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 الدراســــات العلٌـــــا
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  يٕبيصالح انديٍ األ انسهطاٌ دَاَير

 و ( 1151 – 1151ْـ /  785 – 765) 

 :  جرجًحّ – أ

اهٍٗ إٌٝ األوغاص ، ٚلض هالح اٌض٠ٓ أثٛ اٌّظفغ ٠ٛؿف ثٓ أ٠ٛة ، ٠غجغ ٘ٛ        

٘بجغ ٚاٌضٖ ٔجُ اٌض٠ٓ أ٠ٛة ثٓ كبصٞ ٚػّٗ أؿض اٌض٠ٓ ك١غوٖٛ ثٓ كبصٞ ِٓ ثٍضح 

صف١ٓ فٟ أع١ٕ١ِب ، ٚلض أشغطب فٟ سضِخ ػّبص اٌض٠ٓ ػٔىٟ أربثه اٌّٛهً ، ٠ٚؼزجغ 

هالح اٌض٠ٓ األ٠ٛثٟ ِؤؿؾ اٌضٌٚخ األ٠ٛث١خ ٚأكٙغ ؿالط١ٕٙب ، ٚلض دبػ هالح 

١غح فٟ اٌّلغق االؿالِٟ ٚاٌغغة األٚعٚثٟ ٚػٕض اٌّـ١ٍّٓ اٌض٠ٓ كٙغرٗ اٌىج

ٚاٌّـ١ذ١ٓ ػٍٝ دض ؿٛاء ٔظغا ٌٍضٚع اٌىج١غ اٌظٞ ٌؼجٗ فٟ جٙبص اٌو١ٍج١ٓ
(1)

رٌٛٝ ،

هالح اٌض٠ٓ اٌٛػاعح
(2)

ٚلبئضا ٌمٛارٗ فٟ ، ٚأهجخ ٔبئجب ػٓ ٔٛع اٌض٠ٓ ِذّٛص  

ِوغ
(1)

ٚاٌضػبح، ٚرؼٙض هالح اٌض٠ٓ ثبٌـط١غٖ ػٍٟ اٌج١ق ٚاٌمضبٖ 
(4)

، رٌٟٛ  

هالح اٌض٠ٓ أِغ ِوغ ٚلبَ ثئعضبء اٌغػ١خ ٚأجزّؼذ ف١ٗ اٌىٍّٗ فضؼفذ كٛوخ 

اٌّزذىُ فٟ أِٛع اٌضٌٚخاٌؼبضض ٚهبع هالح اٌض٠ٓ 
(7)

  ،دزٟ رٛفٟ اٌؼبضض ؿٕخ

ٚ٘ٛ آسغ سٍفبء اٌفبط١ّٓ 1151َ/٘ـ 565
(6)

. 

                                                           

 .                  13 ص و ،1551ٔانصهبيٌٕ،دار انًعرفّ انجايعيّ ،االسكُدرية  األيٕبية اندٔنة:  غُيى أسًث (1) 

م 0228،دار النقاش، 0محمد سهٌل قطوش :تارٌخ األٌوبٌن فً مصر وبالد الشام وإقلٌم الجزٌرة ،ط( 0)
 . 02،ص

 و،9115في عصر األيٕبيٍ ٔانًًانيك ، يكحبة انًحُبي ، اندياو  ٔانشاو يصر:  عاشٕر انفحاح عبد سعيد (1)3

 .95 -91 ص ص
السٌد عبدالعزٌز سالم ،وسحر عبدالعزٌز سالم : دراسات فً تارٌخ األٌوبٌن والممالٌك البحرٌه  -  

 .42م ، ص 0222،االسكندرٌه ، 
 . 35م ، ص 1585األٌوبً ،الهٌئه المصرٌه العامه للكتب ،  عبد المنعم ماجد : صالح الدٌن (2)
مفرج الكروب فً أخبار بنً أٌوب ، تحقٌق:  هـ( : 455ت  \ابن واصل)جمال الدٌن محمد بن سالم  (3)

 . 151م ، ص1555، دار الطباعه ، 1جمال الدٌن الشٌال ، ج 
ائع الزهور فً وقائع الدهور ، تحقٌق : هـ(: بد 152ت \ابن اٌاس )محمد بن احمد ابن اٌاس الحنفً  -  

 .012،ص  1محمد مصطفً ، ج
هـ(: كتاب الروضتٌن  443أبو شامه )شهاب الدٌن عبدالرحمن بن اسماعٌل بن ابراهٌم الدمشقً ، ت  (4)

 .151م ،ص 1555، 1، ط0فً أخبار الدولتٌن النورٌه والصالحٌه ، تحقٌق :إبراهٌم الزٌبق ،ج 
هـ ( :البستان الجامع لجمع توارٌخ أهل 355د الدٌن أبً حامد محمد بن محمد ، ت األصفهانً ) عما -  

 . 221م ،ص 0221،بٌروت ،  1الزمان ،ط
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دىُ هالح اٌض٠ٓ فٟ ِوغ ثبؿُ اٌؼبصي ٔوٛع اٌوض٠ٓ ِذّوٛص ثوٓ ػٔىوٟ ، ٚوبْ 

َ ،  1153٘وـ/ 565فىبْ ٔبئجبً ػٕٗ ف١ٙب ٌّٚب روٛفٟ اٌٍّوه اٌؼوبصي ٔوٛع اٌوض٠ٓ فوٟ ؿوٕخ 

ٚرٌٟٛ اثٕٗ اٌوغ١غ اٌٍّه اٌوبٌخ إؿّبػ١ً أظٙغ ٌوٗ هوالح اٌوض٠ٓ اٌطبػوخ ، أ١وغ أْ 

ٚدبهغ اٌٍّه اٌوبٌخ فٟ دٍت  هالح اٌض٠ٓ ٘بجُ اٌلبَ ٚاؿزٌٛٝ ػٍٝ صِلك ٚدّبح

، ٚلطووغ اٌشطجووخ ٌووٗ ، ٚأػاي اؿووّٗ ِووٓ اٌـووىخ ٚاؿووزجض ثبٌـووٍطٕخ ٚاؿووزمغ األِووغ ث١ّٕٙووب 

ػٍٝ أْ ٠جمٝ اٌٍّه اٌووبٌخ ػٍوٝ دٍوت ٠ٚىوْٛ ٌووالح اٌوض٠ٓ ِوب ثموٝ ِوٓ ثوالص اٌلوبَ 

. لٜٛ أِغ هالح اٌض٠ٓ ثؼض طٌه ٚاؿزٌٛٝ ػٍوٝ وض١وغ  َ1154٘ـ /555ٚطٌه فٟ ؿٕخ 

وّوب ٔجوخ فوٟ .ٚهوبع اٌٍّوه اٌّطٍوك فوٟ ِووغ ٚاٌلوبَ ٚاٌجؼ٠وغح ٚاٌو١ّٓ ِٓ اٌوجالص 

، ٚاؿووزؼبص َ 1185/ ٘ووـ 583رذم١ووك أزوووبع ػٍووٝ اٌووو١ٍج١ٓ فووٟ ِٛلؼووخ دطوو١ٓ ؿووٕخ 

هالح اٌض٠ٓ ث١ذ اٌّمضؽ
(1)

 ُ، ٚثؼض أزوبع هالح اٌض٠ٓ ظً ٠م١ُ فٟ ث١ذ اٌّمضؽ صو 

لووبَ ثجٌٛووٗ فووٟ اٌووجالص دزووٟ ٚهووً اٌووٟ صِلووك ، ٌٚووُ ٠ٍجووش هووالح اٌووض٠ٓ أْ أهوو١ت 

ؿووٕخ   ٚصفووٓ ثضِلووك ا٠ووبَ دزووٟ ٌمووٟ عثووٗ ، ٚرووٛفٝ هووالح اٌووض٠ٓ ثووبٌذّٟ  ، ِٚووبٟ٘ إال

585/1153َ 
(9) 

 . 

 :   َِقٕد – ب

ضووغة اٌـووٍطبْ هووالح اٌووض٠ٓ األ٠ووٛثٟ اٌووضٔب١ٔغ اٌووظ٘ت ٚضووغة ِٕٙووب طووغػ       

ؿجك ٔلغٖ ِٓ ٔمٛص ػٍٟ دوض ػٍوُ اٌجبدوش  ضؤء ِب  ِزؼضصٖ )فِٟزٕٛػٗ ثضٚع ضغة 

 ٠ٓ اصٕوو١ٓص٠ٕووبع ٚرذووزفع ِجّٛػووخ األؿووزبط ػجضاٌّج١ووض اٌشغ٠جووٟ ثبٌّض٠ٕووٗ إٌّووٛعٖ ثؼووضص

دـوت اٌـوّبد اٌف١ٕوٗ  ٠ٓػاطوغ ب اٌوّٟب ٚرمـو١ٌٍّّٙـٍطبْ هالح اٌض٠ٓ أِىٓ رو١ٕفٙ

د١وش ٠ّضوً ووً ِٕٙوب ِغدٍوخ ِوٓ  ٚرغر١ت ٔوٛهوٙب، ػ١ٍٙب ٗٚإٌمٛف اٌىزبث١ٗ اٌّـجٍ

                                                                                                                                                                      

هـ ( : مختار األخبار تارٌخ الدوله  503بٌبرس ) بٌبرس المنصوري نائب السلطنه فً مصر ، ت  -  
،الدار المصرٌه  1د الحمٌد صالح حمدان ، طهـ ،تحقٌق : عب 520األٌوبٌه ودولة الممالٌك البحرٌه حتً سنة 

 . 1م ، ص1551اللبنانٌه ،
، تحقٌق: 1هـ(:اتعاظ الحنفا باخبار االئمه الفاطمٌن الخلفا ،ج823المقرٌزي)تقً الدٌن احمد بن علً ت -  

 .105م،ص1545،المجلس االعلً للشؤن االسالمٌه،القاهره، جمال الدٌن الشٌال
عصر دولتً األٌوبٌن والممالٌك ، مكتبة  واألٌوبٌهرمضان صالح الدٌن ابو زٌد :المسكوكات األسالمٌه ( 1)

 .3-2م،ص ص0213نورهان،
 .45، ص  0212( لٌلً عبدالجواد إسماعٌل : تارٌخ األٌوبٌن والممالٌك فً مصر والشام ، 0)
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ِغادً ضغة إٌمٛص فٟ ِوغ فٟ ػٙض هوالح اٌوض٠ٓ األ٠وٛثٟ فموض ِوغ ضوغة إٌموٛص 

اٌظ٘ج١خ  فٟ ػٙض هوالح اٌوض٠ٓ ثّوغدٍز١ٓ األٌٚوٟ ٘وٟ ِغدٍوخ ِبلجوً األؿوزمالي ٚاٌزوٟ 

رؼٕووٟ ػووضَ األؿووزمالي اٌىبِووً ٌوووالح اٌووض٠ٓ ثذىووُ ِوووغ د١ووش وووبْ ربثؼووب ٌـوو١ضٖ ٔووٛع 

َ ، 1153-1151َ / 565 -٘وـ 565اٌفزغح رّضٍذ ف١ّب ث١ٓ ػوبِٟ اٌض٠ٓ ِذّٛص ٚ٘ظٖ 

أِب اٌّغدٍخ اٌضب١ٔخ فٟٙ ِغدٍخ األؿزمالي أٞ اؿزمالي هالح اٌض٠ٓ ثذىوُ ِووغ ٔظوغا 

َ ، 1153-1153٘وـ / 585-565ٌٛفبح ؿ١ضح ٔٛع اٌض٠ٓ ِذّٛص ٚرزّضً فٟ اٌفزغح ث١ٓ 

ٟ إٌموٛص ٚإّٔوب طووغ أؿوُ ٚأرـّذ اٌّغدٍخ األٌٟٚ ثؼضَ ٚعص اؿُ هالح اٌض٠ٓ ػٍٟ ػٍ

ؿ١ضح ٔٛع اٌض٠ٓ ِذّٛص ٌٚمجٗ اٌٍّه اٌؼبصي ، ث١ّٕب أرـوّذ اٌّغدٍوخ اٌضب١ٔوخ ثوٛعٚص أؿوُ 

هالح اٌض٠ٓ ٌٚمجخ ػٍٟ إٌمٛص ٚػضَ اإلكبعح إٌٟ صٌٚخ ثٓ ػٔىوٟ ٠ّٚضوً اٌوض٠ٕبع األٚي 

ٟ ٚف١ّووب ٠ٍوو ، ِووٓ ص٠ٕووبعٞ اٌضعاؿووخ اٌّغدٍووخ األٌٚووٟ ٚاٌووض٠ٕبع اٌضووبٟٔ اٌّغدٍووخ اٌضب١ٔووخ

 . األٚي ض٠ٕبعٚهف اٌ

 األٔل: ديُاران 

ٚرذزفع ِجّٛػخ االؿزبط ػجضاٌّج١ض اٌشغ٠جٟ ثبٌّض٠ٕٗ إٌّٛعٖ ثؼضص ص٠ٕبع ٚادض        

ِغح ٠ٕٚزّٟ فمظ ٠ٕزّٟ اٌٟ ٘ظا اٌطغاػ ٌُ ٠ـجك صعاؿزٗ ِٓ لجً ٠ٚضعؽ ٕ٘ب ألٚي 

٘ظا اٌض٠ٕبع إٌٟ صٔب١ٔغ اٌّغدٍخ األٌٟٚ اٌزٟ رزـُ ثؼضَ طوغ اؿُ هالح اٌض٠ٓ ٚإّٔب 

 ٔبرٗ ػٍٟ إٌذٛ اٌزبٌٟ :بث١ طوغ أؿُ ٔٛع اٌض٠ٓ ِذّٛص ٌٚمجخ اٌٍّه اٌؼبصي  

 ٘ـ 568اٌزبع٠ز : 

 654علُ اٌـجً : 

 ج3.5ُاٌٛػْ : 

 ُِ 22اٌمطغ :  

 صاع اٌضغة : اٌمب٘غح 

األؿزبط ػجضاٌّج١ض اٌشغ٠جٟ هٛعح ٘ظا اٌض٠ٕبع فٟ وزبٌٛجٗ ِٛضٛع إٌلغ : ٔلغ 

  1كىً علُ  1ٌٛدٗ علُ ، ) اٌضعاؿٗ ٌٚىٓ صْٚ صعاؿٗ ٠ٚضعؽ ٕ٘ب ألٚي ِغٖ
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 نديُار انعهٕييٕضخ كحابات ٔزخارف ا (1)شكم رقى

 

ِزذضح اٌّغوؼ ثىً ثٛجٛص أعثغ صٚائغ ِزٛاػ٠خ  ض٠ٕبعاٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌ ـ٠ُز         

ؿجٍذ ثبٌضائغٖ اٌّغوؼ٠ٗ ِٕٙب وزبثٗ ِغوؼ٠ٗ ث١ّٕب دٛد اٌضٚائغ  اٌٛجٗ ٚاٌظٙغِٓ 

ػٍٟ وزبثبد ٘بِل١ٗ صائغ٠ٗ رـ١غ فٟ ارجبٖ ػىؾ ارجبٖ ػمبعة  ٞاٌضالس األسغ

 :ػٍٟ إٌذٛ اٌزبٌٟ  ض٠ٕبع، ٚجبءد ٔوٛم وزبثبد ٚػسبعف ٘ظا اٌ اٌـبػٗ

 انظٓر           انٕجّ                                                               

 اٌّغوؼ : اإلِبَ                                                      اٌّغوؼ : ػبي 

 ِذّٛصاٌذـٓ                                                                            

 ثٓ ػٔىٟ                                                                                   

 أب٠ٗ                                                                                    

 : ٚؿٍُ رـ١ٍّب اٌٍّه اٌؼبصي ٘بِق صاسٍٝ    ـزضئ ثأِغ هللا أ١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ: اٌّ٘بِق صاسٍٝ
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أٚؿظ : ِذّض عؿٛي هللا هٍٝ ٘بِق                       ال هللا ٚدضٖ أٚؿظ : ال إٌٗ إ ٘بِق 

 هللا

 ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ                                                 ال كغ٠ه ٌٗ أثٛ ِذّض   

      ٗ ٘بِق اٌشبعجٟ : ثـُ هللا اٌغدّٓ اٌغد١ُ         ٘بِق اٌشبعجٟ : ِذّض عؿٛي هللا أعؿٍ

 ثبٌٙضٜ ٚص٠ٓ اٌذك ١ٌظٙغٖ                 ضغة ٘ظا اٌض٠ٕبع ثبٌمب٘غح                              

 ػٍٝ اٌض٠ٓ وٍٗ ٌٚٛوغٖ اٌّلغوْٛؿٕخ صّبْ ٚؿز١ٓ ٚسّـّبئخ                                      

٠زضّٓ اؿُ اٌش١ٍفخ  فٟ ؿطغ٠ٓ  ٠ِٗغوؼ وزبثٗ ػٍٝ ٘ظا اٌض٠ٕبع ٠لزًّ ٚجٗ         

اٌمضٖٚ  " االِبَ"ٟ ٌمت ِؼٕٚٔوٗ "االِبَ اٌذـٓ"  اإلِبَ ٍمتاٌؼجبؿٟ ِـجٛلبً ث

فٟ آ٠بد وض١غٖ ٚاؿزؼّبي ٘ظا اٌٍمت اٌىغ٠ُ ص فٟ اٌمغاْ ٚاٌٍمت ثّؼٕبٖ اٌّؼغٚف ِٛجٛ

ِؼغٚف ِٕظ ػوغ إٌجٟ هٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٌٟٚ أِٛع اٌّـ١ٍّٓ ٛٗ ِٓ ٠فؿُ ٌٛظ١أو

٠ضجذ ِٓ اٌٛصبئك اٌزبعس١ٗ أْ أدضا ِٓ سٍفبء هضع االؿالَ ٚثٕٟ ا١ِٗ ٚؿٍُ ٌٚىٓ ٌُ 

أْ أٚي ِٓ  مٍملٕضٞاطٍك ػ١ٍٗ ٘ظا اٌٍمت فٟ د١برٗ ػٍٟ ؿج١ً اٌزىغ٠ُ ٚلض طوغ اٌ

الِبَ" ٘ٛ اثغا١ُ٘ ثٓ ِذّض اٚي ِٓ ث٠ٛغ ٌٗ ثبٌشالفٗ ِٓ ثٕٟ اٌؼجبؽ ٚالضَ برٍمت "ث

لجخ اٌوشغٖ ثج١ذ اٌّمضؽ ثزبع٠ز ؿٕخ ٔمق ٚعص ف١ٗ ٌمت "االِبَ" ٘ٛ ٔن ألبء فٟ 

٘ظا اٌٍمت فٟ اٌؼبٌُ االؿالِٟ ٌغجبي اٌض٠ٓ ٚهبع ي ٌٚمض كبع اؿزؼّب 651َ/٘ـ52

ِٓ اٌّوطٍخ ػ١ٍٗ ػغفب أْ ٠طٍك ٌمت االِبَ ػٍٟ أً٘ اٌوالح ٚاٌؼ٘ض ٚاٌؼٍُ 

٘ظا ٌُٚ ٠ىٓ اٌّغوؼ اٌّضٟٔ اٌـ١بؿٟ ٠ذٛي صْٚ اطاللٗ ػٍٟ ِٓ ٠ىْٛ طا  ٚاٌلغ٠ؼٗ

ٚاسغ ػوغ اٌّّب١ٌه ٔؼذ اٌـالط١ٓ ثٍمت "االِبَ" ٌُٚ أالح ٚػٍُ ٚفٟ ص٠ٓ ٚه

٠مزوغ طوغ ٘ظا اٌٍمت ػٍٟ إٌمٛف ثً اطٍك ػٍٟ ثؼض اٌـالط١ٓ ػٍٟ ٌـبْ 

ٕٚ٘بن ِـبٌٗ اسغٞ لض ٠ىْٛ ٌٙب اصغ فٟ ظٙٛع ٘ظا اٌٍمت،ٌٚظا ال٠جؼض اْ  اٌلؼغاء

غ إٌّبفـٗ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ٠ىْٛ ارشبط ؿالط١ٓ اٌّّب١ٌه ٌٍمت "االِبَ" ِظٙغا ِٓ ِظب٘

ؿالط١ٓ اي ػضّبْ ٚأ١غُ٘ ِّٓ وبٔٛ ٠زٍمجْٛ ثبالِبِٗ فٟ ٘ظا اٌؼوغ ِٚٓ اٌوفبد 

اٌزٟ وبْ ٠ٛهف ثٙب ٌمت "االِبَ" فٟ وض١غ ِٓ االد١بْ اٌغاكض ٚاٌّمضؽ وّب صسً 
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ٓفٟ رى٠ٛٓ ثؼض االٌمبة اٌّغوجٗ ِضً اِب االِٗ ٚاِبَ اٌضم١ٍٓ ٚاِبَ اٌذغ١ِ
(1)

،  ٍٟ٠

ٚأٌمبثٗ  اٌش١ٍفخ اٌؼجبؿٟ ؿُ٘بِق وزبثٟ صاسٍٟ ٠زضّٓ أ  اٌىزبثٗ اٌّغوؼ٠ٗ ثبٌٛجٗ

ٚ٘ٛ اٌش١ٍفٗ اٌؼجبؿٟ اثٛ ِذّض اٌذـٓ  ٚٔوٗ "اٌّـزضئ ثأِغ هللا ا١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ"

 1125َ-1125\٘ـ 555-566اٌّـزضئ ثبِغ هللا ثٓ اٌّـزٕجض
(9)

٠ٍٟ طٌه اٌٙبِق  ،

االؿال١ِٗ ٚو١ٕخ اٌش١ٍفٗ اٌؼجبؿٟ ٚٔوٗ "الاٌٗ اال هللا زٛد١ض اٌاالٚؿظ ٠ٚضُ كٙبصح 

ح اٌزٛد١ض ثٙظٖ اٌو١غٗ ألٚي ِغٖ ػٍٟ صٚلض ظٙغد كٙب ٚدضٖ الكغ٠ه ٌٗ اثٛ ِذّض"

إٌمٛص فٟ اٌؼوغ اإلؿالِٟ ػٍٟ اٌضعاُ٘ اٌؼغث١ٗ اٌـبؿب١ٔخ ٚاٌضٔب١ٔغ اٌؼغث١ٗ اٌجؼٔط١ٗ 

-451 \٘ـ  54-52ٌفزغٖ ِٓ اٌزٟ ؿىٙب اٌش١ٍفٗ األِٛٞ ػجض اٌٍّه ثٓ ِغٚاْ فٟ ا

ٚاٌزٟ رّضً اٌطٛع األٚي ِٓ ِغادً اٌزؼغ٠ت ،صُ ظٙغد كٙبصح اٌزٛد١ض ثٙظا  635َ

أ اٌش١ٍفٗ ػجض اٌٍّه ثٓ اٌزغر١ت ػٍٟ اٌضٔب١ٔغ ٚاٌضعاُ٘ اٌؼغث١ٗ اإلؿال١ِٗ اٌزٟ ثض

 656َ \٘ـ 55ِغٚاْ فٟ ؿىٙب ِٕظ ؿٕخ 
(3)

صُ جبء ثبٌٙبِق اٌشبعجٟ ثىزبثبد  ،

اٌٛجٗ ِلزّال ػٍٟ اٌجـٍّٗ اٌىبٍِٗ صُ ه١غخ اؿُ صاع اٌضغة ٚربع٠شٗ ٚٔوٗ "ثـُ 

 .   "هللا اٌغدّٓ اٌغد١ُ ضغة ٘ظا اٌض٠ٕغ ثبٌمب٘غٖ ؿٕخ صّبْ ٚؿز١ٓ ٚسّـّب٠ٗ

 افم١ٗ ِزٛاػ٠ٗ ِٚززب١ٌٗ  أِب اٌظٙغ ف١لزًّ ػٍٝ ِغوؼ وزبثٟ فٟ أعثؼخ أؿطغ          

دبوُ صٌٚخ ثٓ ػٔىٟ األٚي ٚاٌغاثغ ٚاؿُ  ٠ٓثبٌـطغ "ػبي أب٠خ"رزضّٓ ػجبعح 

،ٚوٍّزٟ ػبي ٚأب٠ٗ رؼ١ٕبْ فٟ اٌـطغ٠ٓ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش "ِذّٛص ثٓ ػٔىٟاٌـٍطبْ "

ػال اٌلئ ػٍٛا فٙٛ ػبي ٚػٍٟ ،ٚاٌغب٠ٗ إٌٙب٠ٗ ٚاالسغ فغب٠خ وً كئ ٔٙب٠زٗ  اْ

                                                           

 .12،ص 4القلقشندي:صبح االعشً فً صناعة االنشا ،ج  (1)
-144،ص ص 1558الباشا :االلقاب االسالمٌه فً التارٌخ والوثائق واالثار،دار النهضه العربٌه ،حسن    

154 
زامباور:معجم االنساب واالسرات الحاكمه فً التارٌخ االسالمً ،ترجمة د.زكً محمد حسن                        (1)

 م1582\هـ1222،بٌروت،دارالرائد العربً،
دراسة احصائٌه للشعارات علً النقود فً العصر االسالمً ،مجلة المسكوكات  الحسٌنً محمد باقر: (0)

 122-120م،ص ص1553، 4عدد
هـ بمتحف القطر الوطنً ، مجلة  81رمضان صالح الدٌن: درهم أموي فرٌد ضرب المغرب سنة   -   

 .5م،ص0212العصور،المجلد العشرون،الجزء االول
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ٚاسغٖ
(1)

ػ١بع اٌـىٗ ٚجٛصرٙب د١ش ا٘زُ اٌفبط١ّْٛ ْ اٌغِؼاْ ٌضالٌٗ ػٍٟ اعرفبع ٘ظا

ِٕظ ربؿ١ؾ صٌٚزُٙ ثزج٠ٛض اٌـىٗ ٚجؼٍٙب االػٍٟ ػ١بع فٟ إٌّطمٗ ٌغأجزُٙ فٟ ٔلغ 

ِؼزمضارُٙ اٌّظ٘ج١ٗ ٚاٌـ١بؿ١ٗ ػٓ طغ٠ك ٘ظٖ اٌّـىٛوبد ِٚٓ صُ وبْ دوغُ٘ ػٍٟ 

ٔٗ اٌظٞ إٌبؽ فٟ اٌزؼبًِ ثٙب ٚااللجبي ػ١ٍٙب ٠ٚظٙغ طٌه ِٓ االِب ؿزّبٌخرج٠ٛض٘ب إل

اػطب٘ب جٛ٘غ ال٘بٌٟ ِوغ ػٕضِب فزذٙب ٚاٌظٞ ٚػض ف١ٙب ثزج٠ٛض إٌمٛص ِٕٚغ اٌغق 

ف١ٙب
(9)

،ٚاٌٍّه "ِذّٛص ثٓ ػٔىٟ" ٘ٛ اٌٍّه اٌؼبصي ٔٛع اٌض٠ٓ اثٛ اٌمبؿُ ِذّٛص ثٓ  

هبدت صِلك،ِٓ ِلب١٘غ دىبَ  1145َ-1154\٘ـ565-558ػّبص اٌض٠ٓ ػٔىٟ 

بْ ٌٗ ِؼُٙ ٚلبئغ ِلٙٛصٖ ٚفزخ اٌفزٛدبد اٌّـ١ٍّٓ فٟ ػوغ اٌذغٚة اٌوٍج١ٗ ،ٚو

،ػغف ثذت اٌش١غ ٚا١ًٌّ ٌٍؼضي ٚاٌذغم ػٍٟ ػّبعح اٌجالص
(1)

،٘ٛ ثٓ ػُ ػّبص  

اٌض٠ٓ ػٔىٟ هبدت اٚي دغوخ جٙبص ضضص اٌوٍج١ٓ
(4)

٠ذ١ظ ثٙظٖ اٌىزبثٗ اٌّغوؼ٠ٗ  

صالصخ ٘ٛاِق ؿجً ثبٌضاسٍٟ ٚاالٚؿظ ِٕٙب اٌغؿبٌٗ اٌّذّض٠ٗ ٚاٌزو١ٍٗ ػٍٟ إٌجٟ 

هٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚؿٍُ ٌٚمت دبوُ ثٕٟ ػٔىٟ ٚٔن اٌٙبِق اٌضاسٍٟ "ٚؿٍُ رـ١ٍّب 

اٌٍّه اٌؼبصي" ٚٔن اٌٙبِق االٚؿظ"ِذّض عؿٛي هللا هٍٟ هللا ػ١ٍٗ "ث١ّٕب ؿجً 

ٟٔ ِٓ ؿٛعح آعجٟ ِٓ وزبثبد ٘بِق ظٙغ ٘ظا اٌض٠ٕبع االلزجبؽ اٌمغثبٌٙبِق اٌشب

ِٓ هٛعح اٌوف ٚٔوٗ "ِذّض عؿٛي هللا  5ٟٚ٘ ٔفؾ اال٠ٗ  33اٌزٛثٗ ا٠ٗ علُ 

٠ٚالدع اْ ٘ظٖ اعؿٍٗ ثبٌٙضٞ ٚص٠ٓ اٌذك ١ٌظٙغح ػٍٟ اٌض٠ٓ وٍٗ ٌٚٛ وغٖ اٌّلغوْٛ"

دظف اٌضبعة لٌٛٗ اال٠ٗ ٌُ رٕمق ػٍٟ إٌمٛص وّب جبئذ ثبٌّوذف اٌلغ٠ف،د١ش 

رؼبٌٟ "٘ٛ اٌظٞ اعؿً عؿٌٛٗ"ٚؿجً ثضال ِٕٙب "ِذّض عؿٛي هللا اعؿٍٗ"فوبعد 

ْ إٌّؼٖ ػٓ إٌمن ٚاٌؼ٠بصٖ ٚاٌزغ١غ ٚظٙغ ٘ظا االلزجبؽ ػٍٟ إٌمٛص آالزجبؽ ِٓ اٌمغ

اٌؼغث١ٗ االؿال١ِٗ ِٕظ رؼغ٠جٙب ِٓ اٌؼوغ االِٛٞ صُ فٟ اٌؼوغ اٌؼجبؿٟ دزٟ ؿمٛط 

                                                           

،الهٌئه المصرٌه 0هـ(،القاموس المحٌط ،ج815ن ٌعقوب الشٌرازي تالفٌروز ابادي)مجٌد الدٌن محمد ب( 1)
 .452-428م،ص ص 1558العامه للكتاب،القاهره،

 122،ص1المقرٌزي:اتعاظ الحنفا ،ج (1)
هـ(:وفٌات االعٌان 481ابن خلكان)ابً العباس شمس الدٌن احمد بن محمد بن ابً بكر ت  (0)

 .188-128م،ص ص 1552،تحقٌق:احسان عباس ،دار صادر ،بٌروت،3،ج
 .14ه ،ص ٌاسمت غنٌم:الدوله االٌوب (1)
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،وّب ِملذ ٘ظٖ اٌؼجبعٖ ػٍٟ ٔمٛص اٌضٌٚٗ  1258َ\٘ـ656فٟ ثغضاص  اٌشٍالفٗ اٌؼجبؿ١ٗ

 256 اٌزبثؼٗ ٌٍشالفٗ اٌؼجبؿ١ٗ ٚوظٌه ٔمٛص اٌفبط١ّٓ ِٕظ ػٙض اثٟ ػجضهللا اٌل١ؼٟ

وّب ٚعصد  1151َ\٘ـ 565ؿٕٗ ؿزّغد دزٟ ؿمٛط اٌضٌٚٗ اٌفبط١ّٗٚا 558َ\٘ـ

اٌّّب١ٌه دزٟ ٔٙب٠خ ٚػٍٟ ٔمٛص  1255َ-1151\٘ـ648-565ػٍٟ ٔمٛص اال٠ٛث١ٓ 

1515َ\٘ـ 523 ػوغ صٌٚخ اٌّّب١ٌه اٌجغاوـٗ ؿٕخ
 (1). 

 

 :انثاَي ديُاران 

ٚرذزفع ِجّٛػخ االؿزبط ػجضاٌّج١ض اٌشغ٠جٟ ثبٌّض٠ٕٗ إٌّٛعٖ ثؼضص ص٠ٕبع ٚادض      

٠ٕٚزّٟ فمظ ٠ٕزّٟ اٌٟ ٘ظا اٌطغاػ ٌُ ٠ـجك صعاؿزٗ ِٓ لجً ٠ٚضعؽ ٕ٘ب ألٚي ِغٖ 

صٔب١ٔغ اٌّغدٍخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ أرـّذ ثظوغ أؿُ هالح اٌض٠ٓ ٚػض ٘ظا اٌض٠ٕبع إٌٟ 

 ث١بٔبرٗ ػٍٟ إٌذٛ اٌزبٌٟ : األكبعح إٌٟ صٌٚخ ثٕٟ ػٔىٟ

 ٘ـ  581اٌزبع٠ز : 

 655علُ اٌـجً : 

 ج4.8ُاٌٛػْ : 

 25ُِاٌمُطغ : 

 صاع اٌضغة : اٌمب٘غح

جٗ ِٛضٛع إٌلغ : ٔلغ األؿزبط ػجضاٌّج١ض اٌشغ٠جٟ هٛعح ٘ظا اٌض٠ٕبع فٟ وزبٌٛ

  2كىً علُ  2ٌٛدٗ علُ ، ) اٌضعاؿٗ ٌٚىٓ صْٚ صعاؿٗ ٠ٚضعؽ ٕ٘ب ألٚي ِغٖ

 

                                                           

فرج هللا احمد ٌوسف : دراسة مقارنه لالٌات القرانٌه علً السكه االسالمٌه فً ضوء بعض المجموعات ( 1)
 .05-12م،ص ص 1555\هـ1218الخاصه ،مخطوط رسالة دكتوراه ،كلٌة االثار ،جامعة القاهره،

 10-11رمضان صالح الدٌن : درهم أموي فرٌد، مجلة العصور ،ص ص -  
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 انعهٕي ديُاريٕضخ كحابات ٔزخارف ان (9)شكم رقى  

 

اٌلىً اٌؼبَ ٌٗ  ِٓ صٔب١ٔغ هالح اٌض٠ٓ اال٠ٛثٟ ثأْ ٠زـُ اٌلىً اٌؼبَ ٌٙظا اٌض٠ٕبع      

وً ِٓ اٌٛجٗ ٚاٌظٙغ فمظ ، ٠ٚذ١ظ ثىزبثبد اٌّغوؼ فٟ ػجبعح ػٓ ِغوؼ ٚ٘بِل١ٓ

أِب اٌٙبِق  ِزذضرب اٌّغوؼ ْبْ ِزٛاػ٠زبصائغح ث١ّٕب ٠ذ١ظ ثبٌٙبِق اٌضاسٍٟ صائغر

ٚجبءد ٔوٛم وزبثبد  سط١ٗ ، اٌشبعجٟ ٌىً ِٓ اٌٛجٗ ٚاٌظٙغ ف١ذ١ظ ثٗ صائغح

 :ٚػسبعف ٘ظا اٌطغاػ ػٍٟ إٌذٛ اٌزبٌٟ 

             انظٓر                                                   انٕجّ                        

 ٠ٛؿف                 اٌّغوؼ :   اٌّغوؼ : اإلِبَ                                       

 ثٓ أ٠ٛة              أدّض                                                               

 ػبي اٌٍّه أب٠خ        ٘بِق صاسٍٟ: ال إٌٗ إال هللا                         ٘بِق صاسٍٟ : 

 هالح اٌض٠ٓ           أثٛ اٌؼجبؽ إٌبهغ                                               

 ٌض٠ٓ هللا أ١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ       
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 ِذّض عؿٛيال اٌٗ اال هللا : سبعجٟ٘بِق      د١ُ   ٘بِق سبعجٟ : ثـُ هللا اٌغدّٓ اٌغ

    ٠ٓ اٌذك ١ٌظٙغٖ               ضغة ٘ظا اٌض٠ٕغ ثبٌمب٘غح                        أعؿٍٗ ثبٌٙضٜ ٚص    هللا

 ػٍٝ اٌض٠ٓ وٍٗ               ؿٕخ ادضٜ ٚصّب١ٔٓ ٚسّـّبئخ                               

 

٠لزًّ ٚجٗ ٘ظا اٌض٠ٕبع ػٍٝ وزبثٗ ِغوؼ٠ٗ  فٟ ؿطغ٠ٓ ٠زضّٓ اؿُ اٌش١ٍفخ          

اٌؼجبؿٟ ِـجٛلبً ثٍمت اإلِبَ ٔوٗ "االِبَ ادّض" ٠ٍٟ اٌىزبثٗ اٌّغوؼ٠ٗ ثبٌٛجٗ  ٘بِق 

وزبثٟ صاسٍٟ ٠زضّٓ كٙبصح اٌزٛد١ض "اإٌٗ اال هللا" ٚأؿُ اٌش١ٍفخ اٌؼجبؿٟ ٚأٌمبثٗ 

٘ٛ اٌش١ٍفٗ اٌؼجبؿٟ ادّض ثٓ ٌض٠ٓ هللا ا١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ"ٚٔوٗ"اثٛ اٌؼجبؽ إٌبهغ 

َ  ػٕض ِٛد اث١ٗ،ٌٚٗ صالس 1155 \٘ـ555اٌظٞ ث٠ٛغ ٌٍشالفٗ فٟ  ئاٌّـزض

1225َ\٘ـ622ٚػلغْٚ ػبِب ِٚىش فٟ سالفزٗ ؿزخ اعثؼ١ٓ ؿٕٗ ،ٚرٛفٟ ؿٕخ 
(1)

 . 

ٌٟ اٌض٠ٓ فىبْ ٘ظا اٌٍمت ِٓ اٚائً االٌمبة اٌّضبفٗ ا "إٌبهغ ٌض٠ٓ هللا "تٌٚم     

ظٙٛعافٟ اٌىبثبد االصغ٠ٗ ٚطاع اؿزؼّبٌٗ فٟ اٌؼوغ اال٠ٛثٟ
(9)

،وّب ٠ـزشضَ وٕؼذ 

سبم ٌٍـالط١ٓ ،٠ٚز١ّؼ ٘ظا إٌؼذ ثضالٌزٗ ػٍٟ كشن ثؼ١ٕٗ،ٚوبْ اٌزٍمت ثٗ 

لبهغا ػٍٟ اٌشٍفبء ٚاٌـالط١ٓ ٚٚالح اٌؼٙض ا٠ضب
(1)

، وّب اطٍك ٌمت"إٌبهغ ٌض٠ٓ 

وّب وبْ  883َ/٘ـ255ثؼض أزوبعٖ ػٍٟ اٌؼٔج  هللا"ػٍٟ اٌش١ٍفٗ اٌّٛفك اٌؼجبؿٟ

                                                           

،تحقٌق: 5هـ(: الكامل فً التارٌخ ج412ابن االثٌر )ابا الحسن علً بن ابً الكرم محمد الشٌبانً ن  (1)
 .042 – 128م، ص ص 1585، 1ٌوسف الدقاق ،دار الكتب العلمٌه،بٌروت،ط   محمد

ه(: مختصر التارٌخ من اول الزمان 455الدٌن علً بن محمد البغدادي ت ابن الكازرونً )الشٌخ ظهٌر  -  
الً   منتهً دولة بنً عباس ،تحقٌق: مصطفً جواد،المؤسسه العامه للصحافه والطباعه ، مطبعة 

 .025-020م،ص ص1552الحكومه،بخداد ،
مد السعٌد بن هـ(:العبر فً خبر من غبر ، تحققٌق:مح528الذهبً ) شمس الدٌن محمد بن أحمد ت - 

 18-101م،ص ص 1528،دار الكتب العلمٌه ،لبنان،1بسٌونً زغلول،ج
هـ(:مختصر تارٌخ الخلقاء ،تحقٌق:اسٌا 540الحنفً)عالء الدٌن مغلطاي بن قلنج بن عبدهللا البكجري ت  - 

 .131-130م،ص ص 1،0221كلٌبان علً البارح،دار الفجر للنشر والتوزٌع ،ط
لعظٌم:الكتابات والزخارف علً النقود والتحف المعدنٌه فً العصر الملوكً البحري محمد عبدالودود عبدا (0)

 .100م ،ص 0221، 5،مركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات ،ط
 .121حسن الباشا : االلقاب االسالمٌه، ص  (1)

،مخطوط سهام المهدي: دار ضرب االسكندرٌه من الفتح االسالمً وحتً القرن الخامس عشر المٌالدي  -
 .020م،ص 1583رسالة دكتوراه ، كلٌة االثار ،جامعة القاهره،
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ا٠ضب ٔؼزب سبهب ٌٍش١ٍفٗ ادّض اثٛ اٌؼجبؽ
(1) 

،ٚػٓ ٌمت "ا١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ" فٙٛ ِٓ 

االٌمبة اٌّغوجٗ ػٍٟ ٌمت ا١ِغ ٠ٚموض ثبٌّؤ١ِٕٓ اٌّوضل١ٓ روض٠مب لٍج١ب ثؼم١ضح 

ِٕب لً ٌُ رؤِٕٛ ٌٚىٓ لٌٛٛا آػغاة ٚرل١غ اٌٟ طٌه اال٠ٗ اٌمغا١ٔٗ"لبٌذ األاالؿالَ ،

 ،صبٟٔ اٌمبة اٌشٍفبء ظٙٛع ٠ّبْ فٟ لٍٛثىُ"،ٌٚمت ا١ِغ اٌّؤ١ِٕٓؿٍّٕب ٌّٚب ٠ضسً اإلأ

"ػّغ ثٓ اٌشطبة"ٚلض جبء ثؼض ٌمت س١ٍفٗ ٚاٚي ِٓ ٌمت ثٗ ٘ٛ 
(9)

، ٚوبْ اٚي 

ٟ اٌض٠ٕبع اٌّؤعر فٟ ؿٕخ فظٙٛع ٌٍمت "ا١ِغ اٌّؤ١ِٕٓ" ػٍٟ إٌمٛص اٌظ٘ج١ٗ وبْ 

فٟ فزغح دىُ ٘لبَ ثٓ ػجض اٌٍّه 523َ/٘ـ155
(1)

،ٚوبْ اٚي ظٙٛع ٌٙظا اٌٍمت ػٍٟ 

َ 681 ٘ـ/62اٌضعاُ٘ ػٍٟ ٔمٛص ػجضهللا ثٓ اٌؼث١غ اٌّضغٚثٗ فٟ صعاثجغص ؿٕخ 

ٕخ ؿ٘ـٛوظٌه ػٍٟ صعُ٘ اٌش١ٍفٗ ػجضاٌٍّه ثٓ ِغٚاْ اٌّضغٚثٗ ثٕفؾ اٌمطغ 

صُ اؿزّغظٙٛعٖ ثؼض طٌه ػٍٟ اٌضعاُ٘ اال٠ِٛٗ ،684َ/٘ـ65
(4)

٠ذ١ظ اٌٙبِق ٚ ،

 اٌضاسٍٟ ثضائغر١ٓ سط١زٓ ِزٛاػ٠ز١ٓ ِزذضرب اٌّغوؼ.

صُ جبء ثبٌٙبِق اٌشبعجٟ ثىزبثبد اٌٛجٗ ِلزّال ػٍٟ اٌجـٍّٗ اٌىبٍِٗ صُ ه١غخ       

اؿُ صاع اٌضغة ٚربع٠شٗ ٚٔوٗ "ثـُ هللا اٌغدّٓ اٌغد١ُ ضغة ٘ظا اٌض٠ٕغ ثبٌمب٘غٖ 

ٟ٘ وٍّٗ ِؼغثٗ اهٍٙب"صٔبع" فأثضي ِٓ  ٚ "اٌض٠ٕغ" ؿٕخ ادض ٚصّب١ٔٓ  ٚسّـّب٠ٗ"

ادضّ٘ب ٠بء ٌئال ٠زٍجؾ ثبٌّوبصع
(7)

، ٚ٘ٛ ِلزك ِٓ اٌٍفع ا١ٌٛٔبٟٔ اٌالر١ٕٟ 

Denarius Aureus  اؿُ ٚدضٖ ِٓ ٚدضاد اٌـىٗ اٌظ٘ج١ٗ ػٕض اٌؼغة ، ٚلض ٛ٘ٚ

ػغف اٌؼغة ٘ظٖ اٌؼٍّٗ اٌغِٚب١ٔٗ ٚرؼبٍِٛ ثٙب لجً االؿالَ ٚثؼضٖ
(6)

ٚلض اكبع ا١ٌٙب ، 

اٌمغاْ اٌىغ٠ُ ثمٌٛٗ رؼبٌٟ " ِٚٓ اً٘ اٌىزبة ِٓ اْ رإِٔٗ ثمٕطبع ٠ؤصٖ إ١ٌه ُِٕٚٙ 

ِٓ إْ رإِٔٗ ثض٠ٕبع ال٠ؤصٖ إ١ٌه "
(5)

،ٚوبْ اٚي ظٙٛع ٌىٍّخ "اٌض٠ٕغ"ػٍٟ اٌضٔب١ٔغ 

                                                           

 .312-305حسن الباشا : االلقاب االسالمٌه،ص ص  (1)
 .34محمد عبدالعظٌم:الكتابات والزخارف علً النقود،ص  (0)
 .152حسن الباشا : االلقاب االسالمٌه ، ص  -  
 .11م،ص 1552، 04واالسالمٌه ،مجلة سومر ،مج محمد باقر الحسٌنى: تطور التقود العربٌه  (1)
،القاهره 1االب انستاس ماري الكرٌملً البغدادي : النقود العربٌه وعلم النمٌات ، المطبعه العصرٌه ، ط (2)
 .50م،ص 1515،
 .12،ص 0الفٌروز اباد : القاموس المحٌط ،ج (3)
سسه المصرٌه العامه للتألٌف والترجمه ، عبد الرحمن فهمً : النقود العربٌه ماضٌها وحاضرها ،المؤ (4)

 .8م،ص 1542القاهره،
 .53القران الكرٌم : سورة آل عمران،آٌه  (5)
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،ٚلض وزجذ "اٌض٠ٕغ" ١ٌٚؾ "اٌض٠ٕبع" ٚعثّب ٠ىْٛ 654َ/٘ـ55اٌظ٘ج١ٗ اٌّضغٚثٗ ؿٕخ 

اٌؼغث١ٗ اٌزٟ ظٙغد سالي اٌمغْ االٚي اٌٙجغٞ طٌه رأص١غ ٔجطٟ ػٍٟ اٌذغٚف 

ثذظف دغف االٌف فٟ ثؼض االؿّبء
(1)

ص٠ٕبع ػٍٟ اٌـىٗ اال٠ٛث١ٗ ، ٚظٙغد وٍّخ 

ٚطٌه صاسً  ثو١غخ "ص٠ٕغ" ثؼض اٌجٍّٗ ِجبكغح وّب فٟ صٔب١ٔغ هالح اٌض٠ٓ ٚسٍفبءٖ،

 صائغح سط١خ .

 "٠ٛؿف ثٓ أ٠ٛة"أِب اٌظٙغ ف١لزًّ ػٍٝ ِغوؼ وزبثٟ فٟ ؿطغ٠ٓ رزضّٓ       

اٌٍّه أب٠ٗ هالح ػبي  "٠ٚضٚع دٌٛٗ صائغح سط١خ صُ ٘بِق وزبثٟ صاسٍٟ ٠زضّٓ 

 ٙبِقثبٌ جبء صُ ،ِزذضرب اٌّغوؼ  سط١زبْ ِزٛاػ٠زبْ  ٠ٚضٚع دٌٛٗ صائغربْ  اٌض٠ٓ "

ِذّض الاٌٗ اال هللا  ٚٔوٙب "الزجبؽ لغآٟٔ ٚكٙبصح اٌزٛد١ض  بد اٌظٙغىزبثث اٌشبعجٟ

 .ثبٌٙضٞ ٚص٠ٓ اٌذك ١ٌظٙغٖ ػٍٟ اٌض٠ٓ وٍٗ "عؿٛي هللا اعؿٍٗ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11م،ص0224ناهض عبد الرازق :الدٌنار العربً االسالمً ،دار المناهج ،عمان، الطبعه االولً، (1)



 

 
 

 

155 

 

   1ٌٛدخ علُ )

 ص٠ٕبع ٌٍـٍطبْ هالح اٌض٠ٓ األ٠ٛثٟ

 

 

  2ٌٛدخ علُ )

 ص٠ٕبع ٌٍـٍطبْ هالح اٌض٠ٓ األ٠ٛثٟ

           


