ١١٣8 - ١١٣9م( المضروب في دمشق سنة ٥٣٣هـ )١(. 
الدول اإلسالمية  العديد من سالطين  الدين« على نقود  بعد ذلك توالي ظهور لقب »جمال 
ومن بينها نقود الحسن بن عبداهلل العيوني، حيث جاء لقبه المضاف إلى الدين في مركز الظهر 
تارة، وفي الهامش تارة أخرى، ولعل النقود العيونية تنفرد عن غيرها من النقود اإلسالمية بأنها 
سجلت إضافة أخرى تمثلت في كونها أول نقود يظهر عليها لقب »جمال الدنيا والدين« إلى اآلن، 
ويعد الدرهم المضروب في أرض الخط سنة )٥٤٤هـ/١١٥٦م( أقدم نقد يحمل هذا اللقب )2(

لوحة رقم)٤0( .

 المهدي لدين اهلل: 
وهذا اللقب مشتق من الفعل )َهَدَي( والهدى الرشاد والداللة فيقال )هداه( اهلل للدين يهديه 

)ُهدى( و)َهَدّيه( الطريق والبيت )هداية( عرفته، هذه لغة أهل الحجاز )٣(.
وقد ورد الفعل )َهَدى( ومشتقاته في الكتاب العزيز على ثالثة أوجه: ُمتَعّدي بنفسه كقوله 
كقوله  ۆئ(   ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  تعالى  كقوله  وبالالم  ڤ()٤(  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالى: 
سيرته  أي  وفتحها  الهاء  بكسر  )ِهْديتُه(  أحسن  ما  ويقال  ڳ(  گ  گ  گ  )گ  تعالى  

بالجمع.
ومعنى لقب المهدي لدين اهلل: هو المنصاع المستجيب المطيع لدين اهلل عز وجل.

ويعود هذا اللقب إلى أحمد بن الحسين بن القاسم سابع أئمة بني الرسي، الذي بويع باإلمامة 
في صفر سنة )٦٤٦هـ/مايو ١2٤8م( وكان عند مبايعته مقيماً في الجوف شمال اليمن، وتلقب 

بالمهدي لدين اهلل ودخل صعدة في سنة ٦٤8)هـ/١2٥0م(.
)٦٥0هـ/١2٦2م(  سنة  صنعاء  وفي  صعدة،  في  عديدة  مسكوكات  اإلمام  هذا  ضرب  وقد 
لوحة رقم )٥٤(، ودرهم ضرب في نجران سنة )٦٥١هـ/١2٦٣م( وهو محفوظ في متحف اآلثار 
بأسطنبول، ودرهم آخر ضرب في ثاُل سنة )٦٤9هـ/١2٦١م( وآخر ضرب في حلب )حصن في 

اليمن( سنة )٦٥١هـ/١2٦٣م(.

 شمس شريعة اإلسالم:
وهو لقب ذو أجزاء ثالثة يبتدئ بكلمة )شمس(، وفي الصحاح شمس والجمع )شموس( كأنهم 
جعلوا كل ناحية منها شمساً، كما قالوا للمفرق مفارق، و)شمس( يومنا من باب نصر إذا كان ذا 

جابر، النقود العربية، مج2، ص208.   )١(
الشرعان، نقود الدولة العيونية في بالد البحرين، ص2١٦.  )2(

الرازي، مختار الصحيح، ص2٦٣.  )٣(
سورة الفاتحة، آية )٦(.  )٤(
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س( عمل في  شمس، و)َشَمَس( الفرس منع َظَهرهَ، ورجل )شموس( أي صعب الخلق، وشيء )ُمَشمَّ
الشمس )١(، و)التشميس( بسط الشيء في الشمس و)َشَمَس( له أبدى له عداوته، و)الُشَمِيستَان( 

موُس: الخمر )2(. جنتان بإزاء الفردوس، و)َشِمَس( كسمع والشَّ
أما الجزء الثاني من هذا اللقب فهي كلمة )شريعة( وأساسها الفعل )َشَرَع( و)الشريعة( ما 
راعيُة(  شرع اهلل سبحانه وتعالى لعباده الظاهر المستقيم من المذاهب، و)َشَرع( لهم كمنع، و)الشُّ

بالضم ويكسر: الناقة الطويلة العنق، والشارع: العالم الرباني العامل المعلم )٣(.
أما الكلمة الثالثة في هذا اللقب فهي كلمة )اإلسالم( وهي تعني الدين اإلسالمي الحنيف وال 

تحتاج لمزيد تعريف.
أما المدلول االصطالحي لهذا اللقب فهو يعني أن صاحب هذا اللقب قد اختار لنفسه مكانة 
الشمس وهي التي تدل على الوضوح الذي ال يخالطه شك بالنسبة لشريعة اإلسالم وقد اعتبر 

نفسه بمثابة الشمس التي تمثل العظمة لسائر الكواكب.
ويعود هذا اللقب إلى عبدالنبي بن مهدي بن محمد الّرعيني الِحميري ابن مؤسس دولة بني 

مهدي التي قامت في اليمن واتخذت من زبيد عاصمة لها.
يد  بني مهدي على  دولة  الحكم سنة )٥٥8هـ/١١٦٣م(، وسقطت  بن مهدي  تولى عبدالنبي 

األيوبيين سنة )٥٦9هـ/١١٧٤م( )٤(.
بعض  عن  نقله  بما  ذلك  ويؤيد  مهدي،  بن  لعبدالنبي  يعود  اللقب  هذا  أن  الزيلعي  ويرجح 
المؤرخين ومنهم ابن خلدون الذي ذكر أن عبدالنبي بن مهدي: )كان يُخطب له باإلمام المهدي 
إمام المؤمنين( وذكر عن ابن سمره الجعدي والذي يذكر أنه عاصر صاحب هذا اللقب )٥٤٧ - 

٥8٦هـ( أنه قال: )كان يعرف على ألسنة العوام بالسيد اإلمام(.
زبيد سنة ٥٦٦هـ/١١٧٧م محفوظة في  درهم ضرب  لقب شمس شريعة اإلسالم على  ورد 

متحف العمالت بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض لوحة رقم )٤١(.

األستاذ:
 وتعني المعلم، ويعود هذا اللقب لكافور الذي كان أستاذاً لولدي اإلخشيد، وهو من أهم من 
الذين اعتمد عليهم اإلخشيد عند تأسيس دولتهم، وكان عبداً نوبياً اشتراه اإلخشيد وتوسم به 
النجابة، فرباه ثم أعتقه، فارتقى عنده وكله بتربية ولديه، فأشرف على أولهم )اونوجور( عندما 

الرازي، مختار الصحاح، ص٣0٤.   )١(
الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص٥٧٦.   )2(
الفيروزبادي، القاموس المحيط، ص٥٧١.   )٣(

الزيعلي، »أضواء جديدة على دولة بني مهدي من خالل درهم فضه ضرب زبيد عام ٥٦٦هـ »، ص 2٧ .   )٤(
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حكم، وشارك االبن الثاني )علي(، وبعد وفاة علي تولى كافور إدارة أمور مصر والشام، إلى أن 
أعلن عن ورود كتاب من الخليفة المطيع من بغداد بتقليده مصر)١(.

توفى كافور ودفن في القدس إلى جوار األمراء األخشيدين .
ورد لقب األستاذ على دينار ضرب بمكة المكرمة سنة )٣٥٧هـ/9٦9م( .

 المؤيد: 
وهذا اللقب من األلقاب التي أختص بها الملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف الذي ولي 
الحكم بعد السلطان الملك األشرف شمس الدين يوسف بن عمر سنة ٦9٦هـ ويعد الملك المؤيد 

هو الوحيد من بين ملوك بني رسول الذي اختص بهذا اللقب.
أما المعنى اللغوي لهذا اللقب فهو اسم مفعول للفعل »يؤيد« والرجل اشتد وقوى وبابه باع 
و»األيد« و»اآلد« بلد القوة تقول من األيد )أيده تأييداً( أي قواه والفاعل منه »مؤيده« »ُمَؤيد« بوزن 

»مخرج« و»تأيد« الشيء تقوى ورجل »أيد« بوزن جيد أي قوى 
أما مدلول هذا اللقب االصطالحي فهو أن صاحبه مؤيد بقدرة اهلل سبحانه وتعالى بإتباع 
شريعته وتعاليم دينه، ولعل في هذا إشارة إلى مكانة دينية يرغبها صاحب هذا اللقب وتحققت 

له عند تلقبه بلقب »المؤيد«. )2(
وال يفوتني هنا اإلشارة إلى أن لقب »المؤيد« لم يظهر في نقود بني رسول ألول مرة بل تشير 
المصادر التاريخية إلى أن لقب »المؤيد« قد ورد على نقود بعض الدول اإلسالمية على صيغتين 

مختلفتين، األولى »المؤيد لدين اهلل  »و »مؤيد الدولة» . )٣( 
هذا اللقب ورد على درهم ضرب زبيد سنة) ٧02هـ ١٣١٤م (محفوظ في المتحف الوطني 

بصنعاء، واخر ضرب بالمهجم سنة )٧١٥هـ/١٣2٧م( لوحة رقم )٤2( .

 هزبر الدين: 
وهو يعود للملك المؤيد هزبر الدين داود بن يوسف، ومعناه لغة: األسد القوي )٤(، والهزبر 

كسجل ودرهم وُعالبط: األسد، والغليظ الضخم والشديد الصلب والجمع: هزابر)٥(.
وهذا اللقب معناه أسد الدين، وهو من األلقاب التي ترمز إلى القوة والشجاعة والصالبة في 
الدين، ولعل تلقب صاحبه به يرمز إلى القوة الممثلة في الهزبر »األسد القوي«، ولعل اختياره 
لكلمة »هزبر« تدل على رغبته في بلوغ مرام القوة الممثلة في الهزبر أقوى وأشد أنواع األسود، 

شما، عالقة الخلفاء والحكام بالحجاز، ص2١.  )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص٣0.   )2(

الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، ص١٤9.   )٣(
الرازي، مختار الصحاح، ص٦١2.   )٤(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص٥2١.   )٥(
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أما الشق الثاني وهو الدين فهو الركيزة األساسية التي من أجلها اختار لقب »هزبر« قبلها وفي 
ذلك احقاق لمبتغاه وهو القوة في إحقاق الدين والعدل.

ورد هذا اللقب على الدرهم السابق .
وكذلك على درهم ضرب بعدن سنة )٧١0هـ/١٣22م( محفوظ في المتحف البريطاني.

 المجاهد : 
وقرئ  الطاقة  وضمها  الجيم  بفتح  )الُجْهُد(  الصحاح  وفي  »جاهد«  للفعل  فاعل  اسم  وهو 
بهما قوله تعالى  )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( )١(، والجهد بالفتح المشقة يقال )َجَهَد( دابته 
و)أجهدها( إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، و)جهد( الرجل في كذا أي جدَّ فيه وبالغ )2(. 

وجهد البالء: الحالة التي يختار عليها الموت، أو كثرة العيال، والفقر.
جهده  جهيد:  ومرعى  وأسرع  كثر  الشيب،  وأجهد  كالمجاهدة،  العدو،  مع  القتال  وبالكسر: 

المال. قال تعالى )ۀ ہ ( والتجاهد بذل الوسع كاالجتهاد. )٣( 
أما المدلول االصطالحي لهذا اللقب فهو المجاهد في سبيل اهلل عز وجل سواء كان بالنفس 

أو المال وهذا اللقب ينطوي تحت مظلة األلقاب الدينية أيضاً. 
أما صاحب هذا اللقب فهو السلطان الملك المجاهد علي بن يوسف بن عمر بن علي أحد 
ملوك دولة بني رسول والذي تولى الملك في األول من محرم سنة )٧2١هـ/١٣٣٣م( وتوفي في 
يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى األولى سنة )٧٦٤هـ/١٣٧٦م( في واد الكوكب، ودامت 

فترة ملكه ما يقارب من ثالثة وأربعين سنة. )٤( 
رقم) ٤٣(  لوحة  بعدن سنة )٧٣9هـ/١٣٥١م(  المجاهد على درهم ضرب ضرب  لقب  وورد 

واخر ضرب بزبيد سنة )٧٤٦هـ/١٣٥8م( .

 األشرف: 
ورجل  عال،  أي  )ُمشرّف(  وجبل  العالي  والمكان  العلو  والشرف  )َشُرَف(  الفعل  من  وأصله 
)شريف( والجمع )ُشرفاء( و)أشراف( مثل يتيم وأيتام وقد )َشُرَف( من باب ظرف فهو )شريف(

)٥(، و)الشرف( ال يكون إال باآلباء، أو علو الحسب، ومن البعير سنامه، وشرف البياض: من بالد 

خوالن، وشرف قلحاح: قلعة قرب زبيد.

سورة التوبة، اآلية )٧9(.   )١(
الرازي، مختار الصحاح، ص١0١.   )2(

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص299.   )٣(
مؤلف مجهول، تاريخ الدولة الرسولية في اليمن، ص٦٣.   )٤(

الرازي، مختار الصحاح، ص29٤.   )٥(
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وشرف الكرم فهو شريف اليوم، وشارف عن قريب، أي: سيصيرشريفاً، والشارف من السهام: 
العتيق القديم، وشرف المال خياره، وأْذن شرفاء: طويلة )١(. 

التي تحمل صفات  األلقاب  الرفيعة وهو من  المنزلة  العالي صاحب  أي  اللقب  ومعنى هذا 
المفاخرة والتباهي، وهو يعود للملك األشرف ممهد الدين اسماعيل بن العباس بن علي بن يوسف 

بن عمر والذي ولي الحكم في نهار الجمعة لثمان بقين من شعبان سنة ٧٧8هـ/١٣90م( )2(.
متحف  في  محفوظ  وهو  )٧8٦هـ/١٣98م(  سنة  بزبيد  ضرب  درهم  على  اللقب  هذا  ورد 

العمالت بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، لوحة رقم )٤٤(.

 ممهد الدين: 
وهو من األلقاب المركبة والتي عادة ما تضاف إلى الدين العطائها صفة دينية. 

وأساس هذا اللقب كلمة »ممهد« والتي هي اسم مفعول للفعل »مهد« و»المهد« الصبي و»المهاد« 
الفراش و»مهد« الفراش بسطه ووطأه و»تمهيد« األمور تسويتها وإصالحها وتمهيد العذر بسطه 

وقبوله )٣(. 
ترغب  نفس  لكل  محبباً  ميسراً  وجاعله سهاًل  ومقومه  الدين  أي مصلح  اللقب  ومعنى هذا 
اعتناقه، ولعل هذا اللقب من األلقاب ذا الصفة الدعوية لدين اهلل ألن صاحبه ربما كان من طبعه 

الدعوة هلل عز وجل أو على أقل تقدير من األمور المحببة لنفسه.
ويعود هذا اللقب للملك األشرف ممهد الدين اسماعيل بن العباس والذي تحدثنا عنه في 
الملك ضربا  لهذا  منها  اثنان  يعود  دراهم  بأربع  الوطني  ويحتفظ متحف قطر  السابق،  اللقب 
بتعز أحدهما سنة )٧80هـ/١٣92م(، واآلخر ال تظهر عليه سنة الضرب، أما الثالث فضرب في 
المهجم سنة )٧92هـ/١٤0٤م(، والرابع ضرب بزبيد سنة )٧9٥هـ/١٤0٧م( )٤(، لوحة رقم )٤٥(.

 صالح الدين:
وهو ضد  »َصلََح«  الفعل  وأصلها  »صالح«  أولها  أجزاء،  ثالثة  من  المكونة  األلقاب  من  وهو 
لَُح( يذكر ويؤنث ويقال )اصطلحا(  الفساد، والصالح بالكسر مصدر )المصالحة(، واالسم )الصُّ

الحا( )٥( . و)تصالحا( و)اصَّ
أما جزأيه الباقين فهما )الدنيا( و)الدين( ومعنى هذا اللقب اصطالحاً هو أن من تلقب به 

صالح للدنيا والدين، وهو من يحارب الفساد بهما.

الفيروز بادي، القاموس المحيط، ص8٣9.   )١(
مؤلف مجهول، تاريخ الدولة الرسولية في اليمن، ص١٧9.   )2(

الرازي، مختار الصحاح، ص٥٦١.   )٣(
الجابر، النقود العربية اإلسالمية، ص٣٣2.  )٤(

الرازي، مختار الصحاح، ص٣22.  )٥(
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ويعود هذا اللقب إلى الملك الناصر صالح الدين أحمد بن اسماعيل أحد ملوك دولة بني 
رسول والذي امتدت فترة حكمه من عام )80٣ - 82٧هـ/١٤0١ - ١٤2٤م( )١(.

ورد هذا اللقب على دينار ضرب في عدن سنة )80٣هـ/١٤0١م( )2(.

الشميري، اليمن سياسياً وإعالمياً، ص١٥9.  )١(
يوسف، مسكوكات دول الجزيرة العربية، ص١08.  )2(
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اخلامتة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
سماتها  اختالف  على  العربية  الجزيرة  في  المضروبة  اإلسالمية  المسكوكات  دراسة  تعد 
التاريخية وتعدد أنماطها من أهم الدراسات في حقل المسكوكات اإلسالمية، كونها رافًدا أساسًيا 
ومهًما يساعدنا في الغوص في أعماق الكثير من الموضوعات واألحداث التي سجلت في طيات 
تاريخ هذه الجزيرة ضمن قائمة المجهوالت، فنتمكن ومن خالل معرفة هذه المسكوكات ما يكون 
عليها من مواضيع وخاصة الكنى واأللقاب - موضوع الدراسة - أن نفك الكثير من طالسم هذه 
ما  تتبع خفايا  ومواصلة  الصائب  تأكيد  منها  يمكن تصحيحه  ما  وبالتالي تصحيح  المجهوالت 
لم نستطع ايضاحه حتى نصل في النهاية إلى قراءة وافية ناجعة ألحداث تاريخنا الذي عاشه 

أسالفنا في هذه البقعة المهمة من العالم.
ومن خالل دراسة )الكنى واأللقاب على المسكوكات اإلسالمية المضروبة في الجزيرة العربية( 
والتي تعنى بموضوعين مهمين يندر أن تخلو منهما أي سكة إسالمية وهما الكنى واأللقاب وما 
ينطوي تحتهما من دالالت سياسية وأخرى تاريخية وثالثة اقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك من 

الدالالت التي أمكننا التعرف عليها.

ولقد توصلت من خالل هذه الدراسة إلى بعض النتائج الجديدة ومنها:
األهمية الكبرى للمسكوكات وما تحمله من كنى وألقاب تحديداً للتوصل إلى معرفة الوضع - ١

نفوذ  بحجم  ذلك  وارتباط  المسكوكات،  هذه  فيها  سكت  التي  الزمنية  للفترة  السياسي 
السلطة المركزية للخالفة.

التعرف إلى أنماط - 2 العربية من خالل  الدور السياسي الذي لعبته الجزيرة  التعرف على 
السكة وارتباط ذلك بالدور الحضاري لهذه المنطقة .

التعرف على الوضع االقتصادي الذي كان سائداً خالل فترة سك هذه المسكوكات وذلك - ٣
من خالل مدى جودة ونوعية المادة التي استخدمت في عملية السك.

الضوابط واألسس التي كانت تحكم وجود األلقاب والكنى على المسكوكات، وأوجه الشبه - ٤
واالختالف التي طرأت عليها من فترة إلى أخرى.

التعرف إلى التسلسل التاريخي لظهور الكنى واأللقاب ضمن إطارها الجغرافي، وعالقة - ٥
ذلك باألدوار السياسية المتعاقبة. 

تدل - ٦ التي  والمذهبية  السياسية  والداللة  العربية،  الجزيرة  داخل  واأللقاب  الكنى  انتشار 
عليها.

استنباط الدالالت التي تشير إلى أحداث معينة تدل على مدى قوة أو ضعف السلطة.- ٧
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 أواًل - الـمــصــادر : 
القرآن الكريم .- ١
الحديث الشريف .- 2
ابن األثير، أبو الحسن علي بن محمد، الكامل في التاريخ، ٧ أجزاء )بيروت: دار صادر، - ٣

١982م(. 
ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك واألمم تحقيق - ٤

محمد عبد القادر عطا وآخرين، ١0 أجزاء, )بيروت: دار الكتب العلمية، ١992م(.
العلمية، - ٥ الكتب  دار  العرب,)بيروت:  أنساب  بن أحمد، جمهرة  أبو محمد علي  ابن حزم، 

١98٣م(.
ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ٧ أجزاء, - ٦

)بيروت: مطبعة جمال للطباعة والنشر، ١9٧٧م(.
 - مقدمة ابن خلدون، تحقيق حجر بن عاصي، دار الهالل،٣ أجزاء, )بيروت، ١98٦م(.- ٧
تحقيق - 8 الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  محمد،  بن  أحمد  الدين  خلكان، شمس  ابن 

إحسان عباس، 8 أجزاء, )بيروت: دار صادر، د.ت(.
ابن الدبيع، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن عمر، بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد، - 9

تحقيق عبداهلل الحبشي، )صنعاء: مركز الدراسات اليمنية، ١9٧9م(.
أجزاء - ١0 ذهب،8  من  أخبار  في  الذهب  شذرات  الحنبلي،  إبراهيم  بن  أحمد  العماد،  ابن 

)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(.
ابن فضل اهلل، القاضي شهاب الدين أحمد بن يحي العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، - ١١

تحقيق محمد حسين شمس الدين، ط١، )بيروت: دار الكتب العربية، ١988م(. 
ابن فهد، عز الدين عبد العزيز بن عمر، غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام، تحقيق - ١2

الرابع،  المجلد  الباز،  الكريم  وعبد  والثالث،  والثاني  األول  المجلد  فهيم محمد شلتوت، 
)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١98٣م(. 

الحكيم، أبو الحسن علي بن يوسف، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، )مدريد: - ١٣
معهد الدراسات اإلسالمية، ١9٦0م(.

الفضل - ١٤ أبو  محمد  تحقيق  والملوك،  األمم  تاريخ  جرير،  بن  محمد  جعفر  أبو  الطبري، 
إبراهيم، ١٣ جزء, )بيروت، ١9٦٧م(.

الطبري، علي بن عبد القادر، األرج ألمسكي في التاريخ المكي وتراجم الملوك والخلفاء، - ١٥
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تحقيق أحمد الجمال، ط١، )مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ١99٦م(.
الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيق عدد من - ١٦

العلماء واألدباء، جزءان، )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(.
حسين - ١٧ محمد  تحقيق  اإلنشاء،  صناعة  في  األعشى  صبح  علي،  بن  أحمد  القلقشندي، 

شمس الدين وآخرين، ط١، ١٤ جزء, )بيروت: دار الكتب العلمية، ١98٧م(.
الخلفاء - ١8 من  حج  من  ذكر  في  المسبوك  الذهب  علي،  بن  أحمد  الدين  تقي  المقريزي، 

والملوك، تحقيق جمال الدين الشيال، )القاهرة: مكتبة الخانجي، ١9٥٥م(.
وآخرين، ط2، ٦ مجلدات, - ١9 زيادة  تحقيق محمد مصطفى  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك 

)القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ت(.
النقود اإلسالمية )المسمى شذور العقود في ذكر النقود(، تحقيق محمد بحر العلوم، ط٥، - 20

)النجف: منشورات المكتبة الحيدرية، ١9٦٧م(.
تحقيق - 2١ اليماني،  القطر  أخبار  األماني في  بن محمد، غاية  القاسم  بن  الحسن  بن  يحي 

وتقديم سعيد عبدالفتاح عاشور، )القاهرة: الكاتب العربي، ١٣88هـ، ١9٦8(. 

ثـانـيـًا : الـمـراجـع الـعـربـيـة :
الباشا، حسن، الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية، )القاهرة: ١9٦٥م(.- ١
األلقاب اإلسالمية في التاريخ والوثائق واآلثار، دار النهضة العربية، )القاهرة، ١9٧8م(.- 2
المكرمة - ٣ مكة  دار  المكرمة:  )مكة  ط١،  الحجاز،  معالم  معجم  غيث،  بن  عاتق  البالدي، 

للطباعة والنشر والتوزيع، ١982م(.
العصر - ٤ حتى  الجاهلية  من  العربية  النقود  على  والنقوش  الكتابات  تطور  إلياس،  بيطار، 

الحديث، ط١، )دمشق: دار المجد للطباعة والنشر، ١99٧م(. 
ط2، - ٥ اإلسالمية،  األول  الهجري  القرن  آثار  على  العربية  الحروف  تطور  صفوان،  التل، 

)عمان، ١98١م(.
الجابر، إبراهيم جابر، النقود العربية واإلسالمية في متحف قطر الوطني، ج2 )الدوحة، - ٦

١992م(.
الجبوري، سهيلة، الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق، )بغداد: منشورات - ٧

مكتبة الشرق الجديد، ١9٧٤م(.
الجبوري، محمود، نشأة الخط العربي وتطوره، )بغداد: منشورات مكتبة الشرق الجديد، - 8

١9٧٤م(.
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الجميلي، رشيد عبداهلل، تاريخ الدولة العربية - العصور العباسية المتأخرة، ط١ )بغداد: - 9
الجامعة المستنصرية، ١989م(.

حسين، عبدالرحمن، النقود، )القاهرة، د.ت(.- ١0
حسين، طاهر راغب، النقود اإلسالمية األولى، ك١ - 2، ط١، )القاهرة: مطبعة المدينة، - ١١

١٤0٥هـ(.
الجاحظ - ١2 دار  )بغداد:  ط١،  واإلسالمية،  العربية  النقود  تطور  باقر،  محمد  الحسيني، 

للطباعة، ١9٦9م(.
التاريخ، - ١٣ في  العلمية  ومدارسها  مساجدها  زبيد  عبداهلل،  بن  عبدالرحمن  الحضرمي، 

)دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 2000م(.
الكتب - ١٤ دار  )بيروت:  ط١،  األموي،  العصر  في  والدواوين  النقود  تعريب  حسان،  حالق، 

اللبناني، ١980م(.
اإلرشاد، - ١٥ مكتبة  )صنعاء،  الحضارة، ط١،  مهد  الخضراء  اليمن  األكوع،  محمد  الحوالي، 

2008م(.
العسجد - ١٦ الحسن،  بن  بكر  أبي  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  شمس  الخزرجي،   

وزارة  الكتاب،  لجنة   : الملوك، طبعة مصورة، )صنعاء  من  اليمن  ولي  من  في  المسبوك 
اإلعالم والثقافة، ١٤0١هـ، ١98١م(.

الكتب، - ١٧ دار  )صنعاء،  ط١،  األول،  الجزء  صعده،  تاريخ  صالح،  أحمد  خالد  السفياني، 
200٤م(.

الشافعي، حسين محمود، العملة وتاريخها، دراسة تحليلية عن نشأة العملة وتطورها وهواية - ١8
جمعها، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١980م(.

الشرعان، نايف عبداهلل، نقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ونجد وتهامة، محفوظة في - ١9
مؤسسة النقد العربي السعودي، )الرياض: ١٤22هـ(.

20 - ،« »الشام  متداولة في  كانت  التي  للعمالت  تاريخية  دراسة  الشام،  نقود  قتيبة،  الشهابي 
)دمشق: مطابع وزارة الثقافة، 2000م(.

 الطراوّنة، خلف فارس، موسوعة النقود العباسية في متحف اآلثار األردني، ط١، )عمان: - 2١
دار الحامد للنشر والتوزيع، 2002م(.

فهمي، عبدالرحمن، موسوعة النقود العربية وعلم النميات - فجر السكة العربية )القاهرة: - 22
مطبعة دار الكتب، ١9٦٥م(.



الُكنى واأللقاب على املسكوكات اإلسالمية يف اجلزيرة العربية  124

قازان، وليم، المسكوكات اإلسالمية، )بيروت: بنك بيروت المركزي، ١98٣م(.- 2٣
القزويني، حسن، العملة اإلسالمية، ط١، )الكويت: مطابع المجموعة الدولية، ١99٥م(.- 2٤
قائدان، أصغر، تاريخ آثار مكة والمدينة، ترجمة الشيخ إبراهيم الخزرجي، ط١، )بيروت، - 2٥

دار النبالء، ١999(.
القيسي، ناهض عبدالرزاق دفتر، موسوعة النقود العربية واإلسالمية، ط١ )عمان: دار - 2٦

أسامة للنشر والتوزيع، 200١م(.
 - الـمسكوكات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، )بغداد، د. ت(.- 2٧
العاملي، يوسف، معالم مكة والمدينة بين الماضي والحاضر، ط١، )بيروت، دار المرتضى، - 28

١99٧م(.
عبدا لغني، عارف، تاريخ أمراء مكة المكرمة، )دمشق: دار البشائر، ١992م(.- 29
والجديد، - ٣0 القديم  االحساء  بتاريخ  المستفيد  تحفة  عبداهلل،  بن  محمد  عبدالقادر،  آل 

ط2)الرياض: مكتبة المعارف، ١982م (. 
عبيد، فضل، عمان والخليج العربي، ط2، )دمشق، المطبعة العمومية، ١9٧١م(.- ٣١
العش، محمد أبو الفرج، كنز أم حجرة الفضي، )دمشق: المديرية العامة لآلثار والمتاحف، - ٣2

١9٧2م(.
العش، النقود العربية اإلسالمية المحفوظة في متحف قطر الوطني، ج١، )الدوحة: وزارة - ٣٣

اإلعالم، ١٤0٤هـ(.
الكردي، محمد طاهر، تاريخ الخط العربي وآدابه، ط2، )الرياض: الجمعية العربية للثقافة - ٣٤

والفنون، ١982م(.
الكرملي، األب انستانس، النقود العربية واإلسالمية وعلم النميات، ط2، )القاهرة: مكتبة - ٣٥

الثقافة الدينية، ١98٧م(.
أسماء - ٣٦ وتقديم  العربية، عرض  الجزيرة  تاريخ عدن وجنوب  إبراهيم،  لقمان، حمزة علي 

أحمد الريمي، ط١، )عدن، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، 2008م(.
المعادن، - ٣٧ بحث  وملحقاتها  ونجد  الحجاز  قسم  البلدان،  معجم  صالح،  رشدي  ملحس، 

)الرياض: دار الشبل، ١99١م(.
النقشبندي، ناصر السيد محمود، الدرهم اإلسالمي في المتحف العراقي، المجمع العلمي - ٣8

العراقي، )بغداد: مطبعة الحكومة، ١9٧0م(. 
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اليماني، تاج الدين عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني، تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن - ٣9
من تاريخ اليمن، تحقيق مصطفى حجازي، )القاهرة: مطبعة مخيمر، ١9٦٥م(.

يوسف فرج اهلل أحمد، اآليات القرآنية على المسكوكات اإلسالمية دراسة مقارنة )الرياض: - ٤0
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ١٤2٣هـ - 200٣م(.

يوسف فرج اهلل أحمد، نقود الخارجين على الخالفة العباسية في شرق العالم اإلسالمي - ٤١
)مكتبة زهراء الشرق، الطبعة األولى، القاهرة ١٤2٧هـ/200٦م(. 

ثالثًا : الدوريات العربية والـمؤمترات :
الحسيني، محمد باقر، »الكنى واأللقاب على نقود الكوفة »، مجلة سومر، مج2٦ ج١ - 2، - ١

)بغداد: مديرية اآلثار العامة، ١9٧0م(.
»الكنى واأللقاب على نقود مدينة السالم»، مجلة الـمسكوكات، ع١0 - ١١، ص١0٥ - ١٧١، - 2

)بغداد: مديرية اآلثار العامة(.
»مدن الضرب على النقود اإلسالمية»، مجلة الـمسكوكات، ع٤ - ٥، )بغداد: مديرية اآلثار - ٣

العامة، ١9٧٤م(.
٤ - ،80  -  ٧٤ والتنمية، س٦  النفط  مجلة  العربية»،  النقود  في  المضاد  واألعالم  »اإلعالم 

)بغداد، ١98١م(. 
الجاسر، حمد، »المعادن القديمة في بالد العرب »، مجلة العرب، مج2، ج9 )الرياض: دار - ٥

اليمامة، ١9٦8م(.
سلمان عيسى، »أقدم درهم أموي معرب للخليفة عبدالملك بن مروان» مجلة سومر، مج2٧، - ٦

ج١ - 2، )بغداد: مديرية اآلثار العامة، ١9٧١م(.
“، مج ١2، ع2، - ٧ السيف، عبداهلل، »الصناعات في الجزيرة العربية في العصر العباسي 

)الرياض: مجلة كلية اآلداب جامعة الـملك سعود، ١98٥م(.
الشرعان، نايف بن عبداهلل.- 8
»النقشبندي رائد عالم المسكوكات العربي»، حياته، ومؤلفاته، مج١٦، ع١ )الرياض: عالم - 9

الكتب، ١99٥م(.
»المسكوكات في مجلة سومر »، مج١٦، ع٤، )الرياض: عالم الكتب، ١99٥م(.- ١0
٦ - ١١  - ع٥  مج١9  العربي  الرقم  عن  خاص  عدد  اإلسالمية»،  النقود  على  األرقام  »ظهور 

)الرياض: عالم الكتب، ١٤١٧هـ(.



األموي - ١2 العصر  في  وتهامة  ونجد  الحجاز  نقود  على  العربي  الخط  تطور  من  »مالمح 
والعباسي»، ندوة الخط العربي وتطبيقاته خالل العصور العباسية، )الرياض: الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض، ١٤20هـ(.
الراشد، سعد بن عبدالعزيز، »دنانير عباسية ضرب صنعاء محفوظة في متحف اآلثار»، - ١٣

مجلة جامعة الملك سعود، مج٣، ع2، )الرياض: جامعة الملك سعود، ١٤١١هـ - ١99١م(.
الزهراني، ضيف اهلل، »دار السكة نشأتها أعمالها جهازها اإلداري والفني» س20، ع2، - ١٤

)الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، ١٤١٥هـ(. 
للمسكوكات مج٥ - ١٥ اليرموك  أمية»،  بني  أثناء خالفة  العربية  الجزيرة  »نقود  شما، سمير، 

)أربد: جامعة اليرموك، ١99٣م(.
»عالقة الخلفاء والحكام بالحجاز كما تظهرها بعض النقود في مكة والمدينة» اليرموك - ١٦

للمسكوكات، مج٧، )أربد: جامعة اليرموك، ١99٥م(. 
العش، محمد أبو الفرج، »النقود العربية اإلسالمية المضروبة في مدن شرق الجزيرة»، - ١٧

بحث مقدم لمؤتمر الدراسات التاريخية لشرق الجزيرة العربية، )الدوحة، ١9٧٧م(.
»المسكوكات في الحضارة اإلسالمية»  مجلة اإلكليل، ع٥، )صنعاء، ١98١م(.- ١8
غنيمة يوسف، »النقود العباسية »  مجلة سومر، مج9، ج١، )بغداد: مديرية اآلثار العامة، - ١9

١9٥٣م(.
والهادي»  مجلة سومر، مج20، - 20 المهدي  الخليفتين  العباسي زمن  »الدرهم  القزاز، وداد، 

ج١ - 2، )بغداد: مديرية اآلثار العامة، ١9٦٤م(. 
الـمصرية، - 2١ التاريخية  المجلة  اإلسالمية»   النقود  »دراسات في  إسماعيل،  كاشف، سيده 

مج١2، )القاهرة: الجمعية التاريخية المصرية، ١9٦٤م(.
لطفي، مهاب درويش، »نفائس الدراهم العباسية في المتحف العراقي»  مجلة المسكوكات، - 22

ع٦، )بغداد: مديرية اآلثار العراقية، ١9٧٥م(.
»الدينار العباسي في المتحف العراقي »، مجلة المسكوكات، ع٧، )بغداد: مديرية اآلثار - 2٣

العراقية، ١9٧٦م(. 
النبراوي، رأفت، »النقود القديمة واإلسالمية للمقريزي»، مجلة العصور، مج٣، ج١، )لندن: - 2٤

دار المريخ، ١988م(. 
محفوظ، ناجي علي، »من قوانين دور الضرب في العصرين العباسيين األوسط واألخير، - 2٥

دراسة ونصوص»، مجلة المسكوكات، ع١0 - ١١ )بغداد، ١9٧9 - ١980م(. 



يوسف، فرج اهلل أحمد، »مسكوكات ممالك الجزيرة العربية قبل اإلسالم، أدوماتو، ع ٥ - 2٦
)الرياض ذو القعدة ١٤22هـ/يناير 2002م(

عالم - 2٧ عدن«  في  المضروبة  والزريعية  الصليحية  »المسكوكات  أحمد،  اهلل  فرج  يوسف، 
المخطوطات والنوادر مج ١٥، ع ١ )المحرم - جمادى اآلخرة ١٤٣١هـ/يناير- يونيو 20١0م( 

الرسائل اجلامعية : 
العربية - ١ النقود  خالل  من  وإعالمياً  سياسياً  اليمن  تاريخ  عبدالغني،  فؤاد  الشميري، 

اإلسالمية للفترة مابين القرنين الثالث والتاسع الهجريين، رسالة ماجستير،)بغداد: معهد 
التأريخ العربي والتراث العلمي، ١998م(. 

الطميحي، فيصل علي، نقود فضية رسولية محفوظة في مؤسسة النقد العربي السعودي، - 2
رسالة ماجستير، قسم اآلثار والمتاحف، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود ١٤١9هـ.

محمد رمضان، عاطف منصور، الكتابات غير القرآنية في السكة في شرق العالم اإلسالمي، - ٣
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية اآلثار، قسم اآلثار اإلسالمية، ١998م.
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