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الإهــداء

معايل  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بوافر  املتحف  واأ�سرة  يات  للُنمُّ الأردين  الأهلي  البنك  متحف  عام  اأمني  يتقدم        
الدكتور العني رجائي �سالح املع�سر رئي�س جمل�س ادارة البنك الأهلي الأردين، موؤ�س�س  وراعي متحف البنك الأهلي 
يات، الرجل املوؤمن باحل�سارة الإن�سانية وتراثها الذي بف�سل وعيه وكرمه ورعايته املتوا�سلة للمتحف  الأردين للُنمُّ
واأ�سرته، وال�ساعي بهمة وجد لتطويره وازدهاره، مت ا�سدار هذا امل�سنف اخلا�س بامل�سكوكات الإ�سالمية النادرة 

وغري املن�سورة.
الثالث  وهو  الكتاب،  ا�سدار هذا  واملعنوي  املادي  ودعمه  والن�ساين  القومي  انتمائه وح�سه  بف�سل  اأمكن  وقد       
من  نادرة  جمموعة  املجال  هذا  يف  للباحثني  يقدم  الذي  املتحف،  اأمناء  جمل�س  عن  ال�سادرة  الكتب  �سل�سلة  من 
امل�سكوكات الإ�سالمية مل ي�سبق الن�سر عنها، وهي نتيجة جهد متوا�سع ن�سعه بني يديه وبني يدي املخت�سيني يف هذا 
املجال، اآملني اأن ي�سدر قريبا الكتاب الرابع الذي يبحث يف اوزان النقود و�سفاتها التي كانت رائجة يف منطقة 

الهالل اخل�سيب.

اأمني عام واأ�سرة متحف البنك الأهلي الأردين 2014
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تقدمي

يات ان يقدم كتابه الثالث املو�سوم بـ »امل�سكوكات الإ�سالمية       ي�سر جمل�س اأمناء متحف البنك الأهلي الأردين للُنمُّ
النادرة وغري املن�سورة«، وهي من جمموعة الدكتور نايف الق�سو�س كما اأ�سيف اليها كثري من امل�سكوكات النادرة 

يات. التي جمعها متحف البنك الأهلي الأردين للُنمُّ
انه لأمنيٌة مرجوه واأمل قد يتحقق، ان يتم ن�سر جميع مقتنيات متحف البنك الأهلي الأردين اإل ان ذلك �سياأخذ وقتًا 

طوياًل من الزمن وقد اآثرنا ان نبداأ بن�سر امل�سكوكات النادرة والتي مل ي�سبق الن�سر عنها.
يات       اإن الفوائد املرجوه من ن�سر امل�سكوكات النادرة املوجودة �سمن مقتنيات متحف البنك الأهلي الأردين للُنمُّ
وما هو موجود �سمن املجموعات الأخرى، �سيء يف غاية الأهمية والنفع، لأن كل م�سكوكة يجري اكت�سافها والتعرف 
عليها وو�سعها يف �سياقها التاريخي ويتم الن�سر عنها، لبد ان ت�سيف ملعلوماتنا �سيئًا جديدًا. ولقد رتب الباحثون 
اأن ي�ساهم يف امتام املجموعة الكاملة مل�سكوكات كل  الت�سل�سل التاريخي الذي من �ساأنه  مادة هذا الكتاب ح�سب 
�ساللة من الأ�سر الإ�سالمية احلاكمة كما اأدخل الباحثون يف الكتاب �سورًا و�سروحًا لبع�س امل�سكوكات التي �سبق 

واأن ُن�سر عنها ليدر�سها الباحثون الذين فاتهم ذلك ب�سبب نفاذ ما ن�سر منها اأو ل�سعوبة الإطالع عليها.
   يبحث هذا الكتاب الثالث يف نوادر امل�سكوكات الإ�سالمية يف جمموعة الدكتور نايف الق�سو�س يف متحف البنك 
يات، اأما الكتاب الثاين فقد كان يبحث يف نوادر امل�سكوكات القدمية والكال�سيكية التي �سمن  الأهلي الأردين للُنمُّ

مقتنيات املتحف. اأما الكتاب الرابع ف�سيكون حول الوزان املوجودة �سمن مقتنيات املتحف.
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�سكر وعرفان

نتقدم بجزيل ال�سكر وعظيم المتنان من املرحوم الخ العزيز الدكتور م�سّلم قا�سم نقيب اأطباء الأ�سنان الأ�سبق، 
ملراجعته اللغوية للن�سو�س التي وردت على امل�سكوكات الإ�سالمية يف هذا الكتاب.

كما نخ�س بال�سكر والتقدير كل من املهند�س ن�سيف دبدب وال�سيد عبد الروؤوف اخلالدي، الذين تكرما بال�سماح 
لنا بن�سر بع�س من م�سكوكاتهما النادرة وغري املن�سورة �سمن هذا الكتاب

وال�سكر املو�سول لكل من �ساهم يف اخراج هذا العمل اإىل حيز الوجود.
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امل�سكوكا النا�سية ملا ب الإس النقدي
PREREFORMED COPPER COINAGE  

سر دون مدينة  يةالبيزن املقتب�سة عن امل�سكوكا امل�سكوكا
PSEUDO – BYZANTINE COINAGE  WITHOUT MINT

بدا را
1الوج: �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل خمططًا ب�سكل اأفقي على 
راأ�سه تاٌج يعلوه �سليب، ومي�سك بيده اليمنى �سليب وبيده الي�سرى �سليب، اإىل الي�سار 

�سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب، اإىل اليمني �سليب اأ�سفله جنم.
الهر، يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب، اإىل ميني وي�سار ال�سليب حبيبة، 
من  دائرة  بقايا  هام�سي،  خط  القالب،  نطاق  خارج  اليمني،  اإىل    c ◊ الي�سار  اإىل 

احلبيبات خارجية.
الوزن: 3.6 غرام. القطر: 26 × 21. املحور: 

• الطراز بدائي وامل�سكوكة مثلثة ال�سكل عبارة عن ربع قر�س.

يعلوه  تاج  راأ�سه  ثوبًا طوياًل وعلى  يلب�س  الوج: �سورة امرباطور يقف مواجهة   -2
�سليب، مي�سك بيده اليمنى كرة يعلوها �سليب، مي�سك بيده الي�سرى �سوجلانًا طوياًل 

يف نهايته �سليب، اإىل الي�سار احلرف Э اإىل اليمني كتابة غري وا�سحة.
الهر، يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب، اإىل الي�سار И N، اإىل اليمني   

A، خط هام�سي
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 27 × 19. املحور: 
• امل�سكوكة مثلثة ال�سكل عبارة عن ربع قر�س.

3-الوج: �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل، مي�سك بيده اليمنى �سوجلًا 
طوياًل، وعلى الي�سرى ع�سفور يقف على كر�سي متجهًا نحو الي�سار.

  o ال�سغري يعلوه �سليب، اإىل الي�سار              اإىل اليمني m يف الو�سط: احلرف هرال
دائرة خارجية.

الوزن: 2 غرام. القطر: 18 × 13 ملم. املحور: 
• امل�سكوكة لها �سكل ن�سف دائرة قطعت اأطرافها باإزميل.
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سر دون مدينة  يةالبيزن املقتب�سة عن امل�سكوكا امل�سكوكا
PSEUDO – BYZANTINE COINAGE / WITHOUT MINT

الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج يعلوه   4
كرة  الي�سرى  وبيده  �سليب،  نهايته  يف  طوياًل  �سوجلانًا  اليمنى  بيده  مي�سك  �سليب، 
يعلوها �سليب يت�سل بقاعدة متتد اإىل اأ�سفل اإىل الي�سار،         بقايا دائرة خارجية.

 A اإىل اليمني И ال�سغري يعلوه �سليب اإىل الي�سار m يف الو�سط: احلرف هرال
يف الهام�س  ONO دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 3 غرام. القطر: 18 × 18 ملم. املحور: 

5الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج يعلوه 
�سليب مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل، وبيده الي�سرى كرة يقف عليها ع�سفور 

يتجه اإىل اليمني وعلى راأ�سه �سليب، دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري معكو�سًا يعلوه �سليب، يوجد حبيبة داخل 
كل قو�س من الأقوا�س، اإىل الي�سار خط متعرج ميتد من اأعلى اإىل اأ�سفل، اإىل اليمني 

 A ИO، خط هام�سي. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

اليمنى  بيده  يحمل  مواجهة  يقف  امرباطور  �سورة  دائرة:  الو�سط �سمن  يف   الوج6
 Иسوجلانًا وبيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب واحلرف�

 XMA واإىل الي�سار K Є Δ ال�سغري اإىل اليمني  m يف الو�سط: احلرف هرال
اأ�سفل اخلط الهام�سي  

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 20 × 16 ملم. املحور:

7الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل على راأ�سه تاج، مي�سك بيده 
يقف  كرة  الي�سرى  بيده  ومي�سك  �سهم.  نهايته  ويف  �سليب  يعلوه  طوياًل  �سوجلانًا  اليمنى 
عليها ع�سفور يتجه اإىل اليمني و�سليبًا على راأ�س الع�سفور، يوجد جنم اأ�سفل طرف الثوب 

املمتد نحو الأعلى واليمني. دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط: احلرف m معكو�س يعلوه �سليب يف داخل كل قو�س من الأقوا�س جنم، 

اإىل ي�ساراحلرف m ، اإىل اليمني A И O، خط هام�سي، دائرة من احلبيبات خارجية.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

(Goussous 2004: 268, No. 138) )138 املراجع: )الق�سو�س 2004: 268 رقم
(Variant). طراز معدل •
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 8 الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة ملتحيًا وله �ساربان طويالن ويلب�س ثوبًا طوياًل 
ويلب�س  يوجد جنم،  الأ�سفل  اإىل  اليمني،  نحو  ثم  الأعلى  واإىل  اليمني  اإىل  منه خيط  ميتد 
الإمرباطور تاجًا من �سمنه �سليب ومي�سك بيده اليمنى رحمًا ومي�سك بيده الي�سرى كرة 

يعلوها �سليب، اإىل الي�سار �سكل           ومثلث، دائرة خارجية م�سننة.
وي�سار  ميني  على  حبيبة  يوجد  �سليب  يعلوه  ال�سغري   m احلرف  الو�سط:  يف   هرال
اإىل  اأ�سفل خط متعرج.  اإىل  ال�سليب يف اجلزء الأعلى داخل كل قو�س حبيبة ميتد منها 
الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل *  O اإىل اليمني CK ، اأ�سفل اخلط الهام�سي دائرة بداخلها 

حبيبة وعلى كل جانب من الدائرة ثالثة حبيبات، اجلميع �سمن دائرة م�سننة.
× 15 ملم. املحور:  الوزن: 3.9 غرام. القطر: 21 

(Goussous 2004: 256, No. 102) )102 256 رقم املراجع: )الق�سو�س 2004: 
 (Variant) معدل   طراز  �سليبان.  الإمرباطور  ميني  على  •  يوجد 

 الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبا طويال وعلى راأ�سه تاج، و مي�سك   9
توجد  �سليب،  يعلوها  كرة  الي�سرى  وبيده  �سليب.  نهايته  اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف  بيده 
. دائرة من احلبيبات. دائرة بني الثوب وطرفه الأمين الذي ميتد اإىل اأعلى، اأ�سفل الكرة 

الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب، اإىل اليمني           غ�سن اأو )�سجرية(، 
اإىل الي�سار خط معّوج تعلوه جنمة      خط هام�سي، دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 4.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:  

يعلوه  راأ�سه تاج  ثوبًا طوياًل وعلى  يلب�س  الوج: �سورة امرباطور يقف مواجهة   10  
�سليب، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب، وبيده الي�سرى كرة يعلوها 
�سليب، اإىل الي�سار طائر طويل العنق يقف متجهًا نحو الإمرباطور. دائرة من احلبيبات.

الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب، يوجد جنمة داخل كل قو�س، يوجد 
حبيبتان اأ�سفل اخلط الهام�سي. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 3.0 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

سر دون مدينة  يةالبيزن املقتب�سة عن امل�سكوكا امل�سكوكا
PSEUDO – BYZANTINE COINAGE / WITHOUT MINT
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 11الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج يعلوه 
اليمني خيط من  اإىل  نهايته �سليب،  اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف  بيده  �سليب، مي�سك 
اإىل  الع�سفور،  اأعلى وينتهي ب�سكل ي�سبه  اإىل  الثوب  اأ�سفل طرف  احلبيبات ميتد من 

اليمني      . اجلميع �سمن دائرة.
اإىل   H اليمني  اإىل  �سليب،  يعلوه  معكو�سًا  ال�سغري   m احلرف  الو�سط:  يف   هرال

الي�سار  B اأ�سفل اخلط الهام�سي "بركة". بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 17 × 13 ملم. املحور:  

در  "بركة".  كلمة  وحتمل  الأموية  الفرتة  يف  �سربت  م�سكوكة  اأقدم  تكون  قد    •
ال�سارة اأن بع�س ال�سرجة الفخارية الإ�سالمية امل�سنوعة يف جر�س ُنق�س عليها ا�سم 
ال�سانع و�سنة ال�سنع كما ُنق�س عليها كلمة "بركة" وكانت جزءًا من عبارات خمتلفة 
منها »بركة من اهلل ملن اأ�سرج هذا ال�سراج« ويعود تاريخ اأحد تلك الأ�سرجة اإىل �سنة 

هـ.
(Amr 1988: 146-149) :انظر

*The word baraka (blessing) is also inscribed on Umayyad oil

    lamps.

سر دون مدينة  يةالبيزن املقتب�سة عن امل�سكوكا امل�سكوكا
PSEUDO – BYZANTINE COINAGE / WITHOUT MINT

11aالوج امرباطور يقف مواجهة )كاملعتاد(.
والطراز  عامودي،  خط  داخلها  يف  حلقة  الي�سار  اإىل  ال�سغري،   m احلرف   هرال

بدائي.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:  

•  الطراز بدائي وامل�سكوكة غري منتظمة ال�سكل.

12الوج �سورة �سجرة ويوجد بقايا حروف غري مقروءة.
الهر حرف m ال�سغري ويعلوه �سليب �سغري ويوجد اأ�سفله خط هام�سي.

الوزن: 4.2 غرام. القطر: 25 × 14 ملم. املحور:
املراجع: )الق�سو�س 2004: 245-244 رقم 64-68)

(Goussous 2004: 244-245, No. 64-68) 

• امل�سكوكة ذات �سكل م�ستطيل نهايته كاأ�سابع اليد.
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13الوج زخرف نباتي يتكون من ثالثة ا�سكال كروية، براعم ينبثق منها ورقة 
�سجر. اإىل ميني الأ�سكال الكروية �سكل كروي يبدو كربعم على غ�سن ميتد اإىل اأ�سفل. 

واإىل اليمني          .
الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب بجانبه جنم، اإىل الي�سار حرفان 

م�سو�سان، دائرة خارجية، جزء من الطراز خارج نطاق القالب.
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 15 × 13 ملم. املحور:

•  امل�سكوكة م�ستطيلة ال�سكل.

14الوج يف الو�سط: �سورة امرباطور يقف مواجهًة يلب�س ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه 
تاج يعلوه �سليب، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب. وبيده الي�سرى 

مي�سك كرة يعلوها �سليب.
الهر يف الو�سط: يوجد حرف m ال�سغري، الي�سارخارج نطاق القالب. اإىل اليمني من 

اأعلى اإىل اأ�سفل ANN اأ�سفل اخلط الهام�سي NI --- . بقايا دائرة خارجية.
× 15 ملم. املحور: الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 

رب القالب على �سفيحة رقيقة من الربونز طويت على بع�سها لت�سبح ثالث  •  لقد �سُ
طبقات على �سكل م�ستطيل وا�ستخدمت كقر�س �سرب لي�سبح م�سكوكة.

 Goussous 2004:) )57 قارن مع املن�سور عند املراجع: )الق�سو�س 2004: 241 رقم
No. 57 ,241)، اإذ �سنع القر�س بنف�س الطريقة.

بدا را 15
الوج �سورة بدائية لمرباطور واقف وعلى راأ�سه اإكليل م�سع. اإىل الي�سار، حممد

الهر احلرف m ال�سغري. اإىل اليمني واإىل الي�سار واأ�سفل اخلط الهام�سي م�سو�س       
وغري مقروء.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 25 × 15 ملم. املحور:
•  احلرف »م« يف كلمة حممدكبري وله �سكل مثلث مفر، الطراز بدائي وامل�سكوكة لها 

�سكل ن�سف دائرة قطعت اأطرافها باأزميل.

سر دون مدينة  يةالبيزن املقتب�سة عن امل�سكوكا امل�سكوكا
PSEUDO – BYZANTINE COINAGE / WITHOUT MINT
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 الوفا  عبارة مورية واال�سور الإم ا امل�سكوكا
UMAYYAD IMPERIAL IMAGE COINS WITH THE LEGEND "AL-WAFA LILLAH"  

تاج  راأ�سه  ثوبًا طوياًل وعلى  ويلب�س  16 الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة 
يعلوه �سليب، ومي�سك بيده �سوجلانًا طوياًل يف نهاية �سليب وبيده الي�سرى كرة يعلوها 

�سليب. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب وبداخل كل قو�س من الأقوا�س 
�سريط جمدول واإىل الي�سار ANO اإىل اليمني NO، اأ�سفل اخلط الهام�سي وب�سكل 

معكو�س، الوفا هلل، بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 4.9 غرام. القطر: 22/19 ملم. املحور: 

)الق�سو�س     عند   282 �س   177 رقم  بامل�سكوكة  اخلا�س  ال�سرح  حتت  �سجلت   •
(Goussous 2004: 282, No. 177) (177 2004: 282 رقم

(loyalty to god) •

17الوج امرباطور يقف مواجهة يلب�س تاجًا متتد يده اليمنى نحو عمود يعلوه 
هالل، ومي�سك بيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب، بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.

الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب تظهر حبيبة اإىل ي�ساره، يوجد 
لينتهي  القو�سني  بني  امل�سرتك  العمود  وميتد  الأقوا�س،  من  قو�س  كل  داخل  حبيبة 
ب�سليب ويبدو ال�سكل العام للحرف m وكاأنه وجه ان�سان، اإىل الي�سار راأ�س ثور، واإىل 
اأ�سفل اخلط الهام�سي الوفا )هلل( بقايا دائرة من احلبيبات  اليمني �سليب طويل. 

خارجية.
• جزء من الطراز الذي علىالوجه والظهر خارج نطاق القر�س.

الوزن: 3.9 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
(Goussous 2004: 279, No. 168)(168 املراجع: )الق�سو�س 2004: 279 رقم

تاج  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبا  يلب�س  مواجهة  يقف  امرباطور  �سورة   الوج18
تعلوه كرة، ومي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب وبيده الي�سرى كرة 
بالكرة.  ويت�سل  اأعلى  اإىل  ثوبه  اليمنى من  �سريط من اجلهة  يعلوها �سليب، ميتد 

بقايا دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط: احلرف m ال�سغري اإىل الي�سار OA، اليمني مطمو�س، اأ�سفل 

اخلط الهام�سي وفا هلل )كذا(. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:  
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تاج  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبًا  يلب�س  مواجهة  يقف  امرباطور  �سورة   الوج19  
يعلوها  كرة  الي�سرى  وبيده  �سليب  نهايته  يف  طوياًل  �سوجلانًا  اليمنى  بيده  مي�سك 

�سليب. بقايا دائرة خارجية.
اليمني مطمو�س.  واإىل  الي�سار........  اإىل  ال�سغري   m الو�سط: احلرف  الهر يف 

اأ�سفل اخلط الهام�سي اوفا هلل )كذا(. دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 4.7 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

املراجع: )الق�سو�س 2004: 283-280 رقم 170-180(
(Goussous 2004: 280-283, No. 170-180) 

الواقف  الإمرباطور  �سورة  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج20
مواجهة، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا يعلوه �سليب وبيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب.
�سليب،  يعلوه  ال�سغري   m احلبيبات: احلرف  دائرة من  الو�سط �سمن  الهر يف 
يوجد حبيبة داخل كل قو�س. اإىل الي�سار دائرة يعلوها ع�سفور على راأ�سه �سليب يتجه 

اإىل اليمني، اجلهة اليمنى مطمو�سة، اأ�سفل اخلط الهام�سي كلمة )الوفا( هلل.
الوزن: 4.6 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

م�سكوكا ايفة الواف الت لم ا�س مدينة السر اأو اأنها  موكدة
 STANDING CALIPH COINAGE WITHOUT MINT NAME OR UNCERTAIN

MINT

 الوج يف الو�سط: اخلليفة يقف مواجهًة ويلب�س ثوبًا طوياًل ويعتمر كوفية   21
ويده على مقب�س �سيفه. اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل  حممد.  

واإىل  اليمني مطمو�س،  اإىل  �سليب،  يعلوه  ال�سغري   m الو�سط: احلرف  الهر يف 
الي�سار مطمو�س. خط هام�سي.

الوزن: 3.6 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
•  ال�سورة بدائية النق�س وتخلو من التف�سيالت.

 الوفا  عبارة مورية واال�سور الإم ا امل�سكوكا
UMAYYAD IMPERIAL IMAGE COINS WITH THE LEGEND “AL-WAFA LILLAH”  
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م�سكوكا الإس النقدي النا�سية
 POST-REFORM  COPPER COINAGE 

فو�س اأموية م السهادتني فق اأو ماأورة دينية
   UMAYYAD COPPER COINS WITH THE SIMPLEST RELIGIOUS LEGENDS

23 الوج �سمن دائرة من احلبيبات:  ل الـه / ا  ل الـلـه/* / وحـده
�سكل  ر�سـول /  اهلل/  الكبرية: مـحمـد /   �سمن دائرة من احلبيبات   هرال

  حيوان
الوزن: 6 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

•  ال�سماكة: 3 ملم
24 الوج ل اله/ اإل اهلل / وحده   

  )sic  حممد/ ر�سول / هلل ا )كذا هرال
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

25 الوج ل اله / ال ا * هلل / وحد )حرف الهاء معكو�سة(. دائرة من 
احلبيبات اخلارجية.

اهلل *. دائرة من احلبيبات خارجية. الهر حممد / ر�سول• / 
الوزن: 5.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

* ن�سكر ال�سيد عبد الروؤوف جا�سم اخلالدي الذي �سمح لنا بت�سويرها ون�سرها.

26 الوج يف الو�سط: ل اله / ال اهلل / وحده  بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد )معكو�سة(/ ر�سول )معكو�سة(/ اهلل  

)معكو�سة(
املدار: كتابة غري وا�سحة.

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

22 الوج :ل ا لـه ا / ل اللـــه / و حده
الهر حممـد / ر�سـو)ل( / اللـه )و�سم دائري بداخله جنمة �سدا�سية(

الوزن: 4.7 غرام. القطر: 23 × 20 ملم. املحور:
• امل�سكوكة غري منتظمة ال�سكل وعلى الظهر و�سم دائري بداخله جنمة �سدا�سية.
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الوج يف الو�سط: ل ا لـه / ال الـلـه / وحده /            �سكل زخريف    27
الهر يف الو�سط: حممـد /  ر�سـول / اللـه / *. دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 3،3 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

• اللـــه  ال   / لـه  ا  ل  دائرة من احلبيبات:  الو�سط �سمن  يف   الوج  28
/*/و حـده 

الهر يف الو�سط :            /حمم•ـد// ر�سـول / اللـه . دائرة خارجية .
الوزن : 4 غرام . القطر: 20 ملم. املحور:

  29 الوج ل الـه ال/ اهلل وحده/ ل�سريك له. دائرة خارجية.
يتجه  �سكل غ�سن  على  اللـه/       زخرف   / ـول  ر�س  / مـحمـد   هرال
احلبيبات  من  دائرة  اليمني.  اإىل  يتجه  غ�سن  من  بجزء  وينتهي  الي�سار  اإىل 

اخلارجية.
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

  (Missing edge.(مك�شور  الطر  •

م�سكوكا الإس النقدي النا�سية
 POST-REFORM  COPPER COINAGE 

فو�س اأموية م السهادتني فق اأو ماأورة دينية
   UMAYYAD COPPER COINS WITH THE SIMPLEST RELIGIOUS LEGENDS

30  الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل الـه / ل)كذا( اهلل و/ حده. دائرة 
خارجية، �ستة حلقات �سغرية موزعة على م�سافات مت�ساوية بني الدائرتني.

الهر يف الو�سط: اهلل اأحد / اهلل ال�سمد / مل يلد ومل/ يولد / 
دائرتني خارجيتني.

الوزن: 3.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
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 31 الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: * / حممد / ر�سول 
/ اهلل 

)الالم  ر�سـول   / حممـد  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   هرال
معكو�سة( / اللـه /*

الوزن: 4.4 غرام. القطر:17 ملم. املحور: 
 (Muling) هجني •

32الوج ل اله ا / ل اهلل و/حده حد )كذا(. بقايا دائرة خارجية
الهر حممد / ر�سول / اهلل 

الوزن: 3.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

34 الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله/ ال اهلل/ وحده
الهر �سمن ثالث دوائر: )حمـ( مد/ )ر�سو( ل اهلل/ )جا( يز

الوزن: 4.8 غرام. القطر:  17ملم. املحور: 
 )Walker  1956 P 214  NO 673( حتت رقم Walker تختلف عما ن�سره •

)كلمة اهلل وجائز يف �سطر واأحد(.

35الوج يف الو�سط: )ل اله( / ) ا (ل اهلل
الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول/ اهلل 

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 0.8 ملم. املحور:
ال�سماكة: 5 ملم )يبدو كاأنه وزن(.

33الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اهلل/ال اهلل و /  )كذا(
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

م�سكوكا الإس النقدي النا�سية
 POST-REFORM  COPPER COINAGE 

فو�س اأموية م السهادتني فق اأو ماأورة دينية
   UMAYYAD COPPER COINS WITH THE SIMPLEST RELIGIOUS LEGENDS
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36 الوج يف الو�سط: ل الـه / ا  ل الـلـه / ودـده
الهر يف الو�سط: مـحمـد /  ر�ســول اهلل/ عبده

الوزن: 4.1 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
)الق�سو�س 2004: 314، رقم 266(

•  طراز معدل حيث ليوجد احلرف "و" قبل كلمة عبده.

37  الوج ل اله ل )كذا(/ اهلل وحـ )كذا(/ ل�سر
املدار: )غري مقروء(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل ا / حد هلل )كذا( / ل�سمد 
)كذا(

الوزن: 4.4 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
• اخطاء يف نق�س كتابة القالب.

38 الوج يف الو�سط: ل اله )معكو�سة( / ال اهلل )معكو�سة( 
/ وحده )معكو�سة(.

الهر، يف الو�سط: اهلل )معكو�سة( / ر�سو )معكو�سة(.
املدار: .... وحده حممد ر�سو..........

الوزن: 3.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

م�سكوكا الإس النقدي النا�سية
 POST-REFORM  COPPER COINAGE 

فو�س اأموية م السهادتني فق اأو ماأورة دينية
   UMAYYAD COPPER COINS WITH THE SIMPLEST RELIGIOUS LEGENDS

39 الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله / ال اهلل / وحده. يحيط بالدائرة 
�سكل زخريف على �سكل اإكليل.

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سو)ل( / اهلل
دائرتني خارجيتني يف�سل بينهما عدد من احللقات موزعة ب�سكل مت�ساوي يظهر 

منها ثالث حلقات.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:



12

40 الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ل اله / ال اهلل / وحده / 
نحلة تتجه اإىل الي�سار. يف جهة الي�سار بني ال�سطر الثاين والثالث يوجد هالل 

يتجه اإىل اليمني يقع على دائرة احلبيبات من داخل الظهر.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد/ ر�سول/ *          اهلل/  

نحلة تتجة اإىل الي�سار.
الوزن: 3.1 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 

 الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله / ال اهلل / وحده  41
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / �سل اهلل / عليه

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
•  نادرًا ما ترد هذه العبارة على الفلو�س الأموية.

42 الوجيف الو�سط �سمن بقايا دائرة: اهلل ل/ اله ال o / اهلل             )غ�سن(  
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد )ر( / �سول اهلل / وعبد)ه( / *     * .

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 16ملم. املحور:
املراجع: )الق�سو�س 2004: 149، رقم 29(

 (Variant) طراز معدل •

43  الوج يف الو�سط �سمن دائرت من احلبيبات: ل ) اله( 
/ ال )اهلل(/ وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:                  / �سرب 
هذ / ا الفل�س/ )غري مقروء(.

دب�سم اهلل حممـ املدار
الوزن: 5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

تنق�س  التي  »هذ«  بكلمة  مت�سل  كلمة �سرب  من  »ب«  احلرف   •
احلرف »اأ«.

م�سكوكا الإس النقدي النا�سية
 POST-REFORM  COPPER COINAGE 

فو�س اأموية م السهادتني فق اأو ماأورة دينية
   UMAYYAD COPPER COINS WITH THE SIMPLEST RELIGIOUS LEGENDS

 / اهلل             )غ�سن(  

         

         *
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فو�س اأموية م ا�س مدينة السر وكتاباتها معكو�سة اأومسو�سة
UMAYYAD COPPER COINS WITH MINT-NAMES, BEARING REVERSED OR ILLEGIBLE 

INSCRIPTIONS

44 الوج الاله/ال اهلل ه /حـده ل�سر / يك )ل( ه
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ر�سول/اهلل

املدار �سـ)رب( هذا الفل�س )مطمو�س( )الكتابة م�سو�سة(.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

• مثقوب

املركز:...ال  متحدتي  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   الوج  45
/.... / ل / ....

الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول / اهلل
دائرة  مطمو�س.   -- الفل�س  هذا(  �سرب  اهلل  )ب�سم   املدار

خارجية.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 25 ×  22 ملم. املحور: 

)الق�سو�س 2004: 429، رقم 551(

46 الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله/ال اهلل و / حده ل 
�سر / يك )له(.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار )�سرب( هذا الفل�س...... بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 3.8 غرام. القطر:  22  ملم. املحور: 
• كلمة الفل�س م�سو�سة وهي عبارة عن اأقوا�س دائرية.
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 JUNDS OF BILAD AL-SHAM ساد الاجناد ب

 JUND DIMASHQ سجند دم

رعاا 47
 / ..      هلل  اإل  اله/  ل...        دائرة من احلبيبات:  الو�سط �سمن  الوج يف 
الداخلية  الدائرة  الأعلى من  اُقتطع من حميط اجلزء  دائرتان خارجيتان،  وحده. 
قو�س �سغري على �سكل هالل بداخله حبيبة. يف الو�سط يظهر جنم خما�سي �سمن 

دائرة من الطراز ال�سابق.
الهر حممد ر /          جنم �سمن بقايا دائرة / ـه )احلرف الخري من كلمة 

اهلل( / اذرعات.
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 19ملم. املحور: 

 ،(Walker 1956: 812, Pl. XXVII) )م�سروبة على طراز �سابق )طراز دم�سق •
وفيما يلي و�سف ذلك الطراز:

الوج �سمن دائرة �سغرية جنمة �سدا�سية.  
املدار: ل اله ال اهلل وحده.

الهر �سمن دائرة �سغرية جنمة خما�سية. 
 املدار: �سرب هذا الفل�س بدم�سق.

•  مدينة دم�سق واذرعات يف نف�س اجلند.

رعا 48
الوجيف الو�سط: ل اله/ ال اهلل/ وحده. دائرة خارجية من احلبيبات، يف اجلزء 

الأعلى دائرة بداخله جنم.
الهر يف الو�سط: حممد ر / �سول اهلل / بدرعا. دائرة خارجية من احلبيبات يف 

اجلزء الأعلى �سكل هالل بداخله حبيبة.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

•  جنم داخل ن�سف دائرة )هالل( علىالوجه، وعلى الظهر حبيبة داخل ن�سف 
دائرة )هالل(، مل تكن اذرعات )درعا( معروفة (Walker 1956)، كمدينة �سرب         

)انظر الق�سو�س 2004: 304-293 و329-325). م�سروبة على طراز �سابق.
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 JUND DIMASHQ  سجند دم

رعاا رعا 49
الوج يف الو�سط: �سمن بقايا ثالثة دوائر من احلبيبات: ل اله / ال اهلل/ 

وحده
الهر يف الو�سط: �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول ا / هلل

املدار ب�سم )اهلل( �سرب هذا الفل�س باذرعت.
الوزن: 4 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

•  مل تكن اذرعت معروفة لـ "Walker" كمدينة �سرب.

ببع 50
الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة يلب�س ثوبًا طوياًل على راأ�سه تاجًا يعلوه 
الي�سرى  وبيده  نهايته �سليب  اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف  بيده  �سليب، مي�سك 

كره يعلوها �سليب. يوجد جنم على اجلانب الأمين من راأ�س الإمرباطور.
الهر يف الو�سط: احلرف M الكبري يعلوه �سليب. رمز فريق ال�سرب

بعلبك. دائرة  الهام�سي،  اأ�سفل اخلط   .ANE اليمني  اإىل   ،HXI الي�سار  اإىل 
خارجية من احلبيبات.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
 (Walker 1956: 5, No.6)

•  اختالف يف ترتيب الأحرف التي على الظهر.

امل�سكوكا املقتب�سة عن امل�سكوكا البيزنيةالرا الإماوري

الكتاب راال
ببع 51

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله / ال اهلل / وحده
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: �سرب / هذا الفل�س / ببعلبك

املدار ب�سم اهلل حممد ر�سول اهلل
الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
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    JUND DIMASHQ  سجند دم

ببع 52
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ل/ اله/ ال/ اهلل/ وحده

املدار ب�سم اهلل و)زن( هذا الفل�س ثمنية ع�سر قرياطًا.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد /ر�سول/ اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س يف بعلبك وفية بقايا دائرة خارجية من 
احلبيبات.

الوزن: 3.7 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

ببع 53
الوج �سمن دائرتني متحدتي املركز: ل اله/ )ا(ل اهلل / )وحـ(ده

الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول/ اهلل
املدار ب�سم )اهلل( �سرب هذا ببعلبك. بقايا دائرة خارجية م�سننة.

الوزن: 2.9 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 

ببع 54
الو�سط �سمن ثالث دوائر متحدة املركز بينها �ست حلقات  يف   الوج
�سغرية موزعة على م�سافات مت�ساوية: ل اهلل )كذا( / ال ال )كذا( / 

وحده
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اللله )كذا( / ر�سول / • حممد •
املدار �سرب هذا الفل�س يف بعلبك . دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
• علىالوجه، يتجه ذيل الواو يف كلمة وحده اإىل اأعلى.

• لأول مرة يختلف ترتيب املاأثورة التي على الظهر وت�سبح كلمة )اهلل( 
يف الأعلى مكان كلمة حممد، كما ان احلرف »و« ُنق�س ب�سكل معكو�س على 

مدار الظهر اإذ يقع بعد كلمة بعلبك وقبل كلمة �سرب.

الكتاب راال
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ببع    55
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني متحدتي املركز ت�سل بينهما خطوط 
متوازية: ل اله/ال اهلل / وحده )الأحرف مت�سلة ببع�سها البع�س يف كلمة 

وحده(.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل /          غ�سن 

ميتد على ميني ال�سطر الثاين والثالث.
املدار )ب�سم اهلل �سرب هـ(ذا الفل�س يف بعلبك. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 JUND DIMASHQ  سجند دم

را الإماور اال�س
 سدم 56

الوج �سورة امرباطور يجل�س على العر�س مواجهة ويلب�س ثوبًا طوياًل مي�سك 
اإىل  �سليب.  يعلوها  كرة  الي�سرى  وبيده  �سليب  نهايته  يف  �سوجلانًا  اليمنى  بيده 

الي�سار ع�سفور يقف على كر�سي اأ�سفله دائرة. دائرة خارجية.
 ، ال�سرب        فريق  رمز  �سليب،  يعلوه  الكبري   M الو�سط احلرف  يف   هرال
اإىل الي�سار A N О، اإىل اليمني III        x، اأ�سفل اخلط الهام�سي ΔAM دائرة 

خارجية.
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

)الق�سو�س 2004 : 342، رقم 343(

سدم 57
الوج �سورة امرباطور يجل�س مواجهة على العر�س يلب�س ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه 
تاج يعلوه �سليب. مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب ميتد فوق 
اإىل   ،AEO اأ�سفل  اإىل  اأعلى  يعلوها �سليب، من  الي�سرى كرة  بيده  كتفه ومي�سك 

الي�سار ع�سفور على كر�سي. دائرة خارجية م�سننة.
الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري معكو�سًا يعلوه �سليب، اإىل ي�ساره وميينه 
دائرتان يف كل منهما حبيبة، ويف اجلزء العلوي من كل قو�س حبيبة، اإىل ي�سار و 

ميني احلرف m غ�سن )او �سجرية(
اخلط الهام�سي متعرج يعلوه حبيبتان واأ�سفله حبيبتان. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 4.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
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  JUND DIMASHQ  سجند دم

را الإماور الواف
سدم 59

ثوبًا طوياًل وعلى  الو�سط: �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا  الوج يف 
�سليب  نهايته  يف  طوياًل  �سوجلانًا  اليمنى  بيده  مي�سك  �سليب  يعلوه  تاج  راأ�سه 
ومي�سك بيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب، اإىل الي�سار ع�سفور يقف على كر�سي 

واإىل اليمني )اأحرف غري وا�سحة(. دائرة خارجية.
�سليب  مكوناته  من  رمز  يعلوه  الكبري   M احلرف  يظهر  الو�سط:  يف   هرال
اإىل اليمني             ،ANO الي�سار  اإىل   ، )ي�سبه املر�ساة(، رمز فريق ال�سرب         

)IITX ( اأ�سفل اخلط الهام�سي )ΔAM)A.دائرة خارجية.
الوزن:  3.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

سدم 60
اليمنى  بيده  يحمل  �سليب  عليه  تاج  ي�سع  مواجهة  يقف  امرباطور   الوج
اأعلى  اإىل  املمتد  الثوب  اأ�سفل  �سليب،  عليها  كرة  الي�سرى  وبيده  طوياًل  �سليبًا 
اإىل اليمني كر�سي �سغري   ،Є O يف نهاية طرف الثوب احلرف  يوجد احلرف 

يعلوه هالل يعلوه جنمة. بقايا دائرة خارجية.
هام�سي  خط     ، ال�سرب         فريق  رمز  �سليب،  يعلوه   M حرف   هرال
اإىل اليمني M  من اأعلى اإىل اأ�سفل، �سرب، اإىل الي�سار كتابة م�سو�سة يعلوها 

بقايا دائرة خارجية. "دم�سق معكو�سة". 
الوزن: 3.9 غرام. القطر: 22/ 14 ملم. املحور: 

 سدم 58
الوج �سورة امرباطور يجل�س مواجهة على العر�س مرتديًا ثوبًا طوياًل وتاجًا 
يعلوه �سليب ويحمل بيده اليمنى �سوجلانًا يف نهايته �سليب، ومي�سك بيده الي�سرى 

كرة يعلوها �سليب واأ�سفلها جنم. دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري معكو�سًا يعلوه �سليب. اإىل الي�سار И، اإىل 

اليمني O  A، اأ�سفل اخلط الهام�سي د)م�سق(. دائرة خارجية.
الوزن: 6 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
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سدم 61
ثوبًا طوياًل وعلى  الو�سط: �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا  الوج يف 
راأ�سه تاج يعلوه �سليب ومي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب 
ومي�سك بيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب، اإىل الي�سار غ�سن على كر�سي. اإىل 

اليمني EO. دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط: احلرف M الكبري يعلوه رمز             ، رمز فريق ال�سرب

          ، اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل جائز، واإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، 
�سرب معكو�سة، اأ�سفل اخلط الهام�سي )دم�سق( معكو�سة. دائرة خارجية.

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

   JUND DIMASHQ  سجند دم

الرا الإماوري  جا ها
سدم 62

الوج �سورة امرباطورين يقفان مواجهًة بثوبني طويلني، على راأ�س كل منهما 
تاج يعلوه �سليب مي�سك كل منهما بيده اليمنى �سليبًا.ويعلو  راأ�سيهما �سليب. دائرة 

خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط: احلرف M الكبري يعلوه �سليب ورمز فريق ال�سرب            ، 
اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل O A N اإىل اليمني  II، اأ�سفل اخلط الهام�سي، 

دم�سق )معكو�سة(. دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 3.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

الرا الإماوري  جايز 
سدم 63

الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج يعلوه 
الي�سرى كرة  وبيده  نهايته �سليب  اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف  بيده  �سليب مي�سك 

. دائرة من احلبيبات خارجية.  O Є يعلوها �سليب. اإىل اليمني
الهر يف الو�سط: احلرف M الكبري يعلوه �سليب. رمز فريق ال�سرب           ، 
اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل �سرب )م�سو�سة( اأ�سفل اخلط الهام�سي »دم�سق« 

اإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى، جايز. دائرة من احلبيبات خارجية.
الوزن :2.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
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الرا الإماوري  جا ها
سدم 65

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: �سورة امرباطور يقف مواجهة وعلى ، 
راأ�سه �سليب، يحمل بيده اليمنى �سوجلانا يف نهايته �سليب ويحمل بيده الي�سرى كرة 

.o يعلوها �سليب، يعلوه         ، واأ�سفل الكرة
الهر يف الو�سط: حرف M الكبري يعلوه �سليب            ورمز فريق ال�سرب ∩ 
واأ�سفل اخلط الهام�سي كلمة م�سق، واإىل الي�سار ومن اأعلى اإىل اأ�سفل كلمة جّوز. اإىل 

اليمني ومن اأعلى اإىل اأ�سفل، �سرب.
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

ز الدراهم: جعلها جائزة اأي رائجة )الب�ستاين 1986: 99(. جو  •

الرا الإماوري  جايز
 سدم 66

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: �سورة امرباطور يقف مواجهة وعلى 
بيده  ويحمل  �سليب  نهايته  اليمنى �سوجلانًا يف  بيده  يحمل  �سليب،  يعلوه  تاج  راأ�سه 

الي�سرى كرة يعلوها �سليب
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: احلرف m ال�سغري اإىل اليمني(، واإىل 

الي�سار  واأ�سفل احلرف m، جائز .دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 4.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

•  لأول مرة تظهر كلمة جائز يف هام�س هر امل�سكوكة )اأ�سفل احلرف m ال�سغري(.

معكو�سة ه جا  ورياالإم راال
سدم 64

الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل، على راأ�سه تاٌج يعلوه 
بيده  ومي�سك  �سليب،  نهايته  يف  طوياًل  �سوجلانًا  اليمنى  بيده  ومي�سك  �سليب 
الي�سرى كرة يعلوها �سليب، اإىل الي�سار �سكل غري وا�سح واإىل اليمني )مطمو�س(. 

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط احلرف M الكبري يعلوه رمز              . فريق ال�سرب جنم 
ثماين. اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل، دم�سق. اأ�سفل اخلط الهام�سي "وفية" اإىل 

الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى، "جاز )هـ(ذ" )معكو�سة(. دائرة خارجية.
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
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الرا الإماوري  وفية
سدم 67

الوجه: �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج، مي�سك بيده 
اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب وبيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب. اإىل اليمني 

Ο  T Є  Λ T  على املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل
اإىل   ، ال�سرب        يعلوه �سليب، ورمز فريق  الكبري   M الو�سط: حرف  الظهر، يف 
اإىل  )معكو�سة(،  اللـه  الهام�سي،  اخلط  اأ�سفل   ب�ســم اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  اليمني 

الي�سارمن اأ�سفل اإىل اأعلى، حد)ه(. دائرة خارجية.
الوزن: 4.7 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

JUND DIMASHQ  سجند دم

الرا الإماوري  وفية
سدم 68

الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل �سيق اخل�سر يت�سع اإىل 
اأ�سفل. مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب، يوجد جنم اأ�سفل اليد 
اإىل  اليمنى لالإمرباطور. اليد الي�سرى على خ�سره واإىل اليمني كرة يعلوها �سليب. 

الي�سار ΔAMΔ، اإىل الي�سار CKOc. دائرة م�سننة خارجية.
( )مكون من �سليب ي�سبه  M الكبري يعلوه الرمز ) يف الو�سط احلرف   هرال
املر�ساة(. رمز فريق ال�سرب جنم اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل دم�سق )معكو�سة(، 
واإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى جا )معكو�سة ومقلوبة( ز هذ. اأ�سفل اخلط الهام�سي، 

وفية. دائرة خارجية م�سننة.
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

•  ت�سبه املن�سور عند )الق�سو�س 2004: رقم 361) اإل اأن ترتيب الكلمات على الظهر
    خمتلف.



22

 JUND DIMASHQ  سجند دم

الرا الإماوري  وفية
سدم 70

الوج: �سورة امرباطور يقف مواجهًة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج يعلوه 
�سليب، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب. يوجد جنم اأ�سفل 
ثوب  طرف  ميتد  �سليب،  يعلوها  كرة  الي�سرى  وبيده  لالإمرباطور  اليمنى  اليد 

.o الإمرباطور اإىل اأعلى واإىل اليمني واأ�سفل نهايته
�سليب  مكوناته  من  رمز     يعلوه  الكبري   M حرف  يوجد  الو�سط  يف   هرال
اأ�سفل اإىل  وهو ي�سبه املر�ساة، ورمز فريق ال�سرب جنم ثماين، اإىل اليمني من 
اأعلى جاز هذ )جا( هي املعكو�سة فقط، اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، م�سق 

)معكو�سة( اأ�سفل اخلط الهام�سي، وفيه. دائرة خارجية.
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

• )انظر الق�سو�س 2004: رقم 540).

معكو�سةه جا  ورياالإم راال
سدم 69

تاج،  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبًا  مرتديًا  مواجهًة  يقف  امرباطور  �سورة   الوج
مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب، وبيده الي�سرى كرة يعلوها 
اليمني يقف على  اإىل  يتجه  الي�سار ع�سفور  اإىل   ï  A  И  O  اليمني اإىل  �سليب 

كر�سي. دائرة خارجية.
جنم  ال�سرب  فريق   . الرمز يعلوه  الكبري   M احلرف  الو�سط  يف   هرال
�سدا�سي. اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل"دم�سق" اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل 

جاز هذ )معكو�سة(
اأ�سفل اخلط الهام�سي، وفيه. دائرتان خارجيتان م�سننتان.

الوزن: 4.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
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سدم 71
الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه �سليب،
 مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب وبيده الي�سرى كرة يعلوها

 �سليب، اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل، حروف م�سو�سة، اإىل الي�سار كر�سي
 تتك عليها يد الإمرباطور املم�سكة بال�سوجلان، اجلميع �سمن دائرة م�سننة.

ال�سرب  فريق  رمز  الرمز  يعلوه  الكبري   M احلرف  الو�سط  يف   هرال
جنم. اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل دم�سق )معكو�سة( اإىل اليمني من اأ�سفل 
اإىل اأعلى، جا )معكو�سة( زهذا. اأ�سفل اخلط الهام�سي، وفية. اجلميع �سمن 

دائرة م�سننة.
الوزن: 3.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

معكو�سة وفية  ورياالإم راال
سدم 72

يف  �سوجلانًا  اليمنى  بيده  يحمل  مواجهة  يقف  الإمرباطور  �سورة   الوج
الي�سرى كرة  وبيده  يعلوه �سكل غري وا�سح.  الي�سار �سليب  اإىل  نهايته �سليب، 

يعلوها �سليب.
الهر يف الو�سط احلرف M الكبري اإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى، �سرب 
واإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل، دم�سق واأ�سفل اخلط الهام�سي، وفيه معكو�سة.

الوزن 3.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

 JUND DIMASHQ  سجند دم

معكو�سة وفية  ورياالإم راال
سدم 73

الوج �سورة بدائية لإمرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه تاج 
اأ�سفل  نهايته �سليب. يوجد  اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف  بيده  يعلوه �سليب، مي�سك 
الي�سرى حلقة )يف  وبيده  اأربع حبيبات على �سكل ُمعني.  اليمنى لالإمرباطور  اليد 

و�سطها حبيبة( يعلوها �سليب، اأ�سفله ثالث حبيبات موازية للمدار.
الهر يف الو�سط يوجد حرف M الكبري، ورمز فريق ال�سرب جنم، اإىل اليمني 
كتابة غري وا�سحة. اإىل الي�سار كتابة غري وا�سحة. اأ�سفل اخلط الهام�سي "وفية" 

معكو�سة. دائرة خارجية.
الوزن: 5.1 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
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الكتاب راال
سدم 76

الوج �سمن ثالث دوائر: )ل( اله / )ال( اهلل / وحده
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول/ اهلل

املدار ب�سم اهلل �سر)ب هذا( الفل�س بدم�سق. دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

•  مدينة ال�سرب م�سو�سة.

سدم 77
الوج يف الو�سط: ل الـه/ ال اهلل/ )د(م�سق /          )�سكل زخريف(.

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل
املدار يوجد بقايا كتابة

الوزن: 1.5 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
• اورد الق�سو�س 2004 طرازًا خمتلفًا وهو اإكليل ي�سل بني طرفيه جنم 

خما�سي )الق�سو�س 2004: 361، رقم 398)

الكتاب راال
سدم 74

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله/ال اهلل / وحده
املدار �سرب بدم�سق

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار .....�سرب بدم�سق...بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 3.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
)انظر الق�سو�س 2004: 356، رقم 384).

سدم 75
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ ال اهلل / وحده/          )هالل(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: �سرب هذا الفل�س بدم�سق
املدار اهلل حممد ر�سول ..... )خارج نطاق القالب(. دائرة خارجية

الوزن: 3.5 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 
• الهالل يتجه اإىل الي�سار ويقع اأ�سفل كلمة وحده ويقطع الدائرتني الداخليتني.
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سدم 78
الوج �سمن بقايا دائرة: ل اله/ اإل اهلل / وحده

/        )�سكل  بدم�سق  الفل�س/  دائرة: �سرب/ هذا  الهر �سمن 
�سمكة تتجه اإىل اليمني(.

الوزن: 1.5 غرام. القطر:  15 ملم. املحور: 

105هـسدم 79
الوج يف الو�سط: ل اله/ ال اهلل/ وحده

على  موزعة  �سغرية  حلقات  بينهما  دائرتني  بالكتابة  حتيط   املدار
م�سافات مت�ساوية يظهر منها اثنتان.

الهر يف الو�سط �سمن اإكليل: دم�سق / �سنة خم�س/ ومئة
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

)انظر الق�سو�س 2004: 36، رقم 398) حيث وردت كلمة »بدم�سق« يف 
ال�سطر الأول بدل »دم�سق«.

JUND DIMASHQ  سجند دم

الكتاب راال
سدم 80

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني من احلبيبات: ب�سم اله )كذا( / ل اله ال / 
اهلل وحده/                )�سكل زخريف ي�سبه الطري البا�سط جناحيه(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول /اهلل *
املدار يبث بدم�سق.

الوزن: 5.6 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

سدم 81
الوج يف املركز �سمن دائرتني متحدتي املركز يف�سل بينهما حلقات يف و�سط 
اأربع  كل منها حبيبة: ل اله/ال اهلل / وحده. بني الدائرتني واأ�سفل كلمة وحده 

حبيبات بداخلها حبيبة 
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل

املدار بقايا كتابة يظهر منها دم�سق. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 4.1 غرام. القطر: 20  ملم. املحور: 

•  �سكل احلرف »و« من كلمة وحده ي�سبه احلرف S الإجنليزي.
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را ايفة الواف
83 عمان

كوفية  ويعتمر  ثوبًا طوياًل  مرتديًا  مواجهًة  يقف  اخلليفة  الو�سط:  الوج يف 
تتدىل اأطرافها على كتفيه، يده على مقب�س �سيفه الذي تتدىل منه ا�سرطة.

املدار الكتابة غري وا�سحة.
الهر يف الو�سط: �سليب حمور مرفوع على ثالث درجات، اإىل اليمني جنم 

واإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل عمان )معكو�سة(.
املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل وبااه عقارب ال�ساعة: ل اله ال اهلل حممد ر�سول 

اهلل. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

 Mitchiner 1977انظر الق�سو�س 2004: 363-362، رقم 403-402، ن�سر(
علمًا بان الفرات  "الفرات".  18 وقراأها  56 رقم  و�سرح م�سكوكة اثلة �س 
بني  ما  بالد  يف  بيزنطية  عربية  نقود  �سرب  يجر  مل  وانه  الب�سرة  قرب  تقع 

النهرين(.

الرا الإماوري
82 عمان

الوج  يف الو�سط: اإىل اليمني امرباطور واقف واإىل الي�سار امرباطور جال�س 
ومي�سكان ب�سوجلان طويل يف نهايته �سليب، ويوجد خط هام�سي ودائرة خارجية.

A اإىل  M الكبري يعلوه جنمة ورمز فريق ال�سرب  الهر يف الو�سط احلرف 
 ،M اأعلى احلرف  اأعلى وبااه عقرب ال�ساعة )عمان(  اإىل  اأ�سفل  الي�سار من 

هذ. اإىل اليمني، ا�سر )اأ�سفل اخلط هام�سي احلرف )ب(. دائرة خارجية.
الوزن: 3.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

• مل يعرف Walker الطراز العربي البيزنطي اخلا�س بعمان )انظر الق�سو�س 
2004: 400 رقم 362 و401)
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را ايفة الواف
84 عمان

الوج يف الو�سط: �سورة اخلليفة يقف مواجهة �سكًا بيده اليمنى مقب�س 
�سيفه.

املدار ..... عبد امللك اأمري .......
على  مرفوع  املحور  ال�سليب  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   هرال

ثالث درجات، اإىل اليمني جنم واإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى عمان.
املدار كتابة م�سو�سة.

الوزن: 3 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
•  تختلف هذه امل�سكوكة عن املن�سور لدى Walker بوجود النجم على اليمني 

وا�سم "عمان" اإىل الي�سار.
)انظر �س29 رقم 96 وانظر الق�سو�س 2004: 362-364(.

 JUND DIMASHQ  سجند دم

85 عمان
مواجهًة  يقف  اخلليفة  احلبيبات:  من  دائرة  بقايا  �سمن  الو�سط  يف   الوج
مرتديًا ثوبًا طوياًل ويعتمر كوفية تتدىل اأطرافها على كتفيه ويده اليمنى على 

مقب�س �سيفه.
املدار بقايا كتابة غري وا�سحة.

الهر يف الو�سط: �سليب حمور مرفوع على ثالث درجات، اإىل اليمني جنم 
واإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى عمان.

املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل وبااه عقارب ال�ساعة: ل اله ال اهلل حممد ر�سول 
اهلل

الوزن: 3.4 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
اليمني  النجم على  Walker بوجود  لدى  املن�سور  امل�سكوكة عن  تتميز هذه   •

وا�سم "عمان" اإىل الي�سار.
)انظر �س29 رقم 96 وانظر الق�سو�س 2004: 362-364)



28

 JUND DIMASHQ  سجند دم

87 عمان
الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة من احلبيبات: ل اهلل )كذا( /ال اهلل / 

وحده
ميني  على  حبيبات  يوجد  الك�ساف(.  )زهرة  ثالثية  حلية  الو�سط:  يف   هرال
وي�سار اجلزء العلوي من احللية التي يف�سلها قو�س عن بقية اأجزاء احللية، كما 

توجد حبيبة اأ�سفل زهرة الك�ساف.
املدار من اليمني اإىل الأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: عمان حممد ر�سول اهلل. 

بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2 غرام. القطر: 16ملم. املحور:

407- رقم   ،364-366  :2004 الق�سو�س  )انظر   ،)Variant( معدل  طراز   •
410). هذا الطراز ذكره  Ilich يف IV 1993  Palastina �س 42 رقم -496

505 على اأنه طراز عبا�سي بناء على »حفريات عمان فورم«. انظر امل�سكوكة رقم 

(90) حيث جند اأن طراز هذه امل�سكوكة قد �سرب ثانية بطراز كتابي اأموي لإلغاء 

�سورة زهرة الك�ساف التي تتو�سط الظهر. اإل اأن املحررين يوؤكدون وجود مثل هذه 
التي يزودنا بها  الأموية  الفلو�س  الأموية يف احلفريات ومع  اللقى  الفلو�س �سمن 

التجار.

الكتاب راال
86 عمان

الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة من احلبيبات: اخلليفة يقف مواجهًة مرتديًا 
ثوبًا طوياًل ويعتمر كوفية تتدىل اأطرافها على كتفيه ويده اليمنى على مقب�س �سيفه.
املدار الكتابة بااه عقارب ال�ساعة: ا اأمر )به( عبد )امللك اأمري املوؤ( منني.
الهر يف الو�سط: �سليب حمّور يرتفع على ثالث درجات. اإىل اليمني من اأعلى 

اإىل اأ�سفل، عما  )كذا sic ( اإىل الي�سار جنم.
املدار اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل وبااه عقارب ال�ساعة: ل اله ال اهلل حممد 

ر�سول اهلل. دائرتني خارجيتني م�سننتني.
الوزن: 4.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

•  مالحظة ان الدائرة الأوىل نق�س بداخلها طراز الظهر ا�سغر كثريًا من الدائرة 
التي ت�سم طراز الوجة. كلمة عمان ُكتبت دون احلرف »ن«.
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87a عمان
الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة من احلبيبات: ل اهلل )كذا( /ال اهلل / 

وحده
املدار بقايا كتابة

ميني  على  حبيبات  يوجد  الك�ساف(.  )زهرة  ثالثية  حلية  الو�سط:  يف   هرال
وي�سار اجلزء العلوي وال�سفلي من احللية، كما توجد حبيبتان اأ�سفل �ساق زهرة 

الك�ساف. الكتابة التالية يف الو�سط اأعلى زهرة الك�ساف: اهلل اأحد له
املدار من اليمني اإىل الأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: �سنة حممد. بقايا دائرة 

خارجية.
الوزن: 4.0  غرام. القطر: 16ملم. املحور: 

• �سربت ثانية بطراز كتابي اأموي.

 عمان  87b
بينهما ثالث حلقات  يف�سل  املركز  متحدتي  دائرتني  الو�سط �سمن  الوج، يف 

موزعة ب�سكل مت�ساوي : ل اله/ ال اهلل/ وحده
  هر، يف الو�سط : حلية ثالثية)زهرة الك�ساف( يحيط بها: حممد ر�سول اهللال

دائرة خارجية.
الوزن : 2 غرام . القطر: 20 ملم. املحور:         

ربت هذه امل�سكوكة التي حتمل على هرها �سورة زهرة الك�ساف بطراز كتابي  • �سُ
الذي   Ilich IV 1993  راأي الظهر وهذا  يدح�س  تتو�سط  التي  ال�سورة  لإلغاء 

�سنفها �سمن الفرتة العبا�سية اعتمادًاعلى حفريات عمان فورم �سنة 1965م.

   JUND DIMASHQ  سجند دم

87 c عمان
الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرتني من احلبيبات: ل اله /ال اهلل / وحده

الزوايا  داخل  حبيبة  يوجد  الك�ساف(.  )زهرة  ثالثية  حلية  الو�سط:  يف   هرال
اخلارجية  للحلية وكذلك اأ�سفل قاعدة احللية القو�سية ال�سكل.

ر�سول اهلل.  ال�ساعة: عمان حممد  الأعلى وعك�س عقارب  اإىل  اليمني  املدار من 
بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.0 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
• طراز معدل )Variant(، )انظر الق�سو�س 2004: 366-364، رقم 407-410)

الكتاب راال
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JUND DIMASHQ  سجند دم

89 عمان
يف الو�سط �سمن بقايا دائرة من احلبيبات: ل اهلل )كذا( /ال اهلل /   الوج

وحده
الهر يف الو�سط: حلية ثالثية )زهرة الك�ساف( يوجد حبيبة على ميني وي�سار 

اجلزء العلوي وال�سفلي من احللية.
املدار من اليمني اإىل الأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: عمان، حممد ر�سول اهلل. 

بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 

•طراز معدل (Variant)، )انظر الق�سو�س 2004: 366-364، رقم 407-410)

90 عمان
الوج يف الو�سط �سمن دائرة تت�سل حيطها الداخلي اأربع حلقات متباعدة: 

ل اهلل )كذا( / ال اهلل/ وحده
يوجد ثالث حبيبات حتيط  الك�ساف(  الو�سط: حلية ثالثية )زهرة  الهر يف 
حبيبة  يوجد  كما  واليمني  الي�سار  ومن  الأعلى  من  احللية  من  الأو�سط  باجلزء 

اأ�سفل احللية.
الوزن: 1.9 غرام. القطر:18 ملم. املحور:  

 )Variant( طراز معدل •

الكتاب راال
88 عمان

الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرتني من احلبيبات: ل اله )كذا( /ال اهلل / 
وحده

الزاويا   داخل  حبيبة  يوجد  الك�ساف(.  )زهرة  ثالثية  حلية  الو�سط:  يف   هرال
اخلارجية للحلية وكذلك اأ�سفل قاعدة احللية القو�سية ال�سكل.

ر�سول اهلل.  ال�ساعة: عمان حممد  الأعلى وعك�س عقارب  اإىل  اليمني  من   املدار
بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.0 غرام. القطر:19 ملم. املحور: 
• طراز معدل )Variant(، )انظر الق�سو�س 2004: 366-364، رقم 407-410)



31

91 عمان
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني تف�سل بينهما حلقات يظهر منها واأحدة: ل اله 

هوحد/ ـهال الل /
على  موزعة  حبيبات  اأربع  بها  يحيط  الك�ساف(  )زهرة  الو�سط:  يف   هرال

زواياها الأربعة.
املدار من اليمني اإىل الأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: حممد ر�سول اهلل، عمان.

الوزن: 4 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
• متتاز هذه امل�سكوكة بطول �ساق زهرة الك�ساف.

 JUND HIMS جند حم�س

الرا الإماوري
92 حم�س

الوج �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل على راأ�سه تاج يعلوه 
�سليب، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب وبيده الي�سرى كره 
 .….NO اليمني  اإىل   ،KAΛ اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  الي�سار  اإىل  �سليب  يعلوها 

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط احلرف M الكبري يعلوه �سليب اإىل ميني ال�سليب جنمة واإىل 
ي�ساره هالل، رمز فريق ال�سرب Δ. اإىل الي�سار EMC، اإىل اليمني CHC، اأ�سفل 

اخلط الهام�سي، طيب. دائرة خارجية.
الوزن: 4.1 غرام. القطر:22  ملم. املحور: 

93 حم�س
مرتديًا   Constant II الثاين  كون�ستان�س  لالإمرباطور  ن�سفية  �سورة   الوج
كرة  اليمنى  بيده  ومي�سك  �سليب  يعلوه  اإكليل  راأ�سه  وعلى  مواجهة  وينظر  درعًا 

.ok ، بحم�س، اإىل الي�سار o يعلوها �سليب. اإىل اليمني
الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري يعلوه �سليب حتيط به من الأعلى حلقة 
من اليمني وحلقة من الي�سار. اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفلЄ MC، اإىل اليمني 

من اأعلى اإىل اأ�سفل Є  HC  اأ�سفل اخلط الهام�سي، طيب.
الوزن: 4.8 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 

• طراز معدل )انظر الق�سو�س 2004: 369، رقم 418(.

JUND DIMASHQ  سجند دم
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JUND HIMS  جند حم�س

حم�س 116هـ 96
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله/ اإل اهلل / وحده

املدار �سرب ُيبث �سنة �ست ع�سر ومئة. بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: •/ حممد/ ر�سول /اهلل *

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بحم�س
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

ميكن ان تكون ُيبث او ثبت   •
  (Walker: vol. II 1956, p. 245, No. 801, and 247, No. 807)  •

الكتاب راال
94 حم�س

 
*
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ب�سم )ٱ( / هلل ل اله / ال اهلل 

/ وحده
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل * / حم�س

الوزن: 4.2 غرام. القطر: 20  ملم. املحور:

95 حم�س
الوج �سمن بقايا دائرة: ل اله / ال اهلل / وحده

الهر �سمن بقايا دائرة: حممد/ ر�سول*/ اهلل / بحم�س
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 11.0 ملم. املحور: 

مالحظات: (Walker1956: 244, No. 799) ا�ستبدلت النجمة باحلبيبة.
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  JUND QINNASRIN  ن�سرين جند

الكتاب راال
ح 97

الوج يف الو�سط: ل اهلل )كذا( / ال * اهلل/ وحده. دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم )اهلل( �سرب هذا الفل�س حلب ∂ ك اف) كذا sic (. بقايا دائرة 
خارجية من احلبيبات.

الوزن: 3.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
 ،(Walker1956: Pl.xxvi, No.789)عما ن�سره ووكر ،(Variant) طراز معدل *
فكلمة اهلل التي على الظهر ُكتبت يف هذا النموذج ب�سكل �سليم ال اأنها يف النموذج 
الذي قدمه ووكر كان احلرف »الف« يف كلمة اهلل يف نهاية الكلمة اأي بال�سكل التايل 

)هلل ا(. حرف الواو من كلمة واف ورد مقلوبًا .

98 جين
الوج �سمن دائرة حمببة: ل اله / اإل اهلل/ وحده. توجد دائرة حمببة خارجية.

الهر �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هـ)ذا( )ال(فل�س بجربين(، حتيط باجلميع دائرة خارجية 

من احلبيبات.
الوزن: 3.0 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

(Walker1956: 241, No. 782, Pl.XXVI) :املراجع

99 جين
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ال اهلل / وحده

الهر �سمن دائرة: حممد / ر�سول/اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بجربين، دائرة خارجية.

الوزن: 4.5 غرام. القطر:  16 ملم. املحور: 

100 �سرمني
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: جنمة �سدا�سية يف مركزها حبيبة.

املدار ......)ال(هـ ال اهلل حممد )كذا( ر�سـ...... 
 سرميـ)ن( / واف و / فية� هرال

ملم الوزن: 4 غرام. القطر: 16 



34

  JUND QINNASRIN ن�سرين جند

101 �سرمني
الوج �سمن دائرة من احلبيبات املت�سلة: ل اله /ال اهلل* /وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد/ ر�سول/ اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س ب�سرمني، ويحيط باجلميع بقايا دائرة  من 

احلبيبات.
الوزن: 3 غرام. القطر:20 ملم. املحور:

102 معرة م�سرين
الوج يف الو�سط �سمن دائرة داخلية: ل اله / ال اهلل / وحده

يحيط  واأحدة،  وحلقة  حبيبات  وثالث  جنوم  اأربع  الداخلية  بالدائرة  يحيط 
باجلميع دائرة خارجية

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ااه عقارب ال�ساعة: �سرب هذا الفل�س عره م�سرين. بقايا دائرة 

خارجية.
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
  (Walker 1956 : Pl.xxx, No.57) •
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JUND ALJAZIRA  زيرةجندا

را ايفة الواف 
منب 103

الوج �سورة اخلليفة يقف مواجهة يحمل �سيفًا ويده على مقب�سه.
املدار بقايا كتابة غري وا�سحة، يظهر منها كلمة اهلل

واف  ميينه:  على  ُكتب  درجات  ثالث  على  مرفوع  حمور  �سليب   هرال
.م�سو�سة( اإىل الي�سار، منب(

املدار ل اله ال اهلل وحده حمـ)مد(........يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 1.7 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:     

منب 104
اله / ال اهلل / وحده / )حبيبة على �سكل  * ل  الو�سط �سمن دائرة:  الوج يف 

فا�سلة(.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول /اهلل

املدار كتب عك�س عقارب ال�ساعة: ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س   دائرة خارجية.
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
• مدينة ال�سرب منب م�سو�سة ومعكو�سة.

105 حران
الوج يف الو�سط: اهلل / اأحد اهلل / ال�سمد

املدار ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل

من  دائرة  �سمن  اجلميع  جاز.  )بحـ(ران  الفل�س  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار
احلبيبات.

الوزن: 4.3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

الكتاب راال
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JUND ALJAZIRA زيرةجندا

ساملو
107 الأم هسا بن عمرو

الوج �سمن مربعني: وحده
املدار  / اله/ ال/ اهلل 

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول /اهلل
املدار اأمر الأمري ه�سام بن عمرو باملو�سل
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

129-132هـ           من  املو�سل  على  واليًا  الزهريي  عمرو  بن  ه�سام  الأمري  •كان 
) الزدي، تاريخ املو�سل، �س 107( 

ساملو 108
الوج يف الو�سط غ�سن �سمن م�ستطيل.

املدار اإىل الي�سار وعك�س عقارب ال�ساعة ومن اأعلى اإىل اأ�سفل:  ل اله/ ال / 
  )اهلل( /)وحده(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل 
املدار ---- مو�سل اأمر-----

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
• جزء من القر�س خارج نطاق القالب.

)Rotter 1974: No.3(  انظر •

106 حران
الوج يف الو�سط: اهلل / اأحد اهلل / ال�سمد

املدار ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول /اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س حران جاز. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

�سكل  على  هر  وقد  ر�سول  من  »ر«  احلرف   لح خطاأ،  ال�سرب  مدينة  ُكتبت   •
رب على احلرف »ب« من كلمة  حبيبة منف�سلة،كما اأن احلرف »ز« من كلمة جاز �سُ

ب�سم.
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الرا الإماوري را ج�ستني وسوفيا 
109 بي�سان

الوج �سورة امرباطورين)امرباطور وامرباطورة( يجل�سان مواجهة 
على عر�س مزدوج ويحمل كل منهما �سليب ميتد عرب الكتف الأي�سر.

داخل  H. اجلميع   O  Λ  P اليمني  اإىل   CKVΘ الي�سار  اإىل   املدار
دائرة.

الهر يف الو�سط احلرف M الكبري ويعلوه �سليب، رمز فريق ال�سرب 
A، اإىل الي�سار ANNO، اإىل اليمني O         اأ�سفل اخلط الهام�سي 

MAE. اجلميع داخل دائرة.

الوزن: 6.8 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 
من  اليمنى  اجلهة  اإىل  ويتجهان  متوازيان  ال�سليبان  ان   يالح  •

ال�سورة ويختلف و�سعهما عما ُن�سر �سابقًا.

111 بي�سان
يجل�سان  وامرباطورة(  )امرباطور  امرباطورين  �سورة   الوج
مواجهة على عر�س مزدوج ويحمل كل منهما �سوجلانًا يف و�سطه �سليب 
 .II OΛHC اإىل اليمني ،CKVΘ وبني راأ�سيهما �سليب. اإىل الي�سار

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط احلرف M الكبري ويعلوه �سليب، رمز فريق ال�سرب 
 .IN اأ�سفل اخلط الهام�سي ANN اإىل اليمني ، ſ O II اإىل الي�سار ، A

دائرة خارجية.
الوزن: 4.9 غرام. القطر: 32 ×  24 ملم. املحور:

(Walker 1956: pl.I, No.3)

)Variant( طراز معدل •

 بي�سان  110
براأ�س  حتيط  وامرباطورة(  )امرباطور  امرباطورين  �سورة   الوج
كل منهما هاله ويجل�سان مواجهة على عر�س مزدوج ويحمل كل منهما 
اإىل  راأ�سيهما.  يعلو  طويل  �سليب  وبينهما  �سليب  نهايته  يف  �سوجلانًا 

الي�سار ckv، اإىل اليمنيO Θ. دائرة خارجية من احلبيبات.
يف   .ANNO الي�سار  اإىل  الكبري،   K احلرف  الو�سط:  يف   هرال

الأعلى غري مقروء، يف الأ�سفل G. دائرة خارجية.
الوزن:5.8غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
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112 بي�سان
�سورة امرباطورين )امرباطور وامرباطورة( يجل�سان مواجهة   الوج
وبني  �سليب  نهايته  يف  �سوجلانًا  منهما  كل  ويحمل  مزدوج  عر�س  على 
راأ�سيهما �سليب. اإىل الي�سار من اأ�سفل CKVΘ، اإىل اليمني غري وا�سح. 

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط احلرف M الكبري ويعلوه �سليب، رمز فريق ال�سرب 

A، اأ�سفل اخلط O اإىل اليمني ، A. اإىل الي�سار 
 الهام�سي NIKO معكو�سة. اجلميع �سمن دائرة.

الوزن: 5.8 غرام. القطر: ملم. املحور:
)الق�سو�س 2004: 387 رقم27  454(

• يالح ان جميع اأحرف الظهر معكو�سة خمتلفة املوقع                                               
(Reverse legend, retrograde)

  بي�سان 113
الوج يف الو�سط: �سورة لمرباطورين جال�سني على كر�سي العر�س 
بينهما �سوجلان يف اأعاله �سليب، الإمرباطور الذي على اليمني يحمل 
بيده الي�سرى �سوجلانًا يف نهايته �سليب متجه نحو اليمني، والإمرباطور 
اليمنى �سوجلانًا يف نهايته �سليب متجه  الي�سار يحمل بيده  الذي على 

نحو الي�سار.
الي�سار  اإىل  �سليب.  اأعاله  يوجد  كبري   K احلرف الو�سط  يف   هرال

اأحرف غري مقروءة.
الوزن: 3 غرام. القطر: 23  ملم. املحور: 

• امل�سكوكة م�سروبة مرتني.

114 بي�سان
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �سورة امرباطورين جال�سني مي�سك 

كل منهما بيده اليمنى �سوجلانًا يف نهايته �سليب.
اإىل الي�سار  اأ�سفله �سليب،   K الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حرف 

.K ومن اأعلى اإىل اأ�سفل بي�سن، �سليب بني �ساقي احلرف
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

الرا الإماوري را ج�ستني وسوفيا
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الكتاب راال
بي�سان بي�سن 115

الوج يف الو�سط: ل اله / ال اهلل / وحده.توجد جنمة كبرية بني نهاية 
ال�سطرين الأول والثاين. دائرة خارجية من احلبيبات.

الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول/ اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س ببي�سن *

الوزن: 3.8 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
  (Walker 1956: 240, No. 4))462 الق�سو�س 2004: 389 رقم(

• طراز معدل حيث ل يوجد كلمة )يف( بعد الفل�س، كما يوجد �سكل زخريف 
)جنمة( بعد كلمة بي�سن.

بي�سن 116
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ل )كذا( /اهلل وحد)ه( / ل �سريك 

)له(
املدار يوجد بقايا كتابة

الهر يف الو�سط: اهلل ا / حد اهلل / ال�سمد
من  خارجية  دائرة  م�سو�سة.  كتابة  الفل�س----  هذا  �سرب   املدار

احلبيبات.
الوزن: 3.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:   

•  ا�سم مدينة ال�سرب م�سو�س.

117 بي�سن
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ اإل اهلل / وحده 

الهر حممد / ر�سول / اهلل 
املدار ب�سم اهلل �سرب )هذا( الفل�س ببي�سن *

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 15 ملم. املحور: 
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الكتاب راال
118 جر�س

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله / ال اهلل / وحده
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: * / حممد / ر�سول / اهلل

املدار كتب عك�س عقارب ال�ساعة: ب�سم اهلل �سرُب هذا الفل�س ُيبث بجر�س. 
اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 3.1 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 
• )الفل�س( معكو�سة وبعدها كلمة ُيبث غري متقنة

• انظر)الق�سو�س 2004: 394-393 رقم 471-473)
Walker جر�س اأحدى مدن ال�سرب يف جند الردن ومل تكن معروفة لـ •

119 جر�س
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ال اهلل/وحده

الهر يف املركز �سمن دائرة:* /حممد / ر�سول/اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرُب هذا الفل�س ُيبث بجر�س. دائرة خارجية.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
• كلمة الفل�س م�سو�سة

• انظر)الق�سو�س 2004: 394-393 رقم 471-473)

120 جر�س
الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر:ل الـه / ال اهلل / وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: */ حممد / ر�سول / اهلل
يقف  ع�سفور  )�سورة  بجر�س  ُيبث  الفل�س(  هذا  �سر)ب  اهلل  ب�سم   املدار

على قاعدة بني كلمتي جر�س وب�سم(. دائرة خارجية.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

رقم   393-394  :2004 (الق�سو�س   (Naghawi 1988: 221, fig. 2)

)470-473
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الرا الإماوري
 121ية

الوج يف الو�سط: ثالثة اباطرة يقفون مواجهة ويلب�سون ثيابًا طويلة وتعلو 
روؤو�سهم تيجان يعلوها �سليب ويحمل كل واأحد منهم بيده اليمنى �سوجلانًا 

يعلوه �سليب. خط هام�سي. دائرة خارجية من احلبيبات.
ال�سرب  فريق  رمز  �سليب  يعلوه  الكبري   M احلرف  الو�سط:  يف   هرال
غري وا�سح. اإىل ميني احلرف M من اأعلى اإىل اأ�سفل، I И P، اإىل الي�سار 

OΔAM حروف م�سو�سة. اأ�سفل اخلط الهام�سي
الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:    

انظر  لدم�سق،  ُعرف  وحديثًا  الثالث  الباطرة  طراز  لطربية  •ُعرف 
)الق�سو�س 2004: 349 رقم 363-364) 

الكتاب راال
 122ية

الوج �سمن بقايا دائرة: لاله/ ال اهلل/ وحده
الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول / اهلل

املدار �سرب بطربية، �سعف نخيل اإىل اليمني
غرام. القطر: 16 ملم. املحور: الوزن:2.7 

• (Walker 1956: 269, No.896) حيث يوجد بالنموذج كلمة "هذا"اأي 
�سرب هذا بطربية )انظر �سما 1980: لوح 1 رقم 18(

 123ية
الوج يف الو�سط: ل اله / ال اهلل / وحده 

املدار...... باأمر الوليد ......... بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول / اللـ  

املدار ...... الفلو�س الذي .......
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

(Ilisch 1993: 30-32) (انظر الق�سو�س 2004: 410-409 رقم -511

(516

"وزن الفلو�س الذي  اإن ما يرد عادة على مدار الظهر الن�سان التاليان   •
الفلو�س الذين �سرب بطربية  "وزن  اأو   ي�سرب بطربية ع�سرون قرياطًا"، 

�ستة ع�سر قرياطًا".
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 124ية
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: )ل(اله / )ال(اهلل / 

)وحده(
املدار ... عبد اهلل ........ دائرة من احلبيبات خارجية

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول/ اهلل 
املدار .... بطربية .....دائرة من احلبيبات خارجية

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:    
 (Ilisch 1993: 34, No.381-382)

125  الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ 
اإل اهلل            / وحده 

الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول/ اهلل / 
املدار من اأعلى اإىل اأ�سفل وعك�س عقارب ال�ساعة ب�سم اهلل �سرب هذا 

الفل�س بطرب )كذا(. دائرة من احلبيبات خارجية.
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

)انظر حا�سية كتاب الق�سو�س 2004: 406 رقم 502 ب�ساأن كلمة طرب(.

الكتاب راال
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مدن سر  موكدة را ج�ستني وسوفيا
UNCERTAIN MINTSJUSTIN AND SOFIA TYPE

سوفياج�ستني و را كدةمو  سر مدن 126
مواجهة  يجل�سان  وامرباطورة(  )امرباطور  امرباطورين  �سورة   الوج
على عر�س مزدوج ويحمل كل منهما �سوجلانًا يف نهايته �سليب وبني راأ�سيهما 
بقايا   .ΛΟ الي�سار،  اإىل  ال�سكل،  �سدا�سي  كبري  بينهما جنم  ويوجد  �سليب 

دائرة خارجية.
 A الكبري ويعلوه �سليب، رمز فريق ال�سرب M يف الو�سط: احلرف هرال
 .XII اإىل اليمني من اأعلى اأ�سفل ، ANNO اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل

دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 11 غرام. القطر: 13 × 26 ملم. املحور:    

)الق�سو�س 2004: 414 رقم 525(
ربت مرتني. •  �سُ

سوفياج�ستني و را كدةمو  سر مدن 127
الوج �سورة امرباطورين )او امرباطور وامرباطورة( يجل�سان مواجهة 
على عر�س مزدوج يحمل كل منهما �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب وبني 
 .ΔЄ اإىل الي�سار .ЄBC اه عقارب ال�ساعةراأ�سيهما �سليب، اإىل اليمني با

دائرة خارجية.
فريق  رمز  �سليب.  يعلوه  الكبري   M حرف  يوجد  الو�سط:  يف   هرال
(.اأ�سفل اخلط الهام�سي                                  ال�سرب A. اإىل الي�سار AN-O اإىل اليمني )

)..…N (، بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 10.8 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:   

)الق�سو�س 2004: 414 الرقم 525(
• طراز معدل.

128 مدن سر  موكدة
كل  براأ�س  حتيط  وامرباطورة(  )امرباطور  امرباطورين  �سورة   الوج
منهما هاله ويجل�سان مواجهة على عر�س مزدوج ويحمل كل واأحد منهما كرة 

يعلوها �سليب. بقايا دائرة خارجية.
 A الكبري ويعلوه �سليب، رمز فريق ال�سرب M يف الو�سط: احلرف هرال
A اأ�سفل اخلط الهام�سي كتابة غري  O اإىل اليمني  ΠXII اإىل الي�سار

وا�سحة.
الوزن: 9.5 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 
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 الرا الإماوري
129 ف�سني

اإىل الي�سار قلياًل بيده اليمنى  الوج �سورة الإمرباطور اجلال�س ويتجه 
�سوجلانًا طوياًل بنهايته �سليب. وبيده الي�سرى كرة يعلوها �سليب.

اليمني،  اإىل  الهر احلرف m ال�سغري يعلوه زخرف على �سكل �سليب. 
من اأ�سفل اإىل اأعلى، بفل�سطني، اإىل الي�سار مطمو�س. اأ�سفل اخلط الهام�سي 

»طيب«.
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 20 × 15 ملم. املحور: 

• لأول مرة يظهر ا�سم اجلند »فل�سطني« وحده دون اأن يرافقه ا�سم مدينة 
ال�سرب على م�سكوكات طراز الإمرباطور اجلال�س.

را ايفة الواف
نيس�ف يس�ف 130

تتدىل  كوفية  ويعتمر  طويالً   ثوبًا  مرتديًا  مواجهة  يقف  اخلليفة   الوج
اأطرافها اإىل اأ�سفل ويده على مقب�س �سيفه. دائرة من احلبيبات خارجية.

حممد  ال�ساعة:  عقارب  وعك�س  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  ومن  الي�سار  اإىل   املدار
ر�سول اهلل. دائرة من احلبيبات خارجية.

الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري، اإىل اليمني ومن اأ�سفل اإىل اأعلى، 
فلـ�سـ، اإىل الي�سار ومن اأعلى اإىل اأ�سفل، طيم )كذا sic (. دائرة خارجية 

من احلبيبات.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

• لأول مرة يظهر ا�سم اجلند »فل�سطيم« )فل�سطني( لوحده دون ان يرافقه 
الأ�سم                        اأن   يالح الواقف،  اخلليفة  م�سكوكات  على  ال�سرب  مدينة  ا�سم 
» فل�سطيم« ورد باحلرف »م« بدًل من احلرف »ن« وهذا الإبدال وارد كثريًا 

عند الأعراب. 

الكتاب راال
131 اييا

الوج يف الو�سط: �سورة بدائية للخليفة يقف �سكًا بيده اليمنى مقب�س 
�سيفه.

الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري معكو�س، اإىل اليمني ومن اأ�سفل اإىل 
اأعلى كلمة ايليا معكو�سة واحلرف "ا" مت�سل باحلرف "ي".

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 24 × 18 ملم. املحور: 
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الكتاب راال
132 اييا

الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله /ال اهلل / وحده
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بايليا. دائرة خارجية.
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 20 × 28 ملم. املحور: 

امل�سكوكة مقعرة ال�سكل (scyphate) من ناحيةالوجه، والقر�س غري منتظم 
ال�سكل.

133 اييا
الوج �سمن دائراتني  متحدتي املركز تت�سل بينهما خطوط متوازية: ل 

اله /ال اهلل / وحده
الهر �سمن دائرة: �سجرية/ حممد / ر�سو)كذا( / اهلل )يت�سل بها من 

الأ�سفل خط اأفقي من احلبيبات(.
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بايليا. دائرة خارجية.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 
•  كلمة حممد م�سو�سة.

134 الرمة
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات ال�سغرية: ل اله/ال اهلل / 

وحده
املدار ........ الفل�س بالرملة

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

135 الرمة
الوج �سمن دائرة من احلبيبات: �سجرية

املدار ل اله ال اهلل وحده. بقايا دائرة خارجية.
الهر �سمن دائرة من احلبيبات: حبيبة كبرية اأ�سفلها هالل.

املدار �سرب هذا الفل�س بالرملة
الوزن: 2.0 غرام. القطر:18 ملم. املحور: 

اإىل الأعلى وعندما �سربت  يالح ان احلرف »ر« يف كلمة الرملة نق�س   •
امل�سكوكة هر احلرف »ر« كاحلرف »د«كما ان احلرف »م« غري مت�سل مع 

حرف الالم.
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 136سفورية
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ اإل اهلل / وحده

الهر حممد/ ر�سول / اهلل
املدار �سرب هذا الفل�س ب�سفورية

الوزن: 3.5 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
• يوجد حبيبة اأعلى احلرف ح يف كلمة وحده.

نع�سق نع�سق 137
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ اإل اهلل / وحده

الهر حممد/ ر�سول / اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بع�سقلن
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

• ي�سبه ما ن�سره )الق�سو�س 2004: 419 رقم 533 ورقم 532).

138 ع�سقن
الوج �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ال اهلل / وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بع�سقالن. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 4.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
• )انظر الق�سو�س 2004: 419 رقم 533-532 حيث ُكتبت ع�سقلن بدًل 

من ع�سقالن(.

 لد  ا د ل 139
الوج يف الو�سط: �سمن ثالث دوائر من احلبيبات: ل اله ا/ له اهلل و / حده

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بلدا )كذا(.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 24 ملم. غري منظمة ال�سكل. املحور:
 (Ludd) مالحظات: هذه املرة الوحيدة التي ُيكتب فيها ا�سم مدينة ال�سرب لّد
 لال�سم ولتلف على م�سكوكة اموية بزيادة احلرف اأ لت�سبح على ال�سكل القد

 .)Ludda(ُلّدا

الكتاب راال
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س�ناب س�انب 140
الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر متحدة املركز: ل اله/ال اهلل / وحده

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ... الفل�س بانبل�س ...

الوزن: 4 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
•مل تكن نابل�س معروفة لووكر كمدينة �سرب وقد ن�سرها : 

Miles1950 30, No.98)كما ن�سرها Album1986 يف الن�سرة 46 رقم 

يف  نابل�س  بانها  لنا  وعرفها  انبل�س  املدينة  ا�سم  ذكر  وقد   ،164 امل�سكوكة 
فل�سطني.

الرا الإماوري
يبن 141

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �سورة امرباطور يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا 
طوياًل وعلى راأ�سه تاج، مي�سك بيده اليمنى �سوجلانًا طوياًل يف نهايته �سليب 

وبيده الي�سرى كره يعلوها �سليب ويعلوه دائرة.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة احلرف M الكبري يعلوه �سليب ويعلوه دائرة.

رمز فريق ال�سرب  ¯
اليمني  اإىل  م�سو�س،  ب�سكل  كتبت  يبنى  اأ�سفل،  اإىل  اأعلى  من  الي�سار  اإىل 

مطمو�س. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3.4 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 

ول  ووكر  ين�سره  فلم  �سابقًا  معروف  غري  »يبنى«  ل  الإمرباطوري  الطراز   •
الق�سو�س كما ان احلرف M كبري يف هذه احلالة ولي�س �سغريًا خالفًا ملا هو 

معروف لطراز اخلليفة الواقف الذي �سرب يف يبنى ويف ايليا وفل�سطني.
(Barbarous fabric) طراز بدائي •

الكتاب راال
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 يبن 142
كوفية  ويعتمر  ثوبًا طوياًل  مواجهًة مرتديًا  يقف  الو�سط: اخلليفة  الوج: يف 
تتدىل اأطرافها على كتفيه، يده على مقب�س �سيفه الذي يتدىل منه �سريطان. 

على اليمني �سكل غري وا�سح
املدار من اأعلى اإىل اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: اهلل وحده....لعبد املـ)لك(
اليمني من  اإىل  الو�سط: �سليب حمور مرفوع على ثالث درجات،  الهر يف 

اأعلى اإىل اأ�سفل يبنى )( واإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى، واف.
ا)هلل(حممد  ال  اله  ال�ساعة:ل  عقارب  وبااه  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من   املدار

ر�سول )اهلل(. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

143 ف�س النبار*
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله / ل اهلل / وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: النبار/ حممد / ر�سول / اهلل
الوزن: 4 غرام. القطر:  18 ملم. املحور: 

�سابور  فريوز  ت�سميها  الفر�س  كانت  بغداد،  غربي  يف  الفرات  على  مدينة   *
 Walker 1956 احلموي 1979 ج1 �سحيفة 257(. مل تكن النبار معروفة لـ(
كمدينة �سرب. اإل اأن زمباور ذكر يف ال�سفحة 50 انها �سربت دراهم اموية 

�سنة 127 هـ وعبا�سية ومروانية.

101هـ *اأعدي بن ار س الب�سرة الأم�ف 144
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ا اأمر به/ الأمري عدي/ بن ارطاه.

على  موزعة  احلبيبات  من  عدد  بينهما  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   هرال
م�سافات مت�ساوية: �سرب هذا / الفل�س بالب�سرة / �سنة اأحدى ومئة.

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
امل�سكوكة لي�ست �سمن جمموعة املُتحف. ن�سكر ال�سيد عبد الروؤوف جا�سم   •

اخلالدي الذي �سمح لنا بت�سويرها ون�سرها.
)زامباور  102-99هـ  ال�سنوات  يف  الب�سرة  وايل  الفزاري  ارطاأه  بن  *عدي 

1980: 63). )الطربي 1966 ج 6: ص 554 ،556 ،600)

Other Umayyad Mints  راأموية اأ سر دور

الرا الإماوري
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146 ف�س وا�س الأم عبد الأع بن عياس
خم�س  مدارهما  على  املركز  متحدتي  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   الوج

حلقات : ب�سم اهلل / اأمر الأمري / عبد الأعلى / بن عيا�س
الهر يف الو�سط: اأمر اهلل / بالوفا/ والعدل /

املركز  دائرتني متحدتي  باجلميع  يحيط  بوا�سط،  الفل�س  املدار...... هذا 
يف�سل بينهما خم�س حلقات.

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
بوا�سط« حروفها اك دقة و�سغرًا عن بقية الأحرف  الفل�س  عبارة »هذا   •
ن�سرها  اجلملة.  تلك  يحمل  اخر  فل�س  على  �سرب  قد  الفل�س  يكون  ورا 
"هذا  اجلملة  عليها  يكون  ان  )Mitchiner 1977: 62, No.81(، دون 

الفل�س بوا�سط".كما يختلف زخرف الظهر.
•  مل نتعرف الأمري عبد الأعلى بن عيا�س من خالل املراجع املتوفرة لدينا.

س دبي�ف 147
الوج اهلل / اأحد اهلل / ال�سمد

املدار ل اله اإل اهلل وحده ل �سريك له 
الهر حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدبيل جار
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:  

بن  عثمان  اخلليفة  ايام  ُفتحت  اأّران  مدينة  تتاخم  باأرمينية  مدينة  دبيل   •
عفان )احلموي 1979 ج 2: 439(

• ذكر ووكر مثل هذا الفل�س يف �س247 ال انه مل ين�سر �سورته.

104هـ س وا�س�ف 145
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل/ �سرب هذا / الفل�س بوا�سط / 

�سنة اأربع ومئه
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اأمر اهلل / بالوفا / العدل /•

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
• لقد ن�سر  Walker 1956 مثل هذا النموذج حتت رقم 939 �س 266 ومل 
ين�سر �سورته. هذا النموذج يختلف بوجود حبيبة اأ�سفل حرف الدال من كلمة 

العدل.

Other Umayyad Mints  راأموية اأ سر دور
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148الوج يف الو�سط: ل اهلل )كذا( / ) ا ( ل اهلل، يظهر جزء 
�سغري جدًا من الطرف العلوي من كلمة وحده يف ال�سطر الثالث.

الهر يف الو�سط: اأ�سد راب�س متجٌه اإىل الي�سار وذيله يرتفع اإىل اأعلى
املدار بقايا عبارة حممد ر�سول اهلل

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 13 ملم. ال�سماكة: 0.2. املحور: 
• قر�س امل�سكوكة ا�سغر من القالب.

149الوج يف الو�سط: اأ�سد جاثم يتجه اإىل الي�سار
املدار اهلل اأحده ل الو ل ا )كذا( وحده. بقايا دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سو)ل( / اهلل. دائرتني خارجيتني من 
احلبيبات.

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
• يوجد خطاأ يف ترتيب كتابة اأحرف مدارالوجه.

150الوج يف الو�سط اأ�سد جاثم يتجه اإىل الي�سار 
املدار ل اله ال اهلل وحده. دائرة خارجية من احلبيبات 

�ستة  بينهما  تف�سل  احلبيبات  من  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف  الهر 
حبيبات موزعة على م�سافات مت�ساوية : حممد/ ر�سول /  اهلل 

الوزن : 2 غم ، القطر 16 ملم ، املحور : 

وبينهما  املركز  متحدتي  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   :الوج  -151
حلقات �سغرية: ل هلل )كذا( / ال اهلل / وحد)ه(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة خارجية: ع�سفور )ن�سر( يطري بااه 
الي�سار له ذيل كبري احلجم.

املدار من اأعلى اإىل اأ�سفل وعك�س عقارب ال�ساعة: حممد ر�سول اهلل
الوزن: 2.1 غرام. القطر:17 ملم. املحور: 

• يتميز الع�سفور )الن�سر( بكرب ذيله بالن�سبة اإىل حجم الطائر.
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نيه 153
اهلل.  ر�سول /  حممد /  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  الوجيف 

بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
بااه  يطري  ع�سفور  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   هرال
من  خارجية  دائرة  بقايا  اهلل.  ر�سول  حممد  املاأثورة:  به  حتيط  الي�سار 

احلبيبات.
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 16ملم. املحور:

 انظر الق�سو�س 2004: 193 رقم 21(. وانظر التهجني او التزاوج اخلاط(
بني القوالب يف (الق�سو�س 2004: 190-189 وانظر النماذج 191-193(.

سمروان بن ب 154
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ماأمر / مرون / بن ب�سري

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: يربوع له اذان طويلة يتجه نحو الي�سار
الوزن : 1 غرام. القطر: 13ملم. املحور: 

• �سنعت بطريقة ال�سبك
امللك  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  موىل  �سارة،  اأبي  بن  ب�سري  بن  مروان   •
الأول  744-ت�سرين  126/ني�سان  احلجة  126-7ذو  الخرة  )12جمادى 
744( )ابن ع�ساكر 1977 ج57: 220( )ويف الغاين: مروان بن ب�سر بن 

ابي �سارة  1963ج15، �س127( .

152 الوج يف الو�سط �سمن دائرتني متحدتي املركز وبينهما حلقات 
�سغرية: )ل( اله / )ال( اهلل / وحده

الو�سط �سمن دائرة خارجية: ع�سفور )ن�سر( يطري بااه  الهر يف 
الي�سار

املدار من اأعلى اإىل اأ�سفل وعك�س عقارب ال�ساعة: )حممد( ر�سول اهلل
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 16ملم. املحور: 

 )Walker 1956: Pl.XXIII, Nos.590-92(
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156الوج يف الو�سط �سمن دائرتني من احلبيبات: هلل
املدار ل اله ال )اهلل وحده(، بقايا دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: بطة تتجه اإىل اليمني
املدار حممد )ر�سول( اهلل. بقايا دائرة من احلبيبات خارجية.

الوزن: 1.6 غرام. القطر:  16 ملم. املحور: 
)الق�سو�س 2004: 432 رقم 559(

•  طراز معدل Walker 1956: 224, No.730)  ،(Variant)(، حيث 
تكررت عبارة "حممد ر�سول اهلل" على مدارالوجه والظهر.

157الوج يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل )م�سو�سة(
املدار...............اله اللـ

بطة  راأ�س  ال�سابق  الطراز  من  يظهر  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال
يتجه اإىل اليمني واحلرفني ية من كلمة طربية

املدار عك�س عقارب ال�ساعة:....)ا(هلل ر�سول... وحده )بااه عقارب 
ال�ساعة(

الوزن: 4.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
(Walker 1956: 224, No.730) سربت مرتني، قارن�  •

158 الوج يف الو�سط �سمن دائرة: حممد
املدار ل اله ال اهلل وحده. بقايا دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: جنم خما�سي
املدار �سرب هذا الفل�س بدم�سق. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 
• حلت كلمة »حممد« مكان النجمة ال�سدا�سية التي يف و�سط الوجه.

سرب سمروان بن ب 155
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ما اأمر / مرون بن / ب�سري

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهد
الهر يف الو�سط: �سورة يربوع

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

• ليوجد ذكر ملدينة ال�سرب.
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159 الوج يف الو�سط: رمانة غائرة والكتابة معكو�سة
الهر يف الو�سط: رمانة

املدار حممد ر�سول )اهلل(
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 16ملم. املحور: 

كتاب  يف   70 رقم   31 �س  ال�سيل  الطراز   Berman 1976 ن�سر  لقد 
امل�سكوكات  كتاب  يف   41 �س   1980 عام  ُن�سرت  كما   ،Islamic Coins

الإ�سالمية / البنك العربي. هذا الطراز مل ي�سجله Walker يف كتابه عام 
.1956

* )انظر Brockage يف الق�سو�س 2004: 37، 95-92 و184(.
** Brockage: يكون اأحد وجهي امل�سكوكة م�سروبًا ب�سكل �سليم والوجه 

الآخر م�سابهًا له ال انه غائر ومعكو�س.

سرمدينة ال ا�س مول اتاري م و�س الأموية التالف
UMAYYAD COPPER COINS WITH DATES

 BUT WITHOUT MINTNAMES

سنة 97هـ� 160
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله / ال اهلل / وحـ)د(ه

املدار هر غري مقروء
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل

املدار �سرب هـ)ذا الفل�س( �سنة �سبع وت�سعني
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

)missing edge( مك�سورة الطرف •
 )Tiesenhausen 1873: No.453  ,46 ن�سرها( •

161 الوج ل اله / اإل اهلل / وحده /   
املدار .......وماية ................  

الهر حممد / ر�سول اهلل /
املدار .......... دين ..............

الوزن: 3.6 غرام. القطر:19 ملم. املحور:

الو�س  سورةسهادتني وال م النقدي الت سو�س الإف
POSTREFORM COINS WITH RELIGIOUS FORMULA AND 

CENTRAL PICTORIAL DEVICE
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رب انية بقال اأموي س ا�سيةن م�سكوكا
OVERSTRIKES  COINS WHICH HAD BEEN USED BY UMAYYADS 

AS A FLAN FOR AN EARLY  FALS OF POST REFORM CURRENCY 

ن�سفية  �سورة  خارجية:  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج  164
وينظر  درعًا  يلب�س   )Constans  II  الثاين )كون�ستان�س  لإمرباطور 
يعلوها  كرة  اليمنى  بيده  ومي�سك  �سليب  يعلوه  اأكليل  راأ�سه  على  مواجهة، 
�سليب، اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، غري وا�سح، اإىل اليمني، بحم�س. 

يظهر من الطراز ال�سابق جزء من احلرف  M الكبري.
الهر يف الو�سط احلرف m ال�سغري يعلوه جنم حتيط به حبيبتان. اإىل 
 .CMC اإىل اليمني من اأعلى اإىل اأ�سفل ،EMI الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل

اأ�سفل اخلط الهام�سي، طيب. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

• م�سروبة على طراز �سابق.

على  مرتديًا  مواجهة  ينظر  لإمرباطور  ن�سفية  �سورة   الوج163
const، يظهر  اليمني  اإىل   ،YEKT الي�سار  اإىل  يعلوه �سليب،  تاجًا  راأ�سه 
(O)NN(A) :الكبري، يف الهام�س M من الطراز ال�سابق جزء من احلرف

N Є O الكبري، اأ�سفل اخلط الهام�سي M يف الو�سط احلرف هرال
الوزن: 4.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

•  م�سروبة على طراز �سابق

سنة 108هـ� 162
الوج يف الو�سط: ل اله / ال اهلل / وحده / 

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا �سنة ثمان ومـ) اية(
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول اهلل / 

املدار:.... ودين احلق ليظهره على الدين كله
الوزن: 4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

• يالح تكرار احلرف »ح« يف كلمة حممد.
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165 الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ل اله / ال اهلل 
/ وحده

املدار اإىل ميني الكتابة يظهر جزء من راأ�س اخلليفة الواقف.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سو)ل( / اهلل

املدار يظهر جزء من عبارة )ل( اله ال )اهلل حممد ر�سول اهلل(
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

رب على طراز اخلليفة الواقف. * طراز كتابي �سُ

166 الوج يف الو�سط: �سورة اخلليفة يقف مواجهة �سكًا بيده 
اليمنى مقب�س �سيفه

املدار اهلل.....امللك
اإىل  درجات  ثالث  على  مرفوع  املحور  ال�سليب  الو�سط:  يف   هرال

اليمني ه اهلل، اإىل الي�سار ومن اأ�سفل اإىل اأعلى، واف
املدار...... ال اهلل وحده حممد ر�سول اهلل

الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
•  م�سروبة على طراز �سابق

رب انية بقال اأموي س ا�سيةن م�سكوكا
OVERSTRIKES  COINS WHICH HAD BEEN USED BY UMAYYADS 

AS A FLAN FOR AN EARLY  FALS OF POST REFORM CURRENCY 

167 الوج �سمن دائرة من احلبيبات: لاله / ال اهلل
بعما)ن( اأو نعما)ن( اأو نعمة املدار

الهر حممد / ر�سول / )بقايا حروف من الطراز ال�سابق( / ل / ل
الوزن: 4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

عن  مقتب�سة  م�سكوكة  على  بركة  كلمة  وردت  حيث   11 رقم  انظر   •
امل�سكوكات  البيزنطية.
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171 و�س داري مركز ار
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني متحدتي املركز: )ل اله( / )ال 

اهلل( / وحد)ه(
الهر يف الو�سط: )حممد ( / )ر�سول( / )اهلل(

الوزن: 4.1 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
)انظر الق�سو�س 2004: 180-179 رقم 7 - 12(

يالح علىالوجه وجود �سكل قلب يف بداية ال�سطر الأول والثاين   •
من  جزءًا  ويغطي  الثانية  بالدائرة  جانبه  ويلت�سق  اليمني  اإىل  يتجه 

الدائرة الداخلية.

فو�س اموية مو�سومة
170 و�س ع �سك حقة ع الهر

الوج يف الو�سط: ل اله /)ا( ل ا * هلل / وحده ل �سر / يك له
الهر يف الو�سط: و�سم على �سكل حلقة على الظهر، اإىل الي�سار منه 

جنمة /)ل( مـ/  يلد ومل
املدار بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 4.8 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 

الو�سو الو�س 
COUNTERMARKS

C را ري بدادا و�س 169
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ل اله /  / ال © اهلل
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل

الوزن: 3.6 غرام. القطر:  19 ملم. املحور:

فو�س اموية مو�سومة
 A را ري بدادا و�س 168

الوج ل اله / ال اهلل )و�سم دائري بداخله احلرف A ( / وحده
الهر حممد/ ر�سول / اهلل

الون 3.2 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
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افة حديا و�سفالزيو
MODERN FORGERIES OF UMAYYAD COPPER COINS

نع بسر ال حدي ع م�سكوكة دة بعد االة الرا عنها س فةا و�سف

را ايفة الواف 
سدم 172

الوج اخلليفة يقف مواجهة مرتديًا ثوبًا طوياًل وعلى راأ�سه كوفيه تتدىل اأطرافها 
على كتفيه ويده على مقب�س �سيفه.

املدار لعبد اهلل ................
اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  اليمني  اإىل  درجات،  ثالث  على  يرتفع  حمور  �سليب   هرال

»دم�سق«، اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، �سرب.
املدار من اأعلى وبااه عقرب ال�ساعة: ل اله ال اهلل وحده حممد ر�سول اهلل

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 
.يوجد علىالوجه بقايا من الطراز القد  •

• نقد زائف �سنع حديثًا و�سرب على قر�س م�سكوكة قدمية )يظهر جزء من طراز 
امل�سكوكة القدمية علىالوجه(

سدم 173
كوفيه  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبًا  مرتديًا  مواجهة  يقف  اخلليفة   الوج

تتدىل اأطرافها على كتفيه ويده على مقب�س �سيفه.
املدار كتابة غري وا�سحة.

اأعلى  اليمني من  اإىل  يرتفع على ثالث درجات،  الهر �سليب حمور 
اإىل اأ�سفل »دم�سق«، اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، �سرب.

حممد  وحده  اهلل  ال  اله  ل  ال�ساعة:  عقرب  وبااه  اأعلى  من   املدار
)ر�سول اهلل( 

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 
.يوجد علىالوجه بقايا من الطراز القد •
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افة حديا و�سفالزيو
MODERN FORGERIES OF UMAYYAD COPPER COINS

نع بسر ال حدي ع م�سكوكة دة بعد االة الرا عنها س فةا و�سف

174 حم�س
كوفيه  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبًا  مرتديًا  مواجهة  يقف  اخلليفة   الوج

تتدىل اأطرافها على كتفيه ويده على مقب�س �سيفه.
املدار لعبد امللك اأمري)املو(منني عبد امللك

الهر �سليب حمور يرتفع على ثالث درجات، اإىل اليمني من اأعلى اإىل 
اأ�سفل، بحم�س 

املدار ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

.يوجد على الظهر بقايا من الطراز القد  •

175 اييا
كوفيه  راأ�سه  وعلى  طوياًل  ثوبًا  مرتديًا  مواجهة  يقف  اخلليفة   الوج

تتدىل اأطرافها على كتفيه ويده على مقب�س �سيفه.
املدار لعبد امللك.........

الهر �سليب حمور يرتفع على ثالث درجات، اإىل اليمني من اأعلى اإىل 
اأ�سفل، ايليا، اإىل الي�سار من اأعلى اإىل اأ�سفل، �سرب

املدار ل اله ال اهلل وحده )ل �سريك له( 
الون 3.8 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:  
.يوجد على الظهر بقايا من الطراز القد  •

ح 176
الوج طراز اخلليفة الواقف كاملعتاد.

اأمري  امللك  عبد  ال�ساعة:  عقارب  وبااه  اأ�سفل  اإىل  اليمني  من   املدار
املوؤمنني عبد امللك )كذا(....

الهر يف الو�سط: �سليب حمور يقف على ثالث درجات، اإىل اليمني واإىل 
الي�سار ومن اأعلى اإىل اأ�سفل: بحلب/ واف.

وحده  اهلل  ال  اله  ل  ال�ساعة:  عقارب  وبااه  اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من   املدار
حممد ر�سول اهلل.

الوزن: 8.2 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  
وحجم  وزن  �سعف  بلغا  امل�سكوكة  هذه  وحجم  وزن  ان   يالح مالحظات: 
امل�سكوكات العربية البيزنطية ال�سادرة عن حلب. وقد �سنع بطريقة ال�سبك.

را ايفة الواف 
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177 الوج: �سمن دائرة ل اله/ ال اهلل / وحده
الهر   / دم�سق / جايز

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:
ن�سر ووكر فل�سًا نحا�سيًا له نف�س الطراز 

(Walker 1956: Pl.XXVII No.816)

 رعاا 178
الوج كتابة غري وا�سحة.

تاذرعـ / كتابة م�سو�سة / كتابة م�سو�سة / فلو�س هرال
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 15 ×  10 ملم. املحور:

179  الوج يف الو�سط: ب�سم اهلل / ل اله ال / )الـ(لـه وحـ)ده(
الهر ل يوجد كتابة

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

 LEAD  COINS  سسانقود م�سنوعة   من  معدن الر

 يف الو�سط:  حــــلـــــــمـ الوج 180
الهر اخلزنة

ملم. املحور: الوزن: 9.6 غرام. القطر: 16 
• احلرفان نة من كلمة اخلزنة �سغريان جدًا. يوجد ثقب قطري يظهر 

على جانبّي طبعة اخلتم.

181  الوج يف الو�سط: بركة / الأمري وا )كذا( / جاز
الظهر ل يوجد كتابة

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 10 ملم. املحور:
• يوجد ثقب قطري يظهر على جانبّي طبعة اخلتم.
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182-  الوج بطرب / يه
الوزن: 0.7 غرام. القطر: 6 × 9 ملم. �سكلها بي�ساوي.

ملحوات: متتاز طبعة اخلامت بجمال اخلط.
• يوجد ثقب قطري يظهر على جانبّي طبعة اخلتم.

زيةا ا بعة

183 الوج يف الو�سط: هلل /..... و�سبعن
الهر ل يوجد كتابة.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 17 ×13 ملم. املحور:
على  تدل  بقايا  او  اآثار  ليوجد  زخارف(.  )را  مطمو�س  الثاين  ال�سطر   •

وجود ثقب، يبدو راأ�س احلرف، واهرًا للعيان فقط.
•  )Walker 1956: 296)  )الق�سو�س 2004: 213).

 LEAD SEALIMPRESSIONS  سسامن الر تااأ بعا
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

136هـ132 ال�سفا
1 ف�س م�سر عبد امل بن يزيد

الوج يف الو�سط: ب�سم اهلل / ل اله ال ا / )للـ(ه وحده
املدار .....امللك بن يزيد )مـ(ما...........

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / هلل )كذا(
املدار .... هذا الفل�س �سر �سنة ثلث و)ثلثني(

الوزن: 5.2 غرام. القطر: 18 ملم. ال�سماكة: 2 ملم. املحور: 
)Miles 1958: 481, No.9h( •

ويختلف هذا النموذج عن وذج Miles بعدم وجود احلرف "اأ" من كلمة 
"اهلل" التي على الظهر.

م�سر س�ف 2
الوج يف الو�سط: ل اله ال / )اهلل( وحده / )ل �سر(يك / له

املدار غري وا�سح
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: م�سر

املدار عبد امللك ........... دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 2 غرام. القطر: 17 ملم. ال�سماكة: 1 ملم. املحور: 

•  مل ترد يف املرجع ال�سابق.

)* يمان بن عس� الأمس�ف 3
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ل اله /اإل اهلل / وحده

   بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط دائرة من احلبيبات: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم اهلل اأمر به )الأمري �سليمن بن( علي اعز اهلل ن�سره
الوزن: 3 غرام. القطر: 20  ملم. املحور: 

 (Broome 1985: 33, No. 52) 

* هو �سليمان بن علي بن عبد اهلل العبا�سي كان واليًا على الب�سرة �سنة 

133هـ )زمباور 1980: 63(
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

158هـ136ابو جعفر املن�سور
147 هـ فا دينار 4

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده ل / �سريك له
اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين  املدار حممد ر�سول اهلل 

كله
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدي �سنة �سبع واأربعني ومئة
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 

مالحظات: زائف يف زمانه، عليه طالء من الذهب
 Forgery of the time, copper dinar plated with gold 

الب�سرة 139هـ دره 5
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالب�سرة �سنة ت�سع وثلثني ومئة.
   oo    oo    oo   اجلميع �سمن ثالث دوائر

الهر يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: حممد / ر�سول /اهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون، اجلميع �سمن دائرتني.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

 )BMC vol. I: 42, No.35) )1419 الع�س 1984: 319 رقم(

الب�سرة 142هـ دره 6
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالب�سرة �سنة اثنني واأربعني مئة. 
   oo    oo     oo   اجلميع �سمن ثالث دوائر

الهر يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: حممد / ر�سول / اهلل / �س
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون،  اجلميع �سمن دائرة. 
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

)الع�س  1984: 320 رقم 1423(
ملحوات: طراز معدل)variant(، )املعروف اأن اول هور للحرف �س 

على دراهم الب�سرة كان �سنة 144هـ(
 )BMC vol. I: 42, No.40(
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

 158هـ136ابو جعفر املن�سور
الكوفة 137 هـ فا دره 7

الوج: يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالكوفة �سنة �سبع وثلثني ومئة. 

يحيط باجلميع ثالث دوائر دقيقة تتوزع حولها احللقات
               O    ooo        O    ooo    O    ooo    

الهر يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: حممد / ر�سول / اهلل /  
على  ليظهرة  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
حولها  يتوزع  دائرة  باجلميع  امل�سركون. يحيط  كره  ولو  كله  الدين 

احللقات يظهر منها ثالث.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

)Lavoix 1977: vol. I, No.639( )الع�س 1984: رقم 1450(
مالحظات: زائف يف زمانه وامل�سكوكة عليها طالء من الف�سة

( Forgery of the time, copper dirham with silver wash)

الكوفة 156هـ فا دره 8
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالكوفة �ست وخم�سني ومئة اجلميع 
�سمن دائرتني خارجيتني.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: مطمو�س
املدار مطمو�س

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: لميكن معرفته لن
كتابات الظهر غري موجودة.

مالحظات: درهم زائف مثقوب يعود اإىل نف�س الفرتة، نحا�س عليه طالء 
من الف�سة.

(Forgery of the time, holed copper dirham with silver 

wash.)
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155 هـ مدينة ال�س فا دره 9
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

�سنة خم�س وخم�سني  ال�سالم  الدرهم دينة  ب�سم اهلل �سرب هذا  املدار: 
حلقات  جمموعة  خاللها  يتوزع  دقيقتني  دائرتني  باجلميع  يحيط  ومئة. 

       oo O oo O oo O :بال�سكل التايل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني دقيقتني: حممد / ر�سول / اهلل/ بخ

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
مالحظات: زائف يف زمانه وامل�سكوكة عليها طالء من الف�سة.

(Forgery of the time, copper dirham with silver wash.)

  ABBASID COINS  العبا�سيون

157هـ مدينة ال�س فا دره 10
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة �سبع وخم�سني ومئة
            o o o o o  اجلميع �سمن دائرتني

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: o / حممد / ر�سول / اهلل / بخ بخ
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون.
بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
 )الع�س 1984: 334 رقم 1485(

الف�سة، به  اإىل نف�س الفرتة، عليه طالء من  مالحظات: درهم زائف يعود 
ثقبني.

(Forgery of the time, copper dirham with silver wash.)

158هـ136 ابو جعفر املن�سور
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

اأران 153 هـ س�ف 11
الوج: يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س باأران �سنة ثلث وخم�سني ومئة
بن  املهدي حممد /   / به  اأمر  دائرة: ا  الو�سط �سمن  الهر: يف 

اأمري املوؤمنني
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون
الوزن:2.6  غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 

(Shamma 1998: 224, No. 2)

مالحظات: طراز معدل.

افريقية  146 هـ س�ف   12
الوج �سرب هذ / اا لفل�س / بافريقية

الهر �سنة �ست / واأربعني / وماية
الوزن: 3 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

  )Lavoix 1977: vol. I, No. 1552(
من  افريقية  على  واليًا  كان  اخلزاعي  ال�سعث  بن  حممد   *
الوهاب  عبد  ن�سر  100(،لقد  765-148/750-143)زامباور1980 

افريقيا  ال�سرب  مدينة  وكانت   ،)53  :1966 )�سنة  اثلة  م�سكوكة 
اإذ  وليته  بداية  كتابة  زامباور يف  اختلف مع  »ا«، كما  تنتهي باحلرف 

ذكر اأنها كانت �سنة 142.

افريكية 149 هـ س�ف 13
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك 

له /*
            o o o o دائرة خارجية

الهر يف الو�سط �سمن دائرة:*/ حممد / ر�سول / اهلل /* 
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بافريكية �سنة ت�سع واأربعني ومئة. 

دائرة خارجية.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

كتبت  التي  للم�سكوكة  خالفًا  وردت(،  )هكذا  افريكية  مالحظات: 
افريقية.

ـ158136ابو جعفر املن�سور
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الب�سرة 143 هـ س�ف 14
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل / وحده

يحيط به دائرة تتوزع حولها حلقات بال�سكل التايل:


الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بالب�سرة �سنة ثلث واأربعني ومئة

الوزن: 3 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
املراجع: لذكر لها يف املراجع.

الب�سرة 143هـ س�ف 15
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بالب�سرة �سنة ثلث واأربعني ومئة.
اجلميع �سمن ثالث دوائر. يحيط بها اأربع حلقات موزعة ب�سكل مت�ساوي.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / 
بقايا  الب�سرة.  املوؤمنني )يف(  اأمري  بن  املهدي  به  اأمر  ب�سم اهلل ا   املدار

دائرتني خارجيتني.
الوزن: 4.9 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

املراجع: لذكر لها يف املراجع.

  ABBASID COINS  العبا�سيون

الب�سرة 143هـ س�ف 16
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بالب�سرة �سنة ثلث واأربعني ومئة.
باجلميع  ويحيط  حلقات  حولها خم�س  يتوزع  دقيقتني  دائرتني  باجلميع  يحيط 

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ا اأمر به الأمري ا�سمعيل بن علي اأ�سلحه اهلل لأهل الب�سرة.
ال�سكل  و�سم م�ستطيل  امل�سكوكة  بل عددها خم�سة على هر  نقاط  بها  يحيط 

بداخله »املهدي«.
الوزن: 5.3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  

 (Lowick 1996: p.342, No. 436)
 Within rectangular countermark املهدي •

ـ158136ابو جعفر املن�سور
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158هـ136 ابو جعفر املن�سور
145هـ ب س�ف 17

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
)واأربعني  خم�س  �سنة  ببلخ  الفل�س  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم    املدار

ومئة( دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني:         حممد/ ر�سول / اهلل / 

املدار ا اأمر به الأمري حممد بن اأمري املوؤمنني على يدي عبد الرحمن، 
بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
(Lowick 1996: 378, No.776)

  ABBASID COINS  العبا�سيون

146هـ زنة ح س�ف 19
الوج يف الو�سط: ب / ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

باجلميع  يحيط   ...... اكر  علي  بن  �سح)كذا(  الأمري   ......   املدار 
دائرة من احلبيبات.

الهر يف الو�سط:  حممد / ر�سول / اهلل
املدار �سرب هذا الفل�س بخزنة حلب �سنة �ست واأربعني ومئة

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
(Lowick 1996: 318, No.188)

145هـ ب س�ف 18
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

خم�س )واأربعني  �سنة  ببلخ  الفل�س  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم    املدار
ومئة(. بقايا دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني:      /حممد/ ر�سول/ اهلل/ 
املدار ا اأمر به الأمري حممد بن اأمري املوؤمنني على يدي عبد الرحمن. 

بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

 )Lowick 1996: 378, No.776(
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158هـ136 ابو جعفر املن�سور
 ن�سرين 139 هـ س�ف 20

الوج يف الو�سط: ......... / .......... / ل �سريك له
دائرة  باجلميع  ومئة( يحيط  )وثلثني  ت�سع  �سنة  بقن�سرين   ......  املدار

خارجية.
الهر يف الو�سط:     / حممد / ر�سول / اهلل

املدار اأمري املوؤمنني اأمر .................... 
الوزن:2.3  غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

  ABBASID COINS  العبا�سيون

157هـ مدينة ال�س س�ف 21
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

وخم�سني  )�سبع(  �سنة  ال�سالم  دينة  الفل�س  هذا  �سرب  اهلل  املدارب�سم 
باجلميع  ويحيط  بهما حلقات �سغرية  يحيط  داخليتني  دائرتني  ومئة، �سمن 

    دائرة خارجية
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: حممد / ر�سول / اهلل / عدل

املدار ب�سم اهلل ا اأمر به عبداهلل عبداهلل اأمري املوؤمنني اعز اهلل ن�سره، 
دائرة خارجية.

الوزن: 6.2 غرام. القطر:  26 ملم. املحور: 
مالحظات: يوجد اأعلى مركز ماأثورة الظهر حلية غائرة ثالثية ال�سكل  كما 

ل يظهر قو�س احلرف ع اخلا�س بكلمة �سبع.

بن ع س س�ف 22
الوجه: ل له / اهلل وحده /ل �سريك له

املدار: ب�سم.......�سلح بن علي اكرمه اهلل
الظهر: حممد / ر�سول / اهلل )كلها معكو�سة(

املدار: ...............هذا الفلـ.......
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

العبا�سية 164هـ دره 24
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم .......بالعبا�سية �سنة اأربع و�ستني ومئة
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: »        « / حممد / ر�سول / اهلل/ يزيد

املدار حممد ر�سول )اهلل( اأر�سله بالهدى ودين.............
الوزن: 1.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:  

درهم  وهر  الدرهم  هذا  هر  طراز  بني  ت�سابه  يوجد  مالحظات: 
�سرب العبا�سية �سنة 166هـ )الع�س 1984 : 345  رقم 1520(.

169هـ158 حممد املهدي
ان 168 هـربيا دره 23

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
و�ستني  ثمان  �سنة  باذربيجان  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار

O O O O O  ومئة. دائرتني خارجيتني
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل / عليه 

و�سلم / اخلليفة املهدي / ن�سري
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار

الدين كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 

العبا�سية 166هـ دره 25
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالعبا�سية �سنة �ست و�ستني ومئة يحيط 
 o o o o o o باجلميع دائرتني يتوزع حولهما

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: بخ             / حممد / ر�سول / اهلل / يزيد
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين

كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

)Mitch 1977 :Nos.165-166( 166-165( )الع�س 1984: رقم 1519-1520(
(BMC vol. I: No.111; Lavoix1977 vol.I: No.712; Lowick1996 

: 54. No. 129) 

مالحظات: يتميز هر هذا الدرهم بوجود كلمة بخ واىل ي�سارها �سكل �سعاعي 
داخل دائرة.
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

167هـ سر ال�س� دره 26
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بق�سر ال�سالم �سنة �سبع و�ستني 
دائرة  باجلميع  يحيط   ، دوائر  ثالث  �سمن  اجلميع  ومئة. 

خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل / عليه 

و�سلم / اخلليفة املهدي / بخ
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الوزن: 3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 

 (Tiesenhausen1873: 111, No.1026) (Lowick 1996: 180, 

No.1473)

167هـ سر ال�س� دره 27
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بق�سر ال�سالم �سنة �سبع و�ستني ومئة، 
اجلميع �سمن ثالث دوائر   

�سلى اهلل /عليه  اهلل   ر�سول /  دائرة: حممد  الو�سط �سمن  الهر يف 
و�سلم / اخلليفة املهدي / بخ

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
 (Tiesenhausen 1873: 111, No.1026)  (Lowick 1996: 180, No.1473)

169هـ158 حممد املهدي
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

168هـ سر ال�س� دره 28
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بق�سر ال�سالم �سنة ثمان و�ستني ومئة 
اجلميع �سمن ثالث دوائر      

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: • • / حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل /
عليه و�سلم / اخلليفة املهدي/ بخ

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني اخلارجة من احلبيبات.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
)الع�س 1984: 346 رقم 1522(

 (Lowick 1996: 180, No.1474)

(Tiesenhausen 1873: 113, No.1041)

(Artuk 1970: vol.I, 56, No:205) 

167هـ مدينة ال�س فا دره 29
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة �سبع و�ستني 
     oo O   oo   O   oo   O ومئة. ثالث دوائر خارجية

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل / عليه 
و�سلم / اخلليفة املهدي / 

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

مالحظات: درهم زائف من النحا�س عليه طالء من الف�سة يعود اإىل 
نف�س الفرتة، وبه خم�سة ثقوب.

(Forgery of the time, copper dirham with silver wash).

169هـ158 حممد املهدي



72

  ABBASID COINS  العبا�سيون

162هـ سدم س�ف 30
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ...هذا الفل�س بدم�سق �سنة ثنتني و�ستني ومئة
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل

املدار:    
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:  

غري من�سور.

عمان 158هـ س�ف 31
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ا اأمر به الأمري .............. بن اأمري املوؤمنني
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بعمان �سنة ثمان وخم�سني ومئة
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

188)الريموك  �سنة  �سرب  انه  على  خطاأً  النرباوي  الفل�س  ن�سر هذا  لقد   •
للم�سكوكات العدد الأول 1989: 25 رقم )8 كما ن�سره �سما وقراأه خطاأً على انه 

�سرب �سنة 180)�سما 1998: 141 رقم 2(

الكوفة 163هـ س�ف 32
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني حتيط بها حلقات يظهر منها ثالث: ل 

اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له /•• 
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: • / حممد / ر�سول / اهلل / بركه

املدار ا اأمر به املهدي حممد اأمري املوؤمنني بالكوفة �سنة ثلث و�ستني
الوزن: 1.8  غرام. القطر: 16 ملم. املحور: 

 (Lowick 1996: 346, No. 478) 

• مالحظات: مل تظهر كلمة مئة بعد التاريخ لأن الفنان مل يحت�سب امل�سافة 
جيدا فلم يبق مت�سع لنق�سها.

169هـ158 حممد املهدي
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الكوفة 168هـ س�ف 33
اإل / اهلل وحده / ل �سريك له                 الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله 

O O O O O
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / بركة

املدار ا اأمر به املهدي حممد اأمري املوؤمنني بالكوفة �سنة ثمان و�ستني 
ومئة. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.8 غرام. القطر:18 ملم. املحور: 
 (Lowick 1996: 348, No.497) 

الكوفة 168هـ س�ف 34
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني يتوزع خاللها خم�س حلقات: ل اله اإل / 

O O O O O • / اهلل وحده / ل �سريك له
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل / بركة

املدار ا اأمر به املهدي حممد اأمري املوؤمنني بالكوفة �سنة ثمان و�ستني 
ومئة

الوزن: 3.1 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 
 (Lowick 1996: 348, No. 496) 

.)Varian).مالحظات: طراز معدل

170هـ169 الهادي مو�س
افريقية  170هـ دره   35

الوجه: يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
اجلميع  ومئة،  �سبعني  �سنة  بافريقية  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم  املدار: 

O O O O O سمن دائرتني�
الظهر: يف الو�سط �سمن دائرة داخلية: يز / اخلليفة الهادي / ا اأمر به 

هرون / ويل عهد امل�سلمني / يد
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون . اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

خطاأ يف نق�س ا�سم املدينة. •  يوجد 

169هـ158 حممد املهدي
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193هـ170 هارون الر�سيد
ارمينية 182هـ دره 36

الوج يف الو�سط: ل اله اإل اهلل وحده / ل �سريك له
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بارمينية �سنة اثنني وثمنني ومئة

يحيط باجلميع دائرتني من احلبيبات يتوزع حولها ازواج من احللقات يظهر 
OO OO OO   منها ثالثة

الهر يف الو�سط �سمن دوائر من احلبيبات: �سعيد بن / حممد ر�سول / 
اهلل الأمني ويل / عهد امل�سلمني / �سلم

كره   ....... ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الون 2.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
.)missing edge( مالحظات: طرفها مك�سور

)Tiesenhausen 1873: 148, No.1332(
 -  172 �سنة  للمو�سل   وال اأنه  على  الباهلي  �سلم  بن  �سعيد  ا�سم  ورد  لقد   •
 وال اأنه  على  م�سلم  بن  �سعيد  ا�سم  ورد  57(.كما   :1980 176هـ )زامباور 

لأرمينية �سنة 182-180هـ )ك�سي�سيان 1997: 47(،كما ورد الأ�سم يف نف�س 
 142 املرجع يف اجلدول اخلا�س باحلكام العرب الذي اأعده غيفونتنيان �س 
بال�سكل التايل: �سعيد بن �سامل بن قتيبة البهيلي. وقد ورد ا�سم �سعيد بن �سلم 
على انه وال على اجلزيرة �سنة 180هـ يف كل من ابن الثري 1998 م 5 �س 

311، الإزدي 1967: 289 .

افريقية 180هـ دره 37
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بافريقية �سنة ثمنني ومئة. اجلميع �سمن 
O O O O O O دائرتني

O / يف الو�سط �سمن دائرة: هرثمة / حممد ر�سول اهلل هرال
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون . بقايا ثالث دوائر خارجية.
الوزن: 1.2 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

مالحظات: ُويّل هرثمة بن اأعني افريقية من  179 - 180                                
  (Zambaur 1980: 100; Artuk 1970: 98, No.414) 
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ارا 193هـمدينة ب دره 38
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة بخارا �سنة ثلث وت�سعني 
ومئة. اجلميع �سمن دائرتني من احلبيبات   O O O O O ودائرة 

خارجية من احلبيبات.
•/ عـ / حممد /  الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: 

ر�سول / اهلل / حموية
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار

الدين كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  

• تختلف عن اجلميع بوجود حبيبة اأعلى احلرف عـ 
)الع�س 1984 : رقم 1683(

(Lowick 1996: 278, No.2534; Tiesenhausen 1873: 

172, No.1544 ; BMC vol.I: No.167)

185 هـ مدينة ب دره 39
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة بلخ �سنة خم�س وثمنني 
      O oo O oo O oo و مئة. اجلميع �سمن ثالث دوائر

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: O O / حممد ر�سول اهلل / ا اأمر 
به الأمري ويل/ عهد امل�سلمني الأمني / حممد بن اأمري املوؤمنني / بخ

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
الدين كله ولو كره امل�سركون

الوزن: 2.9 غرام.  القطر : 25 ملم. املحور: 
مالحظات: يتميز بوجود حلقتني اأعلى كلمة حممد

193هـ170 هارون الر�سيد



76

  ABBASID COINS  العبا�سيون

193هـ170 هارون الر�سيد
182 هـ ر مدينة دره  40

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة زر �سنة اثنني وثمنني ومئة

O O O O O اجلميع �سمن دائرتني
الهر يف الو�سط �سمن دائره: علي / حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل عليه 

و�سلم / اخلليفة الر�سيد / همام / بخ
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.6 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: 412 رقم 1715( ليذكر احللقات
(Tiesenhausen 1873: 148, No.1323; Lowick1996, No.2430) 

تختلف بعدد و�سكل احللقات

ستان 171 هـ�س� دره 41
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سج�ستان �سنة اأحدى و�سبعني ومئة. 
يحيط باجلميع دائرتني يتوزع حولها حلقات يظهر منها ثالث.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل / 
عليه و�سلم / اخلليفة املهدي / بخ        بخ

املدار غري وا�سح 
الوزن:2.8  غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: رقم 1616(
مالحظات: لح كلمة عبد ُكتبت عموديًا وقد تكون عبد اأو عيد، لقد ن�سر 

لويك �سبيهًا له �سرب �سنة 172هـ
 (Lowick 1996: 262, No.2366) 

ــد
ــــــ

ــــــ
عبـ
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العبا�سية 171 هـ دره 42
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اله )كذا( وحده / ل �سريك له

اأحدى  بالعبا�سي�سنة )كذا(  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  املدار ب�سم 
و�سبعني ومئة. اجلميع �سمن بقايا دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:بخ / حممد / ر�سول 
/ اهلل /يزيد

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
الدين كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
  (Lavoix:vol.I, 1977, No.807) (الع�س 1984: 382 رقم 1627(

  (BMC vol .1: No.183-184)  (Artuk 1970: vol.I 1970, No.242) 

مالحظات: يالح ان ا�سم مدينة ال�سرب العبا�سية اندم مع كلمة 
�سنة ف�سقط احلرف الأخري) التاء املربوطة( من كلمة العبا�سية.

مدية 176 هـامل دره 43
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملحمدية �سنة �ست و�سبعني 
     oo O    oo  O    oo  O ومئة. اجلميع �سمن دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة م�سننة: �سالم / حممد ر�سول اهلل 
/ ا اأمر به حممد / بن اأمري املوؤمنني / معوية

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
الدين كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  
رقم   392  :1984 )الع�س  عند  املن�سور  عن  تختلف  مالحظات: 
ا�سم                  بوجود   (Lowick 1996: 200, Nos.1702-3  )  (1650

) معاوية( بدًل من �سرد وكان اخر هور ل�سم )معوية( معاوية على 
نقود املحمدية املعروفة لدينا �سرب �سنة 173 هـ.

193هـ170 هارون الر�سيد
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مدية 177 هـامل دره 44
الوج: يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملحمدية �سنة �سبع و�سبعني 
         oo   O oo     O oo     O ومئة. اجلميع �سمن دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: �سالم / • / حممد ر�سول اهلل / 
ا اأمر به الأمري حممد / ويل عهد امل�سلمني / عثمن بن زفر

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
يتوزع  خارجية  دائرة  �سمن  امل�سركون. اجلميع  كره  ولو  كله  الدين 

عليها خم�س حلقات �سغرية.
الوزن: 2.5 غرام. القطر:  23 ملم. املحور: 

للدرهم  �سبيهًا  ن�سر  لقد   )Lowick 1996: 202, No.1709(
ن�سر خم�سة  اأنه  الظهر"زمن"، اإل  ماُكتب على  وقراأ  نف�سه  والتاريخ 

دراهم �سبيهه �سنة  179  وقراأ الكلمة زفر.

مدية 180 هـامل دره 45
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب )هذا الدرهم بال( حممدية �سنة ثمنني و 
مئة. اجلميع �سمن ثالث دوائر  ooO  ooO  ooO .دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: و / حممد ر�سول اهلل / ا اأمر به

 الأمري الأمني / حممد بن اأمري املوؤمنني / جعفر
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى )ودين احلق ليظهره على 

الدين كله ولو كره( امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

   )Lavoix:1977 vol.I,  No.816(  (1656 رقم   :1984 (الع�س  قارن 

 (Artuk 1966: 114, No.466)  (Lowick 1996: 204, No.1740

193هـ170 هارون الر�سيد
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مدية 182 هـامل دره 46
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملحمدية �سنة اثنني وثمانني 
o o o o o  ومئة. اجلميع �سمن ثالث دوائر

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني:           / حممد ر�سول اهلل / ا 
اأمر به الأمري الأمني / حممد اأمري املوؤمنني / جعفر

ليظهره على  ودين احلق  بالهدى  اأر�سله  ر�سول اهلل  املدار حممد 
الدين كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
)الع�س  1984: 395 رقم 1659(

مالحظات: طراز معدل، يالح عدم وجود حرف )و( ويوجد بدًل 
منه ال�سكل التايل،        ، قارن مع الطراونة 2002: 335 رقم 151 ، 

508 رقم   :168 ا�سماعيل غالب 1312: 
)Lavoix 1977 : vol.I, ,p.193، No.818)

193هـ170 هارون الر�سيد
176 هـ مدينة ال�س دره 47

الوج يف الو�سط: ل اله اإل/  اهلل وحده / ل �سريك له
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة �ست و�سبعني 
احللقات  من  جمموعة  حولهما  يتوزع  دائرتني  باجلميع  يحيط  ومئة 

      O  o   oo O   oo   O     :بال�سكل التايل
 / و�سلم  عليه   / اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول/   حممد  الو�سط:  يف   هرال

اخلليفة املهدي/ هرون 
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. يحيط بها خم�س حبيبات موزعة على املدار.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:    

املراجع : لذكر لها يف املراجع.
مالحظات: اخلليفة املهدي اأحد األقاب اخلليفة هارون الر�سيد، وقد ورد 
ربت دينة ال�سالم يف �سنوات خمتلفة عرفنا منها  على دراهمه التي �سُ

�سنة 170، 172، 176، 178، 192 )الزيود 2010 :265(.

193هـ170 هارون الر�سيد
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180 هـ مدينة ال�س دره   48
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة ثمنني ومئة
 o O    o O     o   O  اجلميع �سمن دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: و / حممد ر�سول اهلل / ا اأمر به 
الأمني ويل / عهد امل�سلمني الأمري / حممد بن اأمري املوؤمنني / جعفر

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
 (Artuk 1970: 105, No.434)

182 هـ مدينة ال�س دره 49
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة اثنتني وثمنني ومئة
يحيط باجلميع دائرتني يتوزع حولها خم�سة ازواج من احللقات 

oo    oo   oo   oo    oo

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني دقيقتني: حممد ر�سول اهلل / ا اأمر به 
الأمري الأمني / حممد بن اأمري املوؤمنني / جعفر

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
منها  يظهر  حلقات  حولها  يتوزع  دائرة  باجلميع  يحيط  امل�سركون،  كره  ولو 

اأربعة.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 27 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: 419، رقم 1740(
)Variant( مالحظات: طراز معدل

193هـ170 هارون الر�سيد
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سا�س 190 هـمعدن ال دره 50
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم عدن ال�سا�س �سنة ت�سعني ومئة
o o o o o اجلميع �سمن دائرتني

به  اأمر  ا   / اهلل  ر�سول  حممد   / علي  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال
الأمري املاأمون / عبداهلل بن اأمري املوؤمنني ويل / ويل عهد امل�سلمني / الن�سر
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: 427 رقم 1765(
(Lavoix 1977 Vol.I. : No.848) (BMC vol I: 84, No.228) 

193هـ170 هارون الر�سيد
الب�سرة 174 هـ س�ف فا دينار 51

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
ومئة.  و�سبعني  اأربع  �سنة  بالب�سرة  الفل�س  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار

يحيط باجلميع دائرتني يتوزع حولها حلقات يظهر منها اأربعة.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني دقيقتني: حممد / حممد/ ر�سول/ اهلل 

/ بن ا�سحق 
املدار ب�سم اهلل ا اأمر به الأمري �سليمن بن اأمري املوؤمنني اأ�سلحه اهلل.

الوزن: 4.8 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
(Lavoix 1977 Vol.I: No. 1562; Lowick 1996: No. 454)  

مالحظات: الفل�س مطلي ذهب.
(Forgery of the time, copper fals plated with gold).  
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الب�سرة 175هـ س�ف 52
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بالب�سرة �سنة خم�س و�سبعني ومئة 
يحيط باجلميع دائرتني يتوزع حولها حلقات يظهر منها ثالث.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني دقيقتني: على يدي / حممد / ر�سول 
اهلل / املهلب

املدار ب�سم اهلل بركة من اهلل لويل عهد امل�سلمني املهدي حممد بن اأمري 
دائرتني  باجلميع  يحيط  جعفر.  بن  عي�سى  الأمري  به  اأمر  ا  املوؤمنني 

خارجيتني.
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

192هـ سدم س�ف 53
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني حتيط بها خم�س حلقات: ل ا•له ال /• 

اهلل وحده / ل �سريك له /••
يحيط باجلميع دائرة خارجية. يظهر اأربع حلقات.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / قـ 
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدم�سق �سنة ثنتني وت�سعني ومئة. يحيط 

باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

(Lavoix 1977 Vol.I: No. 1580; Lowick 1996: 316, No. 163)

مالحظات: طراز معدل )Variant(، يختلف يف عدد وتوزيع احلبيبات / 
يوجد لدينا منها ع�سر م�سكوكات، لها التاريخ نف�س التاريخ.

192هـ سدم س�ف 54
/و  له  �سريك  ل   / وحده  اهلل   / ال  اله  ل  دائرة:  الو�سط �سمن  الوج يف 

o   o   o   o   o يحيط بالدائرة
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / قـ

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدم�سق �سنة اثنتني وت�سعني ومئة
الوزن:2.9  غرام. القطر: 19 ملم. املحور:  

(Lowick 1996 : 316, No. 163)  (Lavoix 1977 Vol.I : No. 158) 

 )Variant(مالحظات: طراز معدل

193هـ170 هارون الر�سيد
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193هـ170 هارون الر�سيد
 سدم س�ف 55

الوج يف الو�سط �سمن دائرة ذات اهداب: ل اله / ال اهلل
املدار دم�سق �سنة

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل/ 
املدار هرون اأمري ......................

الوزن:4.8  غرام. القطر: 19 ملم. املحور:  
 (Ilisch 1993 : No. 251)

مالحظات: الفل�س من طراز اذرعات، �سرب ثانية على طراز 
.)Overstruck( دم�سق

سدم س�ف 56
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار .......بدم�سق �سنة .............
الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول/ اهلل/ بخ

املدار ..... على يدي عي�سى بن ابان      
الوزن:3.7  غرام. القطر: 17 ملم. املحور:    

ر�سو�س ابر س�ف 57
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

باجلميع  ابرطر�سو�س.........يحيط  هلل  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار
دائرة من احلبيبات.

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل
غري مقروء..... نeا اأمر به الأمري هر املدار

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
حممد  طر�سو�سي،  املعنى  في�سبح  اإىل،  الن�سبة  بالفار�سية،  تعني  اآبَر   •

التوجني 1980 �س: 55(
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193هـ170 هارون الر�سيد
180هـ وا�س س�ف  58

ال / اهلل  اله  املركز: ل  الو�سط �سمن دائرتني متحدتي  يف   الوج
وحده / ل �سريك له. يحيط باجلميع خم�س حلقات.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: O / حممد / ر�سول /     / اهلل / •
الوزن: 2.4  غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 

198هـ193 الأمني
196هـ مدينة ب دره 59

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له /  
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة بلخ �سنة �ست وت�سعني ومئة. 

o o o o o o  بقايا دائرة خارجية
به  اأمر  ر�سول اهلل / ا  و / حممد  دائرة:  الو�سط �سمن  الهر يف 
الأمري املاأمون / عبداهلل بن اأمري املوؤمنني ويل / ويل عهد امل�سلمني / بخ

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

ال�سطر  اأ�سفل  مثلث  �سكل  يوجد   ،)Variant( معدل مالحظات: طراز 
الخري من مركزالوجه.

ند 194هـمدينة �سمر دره 60
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة �سمرقند �سنة اأربع وت�سعني 
O O O O O ومئة. اجلميع �سمن دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول اهلل / ا اأمر به 
الإمام املاأمون / ويل عهد امل�سلمني / عبداهلل بن اأمري املوؤمنني / الف�سل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 3.1 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
   BMC vol.I: 88, No. 238; Tiesenhausen 1873: No.1579

) الع�س 1984: 436 رقم 1794(
• طراز معدل )Variant)،  اإذ لتوجد كلمة الإمام عند الع�س واحللقات 

 (BMC)خمتلفة عند
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217هـ198 املاأمون
سر مدينة ا�س مل ي دينار205هـ 61

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / املغرب
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 

الدين كله
الهر يف الو�سط: هلل طاهر / حممد / ر�سول / اهلل / ال�سري

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدي �سنة خم�س ومئتني
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: 244 رقم 1141(
(Yapi Kredi Gold Coin Collection 2005: 318, No. 

13471)

 مالحظات: يذكر الع�س ان هذا الدينار نادر وله مثيل يف متحف
ANS جامعة فيالدلفيا وهو معار ملتحف جمعية الُنّميات الأمريكية   
(According to al-Ush it is a unique dinar).

ند 198هـسمر� دره 62
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له/ •

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة �سمرقند �سنة ثمان 
وت�سعني ومئة. اجلميع �سمن ثالث دوائر  O O O O O O. دائرة 

خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل وبه / حممد ر�سول اهلل /

 ا اأمر به الإمام / املاأمون اأمري املوؤمنني / الف�سل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
(BMC vol.I: 102 No. 286; Tiesenhausen 1873 : 

No.1679; Lowick  1996: No.2665)

)الع�س 1984: 472 رقم 1908( )�سما 1995: 597 رقم 566( 
)الطراونة 2002: 388 رقم 204(

يف  حبيبة  وجود   يالح  ،(Variant) معدل  طراز  مالحظات: 
اأ�سفل )ل�سريك(.
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ند 198هـسمر� دره دره 63
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة �سمرقند �سنة ثمان وت�سعني 
O O O O O   ومئة. اجلميع �سمن دائرتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل وبه / حممد ر�سول اهلل / ا 
اأمر به الإمام / املاأمون اأمري املوؤمنني / الف�سل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرتني خارجيتني.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 
)�سما 1995: 597 رقم 567(

ال�سابقة  امل�سكوكة  عن  يختلف   ،(Variant) معدل  مالحظات:طراز 
بعدم وجود حبيبة اأ�سفل كلمة �سريك له. وعدد احللقات خم�س فقط.

مدية 195هـامل دره 64
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له /* 

املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملحمدية �سنة خم�س وت�سعني 
ومئة

املدار الا: طاهر /  بن احل�سني   /  موىل    املاأمون
به  اأمر  ا   / اهلل  ر�سول  حممد   / هلل  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الظهر

عبداهلل عبداهلل / املاأمون اأمري املوؤمنني /الف�سل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.
الوزن: 3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

 )Miles 1938: N.H.R, No.96.1()1846 الع�س  1984 رقم( 

217هـ198 املاأمون
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مدية 195هـامل دره 65
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

املدارالدا ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملحمدية �سنة ت�سع
 ومايتني. دائرة داخلية.

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويوؤمئذ يفرح
 املوؤمنني بن�سر اهلل. دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / طلحه
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون 
اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
)Miles 1938: N.H.R, No.111A( )746 سما 1995: 695 رقم�(

200هـ مدينة ال�س دره 66
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة مائتني. يحيط 
باجلميع دائرتني دقيقتني يتوزع حولها جمموعة حلقات 

                     
ذو  ر�سول / اهلل/  دائرتني: هلل / حممد /  الو�سط �سمن  يف   هرال

الريا�ستني  
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة يتوزع حولها حلقات يظهر 

منها ثالث.
الوزن:3.0  غرام. القطر: 24 ملم. املحور:  

)الع�س 1984: رقم 1883( طراز معدل )Variant( ،)�سما 1995: 
327 رقم 34 اأ(

217هـ198 املاأمون
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217هـ198 املاأمون
217هـ مدينة ال�س دره   67

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة �سبع ع�سر 

ومائتني
املدار الا  هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل.

 يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 28 ملم. املحور: 
 )Tiesenhausen 1873 : No.1831) )77 سما 1995: 346 رقم�(

اأعاله الرمز     الذي  يقع بني  مالحظات: ليوجد يف املرجعني املذكورين 
كلمتي،"اهلل" و" هلل" اللتني يف بداية ونهاية املاأثورة التي مدارالوجه.

مرو 217هـ دره 68
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

ع�سر  �سبع  �سنة  رو  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
ومائتني

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل

يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 3 غرام. القطر:  24 ملم. املحور: 
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198هـ رعاا س�ف 69
الوج يف الو�سط: ابن �سريح / للمامون /               . بقايا دائرة 

خارجية.
توجد اأربع حلقات.ب

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل
املدار �سرب هذا الفل�س باذرعات �سنة ثمان وت�سعني )ومئة(

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
 )Ilish 1993:  )1 رقم   88  :  1998 شما  )شما1995 371  رقم103، 

 No.245(

رعاا س�ف 70
الوج حممد / ر�سول / اهلل

املدار.......عات
   / ابن �سريح / للماأمون هرال

الوزن  : 24 غرام. القطر:  24 ملم. املحور:
(Ilish 1993: No.245)

مالحظات: يوجد منها اثنتان �سمن مقتنيات املتحف.

القد�س 217هـ س�ف 71
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني ي�سل بينهما خطوط متوازية: ل اله 

اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / 
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / بخ

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بالقد�س �سنة �سبع ع�سرة ومئة
الدائرة  خط  تقطع  و�سبع  القد�س  لكلمتي  والعني  ال�سني  حرف  نهايات 

لت�سل كلمة بخ يف الو�سط.
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 19ملم. املحور: 

مالحظات: طراز معدل)Variant)،عما ن�سره �سما                                                              
   )2 رقم   .135 )�سما 1998: 

217هـ198 املاأمون
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القد�س 217هـ س�ف 72
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني ي�سل بينهما خطوط متوازية: ل 

اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له /     
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل/ بخ

املدار ... �سرب هذا الفل�س )بالقد�س �سنة( �سبع ع�سرة ومائتني
يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
مالحظات: طراز معدل )Variant)، عما ن�سره �سما                                                     

   )2 رقم   .135 )�سما 1995: 

227هـ218 با املعت�س
ن�سيبني 221هـ دره 73

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
اأحدى  �سنة  بن�سيبني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 

وع�سرين ومائتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ...... يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل

يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.
 / اهلل   / ر�سول   / حممد   / هلل  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

املعت�سم باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:

217هـ198 املاأمون

221هـ سدم س�ف 74
O /يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له الوج

املدار:ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدم�سق �سنة اإحدى وع�سرين ومئتني
)هر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل /اغـ)رال

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

مالحظات: التاريخ غري من�سور
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221هـ سدم س�ف 75
O / يف الو�سط: • / ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له الوج

اجلميع �سمن دائرتني دقيقتني.
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدم�سق �سنة اثنني وع�سرين ومائتني

يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني:  هلل / حممد/ ر�سول/ اهلل/ ا�سحق

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ..................
غرام. القطر: 21 ملم. املحور:   الوزن: 2.8  

   )2 رقم   .135 )�سما 1998: 
(Variant) مالحظات: طراز معدل

221هـ سدم س�ف 76
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني دقيقتني: ل اله ال / اهلل وحده / ل 

�سريك له / O �سـ
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بدم�سق �سنة خم�س وع�سرين ومائتني

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل/ ا�سحق
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  )اهلل(  ر�سول  حممد   املدار

الدين كله
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

227هـ218 با املعت�س

232هـ227 با الوا
232هـ سدم دره 77

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بدم�سق �سنة اثنني وثلثني 

ومئتني
املدار الا ...ل و..من بعد ................اجلميع �سمن دائرتني 

خارجيتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل / الواثق باهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
.)Cracked( مالحظات: به �سرخ
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247هـ232 ا ع املتوك
الب�سرة 239هـ دره 78

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده ل / �سريك له / ابو عبداهلل
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب ...... رة �سنة ت�سع وثلثني ومائتني

املدار الا هلل الأمر من قبل .............. بن�سر ........... 
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املتوكل 

على اهلل
املدار حممد ....... احلق ليظهرة على الدين كله ولو ................

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

233هـ سدم دره 79
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

وثلثني  ثلث  �سنة  بدم�سق  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 
ومئتني. حتيط باجلميع دائرة داخلية.

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويوؤمئذ يفرح املوؤمنني بن�سر 
اهلل. دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املتوكل 
على اهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
مالحظات: التاريخ غري من�سور.
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233هـ سدم دره 80
ل   / وحده  اهلل   / اإل  اله  ل  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج

�سريك له / ابو عبداهلل
املدارالدا ب�سم اهلل )�سرب هذا ا( لدرهم بدم�سق �سنة 

ت�سع وثالثني ومائتني. دائرة خارجية.
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون 

بن�سر اهلل. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل 

/ املتوكل على اهلل
املدار )حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين (كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.

الوزن: 2 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 
مالحظات: امل�سكوكة مك�سورة وُفقد جزٌء منها                                                      

 )missing edge(. التاريخ غري من�سور.

الكوفة 241هـ ما دره 81
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / املعتز 

باهلل
الكوفة  ماه  دينة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 

�سنة اإحدى واأربعني ومايتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون 

بن�سر اهلل
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / 

املتوكل على اهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 

الدين كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

247هـ232 ا ع املتوك
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247هـ232 ا ع املتوك
مرو 240هـ دره 82

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو 
عبداهلل

اأربعني ومائتني.  املدارالدا ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم رو �سنة 
دائرة خارجية.

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل. 
دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املتوكل 
على اهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.

الوزن: 3 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:
مالحظات: التاريخ غري من�سور

251هـ248 امل�ستعني با
250هـ سدم دره 83

اإل / اهلل وحده / ل �سريك له /العبا�س بن /  اله  الو�سط: ل  يف   الوج
اأمري املوؤمنني

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بدم�سق �سنة خم�سني ومائتني
املدار الا هلل الأمر............... اهلل

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / امل�ستعني 
باهلل

املدار حممد ..... اهلل اأر�سله با..........  
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:
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251هـ248 امل�ستعني با
م�سر 250هـ دره 84

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / العبا�س بن / 
اأمري املوؤمنني

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم �سر �سنة خم�سني ومائتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل
يف�سل بني املدارين دائرة داخلية ويحيط باملدار الثاين دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / امل�ستعني 
باهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون

الوزن: 3.0 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:

  ABBASID COINS  العبا�سيون

255هـ251 املعتز با
254هـ سدم دره 85

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بدم�سق �سنة اأربع وخم�سني 

ومايتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون.......... 

اهلل  يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول / اهلل / املعتز باهلل 

/ اأمري املوؤمنني
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون . يحيط باجلميع دائرة خارجية.
غرام. القطر:  22 ملم. املحور:  الوزن: 2.2 
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مكة 253هـ دره دره 87
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

وخم�سني  ثلث  �سنة  كة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
ومائتني

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

املعتز  الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل /  الهر يف 
باهلل / اأمري املوؤمنني

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون

الوزن: 3.0 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

  ABBASID COINS  العبا�سيون

255هـ251 املعتز با
م�سر 252هـ دره 86

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم �سر �سنة اثنني وخم�سني 

ومائتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
املعتز  الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل /  الهر يف 

باهلل / اأمري املوؤمنني
املدار ........ اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره 

امل�سركون
الوزن: 3.0 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 
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255هـ251 املعتز با
ن�سيبني 251هـ دره 88

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / •
اإحدى  �سنة  بن�سيبني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الو املدار 

وخم�سني ومائتني
اهلل.  بن�سر   ................... و  قبل  من  الأمر  هلل   اال املدار 

دائرتني خارجيتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املعتز 

باهلل / اأمري املوؤمنني
املدار مطمو�س. دائرة خارجية.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
)الع�س 1984: 499 رقم 2021(. اعتربه نادر.

(Variant) مالحظات: طراز معدل

279هـ256 ا املعتمد ع
263هـ هالبني دره 89

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / حممد
ثلث  �سنة  بالبنيجهري  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدارالأو

و�ستني ومائتني
املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  هلل   اال املدار 

بن�سر اهلل. بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املعتمد على اهلل. 

دائرة داخلية.
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار

الدين كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 4.1 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

• يوجد �سن ا�سايف قبل احلرف "ج" من ا�سم مدينة ال�سرب
(Tiesenhausen 1873: No.2022) (Tornberg 1848: 95, No.398)

* There is additional digit before the letter"ج" in the mint name.

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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هـ  257 مدينة ال�س فا دره 91
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / جعفر

�سنة  ال�سالم  دينة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
�سبع وخم�سني ومائتني

املدار الا ......ومن بعد.........املوؤمنون بن�سر .......
الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل / املعتمد على اهلل /•

املدارحممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ليظهره على ................
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 

مالحظات: الدرهم زائف يف زمنه �سنع من الربونز وعليه طالء من 
الف�سة، ومك�سور الطرف.

(Forgery of the time copper dirham with, wash of 

silver, and broken edge). 
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256هـ اس� دره 90
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / جعفر

�ست  �سنة  ب�سرياز  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وخم�سني ومائتني

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد..........يحيط باجلميع 
دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / 
املعتمد على اهلل

املدار ..........ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره........
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 

.)Holed( الدرهم مثقوب •

279هـ256 ا املعتمد ع
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289هـ279 سد بااملعت
ارابهار 280هـ دره 92

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدارالدا ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بارابهار �سنة ثمنني ومائتني. 

دائرة خارجية.
بن�سر  املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  الا هلل  املدار 

اهلل. دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد ر�سول اهلل / املعت�سد باهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
)ولو كره امل�سركون(. دائرة خارجية.

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
)الع�س 1984: 514 رقم 2081(

                                                                                                                                             يذكر الع�س اأن الدرهم وحيد مالحظات:
    ( Al-Ush mentions that it is a unique dirham)

295هـ289 با املكتف
291هـ مدينة ال�س دره 93

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ويل 
الدولة

اأحدى  �سنة  ال�سالم  دينة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 
وت�سعني ومائتني

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر
 اهلل. دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املكتفي باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

مالحظات: طراز معدل (Variant)، يتميز بوجود دائرة داخلية علىالوجه   
)الع�س 1984: 523 رقم 2120(

• مك�سور ويتكون من اأربعة قطع ُجمعت اإىل بع�سها                                                                                                         
(It is broken into four pieces(

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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320هـ295 املقتدر با
هـ 293 نيس�ف دره 94

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بفل�سطني �سنة ثلث )وت�سعني 

ومائتني(
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل. بقايا دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / حممد / ر�سول / اهلل / املكتفي 

باهلل
الوزن: 2 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 

مالحظات: التاريخ غري من�سور، الدرهم مك�سور ويتكون من خم�س قطع    
( It is broken into five pieces (ُجمعت اإىل  بع�س

 ول التاري سرمدينة ال ل يوجد ا�س  دره 95
اأرنب  �سورة  ثمانيًا:  جنمًا  ي�سكالن  مت�سابكني  مربعني  �سمن   الوج

يتجه نحو الي�سار
املدار الإمام املقتدر باهلل جعفر

اأرنب  �سورة  ثمانيًا:  جنمًا  ي�سكالن  مت�سابكني  مربعني  �سمن   هرال
يتجه نحو الي�سار

املدار الإمام املقتدر باهلل جعفر
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 

)Bates 1982: 22, No.15.3(
• اأحد الدراهم اخلا�سة بالأفراح وال�سالت.

(A special piece struck presumably for donation to 

members of the court).

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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320هـ295 املقتدر با
اكية 319هـان دره 96

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له /ابو العبا�س / 
اأمري املوؤمنني

ت�سع ع�سر  �سنة  بانطاكية  الدرهم  ب�سم اهلل �سرب هذا   املدار الو
)وثلث(ماية

املدار الا.... ويومئذ يفرح املوؤ....اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / • / اهلل / املقتدر 

باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:

ارا 300هـب دره 97
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س 

بن/ اأمري املوؤمنني.
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ببخارا �سنة ثلثماية

دائرتني  بقايا  اهلل.  ......بن�سر  قبل  من  الأمر  هلل   اال املدار 
خارجيتني.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املقتدر 
باهلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

)blurred( تعر�ست امل�سكوكة لالإزاحة عند ال�سرب  •
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320هـ295 املقتدر با
الب�سرة 301هـ دره 98

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س بن / 
اأمري املوؤمنني

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالب�سرة �سنة اأحدى وثلثمائة
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح .......�سر اهلل   

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املقتدر باهلل
كره  ولو  كله  الدين  .... هره على  الهدى  اأر�سله  ر�سول اهلل  حممد   املدار

امل�سركون
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

  )missing edge(مك�سور الطرف •

حران 295هـ دره 99
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س بن / 

اأمري املوؤمنني
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بحران �سنة خم�س             )وت�سعني 

ومائتني(
املدار الا ........يومئذ..........

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املقتدر باهلل
املدار ......... دين احلق ليظهره.................   

الوزن: 3.6 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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320هـ295 املقتدر با
311هـ سرمن راأ� دره 100

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س 
بن/ اأمري املوؤمنني

ع�سر  اأحدى  �سنة  راأى  من  ب�سر  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار
وثلثماية

املدار الا هلل الأمر ..........ئذ يفرح املوؤمنون .................
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول / اهلل / املقتدر باهلل

كره  ولو  كله  الدين  على  ود........  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ...�سول   املدار
امل�سركون

الوزن: 3.3 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 
)الع�س 1984: رقم 2160 (   

)Double struck( مالحظات: الدرهم م�سروب مرتني

302هـ اس� دره 101
الوج يف الو�سط:ل اله اإل / اهلل وحده /ل �سريك له ابو العبا�س بن/ 

اأمري املوؤمنني 
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سرياز �سنة ثنتني وثلثمائة

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

املقتدر   / اهلل  ر�سول/  حممد/  هلل/  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال
باهلل 

املدار ....... اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق........ امل�سركون. يحيط 
باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 27 ملم. املحور: 

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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320هـ295 املقتدر با
302هـ اس� دره 102

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له ابو العبا�س 
بن / اأمري املوؤمنني

ثنتني  �سنة  ب�سرياز  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وثلثمائة

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املقتدر 
باهلل

امل�سركون.  احلق........  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل   .......  املدار
يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  
• مك�سور ويتكون من ثالث اجزاء جمعت اإىل بع�سها                                                     

 )Broken into three pieces(

فار�س 297هـ دره 103
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / �سبكري

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بفار�س �سنة �سبع وت�سعني ومائتني
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤ........... اهلل

يحيط باجليمع دائرتني خارجيتني.
الظهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل/ املقتدر 

باهلل
املدار ..... اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ......

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 28 ملم. املحور: 
.(ARCE/C3  1427)  (Cf)

)missing edge( مك�سور الطرف •
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320هـ295 املقتدر با
ني 320هـس�ف دره 104

ابو  له /  الو�سط:  ل )اله ال( / اهلل )وحده( / ل �سريك  الوج يف 
العبا�س بن / اأمري املوؤمنني

ع�سرين  �سنة  بفل�سطني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 
وثلثماية.

املدار الا بقايا كتابة غري وا�سحة
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل / ....املقتدر 

باهلل / عميد الدولة
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

• عميد الدولة هو احل�سني ابن القا�سم بن عبيد اهلل بن �سلمان بن وهب 
وزير املقتدر باهلل بني عامي 319 - 320هـ   ) زامباور 1980: 8(

  ABBASID COINS  العبا�سيون

الكوفة 296هـ دره 105
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له

وت�سعني  �ست  �سنة  بالكوفة  الدرهم  ب�سم اهلل �سرب هذا   املدار الو
ومائتني. دائرة داخلية.

املدار الا هلل الأمر ........ املوؤمنون بن�سر اهلل. دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / املقتدر 

باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله ........... الدين كله ولو كره امل�سركون. 

دائرة خارجية.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  

)الع�س 1984: 536 رقم 2170) 
(Tiesenhausen 1873 : 238 No.2211) 
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320هـ295 املقتدر با
الكوفة 314هـ دره 106

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س بن/ 
اأمري املوؤمنني

اأربع ع�سرة  �سنة  بالكوفة  الدرهم  املدارالدا ب�سم اهلل �سرب هذا 
وثالثمائة

املدار الا هلل الأمر من ..... ويومئذ يفرح املوؤمنون ... دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / • / اهلل / املقتدر 

باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله ...... ليظهره ......... امل�سركون. دائرة 

خارجية.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

مالحظات: التاريخ غري من�سور. مك�سور جزء من احلافه
)missing edge( مك�سور الطرف •

300هـ مدينة ال�س دره 107
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س بن 

/ اأمري املوؤمنني
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة ثلثماية

هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر   ااملدار ال
اهلل. بقايا دائرة خارجية.

املقتدر  الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل /  الهر يف 
باهلل. ُحبيبة اأ�سفل كلمة ر�سول.

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:  
)الع�س 1984: 539 رقم 2184)   

(Tiesenhausen 1873: No.2233; Nutzel 1898: No.1726)

 )الطراونة 2002: 470 رقم 286(
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320هـ295 املقتدر با
311هـ ساملو دره 108

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س 
بن / اأمري املوؤمنني

املدار الأو ........ الدرهم باملو�سل �سنة اإحدى ع�سرة وثلثمائة
املدار الا ........يومئذ..........

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول / اهلل/ املقتدر 
باهلل

املدار ......... دين احلق ليظهره.................
الوزن: 2.3 غرام. القطر: 23 نلم. املحور:  

(Tiesenhausen 1873: No.2303)

ن�سيبني 298هـ دره 109
الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س 

بن / اأمري املوؤمنني
)ثمان(  �سنة  بن�سيبني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  الو ب�سم  املدار 

وت�سعني ومائتني
املدار الا هلل الأمر ...... ويومئذ ....... بقايا دائرتني خارجيتني.
 / • / اهلل   / ر�سول   / دائرة: هلل / حممد  الو�سط �سمن  الهر يف 

املقتدر باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

مالحظات: اذا �سحت قراءة التاريخ فهو غري من�سور.



108

  ABBASID COINS  العبا�سيون

320هـ295 املقتدر با
320هـ وا�س دره 110

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو العبا�س بن 
/ اأمري املوؤمنني

وثلثماية ع�سرين  �سنة  بوا�سط  الدرهم  هذا   .......:الو املدار 
املدار الا ....... بعد ويومئذ ...... اجلميع �سمن دائرة خارجية.

املقتدر  ر�سول / اهلل /  دائرة: هلل/ حممد /  الو�سط �سمن  يف   هرال
باهلل / عميد الدولة

املدار .............. الدين كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:

•  عميد الدولة هو احل�سني ابن القا�سم بن عبيد اهلل بن �سلمان بن وهب 
وزير املقتدر باهلل بني عامي 319 - 320هـ. )زامباور 1980: 8(.

)missing edge( مالحظات: التاريخ غري من�سور، مك�سور الطرف

322هـ320 القاهر با
322هـ الهوا دره 111

الوجيف الو�سط: ل اله اإل/اهلل وحده/ ل �سريك له/ ابو القا�سم بن / 
اأمري املوؤمنني

اثنتني  �سنة  بالهواز  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  املدارالدا ب�سم 
وع�سرين وثلثماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل / اجلميع �سمن دائرتني.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد ر�سول اهلل / هلل القاهر باهلل / 
املنتقم من اعدا / اهلل لدين اهلل

اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين  املدار حممد ر�سول اهلل 
كله ولو كره امل�سركون. اجلميع �سمن دائرتني.

الوزن: 3.8 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  
(Nutzel 1898: 275, No. 1781) لقد ن�سرها نوتزل ذهبًا

  (Miles 1950: No.351(اأما مايلز فقد ن�سرها ف�سة



109

  ABBASID COINS  العبا�سيون

322هـ320 القاهر با
321هـ ساملو دره 112

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو القا�سم 
بن / اأمري املوؤمنني

اإحدى  �سنة  باملو�سل  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وع�سرين وثلثماية

اهلل.  ويومئذ.....بن�سر  قبل......بعد  من   ...... من   اال املدار 
يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / القاهر باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون.
دائرة خارجية.

الوزن: 3.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
(Tiesenhausen 1873: 248, No.2372)

(blurred) مالحظات: توجد ازاحة عند �سرب امل�سكوكة

329هـ322 با سالرا
بردعة 327هـ دره 113

�سكل  له / ميتد  �سريك  اإلاهلل وحده / ل  اله  الو�سط: ل  يف   الوج
زخريف من نهاية حرف الراء اإىل اأ�سفل حرف الكاف

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بربدعة �سنة �سبع وع�سرين 
وثلث ماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن............ املوؤمنون بن�سر اهلل. 
يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل / الرا�سي 
باهلل / دي�سم بن ابراهيم

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 3.1 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:
من  اذربيجان  على  واليًا  الكردي  ابراهيم  بن  دي�سم  كان  •ملحوة: 

327-330هـ )زامباور 1980: 272(
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329هـ322 با سالرا
322هـ ح دره 114

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له
اثنتني وع�سرين  الدرهم بحلب �سنة  املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا 

وثلثماية. يحيط به دائرة.
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل. بقايا دائرتني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / حممد / ر�سول / اهلل / الرا�سي 

باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. ثالث دوائر خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:  

مالحظات: هذا التاريخ غري من�سور ملدينة حلب. اإل اأن زامباور يذكر هذا 
التاريخ للمدينة )زامباور 1942: 106 كما ي�سري Diler اىل امل�سدر 

(Diler2009,VOL.3,p:1696, No31)

322هـ سر ال�س� دره 115
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل / اهلل وحده / ل �سريك له. 

دائرة داخلية اوىل.
ال�سالم �سنة ثنتني  الدرهم بق�سر  ب�سم اهلل �سرب هذا   املدار الو

وع�سرين وثلثماية. حتيط به دائرة.
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل. دائرة خارجية.
 / اهلل   /.  / ر�سول  حممد/   / هلل  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف   الظهر

الرا�سي باهلل
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

)الع�س 1984: 554 رقم 2253(



111

  ABBASID COINS  العبا�سيون

329هـ322 با سالرا 
هـ 327 ساملو دره   116

الوج يف الو�سط: ...... / ابو الف�سل بن / اأمري املوؤمنني
)وع�سرين  �سبع  �سنة  باملو�سل  الدرهم   .......  الأو املدار 

وثالثمائة(
ثالث  باجلميع  يفرح........يحيط  .......يومئذ   اال املدار 

دوائر دقيقة تتوزع حولها احللقات
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: ........ الرا�سي باهلل

املدار من قبل ومن بعد ......... الدين كله ...............
الوزن:  2.5 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

(Tiesenhausen 1873: 252, No.2429; Nutzel 1898: 

285, No.1852; ARCE/C3,1982: No.1491)

)blurred( مالحظات: توجد اإزاحة عند ال�سرب

329هـ ساملو دره 117
ابو  له /  �سريك  / ل  وحده  اإل / اهلل  اله  ل  الو�سط:  يف   الوج

الف�سل بن / اأمري املوؤمنني
وع�سرين  ت�سع  �سنة  باملو�سل  الدرهم  هذا   ......  الأو املدار 

وثلثماية
املدار الا )هلل الأمر( من قبل ومن يومئذ يفر................. 
اهلل /  ر�سول /  حممد  هلل /  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

الرا�سي باهلل
املدار حممد ر�سول .........ودين احلق ....................

الوزن: 3.5 غرام. القطر:26 ملم. املحور: 
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329هـ322 با سالرا
ن�سيبني 329هـ دره 118

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
ت�سع  �سنة  بن�سيبني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 

وع�سرين وثلثمائة
املدار الا هلل .....بعد ......  يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / 
الرا�سي باهلل

....... ليظهره  احلق  اهلل.............ودين  ر�سول  حممد   املدار
كره امل�سركون

الوزن:2.6  غرام. القطر: 23.5 ملم. املحور: 
)فهمي 1965: 734، رقم 2633(

333هـ329  املتق 
329هـ ساملو دره 119

ابو   / له  �سريك  ل   / وحده   .....  / اإل  له  الو�سط:...  الوجيف 
احل�سني بجكم / موىل اأمري املوؤمنني

ت�سع  �سنة  باملو�سل  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وع�سرين )وثلثمائة(

املدار الا ........بعد..........
 / ر�سول / اهلل  دائرة: هلل / حممد /  الو�سط �سمن  الهر يف 

املتقي هلل
املدار ......... ليظهره على الدين .................

الوزن: 2.8  غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  
• مالحظات: يوجد منه قطعتني يف متحف البنك الأهلي الأردين 

للنميات.
)فهمي 1965: 742، رقم 2656)

 (Tornberg 1848: 117 No.517)
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333هـ329  املتق
دره 120

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول / اهلل / 
املتقي هلل 

الوزن: 3 غرام. القطر: 24 ملم
   )Brockage(الظهر غائر ومعكو�س *

  ABBASID COINS  العبا�سيون

334هـ333 با امل�ستكف
اكية333 هـان دره 121

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / املظفر 
/ ابو الوفا

 .... �سنة  بانطاكية  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 
وثلثماية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل 
/ عليه و�سلم / امل�ستكفي باهلل / )اخلليفة(.

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  ار�سلة  اهلل  ر�سول  حممد   املدار
الدين كله ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:
* املظفر ابو الوفا توزون الذي حكم بعد احلمدانيني من 331 - 

334 )الع�س 1984: ج 1  565(

* امكننا تقدير التاريخ �سنة 333 هـ لأن امل�ستكفي توىل اخلالفة يف 
هذه ال�سنة وتويف ابو الوفا توزون يف حمرم �سنة 334هـ اأي يف بداية 

ال�سنة.

640هـ623 امل�ستن�سر با
633هـ ارب دره 122

مرو�سة  اأقوا�س  اأربعة  من  موؤلف  طوق  �سمن  الو�سط  يف   الوج
با�سكال اوراق نباتية: ل اله اإل / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار .......باربل ثلث وثلثني و�ستماية
مرو�سة  اأقوا�س  اأربعة  من  موؤلف  طوق  �سمن  الو�سط  يف   هرال

با�سكال اوراق نباتية: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل / اأمري املوؤمنني
املدار: ن�سر من اهلل وفتح قريب ........املوؤمنني

الوزن: 2.8  غرام. القطر: 21 ملم. املحور:  
  )With two holes(مالحظات: به ثقبان
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640هـ623 امل�ستن�سر با
633هـ مدينة ال�س دره 123

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
ل اله اإل / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار......... الدرهم دينة ال�سالم �سنة ثالث وثالثني و�ستماية
الهر يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 

الإمام امل�ستن�سر باهلل اأمري املوؤمنني
املدار ن�سر من اهلل ...... املوؤمنني

الوزن: 3 غرام. القطر:  20 ملم. املحور: 
(Tiesenhausen 1878: 257, No.2486)

638هـ مدينة ال�س دره 124
اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج

مت�سلة: ل اله اإل / اهلل حممد / ر�سول اهلل
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة 

ثمان وثالثني و�ستماية
دائرة خارجية من احلبيبات.

اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   هرال
مت�سلة: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري / املوؤمنني. دائرة خارجية 

من احلبيبات.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

(Tiesenhausen 1873: 257, No. 2490; Lavoix 1976:Vol.J 

335, No.1314; BMC vol.I: 169, No. 500)

)ا�سماعيل غالب 1312 هـ: 272 رقم 735(
• من امللحو وجود تفاوت كبري يف احجام واوزان النماذج املذكورة 

يف املراجع اأعاله.
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640هـ623 امل�ستن�سر با
638هـ مدينة ال�س ن�سف دره 125

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
ل اله اإل / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة ثمان وثالثني 
و�ستماية. دائرة من احلبيبات خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري / املوؤمنني

املدار ن�سر من اهلل وفتح قريب وب�سر املوؤمنني. دائرة من احلبيبات 
خارجية.

الوزن: 1.5 غرام. القطر:17 ملم. املحور: 

640هـ مدينة ال�س دره 126
الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 

ل اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة اأربعني 

و�ستماية. دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 

الإمام/ امل�ستن�سر/ باهلل اأمري/ املوؤمنني
املدار: ن�سر من اهلل وفتح قريب وب�سر املوؤمنني. دائرة من احلبيبات 

خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:         

)BMC vol.I: 169, No. 501 ()غالب 1312هـ: 272 رقم 738(
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640هـ623 امل�ستن�سر با
640هـ مدينة ال�س ن�سف دره  127

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
ل اله اإل / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة اأربعني 
و�ستماية. دائرة خارجية من احلبيبات.

الهر يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري / املوؤمنني

املدار ن�سر من اهلل وفتح قريب وب�سر املوؤمنني. دائرة من احلبيبات 
خارجية. 

الوزن: 1.5 غرام. القطر:17 ملم. املحور: 
)BMC vol.I: 169, No. 501 ( )غالب 1312هـ: 272 رقم 738(

631 ارب س�ف 128
احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائـر  ثـالث  �سمن  الو�سط  يف   الوج

...../ امل�ستن�سر باهلل/ اأمري املوؤمنني
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل/ حممد/ ر�سول اهلل/ �سلى 

اهلل عليه
املدار............. اربل �سنة واأحد وثالثني .......

دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:         

(Nutzel 1898: 365, Nos.2229-2234) 

…1ارب س�ف 129
احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائـر  ثالث  �سمن  الو�سط  يف   الوج

الإمام/ ل اله اإل اهلل /امل�ستن�سر باهلل /اأمري املوؤمنني
يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/ حممد /ر�سول اهلل /�سلى   هرال

اهلل عليه. بقايا دائرة خارجية.
املدار �سرب هذا الدرهم دينة اربل �سنة اأحد.........

الوزن: 13 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 
)Nutzel 1898: 365, Nos. 2229-2234 (
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640هـ623 امل�ستن�سر با
ارب س�ف  130

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام / ل اله اإل اهلل /امل�ستن�سر 
باهلل/ )ا(مري املوؤمنني

يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/ حممد /ر�سول اهلل /�سلى   هرال
اهلل عليه. دائرة خارجية.

املدار..... �سرب باربل �سنة ......
الوزن: 8.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  

(Nutzel 1898: 365, Nos. 2229-2234)

ماردين س�ف 131
الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 

ل اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س ا....... 

الهر يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: 
الإمام/ امل�ستن�سر/ باهلل اأمري/ املوؤمنني

املدار: ن�سر من اهلل
الوزن: 4.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:  

•  ُنق�س اجلزء الخري من مدينة ال�سرب ب�سكل م�سو�س.

س�ف 132
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام / ل اله اإل اهلل / امل�ستن�سر 

باهلل / اأمري املوؤمنني
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل /حممد /ر�سول اهلل/ �سلى 

اهلل عليه
املدار .............. اأحد و.....

الوزن: 9 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 
)Off centre( مالحظات: اغلب مدار الظهر خارج نطاق القالب
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640هـ623 امل�ستن�سر با
س�ف 133

احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائـر  ثالث  �سمن  الو�سط  يف   الوج
.... /ل اله اإل اهلل /امل�ستن�سر باهلل/ )ا(مري املوؤمنني

�سلى  دائرة: هلل /حممد/ر�سول اهلل/  الو�سط �سمن  الهر يف 
اهلل عليه

املدار ..........  ثلثني ...........
الوزن: 6.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  

)Overstruck( مالحظات: امل�سكوكة م�سروبة على طراز �سابق

134 ف�س
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام / ل اله اإل اهلل/ امل�ستن�سر 

باهلل/ اأمري املوؤمنني
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/ حممد /ر�سول اهلل/ �سلى 

اهلل عليه
املدار ب�سم .............  

الوزن: 4.5 غرام. القطر:22 ملم. املحور: 

  ABBASID COINS  العبا�سيون

656هـ640 با امل�ستع�س
650هـ ارب دره 135

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل /اهلل حممد/ ر�سول اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باربل �سنة خم�سني و�ستماية. 

دائرة على �سكل جدلة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام/ امل�ستع�سم /باهلل اأمري/ 

املوؤمنني
)كذا(.  حممد  املوؤمنني  وب�سر  قريب  وفتح  اهلل  من  ن�سر   املدار

دائرة على �سكل جدلة خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر:29 ملم. املحور: 

مالحظات: هذا التاريخ غري من�سور.
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  ABBASID COINS  العبا�سيون

656هـ640 با امل�ستع�س
651هـ ارب دره 136

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله اإل /اهلل حممد/ ر�سول اهلل
وخم�سني.  اأحد  �سنة  باربل  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار

دائرة خارجية على �سكل جمدولة من حبلني.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام/ امل�ستع�سم/ باهلل اأمري/ 

املوؤمنني
دائرتني   . املوؤمنني       وب�سر  قريب  وفتح  اهلل  من  ن�سر   املدار

خارجيتني الداخلية منها على �سكل جدلة.
الوزن: 3 غرام. القطر: 24 ملم . املحور: 

ماردين 64هـ ن�سف دره 137
اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج

مت�سلة: ل اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
اأربعني  �سنة....  اردين  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   املدار

و�ستماية
اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   هرال

مت�سلة: الإمام/ امل�ستع�سم/ باهلل اأمري/ املوؤمنني
دائرة خارجية  املوؤمنني.  وب�سر  وفتح قريب  ن�سر من اهلل   املدار

من احلبيبات
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 



120

656هـ640 با امل�ستع�س
640هـ مدينة ال�س ن�سف دره 138

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: ل 
اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة اأربعني و�ستماية. 
دائرة خارجية من احلبيبات.

مت�سلة:  اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  الو�سط �سمن  يف   هرال
الإمام/ امل�ستع�سم/ باهلل اأمري/ املوؤمنني

من  خارجية  دائرة  املوؤمنني.  وب�سر  قريب  وفتح  اهلل  من  ن�سر  املدار: 
احلبيبات.

الوزن: 1.4 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 
)Tiesenhausen 1873: 257, No.2492( )غالب 1312هـ: 278 رقم 

)750

  ABBASID COINS  العبا�سيون

641هـ مدينة ال�س دره 139
الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: ل 

اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
اأحدى  �سنة  ال�سالم  دينة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 

واأربعني و�ستماية. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س مت�سلة: الإمام 

/امل�ستع�سم/ باهلل اأمري/ املوؤمنني
املدار ن�سر من اهلل وفتح قريب وب�سر املوؤمنني

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
)الع�س 1984: 566 رقم 2294 غالب 1312هـ: 279 رقم 751(

(BMC vol.I: 172, No. 512) 
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656هـ640 با امل�ستع�س
650هـ مدينة ال�س ن�سف دره 140

اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
مت�سلة: ل اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة خم�سون 
و�ستماية. بقايا دائرة خارجية.

اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   هرال
مت�سلة: الإمام /امل�ستع�سم/ باهلل اأمري/ املوؤمنني

دائرتني  بقايا  املوؤمنني.  وب�سر  قريب  وفتح  اهلل  من  ن�سر   املدار
خارجيتني.

الوزن: 1.2 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 
)ا�سماعيل غالب 1312هـ:281  رقم 761 - 762(

  ABBASID COINS  العبا�سيون

650هـ مدينة ال�س 141 ن�سف دره
اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج

مت�سلة: ل اله اإل/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة ال�سالم �سنة خم�سني 

و�ستماية. بقايا دائرتني خارجيتني.
اأقوا�س  ثمانية  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   هرال

مت�سلة: الإمام/ امل�ستع�سم / باهلل اأمري/ املوؤمنني
دائرتني  بقايا  املوؤمنني.  وب�سر  قريب  وفتح  اهلل  من  ن�سر   املدار

خارجيتني.
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

)غالب 1312هـ: 281 رقم 767-761(

142 ف�س
احلبيبات:  من  اخلارجية  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   الوج

الإمام/ ل اله اإل 
اهلل/ امل�ستع�سم باهلل/ اأمري املوؤمنني

اهلل  ر�سول  و�سلم/حممد/  واآله  دائرة:  الو�سط �سمن  الهر يف 
�سلى اهلل عليه

املدار كتابة غري وا�سحة.
الوزن: 6.6 غرام. القطر:25 ملم. املحور: 
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 سوا  اأو التاري يها اأ�سماء مدن دون تاريع و�س وردف

رعاا س�ف 143
الوج يف الو�سط: ل اله/ ال اهلل / وحده

الهر يف الو�سط �سمن دائرة:          / حممد/ ر�سول / اهلل /
الوزن: 3.6 غرام. القطر:  18 ملم. املحور: 

 (Ilisch 1993 : No. 251)

.)Cast( نع بطريقة ال�سبك مالحظات: �سُ

رعاا س�ف 144
الوج يف الو�سط: ل اله/ اهلل وحـ / ل �سريك / ب�سكل طويل

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ ر�سول / اهلل /
ملم. املحور:  الوزن: 4.0 غرام. القطر:  19 

 (Ilisch 1993: No. 250)

.)Cast( نع بطريقة ال�سبك مالحظات: �سُ

رعاا س�ف 145
الوج يف الو�سط: ....... / ال اهلل

املدار به الأمري واأر)ق( ....... يحيط باجلميع دائرة ذات اهداب 
خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ ر�سول / اهلل/  
الوزن:3.0  غرام. القطر:  17 ملم. املحور:  

 )Ilisch 1993: No. 249(
مالحظات: طراز معدل )Variant)، عن مان�سر ايل�س وقد ن�سبه 

ايل�س اإىل اذرعات وكذلك البوم.
.(Cast) نع بطريقة ال�سبك •  �سُ

  ABBASID COINS  العبا�سيون
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رعاا س�146 ف
الوج يف الو�سط: ل اله / ال اهلل

املدار ا اأ............. يحيط باجلميع دائرة ذات اهداب.
يحيط  ر�سول.  حممد/  وارن/  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

باجلميع دائرة ذات اهداب.
الوزن: 4.1 غرام. القطر:21 ملم. املحور: 

 )Ilisch 1993 : No. 249(
مالحظات: معدل عن ايل�س / ين�سبه كل من ايل�س والبوم اإىل 

اذرعات.
.)missing edge( مك�سور الطرف

بطريقة ال�سبك)Cast( . قراأها )البوم( على انها وارق اإل  نع  • �سُ
انه مل يظهر معنا وذج يوؤكد تلك القراءة فكان احلرف الخري من 

جميع الفلو�س املوجودة يف املتحف ي�سبه احلرف ن.
 (Album 1996: No. 128)

رعاا س�147 ف
الوج يف الو�سط: ل اله/ ال اهلل

املدار الأمري وارن يحيط باجلميع دائرة ذات اهداب.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ ر�سول / اهلل /

الوزن: 3.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
 (Ilisch 1993: No. 249)

اذرعات. اإىل  ايل�س  ين�سبه  معدل  • طراز 
. )Cast(نع بطريقة ال�سبك • �سُ

  ABBASID COINS  العبا�سيون

رعاا س�ف 148
الوج يف الو�سط: ....اله / .... اهلل

وارن بن املدار
يحيط باجلميع دائرة ذات اهداب.

الهر يف الو�سط: وار / حممد/ ر�سول / اهلل/  
الوزن: 3.4  غرام. القطر: 18ملم. املحور:  

  (Ilisch 1993 : No. 249)

• طراز معدل )Variant)، ين�سبه ايل�س اإىل اذرعات.
.)Cast( نع بطريقة ال�سبك • �سُ
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 سوا  اأو التاري يها اأ�سماء مدن دون تاريع و�س وردف

رعاا س�ف 149
الوج يف الو�سط: ل..../ وحده ل / �سريك له

املدار الأمري وار ............ يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة ذات اهداب:     / حممد/ ر�سو / اهلل

الوزن: 3.1 غرام. القطر:17 ملم. املحور: 
 (Ilisch 1993: No. 249)

• طراز معدل )Variant)، ين�سبه ايل�س اإىل اذرعات.
.)Cast( نع بطريقة ال�سبك •  �سُ

هـرعاا س�ف 150
الوج يف الو�سط: ل اله/ ال اهلل

املدار ا اأمر ......... اأذرعت
الهر يف الو�سط:  وارن / حممد/ ر�سول / اهلل /

الوزن: 3.6 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 
 (Ilisch 1993: No. 249)

 )Variant( طراز معدل •
.)Cast( نع بطريقة ال�سبك •  �سُ

ببع س�ف 151
الوج يف الو�سط: بعلبك/ مـ /  

املدار ب�سم اهلل ..... الفل�س
الهر يف الو�سط: حممد /ر�سول/ اهلل

املدار غري مقروء
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 13 ملم. املحور: 

152 ف�س
الوج  يف الو�سط: بعلبك/ مـ / 

املدار )ب�سم( اهلل يلذ �سرب هذا )الفل�س(
الهر      / حممد/ ر�سول / اهلل

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 15ملم. املحور:
•ملحوة: انظر ماورد ب�ساأن كلمة »يلذ« يف الق�سو�س 2004: 135-136.
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 سوا  اأو التاري يها اأ�سماء مدن دون تاريع و�س وردف

ج س�ف 153
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار .....به الأمري ا�سحق بن .........
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل

املدار على يدي عاملة بجي يزيد...............
الوزن:2.1  غرام. القطر: 16 ملم. املحور:  

 س�راب س�ف 154
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له/ �سعيب

يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: ا�سحق / حممد/ ر�سول/ اهلل/ بن 

)غري مقروء(
املدار..........الفل�س بطربل�س......ع�سر......... 

الوزن: 1.3  غرام. القطر: 11 ملم. املحور:    

155 ف�س عرة  لبنان
الوج يف الو�سط: ل اله / اهلل / عرقه. بقايا دائرة من احلبيبات.
الهر يف الو�سط: حممد /ر�سول/ اهلل /    . بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:   
• غري من�سور

قة: بك�سر اأوله و�سكون ثانيه، بلدة �سرقي طرابل�س بينهما  ر ع  •
اأربعة فرا�سخ )الفر�سخ 8 كم تقريبًا( وهي يف �سفح جبل بينها وبني 

البحر ميل )معجم البلدان ج 4: 109(

1هـ7 انهم س�ف 156
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س بهمذان �سنة �سبع .....ومئة.
اهلل/  ر�سول/  حممد/   / حبيب  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

عدل
املدار غري وا�سح.

الوزن:3.7  غرام. القطر: 20 ملم. املحور:  
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سال بن ابراهي
157 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �سرب / يف ولية / الأمري
الهر يف الو�سط: ابراهيم بن / �سلح اكر/ مه اهلل

الوزن:3.5  غرام. القطر: 16 ملم. املحور  
 )165-167 من  م�سر  )وايل  �سالح  بن  ابراهيم  مالحظات: 
الأردين  الأهلي  البنك  متحف  يف  يوجد   ،)40  :1980 )زامباور 

للنميات ثالث م�سكوكات.

فو�س ورد عيها ا�سماء ا�ساس

سعي�
ف�س  159

الوج يف الو�سط: ل اله اإل / اهلل وحده ل / �سريك له 
الهر يف الو�سط: حممد/ ر�سول / اهلل/ �سعيب

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
  (Lavoix 1977 Vol I: 474, No. 1657)

 )Variant).معدل • طراز 
ع بن معوية

ف�س  160
الوج يف الو�سط �سمن مربع: ل اله ل / اهلل / ......ده

املدار على ي�سار املربع من اأعلى اإىل اأ�سفل / بن معوية
من الطراز ال�سابق وعلى املدار من ميني املربع ....علي بن.... 
الهر يف الو�سط �سمن �سبه مربع: )حممد( / ر�سول / اهلل

على ي�سار املربع واأ�سفل املربع، ما مر /)اأ�سفل املربع(/ به الأمري
الوزن: 5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

)Overstruck( مالحظات: �سرب ثانيًة بقالب اآخر

جابر
158 ف�س

الوج يف الو�سط: الأمر / جابر / ح/ 
املدار ........هلل / ا اأمر. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.

الهر يف الو�سط: حممد / ر�سول / اهلل. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 1.0ملم. املحور:    

(Lavoix 1977 Vol I: 425, No. 1565; Miles 1958: 

483, Nos.12-13) 

كمدينة  بريوت  ا�سم  يحمل  م�سابهًا  فل�سًا   )Lavoix( لفوا  ن�سر   •
�سرب.
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فو�س م السهادتني اأو ماأورة دينية
 COPPER COINS WITH THE SIMPLEST

RELIGIOUS LEGENDS

161 ف�س 
الوج ل اله ال/ اهلل حده / ليك له /• • •

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل / 
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 13ملم. املحور:

162 الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله ال / اهلل وحده / 
ل �سريك له/••

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني: */ حممد / ر�سول / اهلل / بركه
دائرة خارجية.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 
احلالة يكون  هذه  يف   ،)Cast( ال�سبك  بطريقة  �سنع  مالحظات: 
ُتف�سل عن بع�سها بعد  التي  ب�سريط من القرا�س  القر�س مت�ساًل 
ان يتم �سربها، ونتيجة عدم ازاحة قر�س هذه امل�سكوكة وو�سعها يف 
املكان ال�سحيح بني القالبني هر جزء من طرازالوجه مرة اخرى 

على امل�سكوكة نتيجة ال�سربة الثانية.
• The blank is cast, double struck on the one side.

163 ف�س
دائرتني  من  يتكون  زخريف  �سريط  �سمن  الو�سط  يف   الوج

تت�سالن باأقوا�س:
ل اله ال/ اهلل وحده / ل �سريك له/ • •  / • 

الهر: يف الو�سط:                 / حممد / ر�سول / اهلل / • • •    
املدار غري مقروء

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
)Cast( مالحظات: �سنع بطريقة ال�سبك
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164 ف�س
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده / ل �سريك 

له / عدل
املدار ..... )الفلـ(�س �سنة اأر ................

 / / اهلل  ر�سول   / �سعد/ حممد  دائرة:  الو�سط �سمن  الهر يف 
)غري مقروء(، دائرة خارجية على �سكل �سريط زخريف.

ملم. املحور: الوزن: 2.5 غرام. القطر:20 
)Cast( مالحظات: �سنعت بطريقة ال�سبك

165 ف�س
بينهما  ت�سل  املركز  متحدتي  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   :الوج
ل   / وحده  اهلل  ال/  اله  ل  مت�ساوية:  م�سافات  على  حلقات  خم�س 

�سريك له
الهر يف الو�سط �سمن دائرة:  / حممد / ر�سول / اهلل / 
املدار .....هذ للله )كذا sic(....... بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
• جزء من الظهر خارج نطاق القالب، والقر�س ا�سغر من القالب.

166 ف�س
يتكون من مثلثني متقاطعني  الو�سط �سكل جنم ثماين  يف   الوج

وزاويتني يحيط به اأربع حبيبات.
يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ ر�سول / اهلل
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 19-16 ملم. املحور: 

مالحظات: م�سنوع بطريقة ال�سبك )Cast(، توجد منها �سبعة قطع 
يف متحف البنك الأهلي الأردين للنميات.

فو�س م السهادتني اأو ماأورة دينية
 COPPER COINS WITH THE SIMPLEST

RELIGIOUS LEGENDS
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فو�س م السهادتني اأو ماأورة دينية
 COPPER COINS WITH THE SIMPLEST

RELIGIOUS LEGENDS

 167 فل�س مغفل  
الوجه ، يف الو�سط �سمن دائرة : امري / املومنني / اكرمه / اهلل      

الظهر، يف الو�سط �سمن دائرة  : ح�سن / وله / 
الوزن : 7.4 غرام . القطر: 18 ملم. املحور:

 169
جزء من دينار زائف ) ...... هـ (                                            

  الوجه، يف الو�سط : اله ال 
املدار الول : ب�سم اهلل �سرب ...........

املدار الثاين : المر من قبل ..................

168 فل�س
)للله(   / ل  معكو�سة  )اله(  ل    : دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الوجه، 

 معكو�سة/ امللك
الظهر، يف الو�سط : حممد )معكو�سة(/ ر�سول / اهلل

املدار: كتابة غري مقروءة
الوزن : 1.5 غرام . القطر: 14 ملم. املحور:
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 FATIMIDS ميونالفا  

365هـ341 معد املعز لدين ا ي ابو
1 ن�سف دره املهدية 346هـ

الوج يف الو�سط حبيبة �سمن دائرة.
املدار الو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل، يحيط به دائرة.

به  يحيط  املر�سلني،  خري  ووزير  الو�سيني  اف�سل  وعلي   اال املدار 
دائرة.

املدار الال حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 
الدين كله ولو كره امل�سركون / دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط دائرة يتو�سطها نقطة بارزة.
املدار الو املعز لدين اهلل اأمري املوؤمنني، يحيط به دائرة.

املدار الا دعا الإمام معد لتوحيد الله ال�سمد، يحيط به دائرة.
املدار الال ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملهدية �سنة �ست واأربعني 

وثلثماية، دائرة خارجية.
الوزن: 1.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

مالحظات: التاريخ غري من�سور عند Miles واجلابر وماي�سه داود                        
 Mitchinerو

)Holed( مثقوب  •

ني 359هـس�ف دره 2
الوج يف الو�سط حبيبة �سمن دائرة.

املدار الأو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل، يحيط به دائرة.
املدار الا حممد خري املر�سلني وعلي اف�سل الو�سيني، يحيط به دائرة.

اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على  املدار الال حممد ر�سول اهلل 
الدين كله ولو كره امل�سركون، دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط حبيبة �سمن دائرة.
املدار الأو املعز لدين اهلل اأمري املوؤمنني، يحيط به دائرة.

املدار الا دعا الإمام معد لتوحيد الله ال�سمد، يحيط به دائرة.
املدار الال ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بفل�سطني �سنة ت�سع وخم�سني 

وثلثماية، دائرة خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 

 )Miles 1951: 12, No.68( ن�سرها مايلز
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341–365هـ معد املعز لدين ا ي ابو
املن�سورية 355هـ ن�سف دره 3

الوج يف الو�سط حبيبة �سمن دائرة.
املدار الأو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل، يحيط به دائرة.

املدار الا حممد خري املر�سلني وعلي اف�سل الو�سيني، يحيط به دائرة.
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   الال املدار 

الدين كله ولو كره امل�سركون، دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط حبيبة �سمن دائرة.

املدار الأو املعز لدين اهلل اأمري املوؤمنني / يحيط به دائرة.
املدار الا دعا الإمام معد لتوحيد الله ال�سمد يحيط به دائرة.

املدار الال ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملن�سورية �سنة خم�س وخم�سني 
وثلثماية / دائرة خارجية.

الوزن: 1.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
 (Album 1989: No.57, No.336)

 FATIMIDS ميونالفا  

365–386هـ العزيز املن�سور نزار
م�سر 369هـ دره 4

الوج يف الو�سط حبيبة داخل دائرتني متحدتي املركز
املدار الو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل علي خري �سفوة اهلل، دائرتني 

متحدتي املركز.
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   اال املدار 

الدين كله ولو كره امل�سركون، دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط حبيبة داخل دائرتني متحدتي املركز.

املدار الو عبد اهلل ووليه نزار الإمام العزيز باهلل اأمري املوؤمنني، دائرتني 
متحدتي املركز.

املدار الا ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم �سر �سنة ت�سع و�ستني وثلثماية، 
دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 2.8 غرام. القطر:23 ملم. املحور:
املن�سور عند مايلز دينار ذهب                                                                                                                                              

  (Miles 1951: 14, No.92)

.)Duble  struck?(  مالحظات: تبدو امل�سكوكة وكانها م�سروبة مرتني
Nicol 2006: 94, No.726)
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487هـ427 امل�ستن�سر با
هـ س�ف 5

الوج يف الو�سط: نقطة مركزية حولها دائرة.
املدار الأو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل

املدار الا الأحرف غري وا�سحة ل ميكن قراءتها
الهر يف الو�سط: نقطة مركزية حولها دائرة.

املدار الأو امل�ستن�سر باهلل اأمري املوؤمنني
املدار الا دعا.........د الإله ال�سمد

الوزن: 0.6 غرام. القطر:7 ملم. املحور:  

 FATIMIDS ميونالفا  

هـ دره 6
الوج يف الو�سط: حلقة مركزية بداخلها نقطة

املدار الأو و ه ا ل معز
املدار الا الأحرف غري وا�سحة ل ميكن قراءتها

الهر يف الو�سط: حلقة مركزية بداخلها نقطة
املدار الأو خطوط م�ستقيمة حتيط بالدائرة املركزية

املدار الا خطوط م�ستقيمة حتيط باملدار الأول
الوزن: 1.6 غرام. القطر:  15 ملم. املحور:  

مالحظات: الظهر مزخرف بخطوط م�ستقيمة حول املدارين.
قدميًا كانوا يتعاطون بالقرا�سة فيقتطعون ق�سمًا من الدرهم وي�ستمر هذا   •
كانوا  فلذلك  الوزن،  �سرعية  غري  منقو�سة  الدراهم  يجعل  ا  احلاجة  عند 

يتبايعون بالوزن.
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  IKHSHIDIDS  سيديونالإ

355هـ349 سيدبن الإ ع
ني 351هـس�ف سةف 2– دره

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / علي بن 
الإخ�سيد / د 

اإحدى  �سنة  بفل�سطني  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الو املدار 
وخم�سني وثالثمائة

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنني بن�سر 
اهلل

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / حممد / ر�سول اهلل /�سلى اهلل 
عليه / و�سلم / املطيع هلل

املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

مالحظات: هذا التاريخ غري من�سور، م�سروب مرتني 
.)Double struck( جزئيًا

349هـ334 انوجور بن حممد ابو القا�س
338هـ سدم دره 1

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / ابو القا�سم 
بن / الخ�سيد

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بدم�سق �سنة ثمان وثلثني 
وثلثمائة

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنني بن�سر 
اهلل

يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: هلل•/ حممد/ ر�سول اهلل / �سلى اهلل 

عليه/ املطيع هلل / فر
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

هلل ولو كره امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

•انظر )BMC vol. II: 70, No.236( حيث وردت كلمة "فر" 
على الظهر.
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AYYUBIDS  الأيوبيون 

589هـ569 الدين يو�سف س سرالنا
580هـ سدم دره 1

/ النا�سر  امللك  دائرة:  داخل  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
�سالح الد/ نيا والدين

املدار يو�سف بن ايوب /�سرب بدم�سق/ �سنة ثما/نني وخم�سماية
/�سر  النا  الإمام  دائرة:  داخل  مربع  �سمن  الو�سط  يف   هرال

لدين اهلل / اأمري املوؤمنني
املدار ل اله ال / اهلل وحده /حممد ر�سو/ل اهلل 

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
 (Balog 1980: 79, No.88)

)Variant)، )من حيث توزيع الكلمات(  مالحظات: طراز معدل 
على الظهر.

585هـ سدم دره 2
/�سر  النا  امللك  دائرة:  داخل  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج

�سالح لد/)نيا( والدين
املدار ....... /�سرب بدم�سق/ �سنة خم�سة / وثمانني ........

الهر يف الو�سط �سمن مربع داخل دائرة: الإمام النا /)�سر( 
لدين اهلل / )اأمري( املوؤمنني

املدار ل اله ا / ل اهلل / حممد .....  
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

(Balog 1980: 81, No.95) 

)Variant)، )من حيث توزيع الكلمات(  مالحظات: طراز معدل 
على الظهر.
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AYYUBIDS  الأيوبيون 

589هـ569 الدين يو�سف س سرالنا
578هـ سدم دره  3

الوج يف الو�سط �سمن مربع داخل دائرة: امللك الكا/ �سالح 
الد/ نيا والدين

املدار)يو�سف بن ايوب(/�سرب بدم�سق/�سنة ثمان و�سب/عني 
وخم�سماية

النا /�سر  الإمام  الو�سط �سمن مربع داخل دائرة:  الهر يف 
لدين اهلل / اأمري املوؤمنني

املدار ل اله ا / ل اهلل / حممد ر�سو/ ل اهلل
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

(Balog 1980: 78, No.84)

باأن   بالو عن  يختلف   ،(Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
"الكا" ُنق�ست بدًل من "النا" كما ُنق�ست �سبعني جمزاأة )�سب/

عني( علىالوجه.

585هـ ح س�ف 4
الوج يف الو�سط �سمن دائرة:             / امللك/ النا�سر/ 

املدار )�سالح الدنيا والدين( يو�سف بن ايوب
الهر يف الو�سط �سمن دائرة:        /الإمام / النا�سر / 

املدار )�سرب( بحلب �سنة خم�س وثمانني )وخم�سمائة(
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

(Balog 1980: 96, No.156)

على  الزخارف  حيث  من   ،(Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
الظهر.
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589هـ569 الدين يو�سف س سرالنا
ف�س  5

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات : يو / امللك النا�سر/ 
�سف

املدار حممد �سلى اهلل عـ)ليه(. بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: /امللك ال�سالح / /

ا�سمعيل
املدار  .... ال اهلل و ... حممد ر�سول....، بقايا دائرة خارجية من 

احلبيبات.
الوزن: 6.2 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

(Balog 1980: 60, No.10)

مالحظات: طراز معدل )Variant(، من حيث مدار الوجه وزخارف 
الظهر والوجه.

هـ587 سدم س�ف 6
يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات ال�سغرية:         /   الوج

امللك/ النا�سر
من  دائرة  بقايا  امل�سلمني.  �سلـ(طان  والدين  الدنيا  املدار )�سالح 

احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات ال�سغرية:                / 

يو�سف/ بن ايوب
احلبيبات  من  دائرة  بقايا  )وخم�سمائة(.  وثمانني  �سبع   املدار

خارجية.
الوزن: 5.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

(Balog 1980: 94, No.147)

وتوزيعها  الزخارف  )Variant)، من حيث  معدل  مالحظات: طراز 
خارج  كليهما  من  جزء  يقع  والظهر  مدارالوجه  والظهر،  علىالوجه 

نطاق القالب.

AYYUBIDS  الأيوبيون 

 /                :

 /         :
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589هـ569 الدين يو�سف س سرالنا
7 ف�س

امللك/   / احلبيبات:         من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
النا�سر/

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:           / يو�سف / 
بن ايوب/

الوزن: 4.5 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
(Balog 1980: 94, No.148)

مالحظات: طراز معدل )Variant)، يختلف ال�سكل الزخريف الذي 
اأ�سفل كلمة النا�سر.

8 ف�س
من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج

ابيبا امللك النا�سر/ �سالح الد / نيا والدين
من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   هرال

ابيبا الإمام النا/�سر لدين اهلل/ اأمري املوؤمنني
الوزن: 1.1غرام. القطر: 14ملم. املحور:

.مالحظات: م�سكوكة من معدن النحا�س، غري من�سور عند بالو

AYYUBIDS  الأيوبيون 

573هـ سدم س�ف 9
بها  يحيط  النا�سر،  /امللك/  دائرة:   الو�سط �سمن  الوج يف 

ا�سكال زخرفية نباتية.
املدار  ........هدى ودين احلق ليظهره ..........

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: /امللك/ النا�سر / .
املدار ب�سم اهلل �سرب .........�سنة ثالث و�سبعني

الوزن: 3.9 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

 /           :

 /         :
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613هـ582 يا اهرال
598 ح دره 10

الوج يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط 
الأو�سط من احلبيبات: هر/امللك الظا/غازي بن يو/�سف

املدار �سرب/بحلب/�سنة/ ثمان و/ت�سعني/وخم�سماية ،دائرتني 
خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

الهر يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط 
الأو�سط من احلبيبات: �سر / الإمام النا/امللك العا / دل

املدار ل اله / ال ا / هلل / حممد / ر�سول / اهلل . ثالث  دوائر 
خارجية الو�سطى من احلبيبات.

الوزن: 3 غرام. القطر:  20 ملم. املحور:
(Balog 1980: 201, No.600)

وتوزيع  عدد  حيث  من  معدل  طراز   ،(Variant(:مالحظات
العبارات علىالوجه.

618هـ ح ن�سف دره 11
الوج يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط 

الأو�سط من احلبيبات: / امللك/ الظاهر/
املدار �سرب/بحلب/ �سنة/ ثمان / ع�سرة و/�ستماية

دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط 
الأو�سط من احلبيبات: الإمام / النا�سر احمد / امللك العادل / 

ابو بكر
املدار ل اله / ال ا / هلل / حممد / ر�سول / اهلل

دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

(Balog 1980: 208, No.636)

عند  املن�سور  عن  )Variant)، يختلف  معدل  طراز  مالحظات: 
بالو، حيث احلرف )و( ياأتي بعد كلمة ع�سر.
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613هـ582 يا اهرال
ح ن�سف دره 12

الوج يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط الأو�سط 
من احلبيبات:          /امللك/ الظاهر/

املدار �سرب/بحلب/ �سنة/.......، بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط الأو�سط 
من احلبيبات: �سر / الإمام النا/امللك العز/يز. بقايا دائرة خارجية 

من احلبيبات.
املدار ل اله/......./�سول/اهلل

الوزن: 1.5 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
(Balog 1980: 199, No.589)

مالحظات: طراز معدل )Variant)،  ُنق�ست الكلمتان )امللك الظاهر( 
يف �سطرين بدًل من �سطر واأحد.

595هـ589 مانالعزيز عماد الدين ع
سدم دره 13

 / ال�سغرية: عثمان  احلبيبات  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
امللك العزيز/�سكل زخريف

املدار �سرب بدم�سق... وخم�سماية. بقايا دائرة خارجية.
بن   / �سف  ال�سغرية:  احلبيبات  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   هرال

امللك العزيز / يو
املدار اهلل وحده حممد. بقايا دائرة خارجية.

الوزن: 5.7 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:
(Balog 1980: 112, No.222)

مالحظات: طراز معدل )Variant)، اختالف يف نق�س الظهر.
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140

615هـ596 سيف الدين ابو بكر حممد� الأو العاد
601هـ سدم دره 14

الدين/امللك  مزدوجة:  ثالثية  جدلة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
العادل / ابو بكربن ايوب/�سيف

املدار �سرب/ بد/م�سق) �سنة( اأحد و/�ستماية
منني/ مزدوجة:  ثالثية  جدلة  �سمن  �سمن  الو�سط  يف   هرال

الإمام النا�سر /لدين اهلل اأمري / املو )زخرف(
املدار ل اله / ال / اهلل /........ دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Balog 1980: 128, No.285)

ترتيب  يف  اختالف  يوجد   ،(Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
كلمة  من  الأول  اجلزء  ُنق�س  الظهر، اإذ  على  التي  املوؤمنني  كلمة 

املوؤمنني يف ال�سطر الخري.

601هـ سدم دره 15
الدين/امللك  مزدوجة:  ثالثية  جدلة  �سمن  الو�سط  يف   الوج

العادل / ابو بكر بن ايوب/�سيف
املدار �سرب/ بد/م�سق/  . دائرة خارجية من احلبيبات.

منني/الإمام  مزدوجة:  ثالثية  جدلة  �سمن  الو�سط  يف   هرال
النا�سر /لدين

 اهلل اأمري / املو )زخرف(
من  خارجية  دائرة  اهلل.   / ر�سول   ........... اله  ل   املدار

احلبيبات.
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

(Balog 1980: 128, No.285)

ترتيب  يف  اختالف  يوجد   ،(Variant( معدل طراز  مالحظات: 
يف  منها  الأول  اجلزء  ُنق�س  اإذ  الظهر،  على  التي  املوؤمنني  كلمة 

ال�سطر الخري.
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615هـ596 سيف الدين ابو بكر حممد� الأو العاد
601هـ القاهرة دره 16

الوج يف الو�سط �سمن مربع يتكون من خطني اخلارجي منهما من 
احلبيبات: امللك العادل / ويل عهده / امللك الكامل/•

دائرتني  بقايا  و�ستماية.  اأحدى  �سنة   .... ايوب  بن  حممد   املدار
اخلارجية منهما من احلبيبات.

الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي منهما من
 احلبيبات: الإمام النا/ �سر لدين اهلل/ اأمري املوؤمنني

املدار ل اله ال / اهلل وحده / حممد ر/ �سول اهلل. دائرتني خارجيتني 
اخلارجية منها من احلبيبات.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
(Balog 1980: 124, No.277)

مالحظات: طراز معدل )Variant)، )اختالف يف توزيع النقاط(.

سدم ن�سف دره 17
الوج: يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من خطني اخلارجي من 

o / امللك / العادل / o بيباا
املدار ....... بد/م�سق

الهر يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من خطني اخلارجي من 
ابيبا  الإمام / النا�سر لدين / اهلل اأمري املوؤ / منني

الوزن: 1.4 غرام. القطر: 12ملم. املحور:
.مالحظات: غري من�سور عند بالو

18 ف�س 
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: امللك/ العادل / 

املدار بقايا كتابة غري مقروءة
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: الإمام / النا�سر 

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Balog 1980: 138, No.329)

مالحظات: طراز معدل (Variant)، مدينة ال�سرب والتاريخ 
مطمو�سان.
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615هـ596 سيف الدين ابو بكر حممد� الأو العاد
19 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:  / امللك/ العادل / 
املدار بقايا كتابة غري مقروءة

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: / الإمام /    /النا�سر 
الوزن: 2 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

(Balog 1980: 138, No.329)

(Variant) مالحظات: طراز معدل

20 ف�س
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:              / امللك/ 

العادل /  
املدار بقايا كتابة غري مقروءة

بن   / بكر  /ابو  دائرة من احلبيبات:    الو�سط �سمن  الهر يف 
ايوب/••

منها  يظهر  اأقوا�س  �سكل  على  متوازيني  خطني  من  يتكون   املدار
بداخلها: �سنة/ ثمان

الوزن: 3.9 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
.مالحظات: غري من�سور عند بالو

اأو 597هـ اأو 599هـ 577هـسدم س�ف 21
الوج يف الو�سط: امللك / �سيف

الهر يف الو�سط: ابو بكر بن ايو.........
و�سبعني سبع� .........املدار

الوزن: 5.7 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:
(Balog 1980: 136, No.320)

مالحظات: م�سروبة مرتني) (Duble Struckوز القراءة بال�سكل 
التايل، �سبع اأو ت�سع اأما خانة الع�سرات فقد نفذها الفنان وكتبها خطاأً 

�سبعني بدل من ت�سعني.
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615هـ596 سيف الدين ابو بكر حممد� الأو العاد
22 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرة تتكون من اأقوا�س: ابو بكر /امللك العادل 
/ )�سيف( الدين /ابن ايوب

املدار:�سرب..........
الهر يف الو�سط �سمن دائرة تتكون من اأقوا�س: اهلل/الإمام / النا�سر 

لدين / اأمري املوؤمنني
املدار ال اo هلل...............

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

635هـ615 سر الدين ابو بكر ابو املعانا الكام
615هـ سدم دره 23

الوج يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات: 
امللك الكامل / نا�سر الدنيا وا / لدين حممد ابن ابي بكر

املدار �سرب بدم�سق / �سنة خم�س / ع�سر و�ستما/ية ع�سر )كذا(
الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات: 

الإمام النا�سر / لدين اهلل اأمري / املوؤمنني احمد
املدار ال اله ال ا / اهلل وحده / ل �سريك له / حممد ر�سول اهلل

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Balog 1980: 161, No.423)

يبداأ  ل  الظهر  مدار  معدل  طراز   ،(Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
بب�سم اهلل.
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635هـ615 سر الدين ابو بكر ابو املعانا الكام
ن�سف دره 24

من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
احلبيبات: امللك/ الكامل

املدار ال اله/ ال ااهلل .........خارج نطاق القالب
دائرتني خارجيتني اخلارجية منها من احلبيبات.

الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات:
 الإمام/ املن�سور

املدار غري وا�سح، دائرتني خارجيتني اخلارجية منها من احلبيبات.
الوزن: 1.4غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

(Balog 1980: 170, No.468)

درهم  ن�سف   بالو ن�سر  لقد  القالب،  من  ا�سغر  مالحظات: القر�س 
اثل ورد على هره الإمام امل�سنت�سر يف حني ان ن�سف الدرهم اأعاله 

يحمل لقب الإمام املن�سور وهما جزء من لقب اخلليفة ابو جعفر 

640هـ  623 املن�سور امل�ستن�سر با
25 م�سكوكة من الرساس

املعايل  الكامل/ابو  امللك   / ايوب  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
حممد/ابن ابي بكر بن

املدار ...... اأر�سله بالهدى ودين احلق .......، دائرة خارجية.
جعفر   / بن  املن�سور   / الإمام  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

امل�ستن�سر / باهلل اأمري املوؤمنني
املدار: ب�سم اهلل الرحمن ........

الوزن: 4.9 غرام. القطر:20 ملم. املحور:
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 دره 27
من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج

ابيبا امللك ال�سالح / جنم الدنيا وا / لدين ايوب بن حممد
املدار �سرب......

من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   هرال
احلبيبات:

 الإمام امل�ستع�سم / باهلل ابو احمد/ اأمري املوؤمنني
املدار ................. / ل �سريك له

الوزن: 2.5 غرام. القطر:21 ملم. املحور:

هـ س�ف 28
الوج يف الو�سط: امللك ال�سالح/جنم الدين ايوب/........

الهر يف الو�سط: الكتابة معكو�سة وغائرة.
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 

م�سروبًا  امل�سكوكة  وجهي  اأحد  يكون  ان   )Brockage( مالحظات: 
ب�سكل �سليم والوجه الآخر م�سابهًا اإل اأنه غائر ومعكو�س.
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647هـ637 بن حممد الدين ايو  ال�سال
حماة دره 26

الوج يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات: 
امللك ال�سالح / جنم الدنيا وا / لدين ايوب بن حممد

املدار بحماة......
الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات:

 الإمام امل�ستع�سم / باهلل ابو احمد/ اأمري املوؤمنني
املدار: .......اهلل وحده / ل �سريك له

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Balog 1980: 191, No.562)

مالحظات : طراز معدل )Variant)،  يالح ان عبارة الإمام امل�ستع�سم 
يف �سطر واأحد خالفًا للمن�سور.
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856هـ  436 االدين يو�سف ال س
ح دره 29

خطوط  ثالثة  من  مكون  �سدا�سي  جنم  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الأو�سط من احلبيبات: يو�سف / امللك النا�سر /                / امللك 

العزيز / حممد
املدار �سرب / بحلب / �سنة /.....، ثالثة دوائر خارجية الو�سطى 

من احلبيبات.
الهر يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مكون من ثالثة خطوط 

الأو�سط من احلبيبات: ابو / باهلل / الإمام امل�ستع�سم /                                  
/  اأمري املوؤمنني / احمد

املدار ال اله/ ال ا / هلل / )حممد / ر�سول / اهلل (. ثالثة دوائر 
خارجية الو�سطى من احلبيبات.

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
(Balog 1980: Pl.XXXVI, No.752)

خطوط  )ثالثة  جدلةالوجه   ،(Variant) معدل  طراز  مالحظات: 
.الأو�سط من احلبيبات( والظهر مت�سابهتان خالفًا ملا ن�سره بالو

دره 30
من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
احلبيبات: امللك النا�سر/         )�سل�سلة من ا�سكال بي�ساوية مت�سلة 

بع�سها ببع�س( / �سالح الدين )بن( / امللك العزيز
املدار ب�سم اهلل الرحن .........

الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من خطني اخلارجي من احلبيبات:
 ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك له / حممد ر�سول اهلل

الوزن: 3 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
.مالحظات: غري من�سور عند بالو

31 ف�س
الوج يف الو�سط: امللك / النا�سر / يو�سف

الهر يف الو�سط �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: بن امللك / 
العزيز حممد

الوزن: 1.6 غرام. القطر: 18ملم. املحور:
.مالحظات: غري من�سور عند بالو
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35 ف�س
النا�سر.   /   / امللك  متعرجة:  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج

دائرة خارجية.
الهر يف الو�سط: الإمام/      / امل�ستع�سم. دائرة خارجية تتكون 

من ان�ساف دوائر بداخلها اأهلة.
الوزن: 1.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

(Balog 1980: 239, No.784)

(Variant) مالحظات: طراز معدل
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658هـ634 االدين يو�سف ال س
32 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: امللك / النا�سر / يو�سف
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: بن امللك / العزيز حممد

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

33 ف�س
الوج يف الو�سط: امللك / النا�سر / يو)�سف(

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: )بن امللك( / العزيز حممد
الوزن: 2 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

ح س�ف 34
الوج يف الو�سط: يو�سف /امللك النا�سر / ابن حممد

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: )اأمري( املوؤمنني / باهلل/ 
الإمام امل�ستعم )كذا(/ حلب 

الوزن: 1.5 غرام. القطر:17 ملم. املحور:
 (Balog 1980: 239, No.787)

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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658هـ634 االدين يو�سف ال س
ن�سف دره 36

من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ابيبا الإمام النا/ �سر لدين / اهلل

املدار ل اله/ال ا / هلل/ وحده
من  اخلارجي  خطني  من  مكون  مربع  �سمن  الو�سط  يف   هرال

ابيبا الإمام النا/ �سر لدين / الـلـه
املدار ل اله ).....هلل......(

الوزن: 1.5 غرام. القطر: 14ملم. املحور:
.)Muling( مالحظات: هجني

مدا س�ف 37
الأو�سط  الو�سط �سمن مربع مكون من ثالثة خطوط  الوج يف 

من ابيبا �سرب/ امد
الهر يف الو�سط �سمن مربع مكون من ثالثة خطوط الأو�سط من 

ابيبا �سرب/ امد
الوزن: 1.5 غرام. القطر:  14 ملم. املحور:

.)Muling( مالحظات: هجني

595هـ592مانالعزيز عماد الدين ع
38 ف�س

الوج يف الو�سط: �سف/ امللك النا)�سـ(ر / بن يو
الهر يف الو�سط: ابن زنكي/          مان/امللك/ العزيز/

الوزن: 5.7 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:
(Balog 1980: Pl.XI, No.223)

الثاين يف مدينة  مالحظات: م�سروبة على م�سكوكة زنكية لعماد الدين 
�سنجار �سنة 581هـ.

(Spengler and Sayles 1996: 88, Type 79)

AYYUBIDS  الأيوبيون 
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592هـ582 س بن سن ع�نور الدين ابو ا سالف
39 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني تتكونان من اأقوا�س: امللك الف�سل/ 
غري مقروء

املدار ب�سم اهلل �سرب........ اثنتني وت�سعني وخم�سماية
الهر يف الو�سط �سمن دائرتني تتكونان من اأقوا�س: الإمام النا�سر 

اأمري املوؤمنني
املدار لاله ال اهلل / وحده حممد ر�سول............

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:
(Balog 1980: 241, Pl .XXXVIII, No.795)

 بالو ذكرها  وقد   ،)Double Struck( مرتني  م�سروبة  مالحظات: 
انها من �سرب دم�سق.

613هـ582 الدين س ي بنا الدين يا اهرال
606هـ ح س�ف 40

متوازيني  خطني  من  يتكون  ثماين  جنم  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الداخلي منهما من احلبيبات: امللك / الظاهر

املدار �سر/ب/ بحلـ/ ب/�سنة/�ست/ و�ست/ ماية
متوازيني  خطني  من  يتكون  ثماين  جنم  �سمن  الو�سط  يف   هرال

الداخلي منهما
 على �سكل حلقات �سغرية: الإمام/ النا�سر

املدار .......اهلل........
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

(Balog 1980: 215, No.673)

 (Variant( مالحظات: طراز معدل
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613هـ582 الدين س ي بنا الدين يا اهرال
سدم ن�سف دره 41

من  يتكون  منهما  اخلارجي  مربعني  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ابيبا امللك / الكامل

املدار �سرب بد/)م�سق(......
من  يتكون  منهما  اخلارجي  مربعني  �سمن  الو�سط  يف   هرال

احلبيبات: امللك )معكو�سة وغائرة( / الكامل
 )معكو�سة وغائرة(

الوزن: 1.5 غرام. القطر: 13 ملم. املحور:
)Brockage( مالحظات: الظهر معكو�س وغائر

نحو  مي�سي  اأ�سد  �سورة  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج  -42
الي�سار رافعًا ذيله اإىل اأعلى.

املدار امللك النا�سر �سرب.........، دائرة خارجية.
الي�سار،  نحو  مي�سي  اأ�سد  �سورة  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

اأ�سفله جزء من دائرة بداخلها جنم خما�سي.
املدار ابن حممد

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 15 ملم. املحور: 
• مالحظة الظهر خارج نطاق القالب.

AYYUBIDS  الأيوبيون 
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634هـ607 فر الدين مو�سم الأ�سر
هـ  س�ف 43

بيده  يحمل  مواجه،  ب�سكل  مرتبعًا  يجل�س  الأمري  دائرة:  �سمن   الوج
اليمنى كرة وي�سع يده الي�سرى على فخذه، راأ�س الأمري والعمامة حتّول اإىل 
وجه فتاة، اإىل اليمني ومن اأ�سفل اإىل اأعلى: �سنة ت�سع، اإىل الي�سار من اأعلى 

اإىل اأ�سفل: ع�سر و�ستماية.
املدار )امللك الأ�سرف �ساه ارمـ(ـن مو�سى بن ابي بكر

امللك  املوؤمنني/  /اأمري  لدين اهلل   / النا�سر  الإمام  الو�سط:  يف   هرال
الكامل/)حممـ(د

املدار )لاله ال(/اهلل/ حممد/ ر�سول اهلل
الوزن: 10 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

(Balog 1980 : 258, No.854)

ب�سكل جانبي  اأن ينق�س وجه فتاة  ا�ستطاع  الفنان  ان   مالحظات: يالح
ال�سلطان  كتف  من  الأمين  اجلزء  �سمن  وجهها  فكان  اأعلى  اإىل  يتجه 
وراأ�سه. ونالح اي�سًا ان الفنان ا�ستطاع ان يجعل الفرا الذي تكون بني 
ج�سم ال�سلطان ويده الي�سرى املو�سوعة على �سدره، فراغًا على �سكل قلب.
(In the design of the seated figure, the artist included a 
face of a girl in profile looking upwards, it can be found 
on the right shoulder and head of the sultan. In addition, 

the artist executed a heart shapped design within the area 

of sultans chest, enclosed his arm and body).

* This enlarged section details the face of the girl.

44 ف�س امل العزيز
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني تتكونان من اأقوا�س: امللك / العزيز

الهر نف�س املوجود علىالوجه ولكن ب�سكل غائر ومعكو�س.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

 )Brockage( :مالحظات
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ح س ايوب�ف 45
الوج امللك الأ�سرف، و�سم دائري بداخله �سكل زخريف.

الهر: �سمن �سكل زخريف: �سرب حلب
يحيط بالكتابة ا�سكال زخرفية.

الوزن: 2 غرام. القطر:18 ملم. املحور:  
مالحظات: و�سم دائري مل تت�سح ماهيته                                                          

(Round countermark)

626هـ612 امل�سعود يو�سف
تعز 620هـ دره 46

الوج يف الو�سط: o اهلل ل / �سو/ ل اله ال اهلل حممد ر / الإمام 
ع�سرين   / �سنة  بتعز  �سرب  املوؤمنني  اأمري   / حممد  ا  هلل  النا�سر 

�ستماية. يحيط باجلميع دائرتني اخلارجية منهما من احلبيات.
الهر: يف الو�سط: اهلل o / ب�سم / امللك العادل ابو بكر و /يل عهده 

امللك الكامل حممد / ويل عهده امللك امل�سعود / يو�سف
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

(Balog 1980: 292, No.970)

(Variant) مالحظات : طراز معدل

AYYUBIDS  الأيوبيون 

 الأيوبيون  اليمن 
AYYUBIDS OF THE YEMEN
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الأم العاد �سيف الدين ابو بكر بن امل�سعود يو�سف
عدن 628هـ دره 47

الوج يف الو�سط: اهلل الإمام ابو / ل اله ال اهلل o د /... جعفر املن�سور امل�ستن�سر 
باهلل / اأمري املوؤمنني �سرب بعدن  �سنة /ثمان ع�سرين �ستماية <، يحيط باجلميع 

دائرتني اخلارجية منهما من احلبيات.
الهر: يف الو�سط   اهلل / ب�سم / امللك الكامل ابي املعا / يل حممد امللك العادل 
/ �سيف الدين ابي بكر بن / يو�سف، يحيط باجلميع دائرتني اخلارجية منهما من 

احلبيات.
الوزن: 2.2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

(Balog 1980: 303, No.1010)

�سيطروا  قد  الر�سوليون  فاإن  املوؤرخون  يذكره  ملا  وفقًا  نادر.  درهم  مالحظات:   •
تقدمه  ملا  خالفًا  وهذا  فيها،  الأيوبيني  حكم  بذلك  وانهوا  هـ   626 عام  اليمن  على 
يو�سف قد تويف عام  امل�سعود  امللك  ان  املوؤرخون  لقد ذكر  امل�سكوكات من دلئل.  لنا 
 .)Balog, 1980  .302( التاريخ  هذا  بعد  م�سكوكات  له  ُن�سرت  اأنه  اإل  626هـ، 

عالوة على اأن اإبنه الأمري العادل �سيف الدين ابو بكر الذي مل يذكره املوؤرخون ومل 
يوردوا ا�سمًا له يف قائمة احلكام اليوبيني يف اليمن، اإل اأن بالو ن�سر له م�سكوكتان 
من �سرب عدن )Balog, 1980 .302(. واثنتان مل يتمكن من قراءة ا�سم مدينة 
للباحثني  نقدم  وهنا   )304  :1980  بالو( ر�سمًا  فر�سمها  م�سو�سة  لأنها  ال�سرب 
يتمكن من  اي�سًا ومل  ن�سرها  واخرى   ،بالو ن�سرها  كالتي  م�سكوكة من �سرب عدن 

قراءة ا�سم مدينة ال�سرب.
الأوىل من  اأبو بكر،  الدين  للعادل �سيف  الباحثون م�سكوكتان  ويف هذا املجال يقدم 
�سرب عدن 628 هـ وهي املذكورة اأعاله والثانية )املذكورة التاليًا( كالتي مل يتمكن 

بالو من قراءة اإ�سم مدينة ال�سرب،كما مل يتمكن الباحثون من قراءتها اي�سًا.

628هـ ايوب دره 48
ر�سو

باهلل/ جعفر   / ال اهلل حممد  اله  ل   / بو   / الإمام   / اهلل  دائرة:  الوج �سمن 
املن�سور امل�ستن�سر/ باهلل / اأمري املوؤمنني �سرب )غري مقروء ( �سنة ثمان ع�سرين 

�ستماية
الهر اهلل / ب�سم/امللك الكامل ابو املعا / يل حممد امللك العادل /

 �سيف الدين ابو بكر بن / يو�سف
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

(Balog 1980: No. 1012)

مالحظات: نادر.
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676هـ658 س الأو�اهر ركن الدين بيال

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

هـ6 دره 1
 o /سمن دائرة: .../.. ركن الدنيا و/بيرب�س ق�سيم اأمري املوؤمنني� الوج

اأ�سد يتجه اإىل الي�سار
الوؤمنني  احمد/اأمري  العبا�س  )ابو(  باأ)مراهلل(/  احلاكم  الإمام   هرال

�سرب �سنة �ستة.....
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

Fraction جزء من دره 2
الوج .............ركن الدنيا/ ق�سيم اأمريا

الهر )الما(م احلا)كـ(م /)باأ(مر اهلل ابوا/    /)الـ)ـعـ(ـا) �س(
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 12ملم. املحور:

الزخرف  على  بناء  دم�سق  اإىل   بالو ن�سبها   (Balog 1964: 94, No.51)

) املوجود فوق حرف ال�سني من ا�سم اخلليفة )العبا�س( على الظهر )�س95 
The attribution to Damascus is assured by Balog through the 

tiny ornament on top of the letter sin of the Caliph’s name on 

the reverse (page 95).

مالحظات: يظهر على امل�سكوكة فقط اجلزء الأو�سط من كتابة القالب.
Only the central portion of the die-inscription is on the flan. 

3القاهرة دره 3
اأمري  والدنيا/ق�سيم  الدين  ركن  )الظاهر(   / ا  امللك  الوج.../�سلطان 

املوؤمنني/ اأ�سد يتجة اإىل الي�سار
اهلل/  ر�سول  حممد  زخريف(/  )�سكل  اهلل/  ال  اله  ثالث/ل  �سنة  الهر: 

اأر�سله بالهدى ودين
املدار: اإىل اليمني من اأ�سفل اإىل اأعلى: �سرب بالقاهرة.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
 Cf Balog 1964: 101, No.79

 (Variant( مالحظات: طراز معدل
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676هـ658 س الأو�اهر ركن الدين بيال
4 ف�س

الوج )ال�سلطان(/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار/ امللك الـ)ـظاهر(
الهر: ل اله )ال(/ اهلل حممد )ر�سو(/ل اهلل

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 15ملم. املحور:
 (Cf. Balog 1964: 106, No.101)

5 ف�س
الوج ال�سلطان/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار / امللك الظاهر

الهر: ل اله ال/ اهلل حممد ر�سو/ل اهلل
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 15ملم. املحور:

(Balog 1964: 106, No.101)

مالحظات: يوجد لدينا منها ثالث م�سكوكات.

6 ف�س
الوج �سمن مربع: ال�سلطان/ الظاهر/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار

الهر: �سمن مربع: )ل( اله ال / اهلل حممد )ر(/�سول اهلل
املدار:............

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 15ملم. املحور:

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

7 ف�س
الوج �سمن مربع: ال�سلطان / اأ�سد يتجه اإىل الي�سار
الهر �سمن مربع: الإمام/احلاكم اأ/)مري( املوؤمنني

الوزن: 1.4 غرام. القطر: 17ملم. املحور:
(Balog 1964: 104, No.96)

(Variant) مالحظات: طراز معدل
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8 ف�س
الوج �سمن مربع: ال�سلطان/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار/ 

امللك الظاهر
الهر �سمن مربع: الإمام /احلاكم ا / مري املوؤمنني

الوزن: 1.3 غرام. القطر: 16ملم. املحور:
(Balog 1964: 104, No.96)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل
9 ف�س

الوج �سمن مربع: ال�سلطان/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار/ 
امللك الظاهر

الهر �سمن مربع: الإمام /احلاكم ا / مري املوؤمنني
الوزن: 1.2 غرام. القطر: 15ملم. املحور:

(Balog 1964: 104, No.96)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

10 ف�س
الوج �سمن دائرتني اخلارجية منهما من احلبيبات: 

امللك / الظاهر / اأ�سد يتجه اإىل الي�سار
الهر �سمن دائرتني اخلارجية منهما من احلبيبات:

            / باهلل /اامل�ستن�سر / اأمري املوؤمنني
ملم. املحور: الوزن: 1.4 غرام. القطر: 17 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

678هـ  676  ان سر الدين بركةال�سعيد نا امل
11 دره القاهرة 

الوج �سمن دائرتني اخلارجية منهما من احلبيبات:
�سورة  ق�سيم/  الظاهر  قـ/امللك  بركة  والدين  ال�سعيد/الدنيا  امللك 

اأ�سد يتجه اإىل الي�سار
 / زخرفيان(  )�سكالن  اهلل/  ال  اله  ل   / بالقاهرة  �سرب   هرال

حممد ر�سول اهلل / اأر�سله بالهدى
املدار ...........�سبعني و�ستماية

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
  (Balog 1964: 107, No.105)

مالحظات: طراز معدل .(Variant(، يالح تكرار كلمة امللك وعدم 
وجود كلمة �سلطان.

676هـ658 س الأو�اهر ركن الدين بيال
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689هـ678 ون املن�سور �سيف الدين
678هـ سدم دره 12

الوج املوؤمنني / ال�سلطان امللك / �سكالن زخرفيان /املن�سور 
�سيف الدنيا / والدين قالون ق�سيم / اأمري

ال  اله  ل  احلبيبات:  من  منهما  اخلارجية  دائرتني  �سمن  الهر: 
اهلل/                / حممد ر�سول اهلل / اأر�سله بالهدى

املدار: �سرب بدم�سق �سنة ثمان و�سبعني )و�ستماية(
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

 (Balog 1964: 117, No.132)

 )New type( مالحظات: طراز جديد

68هـ سدم دره 13
اأمري  احلبيبات:  من  منهما  اخلارجية  دائرتني  �سمن   الوج
الدنيا  /املن�سور  �سيف  امللك  ال�سلطان  زخريف/  /�سكل  املوؤمنني 

)والدين( / قالون ال�ساحلي
ال  اله  ل  احلبيبات:  من  منهما  اخلارجية  دائرتني  �سمن  الهر: 

اهلل/ ا�سكال زخرفية/حممد ر�سول اهلل / اأر�سله بالهدى
املدار: .... بدم�سق �سنة .... ثمانني و�ستماية

الوزن: 3.1 غرام. القطر:21 ملم. املحور:
 (Balog 1964: 116, No.129)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

6هـ القاهرة دره 14
/�سيف/  احلبيبات:....  من  الو�سطى  دوائر  ثالث   الوج

املن�سور الدنيا / قالون ال...
حممد   /.. اله  ل  احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائر  ثالث  الهر: 

.../ اأر�سله بالهد
املدار: �ستماية

الوزن: 2.5  غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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689هـ678 ون املن�سور �سيف الدين
هـ  دره 15

الوج ال�سلطان/ �سيف /املن�سور...../ �سكل زخريف
الهر )كال�سابق اإل اأنه معكو�س وغائر(

الوزن : 2.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
.)Brockage( مالحظات: الظهر معكو�س وغائر

679هـ سدم س�ف 16
الوج املن�سور �سيف / الدنيا والدين / قالون

الهر عز ن�سره / �سرب بدم�سق / )تـ(�سع و�سبعني
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

 679هـ سدم س�ف 17
 / والدين  الدنيا  املن�سور/   ....../ �سيف   الوج

قالون
الهر: ..... / �سرب بدم�سق / ت�سع و�سبعني و�ستماية

الوزن: 2 غرام. القطر:  18 ملم. املحور: 

682 هـ سدم  س�ف 18
الوج امللك املن�سـ)ور (/ الدنيا والد)ين( / قالون

و)خارج  وثمانني   / اثنني  �سنة   / بدم�سق  �سرب  الهر: 
نطاق القالب(

الوزن: 1.4 غرام. القطر:17 ملم. املحور:

 682هـ سدم س�ف 19
الوج امللك .... / الدنيا و...../ قال.....

الهر: �سرب بدم�سق / �سنة اثنني / وثمانني و )�ستماية(
الوزن: 0.8 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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سدم س�ف 21
الوج يف الو�سط:...../ امللك املن�سور/ زخرف/............  

الهر: يف الو�سط:  �سرب بدمـ)�سق(/ )زخرف(/.............. 
الوزن: 1.7 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

سدم س�ف 22
الوج يف الو�سط: �سيف/........./ زخرف/........  

الهر: يف الو�سط: �سرب بد)م�سق( / زخرف/خم�س..........  
الوزن: 2 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

حماة س�ف 23
الوج امللك /  / �سالح

/ قالون الهر: خليل / 
الوزن: 1.7 غرام. القطر:  15ملم. املحور:

Kron 1998:306 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

689هـ678 ون املن�سور �سيف الدين
ح س�ف 20

الوج قالون / ال�ساحلي
الهر: امللك / املن�سور / بحلب

املدار: �ستماية 
الوزن: 1.3 غرام. القطر :16ملم. املحور:
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689  ون بن   ي الدين   س  الأ�سر
693هـ

24 ف�س
الوج امللك الأ�سرف /  / ... لح الدنيـ

/ قالون  / يلهر:  �سر.. / والدين خلـال
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 16ملم. املحور:

Kron 1998:306 

وقد ن�سبها اإىل حماة.
(ANS, MN 16: 1970: 128, No.154A, mint missing).

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

ة الأوالف 694هـ693 سر الدين حممدسر ناالنا
س ح�ف 25

الوج يف الو�سط: ال�سلطان / امللك النا�سر / )عز( ن�سره
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني بينهما جدلة: حلب

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

الناسر ناسر الدين حممد 708698هـ الفة الانية
26 ف�س

الوج �سمن دائرة: كاأ�س له قاعدة وحلقة على كل جانب.
الهر: �سكل زخريف )دولب مائي(

الوزن: 3.6 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
 (Balog 1964: No.37)

الدولب  على  بناًء  حممد  النا�سر  اإىل  ُن�سب  جديد،  طراز  مالحظات: 
املائي الذي اتخذه �سعارًا له على نقود دم�سق.

(The waterwheel is considered as heraldic emblem of 

al-Naser Mohammad coins struck at Damascus).
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الناسر ناسر الدين حممد 708698هـ الفة الانية
ح س�ف 27

الو�سطى من احلبيبات: �سر/ الو�سط �سمن ثالث دوائر  الوج يف 
امللك النا     

يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات ودائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن ثالث دوائر الو�سطى من احلبيبات: حلب

يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات ودائرة خارجية.
الوزن: 2.1 غرام. القطر:  17 ملم. املحور:

28 ف�س
الوج �سمن ثالث دوائر الو�سطى من احلبيبات:  بـ النا�سر 

الهر: �سمن ثالث دوائر الو�سطى من احلبيبات: د/ م�سق/
املدار: غري وا�سح

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:  

 )Lead( 29- ر�سا�س
الوج ال�ساحلي / ال�سلطان امللك / الظاهر ركن الدنيا والدين / بيرب�س 

ق�سيم اأمري املومنني/ اأ�سد يتجه اإىل الي�سار
الهر: �سرب بالقاهرة / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / اأر�سله بالهدى 

/ ودين احلق 
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

 Lead سسار 30
الوج ال�ساحلي / ال�سلطان امللك

الهر: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
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741هـ709 ةالة السر الدين حممد الفسر ناالنا
حماة دره 31

 / امللك  بن  حممد  /والدين  الدنيا  نا�سر  النا�سر    /...الوج
املن�سور

الهر: �سرب بحماه / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / )اأر�سله( 
بالهدى / �سبعـ)مايه(

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 19ملم. املحور:
 (Balog 1964: No.204)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

حماة دره 32
الدنيا  نا�سر  النا)�سر(/  امللك  قالوون/ال�سلطان   الوج

والد)ين(/امللك
الهر:)بحماه �سنة(/..... ل اهلل حممد/.... اأر�سله با)لهدى(

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 19ملم. املحور:

سدم دره 33
الوج قالوون / ال�سلطان امللك ا ..../الدنيا وا .....

الهر:  �سرب /ل اله ال../حممد ر�سول اهلل / ..بالهدى / بدم�سق
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

34 دره اف
الوج اهلل وما الن�سر ال من عند / ال�سلطان امللك/ الدنيا

الهر:.... لاله ال اهلل/         �سكل زخريف/حممد ر�سول اهلل        
/ اأر�سله بالهدى

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
مالحظات: درهم زائف يف زمانه عليه طالء من الف�سة.

(Forgery of the time copper dirham with silver wash. ) 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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741هـ709 ةالة السر الدين حممد الفسر ناالنا
حماة س�ف 35

الوج  �سرب / امللك النا�سر / بحماه
الهر:                  /                    / 

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 15ملم. املحور:
(Balog 1964: No.250)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

36 ف�س 
الوج �سمن دائرة: امللك / النا�سر

الهر: �سمن دائرة: قالو
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

741هـ ح س�ف 37
الوج داخل مثلثني متقاطعني: �سرب / حلب

الهر: داخل مثلثني متقاطعني: اأحد/اأربعني/ �سبعماية
الوزن: 2.4 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:

746هـ743 عماد الدين اإ�سماعي ال�سال
744هـ دره 38

الوج ال�سلطان امللك / ال�سالح عماد الدنيا /والدين اإ�سماعيل 
/ اأربعة واأربعني

الهر:.../ ل اله ال اهلل / حممد  ر�سول اهلل ار/... بالهدى ودين
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

سدم دره 39
الوج ال�سلطان امللك / ال�سالح عماد الدنيا /والدين ا�سماعيل

الهر: �سر بد)...(/ ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل/ بالهدى 
ود.....

املدار:..............................
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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746هـ743 عماد الدين اإ�سماعي ال�سال
744 هـسدم س�ف   40

اخلط  اأعلى   ال�سالح امللك  احلبيبات:  من  خطني  بني   الوج
الأول )ا�سمعيل( اأ�سفل اخلط الثاين: بن حممد

الهر: بني خطني من احلبيبات: /يف �سنة اأربع/وار)بعني( اأعلى 
اخلط الأول: �سرب بدمـ)�سق( اأ�سفل اخلط الثاين: و�سبعماية

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 
(Balog 1964: No.288)

745هـ سدم س�ف 41
احلبيبات:  من  خطني  وبني  احلبيبات  من  دائرة  �سمن   الوج

امللك ال�سالح اأعلى اخلط الأول )ا�سمعيل(
احلبيبات:  من  خطني  وبني  احلبيبات  من  دائرة  �سمن  الهر: 
الثاين:  اخلط  اأ�سفل   بدم�سق الأول:  اخلط  اأعلى   واأربعني خم�س 

و�سبعماية
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 

42 ف�س
عماد  ال�سالح   / امللك  ال�سلطان   / ا�سمعيل  الو�سط:  الوج يف 

الدنيا / والدين بن حممد
الهر: يف الو�سط: ل اله ال اهلل /... ر�سول اهلل / اأر�سله ودين / 

..../ بالهدى
ملم. املحور:  الوزن: 3 غرام. القطر: 20 

(Balog 1964: No.278)

مالحظات: قارن مع املن�سور من الف�سة.
 الأو الفة  حممد  بن  ح�سن  الدين  ناسر  الناسر 

752هـ748
حماة س�ف 43

الوج النا�سر / امللك /              �سكل زخريف
احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائر  ثالث  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

بحماه / �سكل                  زخريف/ �سرب
الوزن: 2 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 

(Kron1998 .505)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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الناسر ناسر الدين ح�سن بن حممد الفة الانية762755 هـ
حماة دره 44

الوج يف الو�سط: نا�سر الدنيا ..../ ح�سن بن حممد /�سبعـ
الهر يف الو�سط: �سرب بحماه / ل اله ال اهلل / ...�سول اهلل

الوزن: 3 غرام. القطر: 18ملم. املحور: 
(Balog 1964: 198, No.367)

(Variant) مالحظات: طراز معدل

دره 45
 /  ... و  الدنيا  نا�سر  النا�سر  امللك/  ال�سلطان  الو�سط:  الوج يف 

ح�سن بن حممد/............
اأر�سله   / اهلل  ر�سول  حممد  اهلل(/  ال  اله  )ل  الو�سط  يف  الهر: 

بالهدى و/ دين احلق
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 20  ملم. املحور: 

764هـ762 الدين حممد س املن�سور
46- فل�س )حلب( )...76هـ(

الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة: امللك / املن�سور / حلب
الهر: يف الو�سط داخل مثلث: �سبعماية

املدار: �سرب �سنة .... و�ستني
الوزن: 1.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

(Balog 1964: 205, No.391)

بعالمة  واتبعها  دم�سق  انها  على  ال�سرب  مدينة  اإىل   بالو اأ�سار  •لقد 
ا�ستفهام.

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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 هـ   764 ح س�ف 48
الوج �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: �سرب / امللك / 

املن�سور / )حلب(
الهر: يف الو�سط داخل مثلث: �سبعماية

املدار: �سنة اأربع و�ستني. اجلميع �سمن دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.7 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 

(Balog 1964: 205, No.391)

778هـ764 اسر الدين �سعبان النا الأ�سر
دره 49

امللك  �سعبان  الدنيا/  نا�سر  الأ�سرف   / الو�سط: ال�سلطان  الوجيف 
 ..../

الهر: يف الو�سط: ل اله... / حممد ر�سول ../ اأر�سله
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.433)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

764هـ762 الدين حممد س املن�سور
7هـ ح س�ف 47

الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة: �سرب / امللك / املن�سور 
/ بحلب

الهر: يف الو�سط داخل مثلث: �سبعماية
املدار: �سرب يف �سنة............ 

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:
(Balog 1964: 205, No.391)

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي
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سدم دره 51
الوج .... الأ�سرف ن/ .... الدنيا والدين �سعبان / ابن ح�سن

الهر: �سرب بدم�سق / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
الوزن: 3.9 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.431)

مالحظات: م�سابه

القاهرة دره 52
  الو�س ال�سلطان امللك / الأ�سرف نا�سر الدنيا و /.. �سعبان  

بن ح�سن ال�سلطان /.....
اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل  بالقاهرة / ل  الو�سط:  الهر: يف 

اأر�سله / بالهدى ودين احلق 
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 23  ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.428) 

جزء من دره 53
الدنيا  ال�سلطان / امللك الأ�سرف / )نا(�سر  الو�سط:  الوج يف 

والدين / �سعبان بن ح�سن 
الهر: يف الو�سط: ل اله ال ا... / حممد ر�سول ا... / اأر�سله بالـ

الوزن: 3 غرام. القطر: 16 ملم. املحور: 
(Balog 1964: No.428)

(Variant) مالحظات: طراز معدل

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

778هـ764 اسر الدين �سعبان النا الأ�سر
حماة دره 50

 / و  الدنيا  نا�سر  امللك/الأ�سرف  ال�سلطان  الو�سط:  الوجيف 
الدين �سعبان

الهر: يف الو�سط: ل اله ال اهلل /حممد ر�سول اهلل / اأر�سله بالهدى 
/ بحماه 

الوزن: 5.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 
(Balog 1964: No.433)

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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778هـ764 اسر الدين �سعبان النا الأ�سر
جزء من دره 54

الوج يف الو�سط: الأ�سرف / �سعبان بن ح�سن
الهر: يف الو�سط: .... ال اهلل /.... اهلل اأر�سله /...د.. احلـ

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 13ملم. املحور: 

جزء من دره 55
الوج يف الو�سط: �سعبان ...  ح�سن / حممد

الهر: يف الو�سط:  .... �سول / الهدى ود
الوزن: 2.3 غرام. القطر: 14ملم. املحور: 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

حماة س�ف 56
الوج يف الو�سط: بحماه / )�سنة / �سبعني(

الهر: يف الو�سط:              ) زهرة الك�ساف(               
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
 (Balog 1964: No.466) Kron.576

 )Variant(مالحظات: طراز معدل

حماة س�ف 57
الوج يف الو�سط: بحماه...... / �سرب ...... / .........

الهر: يف الو�سط:            ) زهرة الك�ساف(
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 

(Cf. Balog 1964: No.466) Kron.576

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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778هـ764 اسر الدين �سعبان النا الأ�سر
هـ73سدم س�ف 58

الوج يف الو�سط �سمن مربع: الأ�سرف
الهر: يف الو�سط: ثلث و�سبعني

الوزن: 2 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 
 (BMC vol IV: No.600)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

59 ف�س
الوج يف الو�سط:          وريدة �سدا�سية البتالت

املدار: )امللك( / الأ�سرف / �سعبان / بن ح�سن
الهر: يف الو�سط داخل مربعني متداخلني ي�سكال جنمة ثمانية: 

)غري مقروء(
املدار: �سرب

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 
(Balog 1964: No.477)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

ح س�ف 60
الوج يف الو�سط: ن�سره / امللك الأ�سرف / .....

الهر: يف الو�سط:               / �سرب بحلب  /   
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.469) 

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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778هـ764 اسر الدين �سعبان النا الأ�سر
حماة س�ف 61

الوج �سمن مربع: امللك / الأ�سرف
املدار: حماة/ �سرب

الي�سار وذيله مرفوع  اأ�سد مي�سي متجهًا نحو  الهر: �سمن دائرة: 
اإىل الأعلى يحيط باجلميع خطوط متوازية ق�سرية ت�سكل دائرة.

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 14 ملم. املحور: 
�سعبان  الدين  نا�سر  الأ�سرف  اإىل  ُن�سب  جديد،  طراز  مالحظات: 

الثاين بناًء على املقارنة مع امل�سكوكة رقم 
(Balog 1964: Pl.XVII 646a)

783هـ778 ء الدين عاملن�سور ع
62 ف�س

الوج يف الو�سط: امللك املنـ)�سور(
الهر: يف الو�سط داخل مثلثني متقاطعني:            ) زهرة الك�ساف(

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 16ملم. املحور: 

 BAHRI MAMLUKS    ريةالب املمالي

792هـ791 اال الدين حاج س ال�سال
دره 63

الوج يف الو�سط: ال�سلطان امللك /                             املن�سورنا�سر)زخرف( 
الدنيا / حاجي بن امللك

الهر: يف الو�سط: �سرب ... / ل اله ال ... / حممد ر�سول اهلل 
/ اأر�سله بالهدى

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
(Balog 1964: No.530)

)Variant( مالحظات: طراز معدل



171

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي

784–791هـ ة الأوالف واهر �سيف الدين برال
ح س�ف 1

اأعلى   )الظا)هر امللك  دائرة:  �سمن  متوازيني  خطني  بني   الوج
اخلط: ال�سلطان

الهر: �سمن �سكل �سدا�سي: بحلب/ب �سر اأعاله: )غري مقروء(
الوزن: 1.7 غرام. القطر: 16 ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.564)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

2 ف�س
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: ال�سلطان 

/ امللك الظاهر/ برقوق
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: غري مقروء

الوزن: 1.1 غرام. القطر: 15 × 17 ملم. املحور: 
• امل�سكوكة لها �سكل م�ستطيل ُقطع منه زاويتان متقابلتان.

3 ف�س
الوج يف الو�سط: امللك الظاهر

الهر: يف الو�سط: كفا باملوت وعظًا
الوزن: 3.9 غرام. القطر: 17 ×  21 ملم. املحور: 

Kron IV, No.681  طراز حماة 799 هـ

 (Balog 1964: No.596) 

مالحظات: كفا باملوت وعظًا ُق�سد بها ق�ساوة املوت والدمار وذلك يف 
ا�سارة اإىل خطر الغزو املغويل.

حماة س�ف 4
الوج يف الو�سط: �سرب/ امللك الظا /حماه

الأعلى  اإىل  ذيله  رافعًا  اليمني  اإىل  يتجه  اأ�سد  الو�سط:  يف  الهر: 
وينتهي ب�سكل بي�ساوي يت�سل به �سهم.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 13ملم. املحور: 
(Kron 1998: No.655)
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س�راب س�ف 5
دائرة  طرابل�س.   / الظاهر  )املـ(لك  الو�سط:  يف   الوج

خارجية.
الهر:            �سكل زخريف متعدد الاهات.

الوزن: 2.5 غرام. القطر: 17ملم. املحور:
(Balog 1964: No.606)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

س�راب س�ف 6
الوج يف الو�سط �سمن بقايا دائرة: ) املـ(لك 

الظاهر / طرابل�س
الهر:           �سكل زخريف متعدد الاهات.

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:
  (Balog1964: No.606)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

7 ف�س
اأقوا�س  ب�سكل  الداخلية  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   الوج

وحبيبة خارج ملتقى كل قو�سني: ال�سلطان / الظاهر/ زخرف
اأقوا�س  ب�سكل  الداخلية  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
رافعًا  الي�سار  اإىل  يتجه  اأ�سد  قو�سني:  ملتقى كل  وحبيبة خارج 

ذيله اإىل الأعلى وينتهي بحلية ثالثية.
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 19 ملم. املحور: 

 (Balog1964: No.595)

مالحظات: طراز معدل )Variant(، ل يوجد كاأ�س على الظهر 
والوجه يختلف فيه ترتيب الكلمات.

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي

784–791هـ ة الأوالف واهر �سيف الدين برال



173

الانية        الفة  فرج   ال�سعادا اأبو  الدين  ناسر  الناسر 
815–809هـ

هـ سف دما دره 8
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: بدم�سق /.....امللك/... فرج )غري 

مقروء/
 غري مقروء(

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ../ اإله ال اهلل / ... ر�سول اهلل /...النا
الوزن: 2.8 غرام. القطر:  18 ملم. املحور: 

مالحظات: درهم زائف يف حينه عليه طالًء من الف�سة 
Forgery of the time, copper dirham with silver wash.

Fraction جزء من دره 9
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: فرج/ �سكل زخريف �سغري

الهر: يف الو�سط: ... اإله ال ... / حممد ر�سول ....
الوزن: 1.2 غرام. القطر: 10 ملم. املحور:  

Fraction جزء من دره 10
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: فرج )الكتابة غري وذجية(

املدار: غري مقروء
الهر: يف الو�سط: )ا(ل اهلل/ )حممـ(د / ر�سول

الوزن: 0.8 غرام. القطر: 7 ملم. املحور:
• امل�سكوكة مربعة ال�سكل.

11 ف�س
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: فرج• /

املدار: مطمو�س.
الهر: يف الو�سط:            جنم خما�سي �سمن �سكل زخريف.

الوزن: 3.7 غرام. القطر: 17 ×  18 ملم. املحور:

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي
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824هـ815 يد اأبو الن�سر �سياملو
القاهرة 817هـ دره 12

به  حتيط  اأقوا�س  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
خطوط جمدولة: �سيخ / امللك املوؤيد / ابو الن�سر

به  حتيط  اأقوا�س  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   هرال
�سنة  القاهرة  اهلل/  ر�سول  حممد   / اهلل  ال  اله  ل  جمدولة:  خطوط 

�سبع/ع�سر
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

 (Balog1964: No.687)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

Fraction جزء من دره 13
اأقوا�س  يتكون من  دائري  �سكل  الو�سط: �سمن  الوج يف 

حتيط به خطوط جمدولة: )�س(يخ / .... املوؤيد /....
اأقوا�س  من  يتكون  دائري  �سكل  �سمن  الو�سط:  يف  الهر: 

) sic حتيط به خطوط جمدولة: ل اله / له اله )كذا
الوزن: 1.2 غرام. القطر: 11 ملم. املحور: 

825–841هـ سيف الدين بر�سباي� الأ�سر
هـ سدم Fraction جزء من دره 14

الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: بر�سباي / امللك الأ�سر)ف( 
/ اأبو         )�سورة كاأ�س( ا 

الهر: يف الو�سط: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / بدم�سق
الوزن:1.1 غرام. القطر:  19 ملم. املحور: 

  (Balog 1964: No.721)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي
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Fraction جزء من دره 16
الوج يف الو�سط: ) امللـ(ـك ال ) �سرف (ابو)     ( الن�سر / �سبع

الهر: يف الو�سط: ن) ال(له / ل اهلل / ..... وال)له(
الوزن: 1 غرام. القطر: 12 ملم. املحور: 

(Balog 1964: No.721) 

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

832هـ سدم  Fraction جزء جزء من دره 17
الوج يف الو�سط: بر�سباي / امللك الأ)�سرف(/ابوا         لنـ/ خلد
الهر: يف الو�سط: اله / ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / اثنني وثالثني

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 13 × 17ملم. املحور:  
(Balog1964: No.721)

  )Variant( مالحظات: طراز معدل

 Half dirham ن�سف دره 18
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: ن�سف

خم�س  ن�سره/  عز  ابو/�سباي  الأ�سرف  امللك/  ال�سلطان  املدار: 
وع�سرين

الهر: يف الو�سط: امللك هلل / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:  

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي

841هـ825 سيف الدين بر�سباي� الأ�سر
سدم Half dirham ن�سف دره  15

الوج ....... الأ�سرف / اأبو) ( الن�سر عز/ بر�سباي
الهر بدم�سق / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل

الون 1.4 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:  
 (Balog 1964: 35, No.721)

مالحظات: درهم زائف يف زمانه عليه طالء من الف�سة 
Forgery of the time, copper dirham with silver wash.
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841هـ825 سيف الدين بر�سباي� الأ�سر
هـ سدم Fraction جزء من دره 19

الوج يف الو�سط: بر�سباي / امللك الأ�سرف/.......
الهر: يف الو�سط: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / بدم�سق

الوزن: 2 غرام. القطر:  16 ملم. املحور: 
(Cf. Balog1964: 315, No.720)

  (ANS, MN 16, 1970:  ،)Variant(مالحظات: طراز معدل
(154, No.713A

Fraction جزء من دره 20
الوج �سمن دائرة: بر�سباي

املدار اهلل و.................
الهر �سمن دائرة:   / حممد ر�سول / 

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 15 ملم. املحور: 

857هـ842 اهر �سيف الدين جقمال
ح س�ف 21

به  حتيط  �سدا�سيًا  �سكاًل  يكونان  متقاطعني  مثلثني   الوج
حبيبات يف و�سطه: جقمق

الهر ا�سكال زخرفية متداخلة من �سمنها كلمة: حلب
الوزن: 0.9 غرام. القطر: 14 ملم. املحور: 

865هـ857 سيف الدين اينا� الأ�سر
سدم Fraction جزء من دره 22

الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: اينال
املدار ل اله ......... 

الهر يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: بدم�سق
الون 0.7 غرام. القطر: 12 ملم. املحور:   

  (Balog 1964: No.766)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي
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906هـ922 الغوري ان�سو اأبو الن�سر الأ�سر
Fraction جزء من دره 24

الوج يف الو�سط: �سمن �سكل زخريف: قان�سوه
املدار: غري مقروء

الهر: يف الو�سط: الغوري
املدار: اله ال اهلل .....

الوزن : 1.3 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
(Balog 1964: No.892)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

سدم Fraction جزء من دره 25
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: قان�سوه

املدار: ال�سلطان امللك ....
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: بدم�سق

املدار: ..... اهلل .....
الوزن: 0.6 غرام. القطر: 12 ملم. املحور:

BURJI MAMLUKS  جيةال املمالي

901هـ872 اتيباي سيف الدين� الأ�سر
Fraction جزء من دره 23

الوج يف الو�سط داخل دائرة: قاتيباي
........ املدار

الهر يف الو�سط: قاتيباي، معكو�سة وغائرة.
الون 1.5 غرام. القطر: 15ملم. املحور:
 )Brockage( مالحظات: معكو�سة وغائرة
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 OTTOMANS مانيونالع

974هـ926 يمان الأوان �سال�س
مد 926هـا سةف 1

الوج يف الو�سط: �ساه /�سليمان
املدار �سلطا)ن( العادل/ ...ن...�سليم �ساه

الهر يف الو�سط �سمن مربعني: اآمد
  سرب �سنة� املدار

الوزن: 1.1 غرام. القطر: 12 ملم. املحور:
• )انظر ادهم 1334: 236 رقم 799(

امد 937هـ سةف 2
الوج يف الو�سط: �ساه / �سليمان
املدار ل اله ال اهلل / بن.....�ساه

الهر يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: اآمد  /  
 سنة� املدار

الوزن: 1.1 غرام. القطر:18 × 12 ملم. املحور:

963هـ سدم ا�سن 3
الوج يف الو�سط �سمن دائرة:        �سكل زخريف

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني اخلارجية منهما من 
                           / احلبيبات: عز/ن�سره/�سرب دم�سق

(بالأرقام العربية(
الوزن: 5.9 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

سدم ا�سن 4
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �سليمان/ بن/ �سليم �ساه

الهر: �سرب/ بدم�سق )�سمن �سكل بي�ساوي( / عز ن�سره
الوزن: 2.5 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:
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982هـ974 يمانبن �س اال يان �سال�س
امد 974هـ سةف 5

الرب  �ساه/  �سليمان  ال�سلطان  �سليم/بن  الوجال�سلطان 
و)البحر(

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: اآمد/ �سرب
 املدار: خلد اهلل ملكه و�سلطانه �سنة

الوزن: 3.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
•)انظر ادهم 1334: 327 رقم 1089(

مالحظات: احلرف م يف اآمد نق�س ب�سكل زخريف.

6 فسة
الوج �سمن دائرة: �سلطان �سليم/ �ساه �سلطان/�سليمان

الهر: �سمن دائرة: عز / ن�سره/.... غرب/�سنة
الوزن: 1.1 غرام. القطر: 14 ملم. املحور:

مالحظات: امل�سكوكة ا�سغر حجمًا من القالب ويبدو ذلك وا�سحًا 
بالن�سبة للكتابة التي على الظهر امل�سكوكة حيث يظهر جزء منها، 

قد تكون طرابل�س غرب

بغداد 974هـ فا دره 7
الوج �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: ال�سلطان �سليم 

�ساه / عز ن�سره / بن ال�سلطان �سليمان / )الرب( والبـ)حر(
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: بغداد / �سرب

 املدار: خلد اهلل ملكه
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

مالحظات: درهم زائف من النحا�س وعليه بقايا طالء من الف�سة. 
املن�سور من هذا الطراز م�سنوع من الف�سة.

 (Sultan 1977: 123, No. 1181)

*A Forged dirham in bronze which once have been 

silverd. 

 OTTOMANS مانيونالع
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982هـ974 يمانبن �س اال يان �سال�س
بغداد سةف 8

الوج �سلطان �سليم /)بن( �سلطان �سليمان/ )الرب(والـ)بحر(
الهر: يف الو�سط: ب/ �سر / �سكل زخريف د /بغدا

املدار: )�سكل زخريف( خلد ..... دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 3.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 (Sultan1977: Pl. 90, No. 1180)

1003هـ982 الان مراد الال�س
بغداد 982هـ سةف 9

الوج يف الو�سط: ال�سلطان مراد /بن �سليم �سا)ه( عز ن�سره 
يف الرب والبحر

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: د/ �سرب/ بغدا
)(  املدار:  .... �سلطانه

الوزن: 3.7غرام. القطر: 18ملم. املحور:
(Sultan1977: 132, No. 1203)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

1012هـ1026 ان احمد الأوال�س
10- ف�سة )دم�سق(

الوج طغراء: ال�سلطان/ احمد/ حممد خان، دائرة خارجية.
الهر: عز ن�سره/.../ )د(م�سق

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 13ملم. املحور:

م�سر 1012هـ سةف 11
الوج طغراء احمد بن حممد خان

مثلثني  من  يتكون  �سدا�سي  جنم  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
/ متقاطعني: �سرب

املدار: م�سر..........
الوزن: 2.4 غرام. القطر:  16 ملم. املحور:
Sultan مالحظات: ل يوجد ماي�سابهها يف

 OTTOMANS مانيونالع
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1049هـ1032 ان مراد الرابعال�س
ح سةف 12

الوج طغراء مراد بن احمد
/�سرب  ن�سره  عز  به:  يحيط  زخريف  �سكل  الو�سط  يف  الهر: 
مكونة من جنوم  منهما  اخلارجية  دائرتني  باجلميع  يحيط  حلب، 

خما�سية.
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

سنعاء 1032هـ س�ف 13
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �سرب          / )�سكل زخريف( 

 / سنعا� /
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: املحرو�س
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 15ملم. املحور:

1058هـ1049 بن احمد ان ابراهيال�س
بغداد 1049هـ سةف 14

الوج �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: طغراء ال�سلطان 
ابراهيم احمد خان

�سكل   / بغداد   �سرب   / و�سلطنته   / ملكه  اهلل  )خلد(  الهر: 
)( زخريف

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

15 فسة
الوج�سلطان / ابراهيم بن/ )ا(حمد )م( ان

الهر: يحمل كتابةالوجه ب�سكل غائر ومعكو�س
الوزن: 0.3 غرام. القطر: 11ملم. املحور:

  )Brockage( مالحظات:الوجه غائر ومعكو�س

 OTTOMANS مانيونالع
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1058هـ1049 بن احمد ان ابراهيال�س
16 فسة

الوج )�سلطا(ن / ابراهيم بن/ )احمـ(د خان 
الهر: يحمل كتابةالوجه ب�سكل غائر ومعكو�س

الوزن: 0.3 غرام. القطر: 11ملم. املحور:
  )Brockage( مالحظات:الوجه غائر ومعكو�س

1049هـ سدم سةف 17
الوج �سلطان /ابراهيم بن/ احمد / خان 

 /هر:.....ن�سره / �سكل زخريف/ دم�سقال
الوزن: 1.4 غرام. القطر: 17 ملم. املحور: 

 B M C, ،مالحظات: الطراز غري من�سور عند ) اجلابر، ارتق
 (Sultanو .Mitch

1099هـ 1058  ان حممد الرابعال�س
بغداد 1058هـ سةف 18

الوج طغراء ال�سلطان حممد الرابع
الهر: �سلطان / حممد بن .../خان عز ن�سره / �سرب بغداد 

 )(  /
الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

بغداد 1058هـ سةف 19
الوج�سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات:  طغراء ال�سلطان 

حممد الرابع
 /هر: يف الو�سط �سمن دائرة: �سرب / بغدادال

املدار: �سلطان حممد بن ..... ن�سره
الوزن: 2.9 غرام. القطر: 18ملم. املحور:

بغداد 1058هـ سةف 20
الوج �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات: طغراء ال�سلطان 

حممد الرابع
 /هر: يف الو�سط �سمن دائرة: �سرب / بغدادال

املدار:�سلطان................
الوزن:  2.9 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:

 OTTOMANS مانيونالع
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1099هـ 1058  ان حممد الرابعال�س
بغداد 1062هـ سةف 21

الوج �سمن دائرتني اخلارجية من احلبيبات )طغراء 
ال�سلطان حممد الرابع(

 / �سرب  /خان  اإبراهيم  حممد  )ال(�سلطان/  الهر: 
بغداد/ يف / / �سنة

الوزن: 3 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:

هـ  بغداد سةف 22
الوج طغراء ال�سلطان حممد الرابع

الهر: خلد ملكه / بغداد / �سرب
الوزن: 2.8 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:

بغداد سةف 23
الوج طغراء ال�سلطان حممد )بن( ابراهيم

الهر: خلد ملكه / بغداد / �سرب
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 16 ملم. املحور:

1255هـا�سن 25
ويف  حممود(،  بن  املجيد  )عبد  طغراء  بقايا   الوج
 Π الو�سط:               و�سم دائري بداخله �سيء مل نتعرفه و

  Δ Π    Λ
TΠ O هر: و�سم مثلث يف داخلهال

 املدار: �سرب يف ق�سطنطينية �سنة
الوزن: 20.8 غرام. القطر: 37 ملم. املحور:

 )Wilski 2002(مالحظات: مو�سوم الوجه والظهر

 OTTOMANS مانيونالع
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1293هـ1277 ان عبد العزيز بن حممودال�س
ينية 1277هـنس� 26

الوج طغراء عبد العزيز بن حممود، ال�سنة الرابعة لعتالءه العر�س. 
و�سم م�ستطيل فيه ثالثة حروف عربية 

 يف الو�سط رقم هرال
املدار �سرب يف الق�سطنطينية �سنة  عز ن�سره

الوزن: 5 غرام. القطر:  28 ملم. املحور:
(Wilski 2002: 105, No.H 01)

 Hebrew Countermark  ،)              ( بالعربية  مو�سوم  مالحظات: 
(Charity to the poor(  )اح�سان للفقراء(

1026هـ1012 ان احمد الأوال�س
ح ا�سن 27

كلمة  من  ر  واحلرف  �س  احلرف  بني  زخريف  �سكل  الو�سط  يف   الوج
ن�سره: عز / ن�سره / �سرب / حلب. بقايا دائرة خارجية.

بتالت  �ست  ذات  وريده  و�سطهما  متقاطعان  مثلثان  الو�سط:  يف  الهر: 
وتتوزع حبيبات داخل املثلثات وخارجهما. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 15ملم.
 (Berman1976: 123, No.391) 

)Variant( مالحظات: طراز معدل

1255هـ1223 اان حممود الال�س
ينية 1223هـنالق�س سةف 28

الوج يف الو�سط �سمن دائرة م�سننة: طغراء ال�سلطان حممود الثاين
املدار: زخارف نباتية. دائرة خارجية م�سننة.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة م�سننة: 
 / رب يف/ ق�سطنطينية 11/ �سُ

املدار: زخارف نباتية. دائرة خارجية م�سننة.
الوزن: 1.8 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:

 (Sultan 1977: No. 2964)

مالحظات: ت�سبه املن�سور من الذهب.

 OTTOMANS مانيونالع

 ،)              (
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ا�س 1371هـمعدن ن ا�سن 29
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: طغراء ال�سلطان / يحيط 

بها زخارف نباتية
املدار زخارف نباتية. دائرة خارجية.

الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: 17 / �سرب يف  / نحا�س 
/ معدن/ 1317 / يحيط بها زخارف نباتية. دائرة

 خارجية.
الوزن: 3.6 غرام. القطر:  33 ملم. املحور:

 (Sultan 1977: No. 4421)

م�سكوكة  خمتلف، لي�ست  التاريخ  اأن  اإل  من�سور  هو  ما  ت�سبه  مالحظات: 
ر�سمية نظرًا لأن تاريخها غري �سليم كما اأنها من نحا�س وكتب عليها معدن 

نحا�س، مثقوبة.
(This does not seem to be  mint  issue, it is relatively 

common and holed). 

متفرا  نتعرفها

س مغف�ف 30
الوج يف الو�سط دائرة يف داخلها اأربعة دوائر متال�سقة يف و�سط كل منها 

حبيبة، ينبثق عن مدار الدائرة ثمانية بتالت ثالثية
الهر داخل مربع حتيط به زخارف هند�سية �سرب/ احل�سر

الوزن: 4.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:  

س مغف�ف 31
الوج/ �سليما/ ن
الهر غري مقروء

الوزن: 1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:  

 OTTOMANS مانيونالع
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القرامة  �سب ازيرة العربية
(QARAMITA)

Originally in the Syrian Desert Region and Iraq, then in Eastren Arabia

364هـ361 سن بن احمد�ا
 363هـ سدم سة1– ف

الوج يف الو�سط: • / ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / ال�سيد/ 
الرئي�س

املدار الو ب�سم اهلل �سـ)رب هذا الدر(هم بدم�سق �سنة ثلث....
املدار الا هلل ................... دائرة خارجية.

اهلل  / �سلى  ر�سول اهلل  دائرة: اهلل / حممد/  الو�سط �سمن  الهر يف 
عليه/ وعلى اله/ املطيع هلل / احل�سن بن )احمد(

ولو  كله  الدين  ............. على  بالهدى  اأر�سله  ر�سول اهلل  املدار حممد 
كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:
 )Album 2011: 94( اأخذ تاريخ حكم احل�سن بن احمد من كتاب  •

 ني 362هـس�ف سةف 2
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / ال�سيد/ الرئي�س
املدار الو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بفل�سطني )�سنة اثنني و�ستني 

وثلثماية(
املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر

 اهلل
الهر يف الو�سط �سمن دائرة: )اهلل( / حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل 

عليه/ وعلى اله/ املطيع هلل / احل�سن بن احمد
................ املدار

الوزن: 3.4 غرام. القطر:  24 ملم. املحور:
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 AFSHARIDS ساريونالإف

1160هـ1148 نادر �سا
ان 1150هـربيا دره 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: نادر/ ال�سلطا / ن
 هر: يف الو�سط: اهلل /خلد/ ملكه باذراب)يجان(/ �سرال

الوزن:7 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

سفهان 1150هـا دره 2
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: نادر / ال�سلطا / ن

 هر: يف الو�سط: اهلل / خلد / ملكه ا�سفهان / �سربال
الوزن: 6.9 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

 (Album 2001: vol. 9, No.225)

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

يزت دره 3
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: نادر/ ال�سلطا / ن

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / خلد / ملكه تربيز/........
الوزن: 6.8 غرام. القطر: 15 ملم. املحور: 

مالحظات: تختلف الزخارف عن املن�سور عند                                                       
 (Mitchiner 1977: 297)

 4 دره �سا1150 هـ 
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: نادر / ال�سلطا / ن

الهر: يف الو�سط: اهلل / خلد / ملكه �سرياز / �سرب
ثالث دوائر خارجية، الو�سطى من احلبيبات.

الوزن:7 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
 (Album 2001: vol. 9, No.940) 

  )Variant(مالحظات: طراز معدل
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ندهار 1150هـ دره 6
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: نادر / ال�سلطا / ن

 يف الو�سط: اهلل / خلد / ملكه قندهار / �سرب هرال
بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Album 2001: vol. 9, No.1038) 

  )Variant(مالحظات: طراز معدل

ندهار 1150هـ دره 7
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: نادر / ال�سلطا / ن

 يف الو�سط: اهلل / خلد / ملكه قندهار / �سرب هرال
الوزن:7 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

 (Album 2001: vol. 9, No.1039) 

)Variant( مالحظات: طراز معدل

سهد 1150هـم دره 8
ثالث  ن،  ال�سلطا/  نادر/  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج

دوائر الو�سطى منها من احلبيبات.
 /يف الو�سط: اهلل / خلد / ملكه م�سهد / �سرب هرال

ثالث دوائر خارجية الو�سطى من احلبيبات.
الوزن: 7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

 (Mitchiner 1977 No.2115) 

  )Variant(مالحظات: طراز معدل

1160هـ1148 نادر �سا
1150هـ اس� دره 5

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: نادر/ ال�سلطا/ ن
 هر: يف الو�سط: اهلل / خلد/ ملكه �سرياز / �سربال

ثالث دوائر خارجية الو�سطى من احلبيبات.
الوزن: 7 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
 (Album 2001: vol. 9, No.940) 

  )Variant(مالحظات: طراز معدل

 AFSHARIDS ساريونالإف



189

1160هـ1148 نادر �سا
سهد مقد�سم دره 9

�سلطان  �سا)حبقرا(ن/�ساه/  نادر  �ساهان  الو�سط:  يف   الوج
)بر(�سالطني جها)ن( / )هـ(�ست

الهر يف الو�سط �سمن دائرة: مقد�س / م�سهد / �سرب
الوزن: 11.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

 (Album2001: vol. 9, No.1434)

مالحظات: طراز معدل   )Variant(،ل يظهر التاريخ اأ�سفل ال�سطر 
الأخري من الوجه.

املنغو رة املغواأبا
 MOGHUL EMPERORS MONGOLS

 AFSHARIDS ساريونالإف

160515551014هـ963 الدين اأك ج
سة 988هـف روبي 1

اهلل/حممد  اله   / )ل(ال  مربع:  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ر�سو/ ل اهلل يف كل زاوية من اليمني اإىل اأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: 

عمر/ على / اأبو بكر/ عثمان، يحيط باجلميع مربع من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل مربع: ).....(/88 9/ حممد اكرب 
باد�ساه / جالل الدين غازي 9612. اجلميع �سمن بقايا مربع من 

احلبيبات.
الوزن: 10.4 غرام. القطر:  19 ملم. املحور:
(Artuk 1974: vol. II, 788, No.2565)

سةف روبي 2
الوج يف الو�سط �سمن �سكل مربع: اهلل/ ل اله ال / حممد ر/ 
�سول اهلل، ويف كل زاوية من اليمني من اأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: 
بوبكر /اعمر / عثمان / علي. اجلميع �سمن مربعني اخلارجي من 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن مربعني اخلارجي من احلبيبات: )ن اهلل 
من تعاىل( / حممد اكرب باد�ساه / خان الدين غازي / .............  

اجلميع �سمن مربع من احلبيبات.
الوزن: 14.4 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

مالحظات: قطعة رمزية لزيارة الديار املقد�سة            
.“Muslim Temple token”
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مو اهر  اربيان
 KINGS OF AHAR IN AZERBAIJAN

622هـ610 ستكنيحممود بن ن
620هـ ا�سيةم�سكوكة ن 1

الوج يف الو�سط: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل عليه / 
)ال(نا�سر لدين اهلل / )اأمري املوؤمنني(
املدار  ..........)ع�س(رين و/�ستماية

الهر يف الو�سط: ال�سلطان الأعظم/ )ملكني يل ( بن / حممد امللك/ 
العادل حممو / د بن ن�ستكني بن / حممد 

الوزن: 17.2 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:
مالحظات: زامباور يكتبها بي�ستكني، ميت�سي يكتبها نت�سكني.

• النقود املعروفة من�سورة لوالد هذا احلاكم.
 (Variant) Mitchiner 1977: 193 1151) 

اتابكة ارب بنو بكتيكني
BEGTEGINID AT IRBIL

12331144630هـ539 

مفر الدين كوكي بن ع586563 هـ  حران
 حران ا�سية م�سورةم�سكوكة ن 1

يف الو�سط: �سخ�س يجل�س مواجهة مرتبعًا داخل حمراب يديه   الوج
عربية:  كتابة  به  وحتيط  الأي�سر  كتفه  فوق  �سوجلانًا  ويحمل  فخذيه  على 
مظفرالدين / د و ....... اإىل اليمني من اأ�سفل اإىل اأعلى، اإىل الي�سار من 

اأعلى اإىل اأ�سفل: كوكبوري بن )علي(.
الهر يف الو�سط: جنمة �سدا�سية مزدوجة / كتابات غري مقروءة

املدار �سنة ثلث/ ثمنني/خم�س /......
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

(Hennequin 1985: 377, No.820)
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اإرب  586هـ630 يفر الدين كوكم
608هـ ارب ا�سية م�سورةم�سكوكة ن 2

الوج يف الو�سط: �سورة �سخ�س يركب اأ�سدًا ومتجهان ي�سارًا
املدار: �سنة ثمان و�ستماية

الهام�س: �سرب باربل
الهر: يف الو�سط: النا�سر لدين اهلل/ اأمري املوؤمنني/مظفر الدنيا/

ملك الأمرا/ والدين كوكربي/.. 
املدار: ل اله ال اهلل .................

الوزن: 10.8 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:
(Mitchiner 1977: No.1146) (Hennequin 1985: 365, 

No.763);

 )Variant( مالحظات: طراز معدل

انيونرا اي انا
ILAK KHANS  QARAKHANIDS

1210927607هـ315 

 سر انا ابن ع سني ن�سر الأو�ابو ا
1009992400هـ382

كند 397هـاو سةف 1
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باوزكند �سنة �سبع وت�سعني
 وثلثمائة. بقايا دائرة من احلبيبات خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني متحدتي املركز: هلل / حممد ر�سول 
اهلل / القادر باهلل نا�سر احلق خان / املوؤيد العدل ايلك / 

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
.)Album1977:99 1( 

اتابكة ارب بنو بكتيكني
BEGTEGINID AT IRBIL

12331144630هـ539 
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النقود املدنية النا�سيةفو�س اسفهان
IRANIAN CIVIC COPPER COINAGE

1 ف�س اسفهان
الوج اأ�سد يتجه اإىل اليمني وفوق هره وجه ال�سم�س

الهر يف املركز:                 و�سم على �سكل هالل
الوزن: 19 غرام. القطر:22 ملم. ال�سماكة: 6 ملم. املحور:

(Mitchiner 1977: 303, No. 2190)

.)Double struck( مالحظات: م�سروبة مرتني

الأرتقيون  ماردين
ARTUQIDS OF MARDIN

14081108811هـ502 

572هـ547 الدين الب 
1م�سكوكة برونزية م�سورة

الوج يف الو�سط: �سورة راأ�سني متوجني مواجهة.
اأ�سفل: حممد ر�سول اهلل/ اإىل اليمني:  اأعلى: ال اله ال اهلل / من  املدار: من 

امل�ستنجد باهلل / اإىل الي�سار: اأمري املوؤمنني. دائرة من احلبيبات.
�سعرها  مواجهة  اأمراأة  راأ�س  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

م�سفف ب�سكل لفائف عددها خم�س.
املدار: من اأعلى: جنم الدين / من اأ�سفل: البي ايل غازي / من اليمني: ملك 

ديار بكر / من الي�سار: ابن ارتق. دائرة من احلبيبات.
الوزن: 10.2 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:

 (Spengler and Sayles 1992: Type. 30.1) 

مالحظات: طراز معدل )Variant(، )كتابة الظهر( وعدد لفائف ال�سعر.

637هـ597 نار�س سر الدين ارتنا
628هـ م�سكوكة برونزية م�سورة 2

الوج �سورة �سخ�س يجل�س مرتبعاً ويحمل بيده الي�سرى كاأ�س ويده اليمنى 
على فخده.

الهر: اهلل / الإمام امل�ستن�سر / اأمري املوؤمنني / امللك الكامل / )حممد(
الوزن: 4.6 غرام. القطر:27 ملم. املحور: 

 (Spengler and Sayles 1992: Type. 46)

مالحظات: م�سكوكة قدمية �سربت مرتني و�سنعت حديثًا بطريقة ال�سبك.
(An ancient coin struck twice, recently forged by casting). 
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658هـ637 ال�سعيد ي الأوا الدين 
657هـ ماردين برونز 3

الوج يف الو�سط: زخرفة / ل اله ال اهلل/ حممد ر�سول اهلل / 
الهر: يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: يو�سف / امللك النا�سر / 

امللك ال�سعيد / غازي
املدار: ..../ �سبعة خم�سني/......

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
 (Mitchiner 1977: No.1095; Hennequin 1985: No.1459) 

4 برونز
الوج يف الو�سط �سمن ثالث مربعات الأو�سط من احلبيبات: الإمام 

/ امل�ستن�سر / باهلل اأمري املوؤمنني
الهر: يف الو�سط �سمن ثالث مربعات الأو�سط من احلبيبات: ال�سلطان 

الأعظم / غياث الدين امللك / ال�سعيد جنم الدين
الوزن: 5 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

(Mitchiner 1977: No.1084; Hennequin 1985: No.1437) 

5 برونز
الوج يف الو�سط �سمن ثالث مربعات الأو�سط من احلبيبات: الإمام 

ا / امل�ستن�سر/ باهلل اأمري
املدار: �سرب هذا الدرهم ........./ و�ستماية

الهر: يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي: غازي/ امللك ال�سعيد جنم / 
الدنيا والدين

الوزن: 5 غرام. القطر:  23 ملم. املحور:
(Mitchiner 1977: No.1090) 

.)Restruck( مالحظات: م�سروبة مرتني

الأرتقيون  ماردين
ARTUQIDS OF MARDIN

14081108811هـ502 
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ساملو  الزنكيون
 ZANGIDS OF MOUSL
12341127631هـ521 

615هـ607 اعز الدين م�سعود ال
608هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة  1

الوج يف الو�سط: �سورة ن�سفية ل�سخ�س يتجه ي�سارًا قلياًل، متوج الراأ�س / 
�سعره اأجعد / توجد جنمة بجانب الذقن

املدار �سرب باملو�سل ...........وخم�سماية
الهر يف الو�سط �سمن دائرة:  ........ ال اهلل حممد / النا�سر لدين اهلل/ 

اأمري املوؤمنني / عز الدنيا والدين/ )اتابك( م�سعود بن
ميني الكتابة )ار�سالن �ساه(/ اأعالها: ر�سول اهلل / ي�سارها: العادل

الوزن: 12.4 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:   
. (BMC, vo1. III: 194, No.560)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

Lùlùid  يونلووال

657هـ631 بدر الدين لولو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 1

جانبية  ن�سفية  �سورة  احلبيبات:  من  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ل�سخ�س يتجه ي�سارًا على راأ�سه ع�سابة من القما�س.

املدار من ميني املربع ومن اأ�سفل اإىل اأعلى: �سرب باملو / �سل �سنة / 
اأحد وثلثني/ و�ستماية

  .)Brockage( نف�س الوجه اإل اأنه معكو�س وغائر هرال
الوزن:  6 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:

ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 2
جانبية  ن�سفية  �سورة  احلبيبات:  من  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
اأربعة  به  وحتيط  القما�س  من  ع�سابة  راأ�سه  على  ي�سارًا  يتجه  ل�سخ�س 

جنوم يف كل زاوية واأحده )يظهر منها اثنتان(.
الهر يف الو�سط: )قااآن( /الأعظم / )هـ( ولكو ايلخ )ان( / املعظم

املدار وحد)ه( ل �سريك له. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 5.4 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

)Overstruk(  مالحظات: م�سروبة مرة ثانية
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657هـ631 لوبدر الدين لو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 3

الوج يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: �سورة ن�سفية ل�سخ�س 
 يتجه ي�سارًا على راأ�سه ع�سابة من القما�س اأمام ذقنه جنم نالح

وجود جنم من الطراز ال�سابق يف موقع الإذن.
املدار: )املـ(و�سل �سنة/ اأحدى وثلثني/ و�ستماية، بقايا دائرة خارجية 

من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري/ املوؤمنني

املدار: بدر الدنيا )والدين اتابك لولو امللك الكامل( امللك الأ�سرف. 
بقايا دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 7.1 غرام. القطر:27 ملم. املحور: 
.)Restruck( مالحظات: م�سروبة مرتني

631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 4
الوج يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: �سورة ن�سفية ل�سخ�س 
 يتجه ي�سارًا على راأ�سه ع�سابة من القما�س اأمام ذقنه جنم، نالح

بقايا من الطراز ال�سابق عبارة عن راأ�س مواأجهة.
من  خارجية  دائرة  و�ستماية.  وثلثني/  �سنة/اأحد  املو�سل  املدار: 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط:)الإمام(/)امل�س(�سر /) بالل(ه اأمري/ املوؤمنني
املدار: )بدر الدنيا والدين اتابك لولو( امللك الكامل امللك الأ�سر)ف(
من  خارجية  دائرة  وا�سحة.  غري  املدار  على  كتابة  بقايا   نالح

احلبيبات.
الوزن: 7.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  
.)Restruck( مالحظات: م�سروبة مرتني

Lùlùid  يونلووال
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631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 6
الوج يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: �سورة ن�سفية 
ل�سخ�س �سعره اأجعد يتجه ي�سارًا على راأ�سه ع�سابة من القما�س 

اأمام ذقنه جنم
املدار �سرب باملو/)�سل �سنة( اأحد وثلثني/ و�ستماية. دائرة 

خارجية من احلبيبات.
الهر يف الو�سط: الإمام/ امل�ستن�سر / باهلل اأمري/                     ا 

)و�سم( ين
املداربدر الدنيا والدين اتابك لولو امللك الكامل امللك الأ�سرف

الوزن: 6.2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
مالحظات: مو�سومة ب�سكل برعم ثالثي البتالت.

657هـ631 لوبدر الدين لو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 5

الوج يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: �سورة ن�سفية 
القما�س  من  ع�سابة  راأ�سه  على  ي�سارًا  يتجه  ل�سخ�س  جانبية 
من  كتابة  بقايا   نالح زاوية،  كل  يف  جنوم  اأربعة  به  وحتيط 

الطراز الالحق )بن عامل باد�ساه روى(
املدار: من الأعلى واإىل الأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة ومعكو�سة 
�سرب/ باملو�سل �سنة /اأحد وثلثني و�ستماية. دائرة خارجية من 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط: قاان / الأعظم / الكتابة م�سو�سة

املدار: ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له حممد ر�سول اهلل �سلى 
..... دائرة خارجية من احلبيبات.

الوزن: 6.3 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:
*  والطراز الثاين اي�سا من �سرب املو�سل �سنة 656هـ
مالحظات: م�سروبة مرتني )Restruck( وكتابةالوجه 

معكو�سة.
  (Obverse inscription reversed. Overstruck.)

Lùlùid  يونلووال
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657هـ631 لوبدر الدين لو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 7

ل�سخ�س  ن�سفية  �سورة  احلبيبات:  من  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
اأمام ذقنه جنم  القما�س  راأ�سه ع�سابة من  ي�سارًا على  يتجه  �سعره اجعد 

�سباعي
من  خارجية  دائرة  و�ستماية.  وثلثني  اأحد  �سنة  باملو�سل  �سرب  املدار: 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري/ املوؤمنني

املدار: بدر الدنيا والدين اتابك لولو امللك )الكامل امللك الأ�سرف(
نالح بقايا كتابة من الطراز ال�سابق )�سرب باملو�سل(

الوزن: 7.2 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:
.)Restruck( مالحظات: م�سروبة مرتني

657هـ631 بدر الدين لولو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 8

ل�سخ�س  ن�سفية  �سورة  احلبيبات:  من  مربع  داخل  الو�سط  يف   الوج
الكلمات  راأ�سه  على  اجلبني،  واأمام  الذقن  حتت  جنمة  توجد  ي�سارًا  يتجه 

التالية من الطراز الالحق: لولو/)امللـ(ك الرحيم /...الدين
املدار: يف الأعلى: �سر بـ / ..../ �سنة /اأحد / وثلثني و�ستماية )م�سوهة 

نتيجة �سرب الطراز باآخر(
قااآن/............../  بع�س:  فوق  مرتني  م�سروب  الو�سط:  يف  الهر: 

هولكو / خان
املدار: ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم
الوزن: 7.2 غرام. القطر:  26 ملم. املحور: 

 (Spengler and Sayles 1996: Type 68)

�سرب   لهولكو  مغولية  م�سكوكة  على   656 �سنة  طراز  �سرب  مالحظات: 
املو�سل.

(BMC, vo1. VI: 9, No.10) (Restricke)

Lùlùid  يونلووال



198

657هـ631 لوبدر الدين لو
631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 9

الوج يف الو�سط داخل مربع من احلبيبات: �سورة ن�سفية ل�سخ�س يتجه 
ي�سارًا، توجد جنمة حتت الذقن مو�سوم الراأ�س بكلمة ر�سول اهلل.

املدار حول املربع: �سرب باملو/�سل �سنة / اأحد وثلثني / و�ستماية
الهر: يف الو�سط: الإمام / امل�ستع�سم / .....اأمري / )املوؤ(منني

املدار: غري مقروء
الوزن: 8.2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:  

(Spengler and Sayles 1996: Type 68)

. )Restricke(  مالحظات: على الراأ�س، ر�سول/ اهلل - �سربت ثانية

631هـ ساملو م�سكوكة برونزية م�سورة 10
ل�سخ�س  ن�سفية  �سورة  احلبيبات:  من  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
امام ذقنه  القما�س  راأ�سه ع�سابة من  الي�سار على  نحو  اأجعد متجه  �سعره 

جنم
من  خارجية  دائرة   و�ستماية وثلثني/  اأحد  �سنة  باملو/�سل  �سرب  املدار: 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري/ املوؤمنني

املدار: بدر الدنيا والدين )اتابك( لولو امللك الكامل امللك الأ�سرف
الوزن: 7.2 غرام. القطر: 26ملم. املحور:    

(Spengler and Sayles 1996: Type 68)

)Variant( مالحظات: طراز معدل

11 ف�س
اعظم / ن  اآ  قا   / منكو  دائرة من احلبيبات:  الو�سط �سمن  الوج يف 

خدواند عامل / باد�ساه روى/ زمني زيد عظمة
املدار: غري مقروء

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: لولو/امللك الرحيم/ بدر الدنيا والدين/
�سلطان الإ�سالم/ وامل�سلمني ابو الف�سا/يل

املدار: م�سو�س
ملم. املحور: الوزن: 6.5 غرام. القطر: 26 

(Spengler and Sayles 1992: Type 72.1)

. )Restricke(  مالحظات: م�سروبة مرتني

Lùlùid  يونلووال
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657هـ631 لوبدر الدين لو
656هـ ساملو ا�سن نو 12

 / روى  باد�ساه   / عامل  خداوند   / اعظم  قاان  الو�سط:  يف   الوج
زمني زيد ع)مة(. يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط: لولو / امللك الرحيم / بدر الدنيا والدين/�سلطان 
الإ�سالم / وامل�سلمني ابو الف�سا

املدار: ................... وحده ل �سريك   
الوزن: 5.9 غرام. القطر: 20 ملم. ال�سماكة: ترتاوح بني 2.5-3ملم. 

املحور:  
(Spengler and Sayles 1992: Type 72.1)

مالحظات: طراز معدل الظهر جزء من الأ�سطر خارج نطاق القالب 
واحلافة ترتفع عدل 1ملم على كالالوجهني.

656هـ ساملو م�سكوكة برونزية 13
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: منكو / قا اآ ن اعظم 

/خدواند عامل / باد�ساه روى/ زمني زيد عظمة
املدار: )ب�سم اهلل �سرب هذا( الفل�س باملو�سل �سنة �ست)وخم�سني(

بقايا كتابة من الطراز ال�سابق يظهر منها كلمة )والدين(
الدين/ بدر  الرحيم/  لولو/امللك  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

�سلطان الإ�سالم/ ابو الف�سائل
املدار: )ل( اله ال اهلل وحده ل �سر)يك له حممد ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه(
الوزن: 7غرام. القطر: 25ملم. املحور:

(Spengler and Sayles 1992: Type 72.2 )

  )Restricke( مالحظات: م�سروبة مرتني

Lùlùid  يونلووال
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657هـ631 لوبدر الدين لو
هـ ساملو س�ف 14

الوج يف الو�سط: )قاان( اعظم / خداوند عامل / باد�ساه روى / 
زمني زيد عظمة

يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات.
املدار: مو�سل �سنة .....

�سلطان   / الدين  بدر   / الرحيم  امللك   / لولو  الو�سط:  يف  الهر: 
الإ�سالم و/ ابو الف�سايل

املدار: ل اله ال اهلل .......... / م�سو�س
الوزن: 7.1 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:  

(Spengler and Sayles 1992: Type 72.2)

  )Double struck(مالحظات: م�سروب مرتني

Lùlùid  يونلووال

605هـ576 يا بن ر �سامعز الدين �سن
زيرة 600هـا ا�سمزدوج من الن دره 1

الوج هاللن كبريان متعاك�سان )دمغه( داخل دائرتني داخليتني 
الأوىل مكونة من اأقوا�س.

املدار: امللك املظفر )�سنجر �ساه بن( غازي النا�سري. بقايا دائرة 
من احلبيبات خارجية.

الهر: �سمن دائرة من احلبيبات: )باجلزيرة(/ الإمام )الأعظم( 
/ النا�سر لدين اهلل/ اأمري املوؤمنني، على اليمني: �سرب وعلى الي�سار: 

)�سنة( �ستماية
الوزن: 33 غرام. القطر: 35ملم. املحور:

(Mitchiner :192, No.1143 Spengler and Sayles 1996: 

116, Type 86.1;)

الزنكيون  ازيرة
 ZANGIDS OF JAZIRA
12501180648هـ576 
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الزنكيون  �سنار
 ZANGIDS OF SINJAR
12201170617هـ566 

594هـ616 نك الدين حممد بن 
ار 595هـسن� ا�سيةم�سكوكة ن 2

الوج يف الو�سط:.....الدين/.......بكر/بن ايوب
املدار:  �سنة خم�س/و�سبعني/...

الدنيا/والدين  املن�سور/قطب  امللك   / الو�سط:....  يف  الهر: 
حممد/ 

بقايا كتابة من طراز اآخر.
غرام. القطر:  25 ملم. املحور: الوزن: 7.5 

مالحظات: م�سروبة مرتني )Restruck( مدارالوجه من طراز اآخر 
وكتابة و�سط الظهر من طراز اآخر اي�سًا.

617هـ616 الدين عمر بن حممد د فتالأ
ار 616هـسن� ا�سيةم�سكوكة ن 3

اليمني يرتدي  اإىل  الو�سط: �سورة ن�سفية لرجل يتجه  الوج يف 
ثوبًا له طيات حول الكتفني ينتهي بدرع لل�سدر

املدار: )امللك الأجمد( فتح الدنيا والدين عمر)بن حممد(
الهر: يف الو�سط: الإمام النا�سر لد/ين اهلل اأمري املوؤ/منني امللك 

ال/ �سرف مو�سى/ بن ابو بكر
 /......  / ب�سنجار   / �سرب  ال�ساعة:  عقارب  ااه  عك�س  املدار: 

و�ستماية
الوزن: 9.1 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

(Spengler and Sayles 1996: Type 84.1)

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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569هـ541 نك نور الدين حممود ابن
61 هـ ا�سيةم�سكوكة ن 1

الوج يف الو�سط: الزخارف غائرة
املدار: بدم�سق �سنة )الكتابة معكو�سة وغائرة(

الهر: يف الو�سط ب�سكل اأفقي مركزي: حممود ابن زنكي / تعلو 
الكتابة زخرفة نباتية وكذلك يف الأ�سفل. يحيط باجلميع دائرة 

من احلبيبات.
املدار: )اأحد و�ستني �سرب..............( 

الوزن: 6.1 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 
• للظهر فقط انظر:

(Hennequin1985: P1. XIV No, 575) (Spengler and 

Sayles 1996: Type 74)

.)Brockage( مالحظات: الوجه معكو�س وغائر

 ح  الزنكيون
ZANGIDS OF ALEPPO

577هـ569 بن حممود ا�سماعي ال�سال
500 هـ ح ا�سيةم�سكوكة ن 2

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: امللك / ال�سالح
املدار:...... �سرب بحلب �سنة ....دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة احلبيبات :            / ا�سماعيل 

/ بن حممود/ 
املدار: ......... وخم�سمية.........

الوزن: 3.8 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
(Spengler and Sayles 1996: Type 77.1)

مالحظات: طراز يحمل التاريخ مكررًا علىالوجه والظهر.
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 ح  الزنكيون
ZANGIDS OF ALEPPO

577هـ569 بن حممود ا�سماعي ال�سال
هـ ح ا�سيةم�سكوكة ن 3

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: امللك / ال�سالح /
املدار:........................ 

ا�سماعيل / بن  الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:          /  الهر: يف 
حممود/ 

املدار: العز.................................
الوزن: 3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

(Spengler and Sayles 1996: Type 77.1)

(Variant( مالحظات: طراز معدل

577هـ569 بن حممود ا�سماعي ال�سال
572هـ سدم ا�سيةم�سكوكة ن 4

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: امللك ال�سالح / ا�سمعيل / 
يعلو الكتابة زخرفة نباتية

املدار: )�سـ(رب بدم�سق ..............
به  يحيط  زخريف  �سكل  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
بها  حتيط  الك�ساف  زهرة  الكتابة  اأ�سفل  /توجد  النا�سر  امللك  جنمني/ 

جنمتان على اجلانبني.
املدار: خارج القر�س غري مقروء الكتابة

الوزن: 6.6 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:  
(Spengler and Sayles 1996: Type 75.2) 

مالحظات: طراز معدل)Variant( ورد لقب النا�سر للملك الأيوبي النا�سر 
�سالح الدين على هر الفل�س مع عدم ورود ا�سم يو�سف، و�سنفها بالو على

(Balog 1980,p.60, No.10) اأنها اأيوبية 
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295هـ279 بن احمد ا�سماعي
ند 291هـسمر� س�ف 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س ب�سمرقند �سنة اأحدى وت�سعني ومائتني

بقايا دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممد/ر�سول/اهلل/�س

املدار: ا اأمر به الأمري ا�سماعيل بن احمد اعزه اهلل. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 4.1 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

(Artuk 1970: No. 963; Mitchiner 1977: No.666) 

)Holed( مالحظات: مثقوب

301هـ295 احمد بن ا�سماعي
سا�س 300هـال دره 2

الوج يف الو�سط: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار الول: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بال�سا�س �سنة وثلثماية)كذا(

املدار الثاين: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل / املقتدر باهلل /

 احمد بن ا�سمعيل
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون
الوزن: 3.6 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:

 (BMC vol. II: 85, No.289) 

(With two holes) مالحظات: ثقبان يف امل�سكوكة
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330هـ301 بن احمد ان�سر ال
اندرابة 310هـ دره 3

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار الول ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باندرابة �سنة ع�سر وثلثماية

املوؤمنون بن�سر  بعد ويومئذ يفرح  الأمر من قبل ومن  الثاين هلل  املدار 
اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل / املقتدر باهلل 
 o / ن�سر بن احمد /

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون.

اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 28ملم. املحور:

(BMC vol. II: 90, No.317 Tornberg 1848: 201, No. 329;)

مالحظات: طراز معدل )Variant(، تختلف عن املن�سور باأن ا�سم املدينة 
ُكتب ب�سكل كامل.

322هـ ب دره 4
الوج يف الو�سط: •/ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/••

وع�سرين  اثنني  �سنة  ببلخ  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الول املدار 
وثلثماية

املوؤمنني  اأمري  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  هلل   الثاين املدار 
بن�سر اهلل / اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ القاهر باهلل / 
ن�سر بن احمد

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 3.1 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:
BMC vol. II: 92, No.335) (Tornberg 1848: 216, No. 429;

ا�سم  بوجود  املن�سور  عن  معدل )Variant(،تختلف  طراز  مالحظات: 
اخلليفة القاهر باهلل ولي�س الرا�سي باهلل.

 SAMANIDS  ال�سامانيون
999874389هـ261
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330هـ301 بن احمد ان�سر ال
322هـ ب دره 5

الوج يف الو�سط: • / ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ ••
وع�سرين  اثنني  �سنة  ببلخ  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الو املدار 

وثلثماية
املوؤمنني  اأمري  بعد ويومئذ يفرح  الأمر من قبل ومن  الا: هلل  املدار 

بن�سر اهلل، اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ القاهر باهلل  الهر: يف 

/ ن�سر بن احمد
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
ملم. املحور: الوزن: 3.2 غرام. القطر: 26 

BMC vol. II: 92, No.335) (Tornberg 1848: 216, No. 429;

ا�سم  بوجود  املن�سور  عن  معدل)Variant(،تختلف  طراز  مالحظات: 
اخلليفة القاهر باهلل،ولي�س الرا�سي باهلل. يالح ان احلرف خ من كلمة 

بلخ مل ميتداىل اأ�سفل نظرًالوجود حبيبتان.

323هـ ب دره 6
الوج يف الو�سط: •/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له / نوح بن 

ن�سر
وع�سرين  ثلث  �سنة  ببلخ  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الو املدار 

وثلثماية
املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ الرا�سي باهلل 

/ ن�سر بن احمد/•
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.1 غرام. القطر:27 ملم. املحور: 

(Tornberg 1848: 217, No. 436)

 SAMANIDS  ال�سامانيون
)261-389هـ/874-999م(
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330هـ301 بن احمد ان�سر ال
320هـ  دره  7

الوج يف الو�سط:  ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ببم نه)كذا( ع�سرين وثلثماية

املدار الا هلل الأمر ...................... 
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد / ر�سول اهلل/ املقتدر باهلل 

/ ن�سر بن احمد
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله ................

الوزن: 4.0 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 
•الدرهم متاآكل الطراف.

ند 331هـسمر� دره 8
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: •/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ 

ع ع
وثلثني  اأحدى  �سنة  ب�سمرقند  الدرهم  ب�سم اهلل �سرب هذا   الول املدار 

وثلثماية
بن�سر  املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  هلل   الثاين املدار 

اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
 / هلل  املتقي  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

ن�سر بن احمد
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون، دائرة خارجية.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:

(Tornberg 1848: 223, No. 479)

 )Holed( مالحظات: مثقوب

 SAMANIDS  ال�سامانيون
999874389هـ261



208

ايقان 316هـ دره 10
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له/ ن�سر من اهلل
ع�سرة  �ست  �سنة  بطايقان  الدرهم  هذا   ...... اهلل  ب�سم   :الأو املدار 

وثلثماية
املدار الا: ........... يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل

املقتدر  اهلل/  ر�سول  دائرتني: هلل / حممد/  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
باهلل/ ن�سر بن احمد /�سـ

كره  ولو  كله  الدين  على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى   ......... املدار: 
امل�سركون

الوزن: 3.8 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:  
  .)missing edge( مالحظات: الدرهم مك�سور الطرف

330هـ301 بن احمد ان�سر ال
سا�س 309هـال دره 9

الوج يف الو�سط: o/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار الو: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بال�سا�س �سنة ت�سع وثلثماية

بن�سر  املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  الأمر من قبل ومن  الا: هلل  املدار 
اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني حتتويان �ست ع�سرة حلقة �سغرية 
 / باهلل  املقتدر  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  ومتباعد:  متقارب  ب�سكل  موزعة 

ن�سر بن احمد
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:

 (BMC vol.II: No.315)

 SAMANIDS  ال�سامانيون
)261-389هـ/874-999م(
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330هـ301 بن احمد ان�سر ال
هـ 11 دره املعدن 310 

الوج يف الو�سط: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ ن�سر هلل
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم باملعدن �سنة ع�سر وثلثماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. دائرتني خارجيتني يف�سل بينهما عدد من احللقات ال�سغرية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ املقتدر هلل 
/ ن�سر بن احمد

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
من  عدد  بينهما  يف�سل  خارجيتني  دائرتني  امل�سركون.  كره  ولو  كله 

احللقات ال�سغرية
ملم. املحور: الوزن: 4 غرام. القطر:  33 

 (BMC vol.II: 90, No.318) 

اأ�سفل  هلل«  »ن�سر  توجد  اإذ   ،)Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
 )Holed( مركزالوجه. مثقوب

 SAMANIDS  ال�سامانيون
999874389هـ261

ني�سابور 306هـ دره 12
الوج يف الو�سط: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ني�سابور او )ب�سابور( �سنة 
�ست وثلثماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ املقتدر باهلل / 
ن�سر بن احمد

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 2.7 غرام. القطر:  29 ملم. املحور:
 (Tornberg 1848: 195, No. 282)
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343هـ331 بن ن�سر الأو نو
ارا 336هـب دره   13 

الوج يف الو�سط: o/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له / ن�سر ن�سر 
)الثانية معكو�سة(

وثلثني  �ست  �سنة  ببخارا  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وثلثماية

املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل.

 اجلميع �سمن دائرة خارجية.
 / املطيع هلل  اهلل/  دائرة: هلل/حممد/ر�سول  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

نوح بن ن�سر
اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين  املدار: حممد ر�سول اهلل 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

 )Mitchiner, BMC( مالحظات: التاريخ غري من�سور

ارا 336هـب دره 14
الوج يف الو�سط: o / ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ ن�سر ن�سر

)الثانية معكو�سة(
وثلثني  �ست  �سنة  ببخارا  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الأو املدار 

وثلثماية
املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل.  اجلميع �سمن دائرة خارجية.
 / املطيع هلل  اهلل/  دائرة: هلل/حممد/ر�سول  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

نوح بن ن�سر
اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين  املدار: حممد ر�سول اهلل 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.4 غرام. القطر:29 ملم. املحور:

 )Mitchiner, BMC( مالحظات: التاريخ غري من�سور

 SAMANIDS  ال�سامانيون
)261-389هـ/874-999م(
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 343هـ331 بن ن�سر الأو نو
ارا 340هـب دره 15

الوج يف الو�سط: ل اله / اهلل وحده / ل �سريك له / امللك املوؤيد
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ببخارا �سنة اأربعني وثلثماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد/ ر�سول اهلل / امل�ستكفي 
باهلل / نوح بن ن�سر / ق

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:
• ليوجد احلرف ق على هر وذج                                                                                                            

(Tornberg 1848: 231-2, No. 528)

ارا 343هـب دره 16
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ 

امللك املوؤيد
الأول ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ببخارا �سنة ثلث واأربعني  املدار 

وثلثماية
املدار الثاين هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 

اهلل
امل�ستكفي  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

باهلل / نوح بن ن�سر
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:

(Tornberg 1848: 235, No. 551)
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 343هـ331 بن ن�سر الأو نو
ند 333هـسمر� دره 17

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر ل تظهر كاملة: ل اله ال/ اهلل 
وحده/ ل �سريك له

املدار الأو: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سمرقند �سنة ثلث وثلثني
 وثلثماية

املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر 
اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ املطيع هلل / 
نوح بن ن�سر

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 3 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:
)Tornberg 1848: 226, No. 492(

ند 333هـسمر� دره 18
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: o /ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك 

له / عـ...
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سمرقند �سنة ثالث وثلثني 

وثلثماية
املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر

 اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ املطيع هلل / 

نوح بن ن�سر
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق )ليظهره على الدين 

كله( ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.3 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:

مالحظات: يختلف عن ال�سابق بوجود حلقة واحلرف عـ ... علىالوجه.
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 343هـ331 بن ن�سر الأو نو
ند 334هـسمر� دره  19

الوج يف الو�سط:          / ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ ع ع 
املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سمرقند �سنة اأربع )وثلثني 

وثلثـ(ماية
املدار الا هلل الأمر من قبل ..... يفرح ..... اهلل  

الهر يف الو�سط �سمن دائرة : هلل/حممد/ر�سول اهلل/ امل�ستكفي باهلل 
/ نوح بن ن�سر

املدار )حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين( احلق ليظهره على الدين 
كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر:27 ملم. املحور: 

)Tornberg 1848: 226, No. 496(

ند 336هـسمر� دره 20
الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
وثلثني  �سنة �ست  ب�سمرقند  الدرهم  ب�سم اهلل �سرب هذا   املدار الأو

وثلثماية
املدارالا هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون

 بن�سر اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
 / هلل  املطيع  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   هرال

نوح بن ن�سر
اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين  املدار حممد ر�سول اهلل 

كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.2 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:

عن وذج  امل�سكوكة  هذه  تختلف   ،)Variant( معدل  مالحظات: طراز 
املتحف الربيطاين بعدم وجود احلرف ع

 )BMC vol.II: 98, No.360(
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نو الأو بن ن�سر 343331هـ
سا�س 341هـال دره 21

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ح/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له 
•/

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بال�سا�س �سنة اإحدى واأربعني 
وثلثماية

املوؤمنون  )يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر(  )هلل   :اال املدار 
بن�سر اهلل(. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل/ امل�ستكفي باهلل 
/ نوح بن ن�سر/ 

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره )امل�سركون(. دائرة خارجية.

الوزن: 3.3 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:
عند                       املن�سور  عن  تختلف   ،)Variant(معدل مالحظات:طراز 
)BMC  vol.II: 100, No.372( لوجود حرف ح يف اأعلى مركزالوجه، 
بداية  اإىل  الداخلية  الدائرة  من  ومائلة متتد  متوازية  اأربع خطوط  توجد 

ال�سطرين الرابع واخلام�س.

معدن 333هـ دره 22
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات كبرية احلجم: ل اله ال/ 

اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار الأو: ب�سم اهلل �سرب هذا عدن �سنة ثلث وثلثني وثلثماية

املدار الا: هلل الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر
 اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات كبرية احلجم: هلل/حممد/
ر�سول/ اهلل / نوح بن ن�سر

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره . دائرة خارجية.

الوزن: 4.1 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:
مالحظات: يف )BMC(، ل توجد كلمة الدرهم على املدار الول يف الوجه 

كما ل توجد كلمة امل�سركون على املدار يف الظهر.
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350هـ343 بن نو عبد امل
347هـ ب دره 23

الوج يف الو�سط: ط/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له/ )كلمة 
غري مقروءة(

واأربعني  �سبع  �سنة  ببلخ  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم  الأول:  املدار 
وثلثماية

املوؤمنون  يفرح  و(يومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  )هلل   الثاين املدار 
بن�سر اهلل. دائرة خارجية.

امل�ستكفي  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
باهلل/عبد امللك / بن نوح

على  ليظهره(  احلق  ودين  )بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 
الدين كله ولو كره امل�سركون. دائرة خارجية.
الوزن: 3.7 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 

مالحظات: ل يوجد احلرف ط اأعلىالوجه يف 
(Schwarz : 2002 No: 612)

ال انه هر على ال�سنة الالحقة 348 يف نف�س املرجع.

ند 348هـسمر� دره 24
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: o / ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك 

له/ع ع
ثمان  �سنة  ب�سمرقند  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 

واأربعني وثلثماية
املدار الا هلل الأمر من قبل ) ومن بعد( ويومئذ يفرح املوؤمنون 

بن�سر اهلل. اجلميع �سمن دائرة خارجية.
امل�ستكفي  اهلل/  هلل/حممد/ر�سول  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

باهلل / عبد امللك / بن نوح
املدار: حممد ر�سول اهلل ...................... دائرة خارجية.

الوزن: 4.7 غرام. القطر: 33 ملم. املحور:
 (Mitchiner, BMC) مالحظات: التاريخ غري من�سور يف
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350هـ343 بن نو عبد امل
ند 349هـسمر� دره 25

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده/ل �سريك له/ع ع 
ت�سع  �سنة  ب�سمرقند  الدرهم(  )هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الو املدار 

واأربعني وثلثماية
 .... املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  هلل   :اال املدار 

اجلميع �سمن دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/حممد/ر�سول اهلل / املطيع هلل / 

عبد امللك/ بن نوح
على  ليظهره  احلق  ودين  )بالهدى(  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 

......... دائرة خارجية.
الوزن: 4.4 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 

 )Mitchiner, BMC( مالحظات: غري من�سور يف

365هـ350 من�سور بن نو
361هـ ما دره 26

الوج يف الو�سط: �سـ / ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
و�ستني  اأحدى  �سنة  بامل  الدرهم  هذا   ....... اهلل  ب�سم   :الأو املدار 

وثلثماية
املدار الا: ........ الأمر ...... ومن بعد ويومئذ .....

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل/ املطيع هلل / 
من�سور بن نوح /

املدار: ....... اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره ....................
الوزن: 3.7 غرام. القطر:  28 ملم. املحور:   

353هـ ب دره 27
الوج يف الو�سط: املظفر / ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له/• 

وخم�سني  ثلث  �سنة  ببلخ  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   الأو املدار 
وثلثماية

املدار الا هلل الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح املوؤمنون بن�سر اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد / ر�سول اهلل/ املطيع هلل / 

من�سور / بن نوح
املدار:حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى.........كله ولو كره...................

الوزن: 3.4 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 
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365هـ350 من�سور بن نو
ند 360هـسمر� دره  28

الوج يف الو�سط: عدل/ ل اله ال/ اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار الأول ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سمرقند �سنة �ستني وثلثماية

املوؤمنون  يفرح(  ويومئذ  بعد)  ومن  قبل(  )الأمر من  الثاين هلل  املدار 
بن�سر اهلل

 / املطيع هلل  اهلل/  دائرة: هلل/حممد/ر�سول  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
من�سور بن / نوح

على  )ليظهره  احلق  ودين  بالهدى(  اأر�سله  اهلل  )ر�سول  حممد  املدار: 
الدين كله ولو( كره امل�سركون. دائرة خارجية.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 31 ملم. املحور:

سنة 358هـ� س احمد بن ع�ف 29
الوجيف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/اهلل وحده / ل �سريك له/ ••

وخم�سني  ثمان  �سنة  املو�سلي  اهلل  عبد  يحيى  يدي  على   :الو املدار 
وثلثماية

املدار الا: ب�سم اهلل �سرب هذا الفل�س ... احمد بن علي.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني متحدتي املركز: اهلل / حممد / ر�سول

 اهلل/ املطيع / من�سور
املدار: ا اأمر به الأمري احمد بن من�سور موىل اأمري املومنني. دائرة 

خارجية.
الوزن: 4.5 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:

الري من  احمد بن علي بن �سعلوك عامل اخلليفة املقتدر باهلل على   •
ولة  بني �سعلوك  مع  ا�سمه  يرد  كما  ال�سامانية،  الفرتة  304-311هـ يف 

الري )زامباور 1980: 71 و275(. ان ال�سماء الواردة على هذا الفل�س 
)احمد بن علي،احمد بن من�سور( مل جند لها ذكر يف املراجع املتي�سرة 

لنا وتتوافق مع تاريخ ال�سرب 358هـ.
)Holed( مالحظات: مثقوب •
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 HAMDANIDS مدانيونا
1003929394هـ317

358هـ317 سن�سر الدولة انا
331هـ مدينة ال�س دره 1

الوج يف الو�سط: ل اله ال اهلل/ وحده ل �سريك له/ ابو من�سور بن/
اأمري املوؤمنني / �سيف الدولة / ابواحل�سن

اأحدى  �سنة  ال�سالم  دينة  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الأو املدار 
وثلثني وثلثماية

اهلل. دائرة  بن�سر  املوؤمنون  .......يفرح  الأمر   .......  :اال املدار 
خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/ حممد ر�سول اهلل/ �سلى اهلل عليه/
املتقى هلل/نا�سر الدولة / ابو حممد

كره  ولو  كله  الدين  على   .......... ودين   ...... اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 
امل�سركون

الوزن:2.9 غرام. القطر:  25 ملم. املحور:
(Mitchiner 1977: No.589 ،99:1985 العزاوي1984:2280الع�س(

332هـ ساملو دره 2
الوج يف الو�سط: ح / ل اله ال اهلل/ وحده ل �سريك له/ ابو من�سور 

بن/اأمري املوؤمنني / �سيف الدولة / ابواحل�سن
وثلثني  اثنني  �سنة  باملو�سل  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم   :الأو املدار 

وثلثماية
بن�سر  املوؤمنون  يفرح  ويومئذ  بعد  ومن  قبل  من  الأمر  هلل   :اال املدار 
الدائرتني  عن  تف�سلها  خارجية  دائرة  تليهما  خارجيتني،  دائرتني  اهلل. 

اخلارجيتني حلقات مزدوجة يظهر منها زوج واحد.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / حممد / حممد ر�سول اهلل/ �سلى 

اهلل عليه/املتقى هلل/نا�سر الدولة / ابو حممد
الدين  على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 
كله ولو كره امل�سركون. دائرتني خارجيتني، تليهما دائرة خارجية تف�سلها 
من  ازواج  ثالثة  منها  يظهر  مزدوجة  حلقات  اخلارجيتني  الدائرتني  عن 

احللقات.
الوزن:3.9 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:

)العزاوي 1985: 123(.
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ناسر الدولة  �سيف الدولة  امليع 
هـ هـمدينة م دره 3

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك/ له 
�سيف / الدولة /ابو احل�سن

............دينة ملهـ املدار الأول: ...... �سرب هذا الدرهم
املدار الثاين: ف�سيكفيكهم اهلل وهو ال�سميع العليم واهلل له �سـ

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد ر�سول/ اهلل �سلى اهلل 
عليه/ و�سلم املطيع هلل/ نا�سر الدولة / ابو حممد

على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 
الدين كله

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:  
مالحظات: قالب الوجه به ازاحة، اإ�سافة اإىل اأنه مل ي�سبق ان وردت 

عبارة ف�سيكفيكهم اهلل ..... الخ على امل�سكوكات احلمدانية.

  سن�ا ف ال كاال اأبو    ا سف اأبو تغ
  يعامل

358 ن�سيبني دره 4
الوج يف الو�سط: ل اله ال اهلل/  وحده ل �سريك له/ابو الربكات 

/لطف اهلل/ م�سفا حرق
املدار الأو: ب�سم اهلل )�سرب هذا( الدرهم بن�سيبني �سنة ثمان 

وخم�سني وثلثماية. يحيط به دائرة.
املدار الا هلل الأمر .. املوؤمنون بن�سر اهلل. بقايا دائرة خارجية
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل/ حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل 

عليه و�سلم/ املطيع)هلل(/ ابو تغلب ف�سل )اهلل( / الغ�سنفر 
املدار: ..... اهلل اأر�سله  .......... ليظهره على الدين كله ولو .......

الوزن: 4.8 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:
 50  -  49  :1992 الثالث اجلابر  الطراز   ،242  :1985 )العزاوي 

رقم 2376(
مالحظات: اأبو تغلب  واأبو الربكات اأخوين

 HAMDANIDS مدانيونا
1003929394هـ317
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سوالأناجقة الروس�
SELJUQS OF RUMAnatolia

13081077708هـ470

اأبو الفت ان الار�س  بن اال ساكم
ي�سرية 593هـ دره 1

النا�سر   / ر�سول  ال اهلل/حممد  اله  ل  دائرة:  الو�سط �سمن  الوج يف 
الدين اهلل/اأمري املوؤمنني

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون

اأر�سله باحلق / ابو الفتح ملك�ساه / بن  الهر: يف الو�سط  �سمن دائرة: 
قل ار�سالن

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بقي�سرية �سنة ثلث وت�سعني وخم�سماية
الوزن: 2.6 غرام. القطر:21 ملم. املحور:

• ملك�ساه الثاين بن قل ار�سالن الثاين )اأبو الفتح( حاكم حملي يف قي�سرية 
و�سيوا�س نهاية القرن ال�ساد�س الهجري/الثاين ع�سر ميالدي.

مالحظات: الدرهم نادر جدًا.
Malikshah II b. Qilij Arslan II(Abu l-Fath) Local roler at 

Sivas and Aksarey,late 6th /12th century. Considered by 

Album as extremely rare (Cf. Album 2011: 133, No.T1195)

597هـ588 ة الأون الفار�س  بن سرو الأو�كي
592هـ وني دره 2

الوج يف الو�سط:  / ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك له/ النا�سر لدين 
اهلل/ اأمري املوؤمنني

املدار: �سرب هذا الدرهم بقونيه. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط: حممد ر�سول اهلل / ال�سلطان املعظم /كيخ�سرو بن 

/ قل ار�سالن
من  دائرة  �سمن  اجلميع  ماية.  وخم�س  وت�سعني  اثنني  �سنة  املدار: 

احلبيبات
الوزن: 92. غرام. القطر: 24 ملم. املحور:
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هـ س�ف 4
الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: فار�س م�سلُح على هر 

فر�س يتجه اإىل اليمني.
املدار: وعك�س عقارب ال�ساعة: غياث / الدين

الهامس: �سر....................
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: املنة/ هلل / ال�سلطان / 

املعظم / كيخ�سرو
الوزن: 2.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:   

سوالأناجقة الروس�
SELJUQS OF RUMAnatolia

13081077708هـ470

597هـ588 ة الأون الفار�س  بن سرو الأو�كي
ية    هـم س�ف 3

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: فار�ٌس م�سلٌح على هر 
فر�س يتجه اإىل اليمني.

املدار: وعك�س عقارب ال�ساعة: غياث / الدين
الهامس: �سرب ملطية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: املنة هلل / ال�سلطان العدل 
/ الأعظم كيخ�سرو بن / قل ار�سالن

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  
 (Artuk : No. 1065)

)Hennquin 1985: 690-1, No. 1636( للوجه فقط انظر
مالحظات: الظهر طراز جديد.

634هـ616 سرو�بن كي الأو كيقبا
5 ف�س

الوج يف الو�سط: )ال�سلطان ( / الأعظم كيقباذ / بن كيخ�سرو
الهر: يف الو�سط: الإمام / امل�ستن�سر / باهلل اأمري / املومنني

الوزن: 2.3 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
 )Mitchiner 1977: No.977( 

)Variant( مالحظات: طراز معدل
•)ل يوجد ا�سم مدينة �سرب ول حتمل تاريخًا(



222

يم س�ف7
)ابن(   / اأمري  اهلل  لدين   / النا�سر  الإمام  املوؤمنني/  الو�سط:  الوج يف 

م�سعود
الهر: يف الو�سط: ملطيه /�سلطان املعظم / كيخ�سرو/ بن كيقباذ/�سرب

الوزن: 3 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:

634هـ616 سرو�بن كي الأو كيقبا
ونية 619هـ دره 6

بن  كيقباد  والدين/  الدنيا  عال  املعظم/  ال�سلطان  الو�سط:  يف   الوج
كيخ�سرو

املدار: عك�س عقارب ال�ساعة:  بقونية/ �سر)ب( / هذا/ الدرهم.
يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: الإمام النا�سر                     / )زخرف( / 
لدين اهلل اأمـ)ير(

املدار: عك�س عقارب ال�ساعة: املوؤمنني / )�سنة( / ت�سع�سر / و�ستماية
يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات.

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 
مالحظات: ت�سع ع�سر كتبت كلمة واحدة )ت�سع�سر(.

سوالأناجقة الروس�
SELJUQS OF RUMAnatolia

13081077708هـ470

643هـ634 بن كيقبا اسرو ال�كي
8 ف�س

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: )ل( اله اهلل / ر�سول 
اهلل /خم�س وثلثني

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: ال�سلطان / كيخ�سرو / 
بن كيقباذ

الوزن: 4.7 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
• زخرف ميتد فوق احلرفني )كيـ( من كلمة كيخ�سرو .
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655هـ646 اال ن وكيقباار�س و اكيكاو�س ال
سيوا�س 655هـ� دره 9

الإمام  اله ال اهلل /حممد ر�سول اهلل  ال  الو�سط: منني /  الوج يف 
وخم�سني  خم�س/  �سنة  ب�سيوا�س  املو/�سرب  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم   /

و�ستماية. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر: يف الو�سط: ال�سالطني العام / عز الدنيا والدين كيكاو�س/
 / كيقباذ  والدين  الدنيا  /وعال  ار�سالن   قل والدين  الدنيا  وركن 

بنوكيخ�سرو براهني اأمري املومنني. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

)Hennquin 1985: No. 1861(

ة الأوالف 697هـ679 االدين م�سعود ال يا
68هـ سيوا�س� دره 10

الوج يف الو�سط: ال اله ال اهلل/                     )زخرف( /حممد 
ر�سول اهلل

املدار: من اليمني وعك�س عقارب ال�ساعة: �سرب/ ب�سيوا�س/ ...ثمانني/
و�ستماية، اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات خارجية.

الهر:يف الو�سط:هلل/العظمة/ال�سلطان الأعظم/غياث الدنيا والدين/
ابو الفتح م�سعود بن كيكاو�س. اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات خارجية.

الوزن: 3 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
(Album 2011: 135, No.1234)

مالحظات: طراز معدل)Variant( )مثقوب ثقبني(                                                                      
With two holes

سوالأناجقة الروس�
SELJUQS OF RUMAnatolia

13081077708هـ470
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TIMURIDS التيموريون
15011370907هـ771

850هـ807 ر سا�
اباد 844هـا�س دره 1

/يف الو�سط �سمن دائرتني: �سرب / ا�سرتاباد الوج
املدار: )ال�سلطان الأعظم( �ساه رخ بهادر خلد اهلل )ملكه(. دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن مربعني: ل اله ال/ اهلل حممد/ ر�سول اهلل
املدار: اإىل اليمني خارج املربعني: علي/....../...../....../ 

الوزن: 5.1 غرام. القطر:  19 ملم. املحور:
)Album 2001: No.147(

)Variant(، القر�س ا�سغر من القالب، واختالف  مالحظات: طراز معدل 
يف التاريخ.

يزت دره 2
الوج يف الو�سط �سمن دائرة داخل مربع: �سرب / تربيز

املدار: ل اله ال اهلل/ حممد ر�سول اهلل / حممد ر�سول اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ال�سلطان ال)عظم( / �ساه رخ بهادر خلد 

اهلل/ ملكه و�سلطانه
املدار الثاين ويف الهام�س: وعثمان/......./......../....../

الوزن: 5.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
(BMC vol. VII: 33, No. 91; Album 2001, No.538)

مالحظات: طراز معدل )Variant(، يوجد اختالف يف توزيع النقاط حول 
ا�سم مدينة ال�سرب.

ساري� دره 3
الوج يف الو�سط: �سرب/ ال�سلطان الأعظم / �ساه رخ بهادر/ )زخرفة( 

/ خلد اهلل ملكه / )و�سلطانه �ساري(
الهر: يف الو�سط �سمن مربع: ل اهلل ال / اهلل حممد/ ر�سول اهلل

املدار: ابو بكر /.../.../.... دائرتني اخلارجية منهما من احلبيبات.
الوزن: 5.1 غرام. القطر:  21 ملم. املحور:

)Album 2001: No.784; Mitchiner 1977: No.1913( 
مالحظات: طراز معدل )Variant(، الزخارف التي علىالوجه خمتلفة عن 

املن�سور، والقر�س ا�سغر من القالب.



225

TIMURIDS  التيموريون

850هـ807 ر سا�
انية 847هـس� دره 4

 :يف الو�سط �سمن �سكل بي�ساوي الوج
املدار: ..../ ال�سلطان الأعظم / �ساه رخ بهادر خلد اهلل / ملكه و�سلطانه 
/ �سرب �سلطانية، اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني الداخلية منها مكونة 

اأقوا�س.
الهر: يف الو�سط ب�سكل هند�سي متداخل )مربع(: ل اله ال اهلل / حممد 

ر�سول اهلل / �سلى اهلل عليه
املدار: ا)بو بكر ال�سديق( عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي املرت�سى

الوزن: 5.1 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:
• يختلف عن املن�سور بوجود التاريخ يف املركز �سمن �سكل بي�سوي.

انية 847هـس� دره 5
 :يف الو�سط �سمن �سكل بي�ساوي الوج

املدار: .../ ال�سلطان الأعظم / �ساه رخ بهادر خلد اهلل / ملكه و�سلطانه 
/�سرب �سلطانية، اجلميع �سمن دائرتني خارجيتني الداخلية منها مكونة 

اأقوا�س.
الهر: يف الو�سط ب�سكل هند�سي متداخل )مربع(: ل اله ال اهلل / حممد 

ر�سول اهلل / �سلى اهلل عليه
املدار: ابو بكر )ال�سديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان( وعلي املرت�سى. 

بقايا دائرتني خارجيتني اخلارجية منها من احلبيبات.
الوزن: 5.2 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

• يختلف عن املن�سورة بوجود التاريخ يف املركز �سمن �سكل بي�سوي.

كرمان 828هـ دره 6
ال�سلطان الأعظم / �ساه رخ بهادر خان/  الو�سط: �سرب /  الوج يف 
خلد اهلل ملكه / كرمان . من الطراز ال�سابق:كرمان)على الي�سار  من 

اأ�سفل اىل اأعلى(   
الهر: م�سو�س ب�سبب انها م�سروبة مرتني ويتكون من ال�سهادتني ب�سكل 

مربع.
الوزن: 5.2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور: 
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850هـ807 ر سا�
كرمان 844هـ دره 7

ال�سلطان  اأقوا�س: �سرب/  دائرة مكونة من  الو�سط �سمن  الوج يف 
 الأعظم / �ساه رخ بهادر خلد اهلل/ ملكه و�سلطانه / كرمان

اله ال اهلل حممد  الو�سط �سمن مربعني وب�سكل زخريف: ل  الهر: يف 
ر�سول اهلل

املدار: ابو بكر/ عمر /عثمان/ علي
الوزن: 5.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 )Album 2001( مالحظات: التاريخ غري من�سور عند

هراة 840هـ دره 8
ال�سلطان   /) )�سرب  الأقوا�س:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
 . الأعظم / �ساه رخ بهادر خلد اهلل/ ملكه و�سلطانه / هراة/ يف �سنة

بقايا دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن مربع: ل اله ال / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار: ابو بكر/...../ عثمان/ علي
الوزن: 5.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

(Album 2001: No.1557) 

مالحظات: طراز معدل )Variant(، امل�سكوكة اكرب حجمًا من املن�سور 
كما يختلف ترتيب الكتابة.

TIMURIDS التيموريون
15011370907هـ771

855هـ854 بن ابراهي عبدا
كرمان 854هـ دره 9

الوج يف الو�سط �سمن دائرة تتكون من اأقوا�س )�سرب /ال�سلطان( /
الأعظم / بهادر خلد اهلل/ ملكه و�سلطانه / كرمان . دائرة خارجية 

من الأقوا�س.
الهر: يف الو�سط �سمن مربع وب�سكل زخريف: ل اله ال اهلل حممد ر�سول 

اهلل
دائرة  علي.  عثمان/  عمر(  بكر/  )ابو  ال�ساعة:  عقارب  عك�س  املدار: 

خارجية.
الوزن: 5.2 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

مالحظات: عبد اهلل بن ابراهيم بن �ساه رخ حكم بالد ما وراء النهر من 
 :1980 )زامباور  850هـ   -  838 من  و�سج�ستان  فار�س  ويف  854-855هـ 

.)401-402
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912هـ878 ح�سني بايقرا
بود هراة 895هـ ب دره 10

الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: به بود هراة
املدار: ..../ح�سني ( (/�ساه بن �سلطان/.... ملكه/ ... اهلل تعاىل 

..../
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف يتكون من ثمانية اأقوا�س: ل اله ال 

اهلل / حممد ر�سول اهلل
دائرة  بقايا   ...... وعثمان/  الفاروق  عمر  ال�سديق  بكر  ابو  املدار: 

خارجية.
الوزن: 4.7 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

 )Cf. BMC vol. VII: 47, No. 123; Mitchiner 1977: No.1965( 

TIMURIDS التيموريون
15011370907هـ771
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7هـابادا�س دره
الوج يف الو�سط �سمن مربع: �سرب / ا�سرتاباد
املدار الو حممد ر�سول اهلل )�سلى اهلل( عليه
املدار الا ابو بكر/) عمر(/ وعثمان / وعلي

ثالث دوائر خارجية الو�سطى من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن ثالث دوائر الو�سطى من احلبيبات: 

 ل اله ال / اهلل حممد / ر�سول اهلل
املدار: �سرب ....و�سبع

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:

7هـابادا�س دره 11
الوج يف الو�سط: �سرب / ا�سرتاباد

املدار الو حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه
املدار الا ابو بكر/ وعمر/ )وعثمان( / وعلي

الهر: يف الو�سط: حممـ)زخرف(ـد / ر�سول اهلل. ثالث دوائر خارجية 
الو�سطى من احلبيبات.

املدار: �سرب .... و�سبعماية.
الوزن: 2.8 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:

• الزخرف حل حمل احلرف م من كلمة حممد يف و�سط الظهر.

7هـابادا�س دره 12
الوج يف الو�سط: �سرب / ا�سرتاباد

املدار الأو )حممد ر�سول اهلل( �سلى اهلل /عليه
املدار الا ابو بكر/ عمر/ وعثمان / )وعلي(. ثالث دوائر خارجية 

الو�سطى من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال / اهلل حممد / ر�سول اهلل

املدار: �سرب .... �سبعماية.... دائرة خارجية من احلبيبات.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:

تيموري حاك  موكد 
UNCERTAIN GOVERNOR
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ويون اأمراء ا   يون اأمراء ا
THE AK KOYUNLU:TURCOMANS OF THE

WHITE SHEEP 

15021378908هـ780

896هـ884 ونبن او يعقو
هـ  انار دره 1

فمن  الداخل:  اإىل  مقو�سة  ا�سالعه  مربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
يعمل/ مثقال ذرة/ خريًا يره

الهر: يف الو�سط: �سلطان / ... العال يعقوب خـ)ان( / �سرب ارزجنان
املدار: )خان(.........

الوزن: 5 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:
للمقارنة )توحيد 1903: 481(

897هـ896 ابو الفت باي�سنقر بن يعقو
بود هراة هـ ب دره 2

الوج يف الو�سط: من يعمل )مثقـ(ال ذرة خري يره،
 و�سم بداخله: به بود هراة

املدار: ل اله
الهر: يف الو�سط: باي�سنقر العادل ابو الفتح خان �سرب ا�سرتاباد،

 و�سم بداخله: به بود هراة
الوزن: 5.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

مالحظات: و�سمان واحد علىالوجه والثاين على الظهر.
)Mitchiner1977: No.1832 ،486 :1903 للمقارنة )توحيد

الباركيزييون  افغان�ستان 
BARAKZAYS OF AFGHANISTAN

)1239-1319هـ/1823-1901م(

1319هـ1297 عبد الرحمن
1331 هـ كاب دره 1

الوج يف الو�سط:  اأمري / عبد الرحمن /....
الهر: يف املركز �سمن ثالث دوائر الو�سطى من الزخارف: ال�سلطنة / 

دار / كابل / �سرب / 1321
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 17 ملم. املحور:

 (Sebir Lakepleer ,Omrditen,p.109)

مالحظات: �سربت من قبل ابن عبد الرحمن تخليدًا لذكرى والده.
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الأدار�سة
 IDRISIDS

926789314هـ172

213هـ177 اادري�س ال
196هـ  ةولي دره 1

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: ل اله ال / اهلل وحده/ ل �سريك له
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بوليلة �سنة �ست وت�سعني ومئة

يحيط باجلميع اأربع دوائر يف�سل الدائرة الرابعة عن البقية �ست حلقات
 

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ادري�س / حممد ر�سول / اهلل �سلى اهلل/ 
عليه و�سلم / علي

املدار: مطمو�س
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 

 (Artuk 1970: 168, No. 543)

2 دره برونز 181هـ
الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ...... �سنة اأحدى وثمنني ومئة
يحيط باجلميع دائرتني دقيقتني خارجيتني يتوزع حولها حلقات يظهر منها 

اأربعة ويحيط بها دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة:         / حممد ر�سول / اهلل/ رحمه / 

باجلميع  يحيط  امل�سركون.  كره  ولو   .................. ر�سول  حممد  املدار: 
دائرتني خارجيتني.

الوزن: 2.4 غرام. القطر : 26 ملم. املحور: 
)او�سطا�س 1970-1970: 312 رقم 105( )184هـ( 

 (Lavoix 1987: No. 899 (189 A.H) 

اأعاله  املذكورين  املرجعني  يف  ورد  ما  ت�سبه  اأعاله  العبارات  مالحظات: 
الدرهم   ولكن هذا  الزخريف )�سجرية(،  ال�سكل  نف�س  الظهر  ويحمالن على 
رب �سنة 181 هـ وهو زائف يف زمانه، �سنع من الربونز ومت طالءه بالف�سة. �سُ
(A Forged dirham in bronze which once have been silvered).  
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270هـ225 ابن ادري�س ال عي�س
3دره وور 228هـ

الوج يف الو�سط: ل اله ال/اهلل وحده/حممد/ل�سريك له/علي
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بوزقور �سنه ثمانية وع�سرين ومئتني. يحيط 
تظهر  متباعدة  م�سافات  على  حلقات  حولها  تتوزع  داخليتني  دائرتني  باجلميع 

منها اثنتان ويحيط باجلميع دائرة خارجية.
اهلل/ ر�سول  حممد  ال�سغريه:  احلبيبات  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

عي�سى بن ادري�س املنت�سر باهلل/
كره  ولو  كله  الدين  على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله   ......... املدار: 

امل�سركون. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الوزن:1.5 غرام. القطر: 19ملم. املحور:

كبري  اإدري�س  بن  حممد  الأكرب  عي�سى  ل�سقيقه  تعود  باهلل  املنت�سر  مالحظات: 
بن  حممد  �سقيقه  لإبن  تعود  وعلي   ،  )103  :1980 )زامباور  بفا�س  الأ�سرة 

اإدري�س.

الأدار�سة
 IDRISIDS

)172-314هـ/789-926م(

249هـ  دره 4
الوج يف الو�سط: علي / عي�سى / ادري�س

املدار: ............ وزقور �سنة ت�سع واأربعني ومائتني. يحيط باجلميع دائرتني 
دقيقتني خارجيتني يتوزع حولها حلقات يظهر منها اثنتان.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة:  / حممد / خامت النبيني �سا / دق / 
املدار: علي خري النا�س بعد النبي كره من كره ور�سي من ر�سي

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:   
مالحظات: لال�ستدلل على الن�سو�س انظر Eustache )او�سطا�س 1970-

1971: 252 رقم 344(.

عي�سى  ومنهم  اولده  بني  الثاين  اإدري�س  موت  بعد  الأدار�سة  دولة  •انق�سمت 
وازقور  تام�سنا،  اأزقور،  �سايل،  �ساله،  على  حاكمًا  كان  الذي  اأعاله  املذكور 

)زامباور 1980: 103(.
 )Dieler 2009: وعي�سى بن اإدري�س واحد من ثالثة ع�سر ابنًا لإدري�س الثاين
)vol.II, 1298 ، وكلمة )علي( ت�سري اإىل علي الأول بن حممد )221-234هـ( 
)او�سطا�س Eustache 1970-1971: 248، قطعة رقم 325(، وهذا الطراز 

بداأ من عام 233هـ )او�سطا�س 1970-1971: 158(.
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MARWANIAS  املروانيون
)478-372هـ/1085-983م(

1011997 402هـ387 هد الدولة ابو من�سور
394هـ نيميافار دره 1

هد   / له  �سريك  ل  وحده  اهلل/  ال  اله  ل  الو�سط:  يف   الوج
الدولة/ ابو من�سور

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم )يافارقني �سنة اأربع ت�سع( ين 
وثلثماية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل/ حممد ر�سول اهلل / �سل اهلل 
عليه واله/ القادر باهلل / امللك بها الدولة / و�سيا املله

الوزن: 3.3 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
(Artuk 1970: vol .I, 300, No. 933)  (Cf)

)�سما 1999: 20-13(
مالحظات: امل�سكوكة مقرو�سة املدار وا�سبحت �سغرية احلجم 

The coin is cut all around and reduced in size 

39هـ نيميافار دره 2
ابو   / الدولة  له/هد  �سريك  ل  وحده   / اهلل  ال  اله  ل   الوج

من�سور
املدار: ........ وت�سعني وثلثماية.

الهر: اهلل/حممد ر�سول اهلل/ �سلى اهلل عليه واآله/ القادر باهلل/
امللك بها الدولة/ و�سيا املله

الوزن: 5.1 غرام. القطر: 28 ملم. املحور: 
 )missing edge( مالحظات: الدرهم مك�سور الطرف



233

الزنديون
 THE ZANDS

)1209-1164هـ/1795-1751م(

1172هـ1193 ان كرمي
1175هـ ر�س دار املر ر�س  دره 1

زر  )وماه(  افتاب  �سد  ا�سطر:  اأربع  �سمن  الو�سط  يف   الوج
و�سيم درجهان از�سكة امام )بحق( �ساحب )الز(مان

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني الأوىل من احلبيبات ال�سغرية 
.  / والثانية من احلبيبات الكبرية: �سرب/ ر�ست/ دار املرز

الوزن: 4.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
)Artuk 1974: vol .II, 859, No. 2478(  للمقارنة

زوين دره2
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل / حممد / ر�سول 

اهلل على / ويل اهلل،دائرة من احلبيبات خارجية.
 هر: يف الو�سط �سمن �سكل دائري من الأقوا�س: قزوين ياكرال

/ ال�سلطنة / �سرب دار.
الي�سار  اإىل  يوجد  الدائرتني  بني  خارجية.  احلبيبات  من  دائرة 

ال�سكل.
الوزن: 4.4 غرام. القطر:  24 ملم. املحور:  

)Variant(، تختلف عن املن�سور عند  مالحظات: : طراز معدل 
)Album 2001: No.1025(
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SHAYBANIDS  سيبانيونال
15001599906هـ1007

906هـ916 سيباحممد ال
سرمرد� دره 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
العفان/علي  عثمان  الي�سار:  من  ال�ساعة  عقارب  بااه  املدار: 

املرت�سى/.. 
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: مرد / �سر/ �سرب

املدار: عدل امام الزمان خليفة الرحمن ابو الفتح حممد ال�سيباين 
خان )خلـ(د اهلل تعاىل ملكه )و�سلطانه(

الوزن: 5.2 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
No mint and date مالحظات: دون ا�سم مدينة ال�سرب والتاريخ

التغقيون
  TUGHLUQIDS 
14121320815هـ720 

752هـ725 بن تغ الالدين حممد ال يا
اأباد 732هـ دول س�ف 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: من اطاع/ ال�سلطان / فقد اطاع 
/ الرحمن

اأباد  دولت  كاه  تخت  در  ال�ساعة:  عقارب  وعك�س  الأعلى  من  املدار: 
�سال بر هف�سد �سي دو. بقايا دائرة خارجية.

بنده   / روزكاة  در  كاتي  تنك/بنجاه  مهر�سد  الو�سط:  يف  الهر: 
اميدوار / حممد تغلق

الوزن: 8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
(Wright 1974: 141, No.588, pl.VII)

مالحظات: �سي دو )هو 32 ( وهو التاريخ.
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الزريعيون 
ZURAYIDS

11751080571هـ473 

550هـ534 حممد بن �سبع
هـ5 47عدن دينار 1

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر: حممد / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول 
اهلل /علي ويل اهلل/املتوج

املدار: ب�سم اهلل �سرب بعدن �سنة �سبع واأربعني املظفر يف الدين داعي اأمري 
املوؤ)منني(. اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: داعي اأمري / امللك ال�سيد/املكرم عظيم/
العرب �سلطان/اأمري املوؤمنني/املوؤمنني

املدار: الإمام املن�سور ابو علي الأمر باحكام اهلل اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل. 
اجلميع �سمن دائرة خارجية.

الوزن: 2.2 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:
 (Bikhazi 1970: No.268)

الغزنويون
GHAZNAWIDS

1186977582هـ366

421هـ389 حممود بن �سبكتكني
398هـ دره 1

اله ا / اهلل/ وحده �سريك له / ..... الوج يف الو�سط: مييني /
املدار: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ......... ثمان وت�سعني وثلثماية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: حممد/ ر�سول اهلل ميني الدولة / وامني 
املله ابو الق�سم/ حممود

املدار:......اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على ال........
الوزن: 2.5 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:  

.) مالحظات: )ل( اينما وردت يف الن�سو�س كانت ب�سكل زخريف )
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421هـ389 حممود بن �سبكتكني
هـ39 دره 2

/ اهلل / وحده    �سريك له /  الوج يف الو�سط: مييني / اإله اإ
/ باهلل قوة ا 

املدار: ب�سم اهلل ............... وت�سعني وثلثماية
يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني يتخللهما حبيبات دقيقة

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ..../ حممد/ ر�سول اهلل ميني الدولة 
/ وامني امللة ابو الق�سم/ حممود /�سكل زخريف
املدار: ...... احلق ليظهره على الد........... 

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 27 ملم. املحور: 
.) مالحظات: )ل( اينما وردت يف الن�سو�س كانت ب�سكل زخريف )

ال�سفاريون 
 SAFFARIDS

)247-393هـ/861-1006م(

287هـ265 يعمرو بن ال
286هـ اس� دره 1

 / له  �سريك  ل  وحده/  اهلل  ال/  اله  ل  الو�سط:  يف   الوج
عمرو بن الليث

املدار الو: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ب�سرياز �سنة �ست 
وثمنني ومائتني / دائرة داخلية

يفرح  ويومئذ(  بعد  ومن  قبـ)ل  الأمر من  الا: هلل  املدار 
املوؤمنون بن�سر اهلل / دائرة خارجية

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد/ ر�سول/ اهلل 
/ املعتمد على اهلل

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله )بالهدى ودين احلق( ليظهره 
على الدين كله ولو كره امل�سركون. دائرتني خارجيتني.

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 28 ملم. املحور: 
 (Tornberg 1848: 151, No.24)

الغزنويون
GHAZNAWIDS

)366-582هـ/977-1186م(
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الأمويون  الأندل�س
 UMAYYADS OF SPAIN

1031756422هـ138

300هـ350 العبد الرحمن ال
الأندل�س 333هـ دره 1

الوج يف الو�سط �سمن اأربع دوائر خارجية من احلبيبات: ل اله ال 
/ اهلل وحده / ل �سريك له / حممد

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بالأندل�س �سنة ثلث وثلثني وثلثمائة
اهلل  ر�سول  حممد  اهلل/  ال  اله  ل  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

اأمري/امل�سلمني علي بن يو�سف /ويل عهده الأمري / تا�سفني
يف  وهو  منه  يقبل  فلن  دينًا  الإ�سالم  غري   يبت ومن  اهلل  ب�سم  املدار: 

الخره من اخلا�سرين. دائرتني خارجيتني.
الوزن:2.1 غرام. القطر:  24 ملم. املحور:

الرحمن  لعبد  الأندل�س«  يف  »الأمويون  لفرتة  يعود  مالحظات:الوجه 
لفرتة  يعود  الظهر  بينما  333هـ،  الأندل�س  اهلل  لدين  النا�سر  الثالث 
لحقة »املرابطون« علي بن يو�سف بن تا�سفني 500-537هـ )زامباور 
قوالب  بني   »خاط فيه»تزاوج  درهم  ذلك  نتيجة   ،)113  :1980

»Muling«ساللتني خمتلفتني�

 QAJARS القاجاريون
192517791344هـ1193

1264هـ1250 ابن عبا�س حممد �سا
يز 1254هـت سةف 1

 / نباتية: حممد  زخارف  بينهما  دائرتني  �سمن  الو�سط  الوج يف 
انبيا)ء( / �ساه)ن�سه(

اخلارجيتان  الدائرتان  دوائر،  ثالث  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
 مف�سولتان عن الداخلية: دارال�سلطنة /ب/�سر تربيز/ �سنة

الوزن: 5.3 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 
 )Album 2001: No. 592(

 )Variant( مالحظات: طراز معدل
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1264هـ1250ابن عبا�س حممد �سا
هران سة2– ف

زخارف:  بينهما  احلبيبات  من  دائرتني  �سمن  الو�سط  يف   الوج
حمم)د( / انبيا)ء( / �ساه)ن�سه(

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: طهر)ان( / اخلـ)لفة( 
/ دار/ �سرب

الوزن: 5.3 غرام. القطر:16 ملم. املحور:
)Album 2001: No. 986( )ذهب(

مالحظات: )املن�سور ذهب(.

1314هـ1264 اجار سر الديننا
1283 سهد مقد�سم سةف 3

الوج �سمن اإكليل من الوراق النباتية: �ساه/ نا�سر الدين قاجار/ 
ال�سلطا ال�سلطا / ن ابن ن   

الهر: اإكليل من الوراق النباتية عند ملتقى طرفيه يف الأعلى يوجد 
/وردة: مقد�س / م�سهد / �سرب

الوزن: 4.8 غرام. القطر: 18 ملم. املحور: 
 )Album 2001: No.1459(

 QAJARS القاجاريون
)1193-1344هـ/1779-1925م(
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البويهيون
BUYIDS BUWAYHIDS

1062932454هـ320

360هـ320  يعامل  معز الدولة  ركن الدولة
348هـ سمدينة املو دره 1

الوج يف الو�سط: ل اله ال اهلل/ وحده ل �سريك له / معز الدولة/ 
ابو احل�سني / بويه

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم دينة املو�سل �سنة ثمان 
واأربعني وثلثمائة

املدار الا هلل .........بعد ويومئذ يفرح .............اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: هلل / حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل 

عليه و�سلم/ املطيع هلل / ركن الدولة / ابو علي / بويه
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على 

الدين هلل ولو كره امل�سركون
املدار الا: بااه عقارب ال�ساعة: حمروق

الوزن: 3.1 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:  
)Treadwell 2001: 159, No. Ma. 346.1(

360هـ320  يعامل  معز الدولة  ركن الدولة
359هـ وا�س دره 2

الوج يف الو�سط:              / ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك له / عز 
الدولة / ابو من�سور / بويه   

املدار الأو ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بوا�سط �سنة ت�سع وخم�سني 
وثلثمائة

املدار الا:..... هلل........
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: • هلل / حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل 

عليه و�سلم / املطيع هلل/ ركن الدولة / ابو علي / بويه.
على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل(  )ر�سول  حممد  املدار: 

الدين كله ................. 
الوزن: 3.2 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  
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372هـ338  عاال  سد الدولةع
372هـ مدينة ال�س ا�سن دره 3

له / امللك ع�سد  اله..... اهلل / وحده ل �سريك  الو�سط:  ل  الوج يف 
الدولة /تاج امللة/ ابو �سجاع

اثنتني  �سنة  ال�سالم  دينة(  الدرهم  )هذا   ...........  الأو املدار 
و�سبعني )وثلثمائة(

املدار الا �سوح
الهر: يف الو�سط: حممد / ر�سول اهلل / �سلى اهلل / عليه و�سلم / الطائع 

هلل
املدار: �سوح.............امل�سركون

الوزن: 3.4 غرام. القطر:  27 ملم. املحور: 
 )Treadwell 2001: No. Ms.372.2(

مالحظات: امل�سكوكة هرئة، مطلية يف زمانها.
(A Forged dirham in bronze which once have been silvered).  

387هـ366 القادر با الدولة سم�سا ر الدولةف
382هـ         دره 4

ال اهلل/وحده ل �سريك له/ اله  الو�سط �سمن دائرة: ن/ ل  الوج يف 
.o. /القادر باهلل/فخر الدولة/ وفلك المة

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم  �سنة اثنني وثمانني وثالثمائة. دائرة 
 oo  oo  oo  oo خارجية من احلبيبات

 / اهلل  ر�سول  احلبيبات: هلل/حممد  دائرة من  الو�سط �سمن  الهر يف 
امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو كاليجار / • O • . دائرة 

داخلية من احلبيبات.
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 4.6 غرام. القطر:  27 ملم. املحور:

البويهيون
BUYIDS BUWAYHIDS

1062932454هـ320
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387هـ366 القادر با الدولة سم�سا ر الدولةف
382 هـ                 دره 5

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ن/ ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك له/
.o./ القادر باهلل/فخر الدولة/ فلك المة

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم           �سنة اثنني وثمانني وثالثمائة. 
دائرة خارجية من احلبيبات يت�سل دارها ازواج من احللقات يظهر 

   oo   منها زوج واأحد
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممد ر�سول اهلل / 

.o. /امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو كاليجار
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 5.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

البويهيون
BUYIDS BUWAYHIDS

1062932454هـ320

382هـ اس� دره 6
.الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ف/ ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك  له/القادر باهلل/فخر الدولة/وفلك المة /
وثمنني(  )اثنني  �سنة  ب�سرياز  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم  املدار: 

وثلثمائة،
دائرة خارجية من احلبيبات يت�سل دارها ازواج من احللقات يظهر 

   oo منها زوجان
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممدر�سول اهلل / 

امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو كاليجار/  
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله ولو كره امل�سركون
الوزن: 4.8 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

عن  يختلف  جنم،  لوجود   ،)Variant( معدل  طراز  مالحظات: 
)Treadwell 2001: Pl.47(وعن)غالب 1312هـ:358 رقم 880(.
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387هـ366 القادر با الدولة سم�سا ر الدولةف
رون 383هـكا ونكا دره 7

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: �س/ ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك 
.o/ له/القادر باهلل/فخر الدولة/ وفلك المة

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بكازون �سنة ثلث وثمانني وثالثمائة. 
بقايا دائرة من احلبيبات خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممدر�سول اهلل / 
امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو كاليجار.

على  ليظهره(  احلق  ودين  )بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 
الدين كله ولو كره امل�سركون. بقايا دائرة من احلبيبات خارجية.

الوزن: 5.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
(Treadwell 2001: 31, Pl.28, No.Kz 383.1)

مالحظات: طراز معدل )Variant) ، ل يوجد حرف �س اأعلى امل�سكوكة 
املن�سورة، كما ان ا�سم مدينة ال�سرب ينق�س احلرف)ر(.

هـ3  دره 8
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ن/ ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك 

•O ) •(/ له/القادر باهلل/فخر الدولة/ فلك المة
املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم ببم �سنة ثلث......

دائرة من احلبيبات خارجية.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممد ر�سول اهلل 

/ امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو )كاليجـ(ار.
املدار حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين ......

الوزن: 3.6 غرام. القطر:23 ملم. املحور:

البويهيون
BUYIDS BUWAYHIDS

1062932454هـ320
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القادر با  سم�س الدولة�  ر الدولةف
ف�سا 382هـ دره 9

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ف/ ل اله ال اهلل/وحده ل �سريك 
o / له/القادر باهلل/فخر الدولة/ وفلك المة

املدار ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بف�سا �سنة اثنني وثمانني وثالثمائة
دائرة خارجية من احلبيبات تقع عليها ازواج من احللقات يظهر منها 

ثالث.
الهر يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: هلل/حممد ر�سول اهلل 
.• O •/ امللك العدل / �سم�سام الدولة/ و�سم�س امللة/ ابو كاليجار /
)على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   املدار

الدين كله ولو كره( امل�سركون. بقايا دائرة خارجية.
الوزن: 3.1 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:

البويهيون
BUYIDS BUWAYHIDS

1062932454هـ320
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   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340

10671048 459هـ440 سساور بن الف�
جنزة 451هـ دره 1

الوج يف املركز دائرة يف داخلها حبيبة.
املدار الأو القائم باأمر اهلل. دائرة خارجية.

املدار الا )ل اله ال اهلل( حممد ر�سول اهلل. دائرة خارجية.
املدار الال )ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم( بجنزة �سنة اأحد وخم�سني. 

دائرة خارجية من احلبيبات.
الهر: يف املركز �سمن دائرة: الأمري /••••••/ الجل �ساور / ••••••/ 

)بن الف�سل(
الدين.  على  ليظهره  احلق  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد  املدار: 

دائرة خارجية.
الوزن: 4.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور: 

 (Album 2011: Third edition, 160-161)

جنزة451هـ 2– دره
الوج يف الو�سط: دائرة يف داخلها حبيبة.

املدار الأو القائم باأمر اهلل. دائرة خارجية.
املدار الا ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل. دائرة خارجية.

املدار الال ب�سم )اهلل �سرب هذا الدرهم بجن(زة �سنة اأحد وخم�سني. 
دائرتان خارجيتان من احلبيبات.

الهر: يف املركز �سمن دائرة: الميـ )ر( / •••••• / الجل �س)اور( / 
بن الف�س)ل(  / ••••••

املدار: )حممد ر�سول اهلل( اأر�سله بالهدى )ودين احلق ليظهره على الدين(. 
دائرتان خارجيتان من احلبيبات.

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 17ملم. املحور: 
مالحظات: جزء من امل�سكوكة خارج نطاق القالب.                                                                                                

 (Part of the design is off centre)
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10671048 459هـ440 سساور بن الف�
هـ جنزة 3– دره

الوج يف الو�سط: دائرة داخلها حبيبة.
املدار الأو القائم باأمر اهلل. دائرة خارجية.

 :ااملدار ال
الهر: يف املركز:

الوزن: 2.1 غرام. القطر:  17 ملم. املحور:
 .)Overstruk(مالحظات: م�سروبة مرتني

دره 4
الوج يف الو�سط دائرة يف داخلها حبيبة: القائم باأمر اهلل

املدار: ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له
املدار الا: غري مقروء

الهر: يف املركز:…………�ساور
الوزن: 3.5 غرام. القطر:21 ملم. املحور:

 .)Overstruk( مالحظات: م�سروبة مرتني

دره 5
الوج يف املركز: دائرة يف داخلها حبيبة.

املدار: القائم باأمر اهلل. دائرة خارجية.
املدار الا: حممد ر�سول ..............

الهر: �سمن �سكل زخريف: الأمري /••••••/ الجل �ساور 
)ابن( /••••••/ الف�سل

ملم. املحور: الوزن: 3 غرام. القطر: 20 
 .)Overstruk( مالحظات: م�سروبة مرتني

   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340
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جنزة 450هـ دره 7
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف حتيط به حلقات: )ل(/ اله ال اهلل 

حممد / ر�سول اهلل / القائم باأمر / اهلل. دائرة خارجية.
املدار: )ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بجنزة �سنة خم�سني واأربع)ماية(

الهر: يف املركز: �سكل وردة لها اأربع بتالت.
املدار: الأمري الجل �ساور بن الف�سل. دائرة خارجية.

الوزن: 3.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

جنزة 450هـ 8– دره
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف حتيط به حلقات: ل / اله ال اهلل 

حممد / ر�سول اهلل / القائم باأمر / اهلل. دائرة خارجية.
املدار: ........ �سنة اأربع مائة وخم�سني. دائرة خارجية.

الهر: يف املركز: �سكل وردة لها اأربع بتالت
الو�سطى  خارجية،  دوائر  ثالث  الف�سل.  بن  �ساور  الجل  الأمري  املدار: 

ت�سكلت من اأقوا�س يحيط بها عدد من احلبيبات.
الوزن: 4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

مالحظات: ورد التاريخ املئوي قبل الع�سرات لي�س كما هو متعارف عليه.

   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340

10671048 459هـ440 سساور بن الف�
هـ51 جنزة دره 6

الوج يف الو�سط دائرة يف داخلها حبيبة.
املدار الأو القائم باأمر اهلل. دائرة خارجية.

املدار الا: ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل. دائرة خارجية.
اأحد خم�سني.  �سنة  الدرهم بجنزة  ب�سم اهلل �سرب هذا   الال املدار 

دائرة خارجية.
الهر: يف املركز �سمن دائرة: الأمري / الجل �ساور / ••••• /........... 

الوزن: 3.2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:
مالحظات: م�سروبة مرتني، وجزء من امل�سكوكة خارج نطاق القالب.

 )Overstruk, part of the design is off centre(.



247

10671048 459هـ440 سساور بن الف�
هـ جنزة دره 9

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال/ اهلل وحده ل / �سريك 
له لقائم/ باأمر اهلل. بقايا دائرة خارجية، تتوزع حبيات بني الأ�سطر.
اأربع دوائر، الثالثة من احللقات: �ساور /  الهر: يف املركز �سمن 

بن الف�سل 
املدار: ب�سم اهلل...................

الوزن: 5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 
مالحظات: طراز جديد وحبيبات زخرفية موزعة بني اأ�سطرالوجه.  

)New type(

هـ جنزة 10– دره
الوج يف الو�سط: ل اله )ال( / اهلل وحد)ه(

املدار: بقايا كتابة غري مقروءة
الهر: يف املركز: �ساور / ………

الوزن: 2.4 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
  .)Overstruk(مالحظات: م�سروبة مرتني

   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340

 جنزة 11– دره
الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له / )القائم( 

باأمر اهلل. تتوزع حبيبات بني ال�سطر.
الهر يف املركز: �ساور الف�سل

املدار ..........هذا الدرهم
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

.)Overstruk( مالحظات: م�سروبة مرتني
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هـ جنزة 13– دره
الوج يتكون من ثالثة مثلثات يظهر منها اثنان وطرف الثالث، يف 
ا�سم  توزع  لقد  �سغري،  جنم  �سلع  كل  راأ�س  وعلى  جنم  منها  كل  و�سط 

»القائم باأمر اهلل« بني املثلثات الثالثة.
من  خارجية  دائرة   .) )له  �سريك  ل(  وحـ)ده  اهلل  ال  اله  ل   املدار

احلبيبات معها بقايا اأحرف غري وا�سحة.
تتجه  اأقوا�س  من  ا�سالعه  تتكون  مربع  �سكل  داخل  يف  دائرة   هرال
اأربع  اإىل  امل�سكوكة  مدار  تق�سم  لكنها  لتتالقى  نهاياتها  اأن  اإل  للداخل 

قطاعات، يف و�سط الظهر: )�ساور / بن الف�سل(.
املدار حممد/ ر�سول/ اهلل/ الأمري الأجل.
الوزن: 3.6 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

هـ جنزة دره 14
الوج يتكون من ثالث مثلثات يظهر منها اثنان وطرف الثالث، يف 
ا�سم  توزع  لقد  �سغري،  جنم  �سلع  كل  راأ�س  وعلى  جنم  منها  كل  و�سط 

»القائم باأمر اهلل« بني املثلثات الثالثة.
احلبيبات  دائرة خارجية من   .... �سريك   ........ اهلل  ال   .... املدار: 

معها بقايا اأحرف غري وا�سحة.
تتجه  اأقوا�س  من  ا�سالعه  تتكون  مربع  �سكل  داخل  يف  دائرة  الهر: 
اأربع  اإىل  امل�سكوكة  مدار  تق�سم  لكنها  لتتالقى  نهاياتها  ان  ال  للداخل 

قطاعات، يف و�سط الظهر: �ساور / بن الف�سل.
املدار: )حمـ(مد/ ر�سول/ اهلل/ )الأمري الأجل(.

ملم. املحور: الوزن: 3.2 غرام. القطر: 17 

   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340

10671048 459هـ440 سساور بن الف�
هـ جنزة دره 12

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر الو�سطى ذات �سكل زخريف تتكون 
من جدلة ثنائية: )اهلل( وحده /•••••••• / �سريك له القائم / باأمر 

اهلل
الهر يف املركز �سمن اأربع دوائر اإحداها من احللقات: �ساور/ )بن 

الف�سل(
املدار ب�سم اهلل.............. دائرة خارجية.

الوزن: 4.4 غرام. القطر:  18 ملم. املحور:
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10671048 459هـ440 سساور بن الف�
هـ جنزة دره 15

و�سط كل  الثالث يف  اثنان وطرف  مثلثات يظهر منها  يتكون من ثالثة   الوج
منها جنم وعلى راأ�س كل �سلع جنم �سغري، لقد توزع ا�سم »القائم باأمر اهلل« بني 

املثلثات الثالثة.
املدار: .... ال اهلل ........ �سريك .... دائرة خارجية من احلبيبات معها بقايا 

اأحرف غري وا�سحة.
املدار: ل اله ال اهلل )وحده ل( �سريك له

الهر: دائرة داخل مربع تتكون ا�سالعه من اأقوا�س تتجه للداخل اإل اأن نهاياتها 
لتتالقى لكنها تق�سم مدار امل�سكوكة اإىل اأربع قطاعات، يف و�سط الظهر: �ساور / 

بن الف�سل
املدار: )حمـمـ(در/ �سول ا/ هلل ال/مري الجل

الوزن: 5.3 غرام. القطر:  20 ملم. املحور:

جنزة 450هـ 16– دره
باأقوا�س  ترتبط  ال�سكل  مثلثة  روؤو�س  من  يتكون  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
لتّكون �سكاًل زخرفيًا حتيط به حلقات: ل / اله ال اهلل حممد / ر�سول اهلل / القائم 

باأمر / اهلل. حتيط به دائرة.
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بجنزة �سنة اأربعمائة وخم�سني

الهر: يف املركز �سمن دائرة: الجل.............ثالث دوائر خارجية الو�سطى 
ب�سكل اأقوا�س بداخل كل منها عدد من احلبيبات.

الوزن: 6 غرام. القطر:   25 ملم. املحور:
قبل  املئوي  التاريخ  ورد   )blured( ال�سرب عند  ازاحة  به  الدرهم  مالحظات: 

الع�سرات.

   SHADDADIDS  سداديونال
1174951570هـ340

دره 17
داخل دائرة: ..../اهلل وحده / .. �سريك له  اله/ باأمر اهلل الوج

الهر: �سمن دائرتني: �ساور/ ....، دائرة خارجية من احللقات.
الوزن: 4.8 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

.)Double struck( مالحظات: م�سروبة مرتني
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االع انااا
THE MONGOL GREAT KHANS

12571206655هـ603

655هـ646 ناا مونككا
مو�سانم والتاري سرمدينة ال ا�س دره 1

الوج يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات: مونكاكا قا/            ان 
الأعظم  / العادل

املدار: الدين ....... هلل
الهر: يف الو�سط �سمن مربع من احلبيبات:  ل اله ال/  اهلل            وحده 

/ ل �سريك له
املدار: حمرم..........اجلميع �سمن دائرة من احلبيبات.

الوزن:2.9 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 
 مالحظات: الزخارف تختلف عما هو من�سور عند

(Mitchiner and Album)

(Artuk 1974: vol.II, 763, No.2201; BMC VI: 6, No. 4) 

658هـ سدم دره 2
/اخوه  /الب�سيطة   فا وب�سعادته   / مونككا قاان  الأعظم /   الوج

هولكو /زيدت عظمتهما
الهر اهلل/ ل اله ال / حممد ر�سول اهلل / �سرب بدم�سق �سنة / ثمان 

وخم�سني / و�ستماية
الوزن: 1.4 غرام. القطر:17 ملم. املحور:

مالحظات: من جمموعة ال�ستاذ ن�سيف جا�سم دبدب.
.)Holed( مثقوب •
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663هـ654 ان هولكو
ار 665هـسن� دره 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرة:           / ل اله ال اهلل / وحد )ه( 
ل �سريك له / حممد ر�سول اهلل

املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم املبارك ب�سنجار �سنة خم�س 
و�ستني و�ستماية. دائرة خارجية من احلبيبات

الأعظم/  قاان /  الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات:  الهر: يف 
هولكو ايلخان/املعظم/جرير، على ميني ال�سطر الثالث 

امللك  وتنزع  ت�ساء  امُللك من  توؤتي  امللك  اللهم( مالك  املدار: )قل 
ت�ساء بيدك اخلري(. دائرة  ت�ساء )وتذل من  ت�ساء وتعز من  ن 

خارجية.
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

كلمة  اأ�سفل  املوجودة  الكلمة   Lane Pool قراأ  مالحظات: 
ال�ساد�س �س                                  انظر اجلزء  "حرير"  التي على الظهر بانها  املعظم 
 :2 ج   1979 احلموي  )انظر  جرير  تقراأ  قد  ولكنها   ،BMC  10

131 او حريز انظر الطربي 1967 ج 10: 220(.

ار  هـسن� ا�سن دره 2
ويعتمر  مواجهة  ينظر  لأمري  ن�سفية  �سورة  الو�سط:  يف   الوج
قبعة ذات اطراف، يرتدي ثوبًا على الطراز البيزنطي، مثبت على 

ج�سمه بو�ساطة م�سبك.
املدار: اإىل اليمني من اأ�سفل اإىل اأعلى: �سرب �سنجار/ �سنة

اإىل الي�سار: غري مقروء
الهر: كلمات متداخلة وم�سو�سة يظهر منها: الأعظم /هولكو

الوزن: 4.2 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:
.)Double struck( مالحظات: امل�سكوكة م�سروبة مرتني
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663هـ654 اان الأع
ماردين 665هـ دره 3

الوج يف الو�سط:            / ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك له / حممد 
ر�سول اهلل / 

من  ......... دائرة  ت�ساء  من  وتعز  ت�ساء  ن  امللك  تنزع  املدار:......... 
احلبيبات خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: قاان /          / الأعظم/ 
هولكو ايلخان/املعظم/ 

�سنة  املحرو�سة  )كذا(    املبارك  الدرهم  هذا(  �سرب  اهلل  )ب�سم  املدار: 
خم�س و�ستني )و�ستماية(

الوزن: 2.8 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
مالحظات: قد تكون ماردين وكتب منها احلرفان الأول والثاين.

(It could be Mardin mint and the artist excuted the first two 

letters of the mint name).

662هـ ساملو دره 4
الوج يف الو�سط �سمن دائرة:        / ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك له / 

حممد ر�سول اهلل /
و�ستني  اثنني  �سنة  باملو�سل  املبارك  الدرهم  هذا  �سرب  اهلل  ب�سم  املدار: 

و�ستماية
هولكو  الأعظم/   / قاان  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

ايلخان/املعظم/جرير
املدار: قل اللهم مالك امللك توتي امللك من ت�سا و تنزع...... دائرة خارجية.

الوزن: 2.7 غرام. القطر:27 ملم. املحور:
على  الخري  ال�سطر  اأ�سفل  املوجودة  الكلمة   Lane Pool قراأ  مالحظات: 
الظهر بانها "حرير" انظر اجلزء ال�ساد�س، �س BMC 10، ولكنها قد تقراأ 
جرير )انظر احلموي 1979ج 2: 131 او حريز انظر الطربي ج 10: 220(.

 IL KHANIDS  انيونالإي
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663هـ663 انا اياأبا
676هـ ساملو دره 5

ل  ال اهلل / وحده  اله  ل  الأمر/  دائرة: هلل  الو�سط �سمن  الوج يف 
 سريك له/حممد ر�سول اهلل/�سلى اهلل عليه / ابو ا�سحق�

املدار: ....باملو�سل �سنة �ستة و�سبعني و)�ستماية (. بقايا دائرة خارجية.
ايلخان/املعظم  /اباقا  قاان/الأعظم  دائرة:  الو�سط �سمن  الهر: يف 

خلد / اهلل ملكه
املدار: ... امللك توؤتي امللك من ت�سا وتنز)ع( ....... دائرة خارجية.

الوزن: 2.9 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

703هـ694 ان حممودا
اران 699هـ دره 6

الوج يف الو�سط �سمن �سكل خما�سي زخريف مزدوج: •/اهلل / ل اله 
اإىل  الأ�سفل  الكتابة من  باأران / حممد / ر�سول اهلل. ميني  ال/ �سرب 

الأعلى: �سلى، ي�سار الكتابة من اأعلى اإىل اأ�سفل: عليه
املدار: ... ت�سع وت�سعني )و�ستماية(. دائرتان خارجيتان اخلارجية من 

احلبيبات.
عبارة  يتو�سطها  ا�سطر  خم�سة  من  ايغورية  كتابة  الو�سط:  يف  الهر: 
غازان حممود ي�سار الكتابة اأحرف �سينية تعرف بـ Bashpa تتكون من 

ثالثة اأحرف عمودية
الوزن: 2.3 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

اران 701هـ دره 7
الوج يف الو�سط �سمن �سكل خما�سي زخريف مزدوج: o/اهلل / ل اله 

ال/ �سرب باأران / حممد / ر�سول اهلل
من  الكتابة  ي�سار  اإىل  �سلى،  الأعلى:  اإىل  الأ�سفل  من  الكتابة  ميني  اإىل 

اأعلى اإىل اأ�سفل: عليه
املداراارج: �سنة اأحدى/ و�سبع/مائة، دائرة خارجية.

عبارة:  يتو�سطها  ا�سطر  خم�سة  من  ايغورية  كتابة  الو�سط  يف  الهر: 
غازان حممود، اإىل اليمني من اأ�سفل اإىل اأعلى: يف �سنة، اإىل الي�سار من 

اأعلى اإىل اأ�سفل: و�سبعماية
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور: 

مالحظات: التاريخ غري من�سور.

 IL KHANIDS  انيونالإي
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717هـ703 ايتواو
ان 710هـار دره 8

حممد/   / اهلل  ال  اله  ل  اهلل/  دائرتني:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ر�سول اهلل/ على وىل اهلل /

اإىل  اأعلى  من  الي�سار  اإىل  ب�سم،  الأعلى:  اإىل  الأ�سفل  من  اليمني  اإىل 
اأ�سفل: الكر

املداراارج: اللهم �سل على حممد وعلى و.......)م( و�سى وعلي 
من  اخلارجية  خارجيتان  دائرتان  وحممد  .  واحل�سن  وعلي  وحممد 

احلبيبات.
املزدوجة: �سرب  الأقوا�س  رباعي من  �سكل  الو�سط �سمن  الهر: يف 
اوجلايتو   رقاب/ال مالك  الأعظم  /ال�سلطان  املوىل  دولة  يف/ايام 

�سلطان غياث / الدنيا والدين خدابنده حممد /خلد اهلل / ملكه
من  ارزجنان   �سرب  اأ�سفل:  اإىل  اأعلى  من  ايغورية       كتابة  املدار: 
الأ�سفل اإىل الأعلى: �سنة ع�سر و�سبعمائة )هلل الأمر من قبل ومن بعد(. 

دائرتان خارجيتان اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 4.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

711هـ ساملو دره 9
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول اهلل /�سلى اهلل/عليه

اإىل الي�سار من اأ�سفل اإىل اأعلى: و�سلم
املدار: �سمن �سكل زخريف يتكون من اأقوا�س على �سكل حماريب تنتهي 
روؤو�سها بدائرة خارجية يليها دائرة من احلبيبات وقد وزعت الكلمات 
واجزاءها داخل املحاريب:�سرب/باملو/�سل/�سنة/اأحد/ع�سرة و�سبع/

ماية.
الهر: يف الو�سط �سمن مربع مزدوج: ل اله ال اهلل / حممد / ر�سول 

اهلل
علي  النورين  ذو  وعثمان  الفاروق  وعمر  ال�سديق(  بكر  )ابو  املدار: 

املرت�سى
دائرة خارجية.

الوزن: 5.9 غرام. القطر: 30 ملم. املحور:
مالحظات: ل حتمل ا�سم احلاكم.

 IL KHANIDS  انيونالإي
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717هـ703 ايتواو
 دره نا�س بغداد 712هـ  10

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: �سرب مدينة / 
ال�سلم بغداد / �سنة اثنى ع�سر / و�سبعماية

املدار: ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة من احلبيبات: اأ�سدان الأول يتجه 
منت�سبًا  يقف  ن�سر  راأ�سيهما  بني  الي�سار،  اإىل  والثاين  اليمني  اإىل 

وله راأ�سان.
املدار: )الأعظم( اوجلايتو   ال�سلطان خلد اهلل ملكه.......

الوزن: 16.2 غرام. القطر: 36 ملم. املحور:
)مدينة  ال�سلم  ومدينة  بغداد  يظهرالإ�سم  مرة  لأول  مالحظات: 

ال�سالم( على امل�سكوكة ذاتها.
• فيها ثقبني يف كل منهما حلقة                                                                                                                                     

 (With two holes, each hole has a ring)

736هـ717 ان اأبو �سعيد بهادر
بغداد 721هـ دره 11

الوج يف الو�سط �سمن مربع مزدوج يف و�سط كل �سلع حنية: 
�سرب يف/ ايام دولة ال�سلطان/الأعظم ابو �سعيد/ خلد اهلل ملكه/
القو�س  امللك، يف  اأ�سفل:  اإىل  اأعلى  الأمين، من  القو�س  بغداد، يف 

الأي�سر، من اأ�سفل اإىل اأعلى: هلل
املدار: بغداد/ �سنة/ اأحد/ وع�سر/ين و/�سبع/مائة

زخريف(  دائري  )ب�سكل  ف�سيكفيكهم  كلمة:  الو�سط  يف  الهر: 
/ بكر  ابو   / اهلل  ر�سول  حممد/  اهلل   / ال  اله  ل  بداخلها: 

وعمروعثمان وعلي
املدار: ... اهلل وهو / ال�سميع العليم. ثالث دوائر خارجية الو�سطى 

من احلبيبات.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

اإذكتبت كلمة بغداد مرتني   ،)Variant( مالحظات: طراز معدل 
علىالوجه.

The mint name is inscribed twice on the obverse

 IL KHANIDS  انيونالإي
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736هـ717 ان اأبو �سعيد بهادر
سفهان 723هـا دره 12

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر اخلارجية من احلبيبات: 
ل اله الاهلل/           �سرب          /حممد/              ا�سفهان          / ر�سول 

اهلل.
املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: ابو بكر/عمر/عثمان/

علي
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل خما�سي زخريف: يف ايا/ �سرب/ م دولة 

ال�سلطان الأعظم / ابو �سعيد بهادرخان/ خلد اهلل ملكه
دائرتني خارجيتني اخلارجية  و�سبع/مائة.  ع�سرين  ثلث/  �سنة/  املدار: 

منها من احلبيبات.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 21 ملم. املحور:

بغداد 729هـ دره 13
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل/        �سرب         /حممد

/               بغداد            / ر�سول اهلل
املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: ابوبكر، عمر، عثمان، 

علي
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: �سرب/ال�سلطان ابو �سعيد /بهادرخان 

خلد ملكه/بغداد
خارجيتني  دائرتني  و�سبعمائة.  وع�سرين  ت�سع  �سنة  يف  املدار:........ 

اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

مالحظات: بغداد مكتوبة علىالوجهني.
(Mint name, Baghdad is written on obverse and reverse).

هـ 17 س�ف 14
الوج يف الو�سط �سمن جنم �سدا�سي مزدوج: �سورة وجه �سخ�س على 

�سكل �سم�س
املدار: حممد/ ر�سول/ اهلل .........

الهر: يف الو�سط �سمن �سكل �سدا�سي: ال�سلطان ال)عظم(/ابو �سعيد/
خلد اهلل/ ملكه

املدار: ... ع�سر و�سبعماية
الوزن: 1.6 غرام. القطر: 19ملم. املحور:

 IL KHANIDS  انيونالإي
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738هـ736 ان حممد
73هـ  سمنان� دره 15

اهلل/حممد/  ال  اله  ل  دائري:  زخريف  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ر�سول اهلل

اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: ابوبكر، عمر، عثمان،  اأعلى اإىل  املدار: من 
علي، دائرتان خارجيتان اخلارجية من احلبيبات.

ال�سلطان  الزخارف:  كثري  دائري  زخريف  �سكل  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
العامل / حممد خلد اهلل /ملكه ودولته

خارجيتان  دائرتان  و�سبعمائة.  وثلثني   .... �سنة  �سمنان  �سرب  املدار: 
اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 7.5 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:
مالحظات: ا�سم مدينة ال�سرب غري من�سورة لهذا ال�سلطان.

(Simnan mint was not known to struck coins for this Sultan.)

هـ 738 دامغان دره 16
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف دائري: ال�سلطان العامل / حممد 

خلد اهلل /ملكه ودولته
املدار: �سرب دمفان �سنة ثمان وثالثني )و�سبعمائة(. دائرتان خارجيتان، 

اخلارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف دائري: ل اله ال اهلل/حممد/ ر�سول 

اهلل
من  اخلارجية  خارجيتان  دائرتان  علي.  عثمان  عمر  بكر  ابو  املدار: 

احلبيبات.
الوزن: 7.4 غرام. القطر:24 ملم. املحور:

مالحظات: ا�سم مدينة ال�سرب غري من�سور لهذا ال�سلطان.
(Simnan mint was not known to struck coins for this sultan).

 IL KHANIDS  انيونالإي
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752هـ739 غا تيمور
738هـ ما دره 17

الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف ُمّعني يف و�سط كل �سلع قو�س يتجه 
اإىل اخلارج: ل اله ال اهلل/حممد/ ر�سول اهلل

املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: ابوبكر عمر، عثمان، 
علي. دائرتان خارجيتان اخلارجية من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن �سكل �سدا�سي زخريف: ال�سلطان العامل / 
طغا تيمورخان/ خلد اهلل ملكه

خارجيتان  دائرتان  و�سبعمائة.  وثلثني  ثمان  �سنة  يف  اآمل  �سرب  املدار: 
اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 4.3 غرام. القطر:  29 ملم. املحور:
  (BMC, VI: No.290; Mitchiner 1977: 258, No.1691)

738هـ ما دره 18
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف معني يف و�سط كل �سلع قو�س يتجه 

اإىل اخلارج: ل اله ال اهلل/حممد/ ر�سول اهلل
املدار: من اأعلى اإىل اأ�سفل بااه عقارب ال�ساعة: ابوبكر، عمر، عثمان، 

علي. دائرتان خارجيتان اخلارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: ال�سلطان العامل /

 طغا تيمورخان/ خلد اهلل ملكه
خارجيتان  دائرتان  و�سبعمائة.  وثالثني  ثمان  �سنة  امل  �سرب  املدار: 

اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 4.2 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

  (BMC, VI: No.290; Mitchiner 1977: 258, No.1691)

 IL KHANIDS  انيونالإي
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740هـ739 ب سات�
739هـ ساملو دره 19

ال�سلطانة  اأقوا�س:  من  يتكون  زخريف  �سكل  �سمن  الو�سط  يف   الوج
العادلة / �ساتي بك خان/ خلد اهلل ملكها

املدار: �سرب املو�سل �سنة ت�سع وثالثني )و�سبعمائة(. دائرتان خارجيتان 
اخلارجية من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: ل اله ال/ اهلل
املدار الو: �سمن �سكل زخريف: حممد ر�سول اهلل

املدار الا: ابو بكر )عمر عثمان( علي موزعة على اجلهات الأربع. 
دائرتان خارجيتان اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
مالحظات: يوجد م�سكوكتان �سمن جمموعة املتحف.

 IL KHANIDS  انيونالإي
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647هـ626 املن�سور عمر
بيد 645هـ دره 1

زخريف،  �سكل  لت�سكل  تتقاطع  دوائر  ثالث  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الدائرة الو�سطى من احلبيبات: امل�ستع�سم /باهلل اأمري املوؤمنني/املن�سور 

عمر
اأربعني  خم�س و  �سنة  بزبيد  �سرب  الإمام  اليماين  علي  بن  امللك  املدار: 

و�ستماية. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن ثالث دوائر تتقاطع لت�سكل �سكل زخريف، الدائرة 

الو�سطى من احلبيبات: ل اله ال/اهلل حممد ر�سو/ل اهلل
املدار: الئمة ابو بكر ال�سديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي ابو 

ال�سبطني. دائرة خارجية.
الوزن: 1.7 غرام. القطر:21 ملم. املحور:

(Album 2011: 123, No.11004; Album 1996 Price List: 

123, No.96)

مالحظات: امللك بن علي اليماين هو املن�سور عمر ذاته.

بيد 645هـ دره 2
الوج �سمن ثالث دوائر تتقاطع لتكون �سكاًل زخرفيا دائريًا، الدائرة 

الو�سطى من احلبيبات: امل�ستع�سم/ باهلل اأمري املوؤمنني / املن�سور عمر
واأربعني  خم�س  �سنة  بزبيد  �سرب  الإمام  اليماين  علي  بن  امللك  املدار: 

و�ستماية. يحيط باجلميع دائرتني اخلارجية منهما من احلبيبات.
الهر: �سمن ثالث دوائر تتقاطع لتكون �سكاًل زخرفيًا دائرياً، الدائرة 

الو�سطى من احلبيبات:  ل اله ال /اهلل حممد ر�سو/ ل اهلل
املدار: الئمة ابو بكر ال�سديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين علي ابو 
ال�سبطني. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  

خالل  واعالميًا من  �سيا�سيًا  اليمن  بـ"تاريخ  املو�سومة  ال�سمريي  الغني  عبد  فوؤاد  لل�سيد  املاج�ستري  ر�سالة  اعتمدنا  لقد 
�سنوات  لكونها حتتوي على جداول  رئي�س  كمرجع  والتا�سع"  الثالث  القرنني  الإ�سالمية من فرتة ما بني  العربية  النقود 

ال�سرب والوزان وهي خمطوط وقد نوق�ست واجيزت من معهد التاريخ العربي والرتاث العلمي ببغداد عام 1998م.

الر�سوليون
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647هـ626 املن�سور عمر
بيد 646هـ دره 3

دائريًا،  زخرفيا  �سكاًل  لتكون  تتقاطع  دوائر  �سمن ثالث   الوج
اأمري املوؤمنني /  الدائرة الو�سطى من احلبيبات: امل�ستع�سم/ باهلل 

املن�سور عمر
املدار: امللك بن علي اليماين الإمام �سرب بزبيد �سنة �ست اأربعني 

و�ستماية
دائرياً،  زخرفيًا  �سكاًل  لتكون  تتقاطع  دوائر  �سمن ثالث  الهر: 

الدائرة الو�سطى من احلبيبات: ل اله ال /اهلل حممد ر�سو/ ل اهلل
املدار: الأمني ابو بكر ال�سديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين علي 
ابو ال�سبطني. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من 

احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 22 ملم. املحور: 

سنعاء 643هـ دره 4
الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر تتقاطع لتكون �سكل زخريف 
اأمري  /باهلل  امل�ستع�سم  احلبيبات:  من  الو�سطى  الدائرة  دائري، 

املوؤمنني/املن�سور عمر
ثالث  �سنة  ب�سنعاء  �سرب  الإمام  اليماين  علي  بن  امللك   : املدار 

اأربعني و�ستماية. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
لت�سكل �سكل زخريف  تتقاطع  الو�سط �سمن ثالث دوائر  الهر: يف 
حممد  ال/اهلل  اله  ل  احلبيبات:  من  الو�سطى  الدائرة  دائري، 

ر�سول/ل اهلل
النورين  ذو  وعثمان  الفاروق  وعمر  ال�سديق  بكر  ابو  الئمة  املدار: 

وعلي ابو ال�سبطني. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.9 غرام. القطر: 22 ملم. املحور:

(Album 1998 Price List: 143, No.73) 

الر�سوليون
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
ح�سن تعز 651هـ دره 5

الوج يف الو�سط  �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر �سم�س 
الدين / يو�سف بن امللك / املن�سور

)اأحد  �سنة  تعز  بح�سن  �سرب  املوؤمنني  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  املدار: 
وخم�سني( و�ستماية و

الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل حممد/ 
ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الأئمة ر�سي اهلل ........
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.7 غرام. القطر:  25 ملم. املحور:  
)Album 1999: No. 50(  )يو�سف 2008: 100، لوحة 38(.

بيد 664هـ دره 6
�سم�س  املظفر  امللك/  ال�سلطان   / عمر  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج

الدين/يو�سف بن امللك/املن�سور
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب بزبيد �سنة اأربع و�ستني 

و�ستماية. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ل اله ال اهلل 

حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله/بالهدى ودين /احلق
املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكروعمر وعثمان 

وعلي. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:

 )Album 1999: pl.8, No. 170(
)انظر الريموك للم�سكوكات 1993: م5، دراهم ر�سولية مظفرية الزيلعي 

.)29-59 :1993

الر�سوليون
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
سنعاء 654هـ دره 7

اأمري  احمد  باهلل/ابو  امل�ستع�سم  الإمام/  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
املوؤمنني/ال�سلطان امللك/ املظفر

املدار: �سم�س )الدين( يو�سف بن امللك املن�سور عمر �سرب ب�سنعاء �سنة اأربع 
وخم�سني و�ستماية. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

اهلل  ال  اله  الرحيم/ل  الرحمن  اهلل  ب�سم  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله/بالهدى ودين /احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو )بكر( وعمر وعثمان 
وعلي. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 24 ملم. املحور:
)خليفة 1989: 45 »طرز امل�سكوكات الر�سولية« ذكر تاريخ هذه امل�سكوكة ومل 

ين�سر �سورة لها، كذلك اأغفل الوزن والقطر واملحور(.

عدن 649هـ دره 8
ال�سلطان امللك / املظفر �سم�س  الوج يف الو�سط �سمن دائرة: • عمر• / 

الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور
اأربعني  ت�سع  �سنة  بعدن  �سرب  املوؤمنني  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  الإمام  املدار: 

�ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول 

اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق
املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان علي

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.7 غرام. القطر:   26 ملم. املحور:

الر�سوليون
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
عدن 658هـ دره 9

الوج يف الو�سط  �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر �سم�س 
الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور

ثمان  �سنة  بعدن  �سرب  املوؤمنني  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  الإمام  املدار: 
وخم�سني �ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل حممد/ 
ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان 
علي، يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

عدن 664هـ دره 10
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: عمر / ال�سلطان امللك/ املظفر �سم�س 

الدين/يو�سف بن امللك/املن�سور
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب بعدن �سنة اأربع و�ستني 

و�ستماية. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ل اله ال اهلل 

حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله/بالهدى ودين /احلق
املدار: ليظهره على الدين كله الأئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر وعمر وعثمان 

وعلي. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.9 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

الر�سوليون
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
عدن 694هـ دره 11

�سم�س  املظفر   / امللك  ال�سلطان  عمر/  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور

اأربع ت�سعني  املوؤمنني �سرب بعدن �سنة  اأمري  امل�ستع�سم باهلل  الإمام  املدار: 
�ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

حممد/  اهلل  ال  اله  ل   / الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  دائرة:  �سمن  الهر: 
ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان 
علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 25ملم. املحور:  

650هـ امله دره 12
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر �سم�س 

الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة خم�سني 

و�ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل حممد/ 

ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق
املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان 

علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر:  27 ملم. املحور:  

.)missng edge( مالحظات: مك�سور احلافة
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هـ679 امله دره 14
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر 

�سم�س الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور
اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة  املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل 
ت�سع �سبعني )�ستماية(. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها 

دائرة من احلبيبات.
اله ال اهلل  الرحيم / ل  الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن 

حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق
املدار: ....... على الدين الئمة ر�سي اهلل.....عمر عثمان .......

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
ملم. املحور:  الوزن: 1.9 غرام. القطر:  26 

الر�سوليون
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
660هـ امله دره 13

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر 
�سم�س الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور

اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة  املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل 
دائرة  بها  ويحيط  دائرة خارجية  باجلميع  يحيط  و�ستماية.  �ستني 

من احلبيبات.
اله ال اهلل  الرحيم / ل  الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن 

حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق
املدار: ليظهره......... )غري وا�سح(

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.7 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 

مالحظات: الدرهم بحالة �سيئة وهر احلافة وبه �سرخ، لدينا منه 
قطعتان.
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694هـ647 فر �سم�س الدين يو�سفامل
688هـ امله دره 15

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: عمر/ ال�سلطان امللك / املظفر 
�سم�س الدين / يو�سف بن امللك/ املن�سور

اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة  املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل 
ثمان ثمنني �ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

اله ال اهلل  الرحيم / ل  الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن 
حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين / احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ......... عمر عثمن علي
الوزن: 2.0 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

          .)With two holes( مالحظات: بها ثقبني

694 يو�سف بن  عمر  الدين  هد   الأو  الأ�سر
696هـ

695هـ امله دره 16
 / يو�سف  قو�سًا:  ع�سر  اثني  من  مكونة  دائرة  �سمن   الوج

ال�سلطان امللك/ الأ�سرف هد الدين / عمر بن امللك / املظفر
اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة  املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل 
بها  ت�سعني �ستماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط  خم�س 

دائرة من احلبيبات.
احلق/  ودين  قو�سًا:  ع�سر  اثني  من  مكونة  دائرة  �سمن  الهر: 
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله اهلل حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله 

/ بالهدى
املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر 
عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من 

احلبيبات.
الوزن: 1.7 غرام. القطر: 26 ملم. املحور: 

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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بيد 737هـ دره 18
اأقوا�س: طائر )�سقر(  �ستة  من  مكونة  دائرة  الو�سط �سمن  الوج يف 

متوج نا�سر جناحيه
املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود

�سنة  بزبيد  �سرب  املوؤمنني  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  الإمام   اال املدار 
�سبع ثلثني �سبعماية

 / ب�سم   / اهلل  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
الرحمن الرحيم/ ل اله ال / اهلل

املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق
املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر 
عثمن علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.6 غرام. القطر:27 ملم. املحور:   
لوحة  الثاين،  العدد  /الإكليل،  الر�سولية«  امل�سكوكات  »طراز  مالحظات: 

.20-19

* درهم م�سابه لكن �سنة 736 هـ يف مقاله د. ربيع حامد خليفة.

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

764هـ721 اهد عامل
بيد 731هـ دره 17

املجاهد  امللك /  ال�سلطان   /• • داود  دائرة:  الو�سط �سمن  الوج يف 
�سيف الإ�سالم/ علي بن امللك / املوؤيد

املدار: الإمام امل�ستع�سم )باهلل( اأمري املوؤمنني �سرب بزبيد �سنة اأحد ثلثني 
�سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل 
حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله/ بالهدى ودين / احلق

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمن 
علي

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:  
مالحظات: لقد ورد لقبه يف امل�سادر )�سيف الدين( يف حني ان لقبه على 

امل�سكوكات )�سيف الإ�سالم(.
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764هـ721 اهد عامل
بيد 740هـ دره 19

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من �ستة اأقوا�س طائر يتجه 
اإىل الي�سار

داود.  بن  علي  الإ�سالم  �سيف  املجاهد  امللك  ال�سلطان   الو املدار 
دائرة و�سطى.

املدار الا الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب بزبيد �سنة 
اأربعني و�سبعمائة. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة متعرجة: اهلل / ب�سم/ الرحمن/الرحيم
املدار الو ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل اأر�سله / دائرة و�سطى

املدار الا بالهدى ودين احلق اأبو بكر عمر عثمان علي ر�سي اهلل 
عنهم. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

سنعاء 756هـ دره 20
طائر  �سورة  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج

نا�سرًا جناحيه
املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داوود

املدار الا الإمام امل�ستع�سم باهلل.....................ب�سنعا �سنة 
�ست خم�سني �سبعماية

 / اهلل  ب�سم  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
الرحمن الرحيم/ ل اله ال / اهلل

املدار الأو: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق
الئمة ر�سي اهلل عنهم.. علي.  كله  الدين  ليظهره على   :اال املدار 

يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 1.5 غرام. القطر: 28 ملم. املحور: 

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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729هـ امله دره 22
امللك/  ال�سلطان   / داود  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
املجاهد �سيف )دائرة �سغرية بداخلها وريدة من خم�س بتالت( 

الإ�سالم/ علي بن امللك/املويد
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة 

ت�سع وع�سرين و�ستماية. دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ل اله ال )دائرة 
تعلوهما حبيبة( اهلل حممد/ ر�سول اهلل  بتلتني  �سغرية بداخلها 

اأر�سله/بالهدى ودين /احلق
ابو  عنهم  اهلل  ر�سي  الئمة  كله  الدين  على  ليظهره  املدار: 

بكروعمر وعثمان وعلي. دائرة خارجية.
الوزن: 1.4 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:

. )Mitchiner, Album( مالحظات: التاريخ غري من�سور عند

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
764هـ721 اهد عامل

726هـ امله دره 21
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: داود/ال�سلطان امللك/ املجاهد 

�سيف الدين/علي بن امللك/ املوؤيد
املدار:  وريدة داخل دائرة الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني  
باجلميع  يحيط  �سبعماية.  وع�سرين  �ست  �سنة   باملهجم  �سرب 

دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ ل 

اله ال اهلل حممد / ر�سول اهلل اأر�سله/ بالهدى ودين/ احلق
الئمة   كله  الدين  على  ليظهره  علي  دائرة،  داخل  وريدة  املدار: 
دائرة  باجلميع  يحيط  عثمان.  عمر  بكر  ابو  عنهم  اهلل  ر�سي 

خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:
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764هـ721 اهد عامل
732هـ امله دره 23

يتجه  اأ�سد  �سورة  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ي�سارًا

املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
املدار الا: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة اثني 

ثلثني �سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س: اهلل / ب�سم / الرحمن 

الرحيم/ ل اله ال / اهلل
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر 
عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:  
مالحظات: ورد ا�سم امللك على الدراهم �سيف الإ�سالم.

734هـ امله دره 24
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من ثمانية اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه 

ي�سارًا
املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود

املدار الا الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة اأربع 
ثلثني �سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

 / ب�سم   / اهلل  اأقوا�س:  ثمانية  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
الرحمن الرحيم/ ل اله

املدار الأو ال اهلل حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق
املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر 

عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر:   26 ملم. املحور:

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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738هـ امله دره 26
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من ثمانية اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه ي�سارًا

املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
املدار الا الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة ثمان 

ثلثني �سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من ثمانية اأقوا�س: اهلل / ب�سم / الرحمن 

الرحيم/ ل اله ال / اهلل
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان 
علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:  
)Baldwins 2008: Auction 14, No. 257(

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

املاهد ع764721 هـ
734هـ امله دره 25

الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من ثمانية اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه ي�سارًا
املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود

اأربع  املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة  اأمري  الا الإمام امل�ستع�سم باهلل  املدار 
ثلثني �سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من ثمانية اأقوا�س: اهلل/ ب�سم / الرحمن 
الرحيم/ ل اله ال/ اهلل

املدار الأو اهلل حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق
املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان 

علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 1.7 غرام. القطر:  25 ملم. املحور:  

الوجه قبل ماأثورة حممد  الأول من  مالحظات: ورد لف اجلاللة اهلل يف املدار 
ر�سول اهلل.
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764هـ721 اهد عامل
740هـ امله دره 27

يتجه  اأ�سد  �سورة  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ي�سارًا

املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
�سنة  باملهجم  �سرب  املوؤمنني  اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  الإمام   اال املدار 

اأربعني �سبعماية
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س: اهلل / ب�سم / الرحمن 

الرحيم/ ل اله ال اهلل
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر 
عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  
مالحظات: يوجد منه قطعتان يف جمموعة املتحف.

742هـ امله دره 28
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه ي�سارًا

املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
اثنني  �سنة  باملهجم   .......... اأمري  باهلل  امل�ستع�سم  الإمام   اال املدار 

اأربعني �سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �سبعة اأقوا�س: اهلل / ب�سم / الرحمن 

الرحيم / ل اله ال / اهلل
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

بكر عمر  ابو  ر�سي اهلل عنهم  الئمة  كله  الدين  ليظهره على   اال املدار 
عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 1.8 غرام. القطر:  29 ملم. املحور: 

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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745هـ امله دره 30
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه 

ي�سارًا
املدار الأو: ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود

املدار الا: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة 
خم�س اأربعني �سبعماية

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
 / ب�سم   / اهلل  اأقوا�س:  �ستة  من  مكونة  دائرة  الو�سط �سمن  الهر: يف 

الرحمن الرحيم/ ل اله ال /اهلل
املدار الأو: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

بكر  ابو  ر�سي اهلل عنهم  الئمة  كله  الدين  ليظهره على   :اال املدار 
عمر عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 27 ملم. املحور: 

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

764هـ721 اهد عامل
744هـ امله دره  29

الوج يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية اأقوا�س �سورة 
اأ�سد يقف متجهًا نحو الي�سار

املدار الو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
املدار الا: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة 

اأربع واأربعني و�سبعمائة. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
اأقوا�س: ب�سم  الهر: يف الو�سط �سمن �سكل دائري يتكون من ثمانية 

اهلل / الرحمن الرحيم/ل اله ال / اهلل
دائرة  احلق.  ودين  بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر�سول  حممد   :الو املدار 

داخلية.
املدار الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر 

وعمر وعثمان وعلي. دائرتني خارجيتني اخلارجية من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:

)Album 1999: Pl.25, No.524(
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764هـ721 اهد عامل
760هـ امله دره 31

الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س: �سورة اأ�سد يتجه 
ي�سارًا

املدار الأو ال�سلطان امللك املجاهد �سيف الإ�سالم علي بن داود
املدار الا الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة 
من  دائرة  بها  ويحيط  خارجية  دائرة  باجلميع  يحيط  و�سبعماية.  �ستني 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اأقوا�س: اهلل / ب�سم / الرحمن 

الرحيم / ل اله ال / اهلل
املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق

ابو بكر  الا ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم  املدار 
عمر عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 1.9 غرام. القطر:  27 ملم. املحور:  

778هـ764 الدين العبا�س اسر سالأف
769هـ امله دره 32

الوج يف الو�سط �سمن دائرة: علي / ال�سلطان امللك / الأف�سل �سرغام 
الدين / العبا�س بن امللك / املجاهد

املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني )�سرب( باملهجم �سنة ت�سع 
من  دائرة  بها  ويحيط  خارجية  دائرة  باجلميع  يحيط  و�سبعماية.  و�ستني 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل 

حممد / ر�سول اهلل اأر�سله/ بالهدى ودين/ احلق
.....عمر عثمان  الئمة ر�سي اهلل عنهم  كله  الدين  ليظهره على  املدار: 

علي
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 2.0 غرام. القطر: 27 ملم. املحور: 
مالحظات: الدرهم به �سرخ.

 ( Line of fracture at the edge of the dirham).

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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بيد 803هـ دره 34
دائريًا  زخرفيًا  �سكاًل  لتكّون  تتقاطع  دائرة  �سمن ثالث   الوج
والدائرة الو�سطى من احلبيبات: �س / ال�سلطان امللك/ هد الدين 

/ ا�سمعيل / بن العبا
دائريًا  زخرفيًا  �سكاًل  لتّكون  تتقاطع   دائرة  �سمن ثالث  الهر: 
والدائرة الو�سطى من احلبيبات:  ...... /........اهلل .....�سول اهلل/ 

اأر�سله بالهدى
املدار: ودين الح..... عثمن علي. يحيط باجلميع دائرتني اخلارجية 

من احلبيبات.
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل �سرب بزبيد �سنة ثلث وثمائة

الوزن: 1.8 غرام. القطر:  25 ملم. املحور: 

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

803هـ778 هد الدين اإ�سماعي اال الأ�سر
782هـ ح�سن تعز دره 33

الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س مرو�سة: العبا�س/ 
ال�سلطان امللك / الأ�سرف هد / الدين ا�سمعيل/ .....بن

املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب بح�سن تعز �سنة ثنتني 
وثمنني و�سبعماية. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من �ستة اأقوا�س مرو�سة: ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل/ اأر�سله بالهدى

املدار: ودين احلق ليظهره على الدين كله الأئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر 
من  دائرة  بها  ويحيط  خارجية  دائرة  باجلميع  يحيط  علي.  عثمان  عمر 

احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 26 ملم.  املحور: 
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803هـ778 هد الدين اإ�سماعي اال الأ�سر
عدن 797هـ دره 35

هد  الأ�سرف   / امللك  ال�سلطان  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الدين / ا�سمعيل بن العبا/�س

املدار: اامل�ستع�سم باهلل .......... بعدن �سنة �سبع وت�سعني و�سبعماية. 
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ ل اله ال 
اهلل حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى

املدار: ليظهره على الدين كله الئمة.....عمر عثمن علي
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.7 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:  

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

797هـ امله دره 36
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: العبا�س / ال�سلطان امللك / الأ�سرف 

هد الدين / ا�سمعيل بن امللك / الأف�سل
وت�سعني  �سبع  �سنة  باملهجم  �سرب  باهلل  اامل�ستع�سم(  )الإمام  املدار: 

و�سبعماية، يحيط باجلميع دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ ل اله ال 

اهلل حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين
املدار: احلق ...... على ........ عثمان علي ر�سي اهلل عنهم. يحيط 

باجلميع دائرة خارجية.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 26 ملم. املحور:  

مالحظات: الدرهم به �سرخ يف احلافة .
 (Line of fracture at the edge of the dirham)
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801هـ امله دره 38
رجل  بداخلها  دائرة  طرفاه  ي�سكل  هالل  �سمن  الو�سط  يف   الوج

يجل�س مرتبعًا: ال�سلطان امللك الأ�سرف هد/ الدين ا�سمعيل
املدار: امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة اأحد وثماية

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من النقاط.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم/ ل اله 

ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل اأر�سله / بالهدى ودين
املدار: احلق ليظهره على الدين كله الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر 
عمر عثمان علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من 

احلبيبات.
الوزن: 2.1 غرام. القطر:  28 ملم. املحور: 

مالحظات: ي�سبه املن�سور يف البوم رقم 544 ولكن التاريخ خمتلف.
*غري من�سور.

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

803هـ778 هد الدين اإ�سماعي اال الأ�سر
798هـ امله دره 37

الوج يف الو�سط �سمن دائرة داخلية حتيط بها دائرة من احلبيبات: 
وريدة �سغرية ذات �ستة تبالت.

املدار: ال�سلطان امللك الأ�سرف )ا�سمعيل( بن العبا�س �سرب باملهجم 
دائرة  باجلميع  يحيط  ال�ساعة(.  عقارب  بااه  )الكتابة   78 �سنة 

خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة داخلية حتيط بها دائرة من احلبيبات: 

عثمن / علي
املدار الأو: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل 

الئمة ابو بكر عمر
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 24 ملم. املحور: 
مالحظات: ت�سبه ما ورد يف اجلابر �س338 من حيث الطراز والتاريخ 

ال ان مدينة ال�سرب خمتلفة.
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803هـ778 هد الدين اإ�سماعي اال الأ�سر
791هـ  دره  39

الوج يف الو�سط �سمن دائرة من �ستة اأقوا�س: �سورة �سمكتني 
ت�سبحان ب�سكل متعاك�س

املدار الأو ال�سلطان امللك الأ�سرف هد الدين ا�سمعيل بن 
العبا

املدار الا �س الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني ........ 
اأحد وت�سعني و�سبعمائة.

 / ب�سم   / اهلل  مرو�سة:  اأقوا�س  �ستة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
الرحمن الرحيم

املدار الأو حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق اهلل
املدار الا ودين احلق الئمة ...... عمر عثمان علي

الوزن: 1.5 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:   
مالحظات: يالح تكرار عبارة ودين احلق على املدارين الأول 

والثاين من الظهر.

827هـ803 الدين احمد س سرالنا
تعز دره 40

�سالح/  بتالت:  اأربع  من  زهرة  �سمن  الو�سط  الوجيف 
ال�سلطان امللك / النا�سر

ا�سمعيل.  الأ�سرف  امللك  ال�سلطان  املدار: )ال�سلطان احمد بن( 
يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الهر: �سمن دائرة: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم / ل اله ال اهلل 
بالهدى واحلق .يف اجلزء الأعلى من  اأر�سله  حممد ر�سول اهلل/ 

الدائرة توجد دائرة �سغرية بداخلها: �سرب تعز.
ويحيط بها دائرة من احلبيبات.

الوزن: 1.8 غرام. القطر: 23.5 ملم. املحور:  

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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8هـ 7 امله دره 42
الوج يف الو�سط �سمن اأربعة اأقوا�س مرو�سة: �سورة �سبع اأو ح�سان 
يتجه ي�سارًا رافعًا ذيله، يوجد �سكل غري حمدد )فوق قدمه اليمنى(.

باملهجم  �سرب  احمد  الدين  �سالح  النا�سر  امللك  ال�سلطان  املدار: 
من  دائرة  بها  ويحيط  دائرة خارجية  باجلميع  يحيط  7و......  �سنة 

احلبيبات.
الرحمن  اهلل  ب�سم  مرو�سة:  اأقوا�س  اأربعة  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 

الرحيم/ ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
املدار: الئمة ر�سي اهلل عنهم ابا بكر عمر عثمن علي

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
ملم. املحور:  الوزن: 1.8 غرام. القطر: 24 

*ي�سبه املن�سور يف Album 1999: رقم 545 ولكن التاريخ خمتلف.

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626

827هـ803 الدين احمد س سرالنا
هـسنعاء دره  41

الوج يف الو�سط: وريدة �سغرية جدًا يحيط بها مردة مكونة من 
ثمانية بتالت يف كل واأحدة كلمة كالتايل: ال�سلطان / امللك/ النا�سر 
/ �سالح / الدنيا / والدين / احمد بن / ا�سمعيل   . يحيط بالبتالت 

الثمانية حبيبات بارزة وحلقات �سغرية جدًا.
املدار: بااه عقارب ال�ساعة: غري مقروء

الهر: يف الو�سط: وريدة �سغري ذات �ستة بتالت حتيط بها ثماين 
بتالت يف كل واأحدة مايلي: ب�سم اهلل/ الرحمن/ الرحيم/ ل اله ال/ 
اهلل / حممد / ر�سول / اهلل. يحيط بالبتالت الثمانية حبيبات بارزة 

وحلقات �سغرية جدًا.
املدار: بااه عقارب ال�ساعة: غري مقروء.

الوزن: 1.9 غرام. القطر: 28 ملم. املحور:  
غرام،   1.5 وزنها  م�سابهة،  م�سكوكة  لدينا  يوجد  جديد،  طراز   •

وقطرها 23 ملم. 
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827هـ803 الدين احمد س سرالنا
8هـ 7 امله دره 43

الوج يف الو�سط �سمن اأربعة اأقوا�س حتيط بها دائرة: �سورة �سبع 
اأو ح�سان يتجه ي�سارًا رافعًا ذيله

باملهجم  �سرب  احمد  الدين  �سالح  النا�سر  امللك  ال�سلطان  املدار: 
�سنة و...... 

يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
اهلل  ب�سم  دائرة:  بها  اأقوا�س حتيط  اأربعة  الو�سط �سمن  الهر: يف 

الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل
املدار: الئمة ر�سي اهلل عنهم ابا بكر عمر عثمن علي. يحيط باجلميع 

دائرة خارجية ويحيط بها دائرة من احلبيبات.
الوزن: 1.9 غرام. القطر: 25ملم. املحور: 

* ي�سبه املن�سور يف Album 1999 : رقم 545 ولكن التاريخ خمتلف.

الر�سوليون
RASULIDS 

14541229858هـ626
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 Zambaur امباور الر�سوليني عند وا  هترد اأ�سما  وني ومس�
  LanePool اأو لني بو 

لقد ظهر ايام بني ر�شول )626-858هـ/1229-1454م( مناف�شون ل�شالطينهم من ال�شرة اتها
The rulers listed here are apparently unrecorded

املن�سور اأيو بن املفر
712هـ امله دره 44

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني يتو�سطها دائرة من احلبيبات: 
يو�سف • / ال�سلطان امللك/ املن�سور بن عز الدين / ايوب بن 

امللك /• املظفر
املدار: الإمام امل�ستع�سم باهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة 

اثنتي ع�سر �سبعمائة
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني يتو�سطها دائرة من احلبيبات: 
اهلل  ر�سول  حممد/  اهلل  ال  اله  ل  الرحيم/  الرحمن  اهلل  ب�سم 

اأر�سله / بالهدى ودين / احلق
بكر  ابو  عنهم  اهلل  ر�سي  الئمة  كله  الدين  على  ليظهره  املدار: 
عمر عثمن علي. يحيط باجلميع دائرة خارجية ويحيط بها دائرة 

من احلبيبات.
الوزن: 1.8 غرام. القطر: 27 ملم. املحور:

له  معقبات من بني يديه ومن خلفه 
يحفظونه من اأمر اهلل
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الأ�سرا ا�سينيني
HUSAYNID SHARIFS

سين�ا نور الدين حممد بن ميكاي العاد
763هـ امله دره 45

الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: احل�سيني 
/ ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن / ميكايل

املدار: الإمام القائم باأمر اهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة ثلث 
و�ستني و�سبعمائة. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من

املدار: بني يديه ومن خلفه يحفظونه من اأمر اهلل. الئمة ر�سي اهلل 
عنهم ابو بكر عمر عثمان علي. يحيط باجلميع دائرتني من احلبيبات.

الوزن: 1.9 غرام. القطر:27 ملم. املحور:  
له  معقبات من بني يديه ومن خلفه  مالحظات: �سورة الرعد الآية 11) 

يحفظونه من اأمر اهلل(.
• لقد هر اأيام بني ر�سول مناف�سون ل�سالطينهم من الأ�سرة ذاتها مل 

ترد ا�سمائهم يف املراجع زامباور ولني بول.
ع�سري  احل�سينيني من  الأ�سراف  من  ميكايل  بن  الدين حممد  نور   •
ا�سبح اأمريًا مهمًا يف خدمة املجاهد علي )ال�سلطان الر�سويل( اإل اأنه 
ثار على �سيده يف �سفر �سنة 763هـ و�سيطر على املهجم وجوارها ملدة 

تقارب �سنتني.
 )Diler 2009: 1237, Note 19451(

763هـ امله دره 46
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: احل�سيني 

/ ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن / ميكايل
املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة ثلث و�ستني  ........اأمري  الإمام  املدار: 
من  دائرة  بها  ويحيط  دائرة خارجية  باجلميع  يحيط   .ئةسبعما� و 

احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من
املدار: بني يديه ....)من خلفه( يحفظونه من اأمر اهلل الئمة ........ 

)ابو( بكرعـ)مر( عثمان علي
ملم. املحور:   الوزن: 1.7غرام. القطر:24 
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سين�ا نور الدين حممد بن ميكاي العاد
763هـ امله دره 47

الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: احل�سيني 
/ ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن / ميكايل

املدار: الإمام القائم باأمر اهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة ثلث 
و�ستني و�سبعمائة.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من

املدار: ............ يحفظونه من اأمر اهلل الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو 
بكر............

الوزن: 1.8غرام. القطر:   22 ملم. املحور:

76هـ امله دره 48
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: احل�سيني 

/ ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن / ميكايل
املدار: الإمام القائم باأمر اهلل اأمري املوؤمنني �سرب باملهجم �سنة ... 

و�ستني �سبعمائة يحيط باجلميع دائرة من احلبيبات.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل 

الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من
املدار: )بني( يديه ومن خلفه يحفظونه من)اأمر اهلل( الئمة ر�سي 

اهلل عنهم ابو بكر عمر...... يحيط باجلميع دائرتني من احلبيبات.
ملم. املحور:  الوزن: 1.9غرام. القطر: 23 

49- درهم ).......... هـ(
الوج يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: احل�سيني 

/ ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن/ ميكايل
املدار: الإمام القائم باأمر اهلل.............. 

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل 
الرحمن الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من

املدار: ........... الئمة ر�سي اهلل عنهم ابو بكر عمر عثمان علي
الوزن: 1.9غرام. القطر: 22 ملم. املحور:  

الأ�سرا ا�سينيني
HUSAYNID SHARIFS
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سين�ا نور الدين حممد بن ميكاي العاد
هـ  امله دره 50

 / احل�سيني  قو�سًا:  ع�سر  اثني  من  مكونة  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
ال�سلطان امللك/ العادل نور الدنيا / والدين حممد ابن/ ميكايل

و  و�ستني  )ثلث  �سنة  باملهجم  اهلل(  )باأمر  اهلل  اأمر  القائم  الإمام  املدار: 
�سبعمائة(.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة مكونة من اثني ع�سر قو�سًا: ب�سم اهلل الرحمن 
الرحيم/ ل اله ال اهلل حممد/ ر�سول اهلل له / معقبات من

املدار: .........الئمة ر�سي .............. 
غرام. القطر: 21 ملم. املحور: الوزن: 1.8 

اريون
JALAYIRIDS 

14321340835هـ740

757هـ736 ح�سن بزر سيال
7 هـ6 جاإي سةف 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني وعلى �سكل مربع:
 حممد ر�سول اهلل/ �سلى اهلل عليه/ يف املركز �سرب/ )�سكل زخريف( / ايذج

املدار: عك�س عقارب ال�ساعة: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي
الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني من احلبيبات: )�سكل زخريف(/ ل اله ال / 

اهلل وحده / ل �سريك له
املدار: �سنة/ �ستة/ ..../ و�سبعمائة

الوزن: 2.6 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:
• للمقارنة من حيث الطراز اأنظر )مبارك، موزة همايون1318، ج 3 : رقم 

365، لوحة 3(.

الأ�سرا ا�سينيني
HUSAYNID SHARIFS
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7هـ  ةح سةف 3
الوج يف الو�سط �سمن مربع: ال�سلطان الأعظم / �سيخ اوي�س بهادر/ خان 

ُخلد ملكه
املدار: �سرب حلة �سنة ..... و�سبعمائة. دائرتان اخلارجية من احلبيبات.

اأقوا�س واخلارجية من  الداخلية ذات  الو�سط �سمن ثالث دوائر،  الهر: يف 
احلبيبات: ل اله ال اهلل / حممد / ر�سول اهلل

املدار: بااه عقارب ال�ساعة: )عمر( عثمان علي ابوبكر
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

 )1540 رقم   ،97 1328هـ:  )�سيا   ،)Mitchiner 1977: No. 1743(
)�سرب حله �سنة .....(، والتاريخ مطمو�س.

776هـ757 اناوي�س بهادر سيال
بغداد 758هـ سة2– ف

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر اخلارجية من احلبيبات، والكتابة على 
�سكل مربع: حممد ر�سول اهلل / �سلى اهلل عليه. يف و�سط املربع: �سرب/ بغداد
املدار: من الأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: / ابو بكر / )عمر( / )عثمان(/

علي
الهر: يف الو�سط �سمن ثالث دوائر اخلارجية من احلبيبات: )ل اله ال( / 

اهلل وحده / ل �سريك له
املدار: عك�س عقارب ال�ساعة:....ثمان وخم�سني .....

الوزن: 2.7 غرام. القطر: 19 ملم. املحور:

زوين سة4– ف
املركز:  يف  وواأحدة  متال�سقة  زخرفية  وحدات  ثالث  من  يتكون   الوج
ال�سلطان الأعظم/ �سيخ اوي�س )بهادر خان( / خلد اهلل ملكه. يف املركز، داخل 

�سكل �سدا�سي: قزوين
املدار: �سنة �سبعة........دائرتني خارجيتني من احلبيبات.

 / اهلل  ال  اله  ل  زخريف(/  )�سكل  زخريف:  �سكل  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
حممد/ ر�سول اهلل

بكر/ عمر(/ عثمان/ علي.  )ابو  ال�ساعة:  وعك�س عقارب  الأعلى  املدار: من 
دائرتني خارجيتني من احلبيبات.

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

اريون
JALAYIRIDS 

14321340835هـ740
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776هـ757 اناوي�س بهادر سيال
زوين سةف 5

الوج يتكون من ثالث وحدات زخرفية متال�سقة وواأحدة يف املركز: 
ال�سلطان الأعظم/ �سيخ اوي�س )بهادر خان( / خلد اهلل ملكه. يف املركز، 

داخل �سكل �سدا�سي: قزوين.
املدار: .... يف �سنة. دائرتني خارجيتني من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: ل اله ال اهلل / حممد/ ر�سول 
اهلل

املدار:.........................دائرتني خارجيتني من احلبيبات.
الوزن: 2.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:

6 فسة
الوج ..../ �سرب/ �ساخي/�سيخ

الهر: يحمل كتابةالوجه ب�سكل غائر ومعكو�س
الوزن: 0.9 غرام. القطر:11 ملم. املحور:

.)Brockage( :مالحظات

784هـ776 الدين ح�سني ج
ةح سةف 7

جالل   / �سرب   / الأعظم  ال�سطان  مربع:  �سمن  املركز  يف   الوج
الدين ح�سني / حلة / خان خلد ملكه

املدار: �سنة ثمنني  ....بقايا دائرة خارجية.
الهر: يف الو�سط �سمن مربع يت�سكل كل �سلع من ا�سالعه من قو�سني: 

ل اله )ال اهلل( / حممد / ر�سول اهلل    
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 17ملم. املحور:
)�سيا 1328هـ: 98، رقم 1567-1566(

مالحظات: جزء من الظهر خارج نطاق القالب
Part of the reverse off centre    

اريون
JALAYIRIDS 

14321340835هـ740
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مو جورجيا
THE KINGDOM OF GEORGIA

1230ś1122628هـ615

1245هـ1223 كة رو�سدانامل
1–الوج يف الو�سط: امللك امللوك وامللكات / جالل الدنيا والدين/

)رو�سدان( بنت تامار هري امل�سيح/ اعز اهلل ان�ساره 
الهر: يف املركز داخل مربعني مزخرفني متقاطعني:

اأحرف جورجية      RSN  ر�سودان
املدار: اأحرف جورجية

الوزن: 6.1 غرام. القطر:  26 ملم. املحور:
(Lang 1955: p.III. No. 4; Mitch 1977: 323, No. 2385; 

Album: 194)

2- الوج يف الو�سط: امللك امللوك وامللكات / جالل الدنيا والدين 
/ )رو�سدان ( بنت تامار هري امل�سيح / اعز اهلل ان�ساره

الهر: يف املركز داخل مربعني مزخرفني متقاطعني:
اأحرف جورجية     RSN  ر�سودان

املدار: اأحرف جورجية
الوزن: 5.1 غرام. القطر:  25 ملم. املحور:

(Lang 1955: p.III. No. 4; Mitch 1977: 323, No. 

2385; Album: 194)
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بنو عقييونالعقي
cUQAYLIDS

1169990564هـ380

425هـ401 بن حممد ري الدولة �سيف الدين كما
ا 422هـعك دره 1

الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: هلل / حممد ر�سول اهلل/ �سلى اهلل عليه 
واله / امللك �ساهن�ساه / الربكة والأمر / كمال الدولة

على اليمني عموديًا من اأ�سفل اإىل اأعلى: �سيف الدين، وعلى الي�سار من اأعلى 
اإىل اأ�سفل: زخرفة على �سكل �سهم مزخرف

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 
ولو كره امل�سركون

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني:          / ل اله ال اهلل / وحده ل �سريك 
له / القادر باهلل/ وويل عهده / القائم باأمر اهلل

وع�سرين  اثنني  �سنة  عكربا  دينة  الدرهم  اهلل........هذا  ب�سم  املدار: 
واأربعمائة. يحيط باجلميع دائرة خارجية.

الوزن: 4.0 غرام. القطر: 30 ملم. املحور: 
الغوريون

 GHORIDS
12151149612هـ544

602هـ599 معز الدين حممد بن �سا
مو�سم التاري زنة دةب دره 1

: يف الو�سط �سمن مربع مزدوج: ال�سلطان الأعظم/ معز الدنيا و / الدين 
ابو املظفر / حممد بن �سام

 . املدار: خارج املربع: �سرب هذا/ الدرهم بلدة/ غزنة يف �سهور /....  
بقايا دائرتني خارجيتني.

الوج يف الو�سط �سمن مربع مزدوج: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل 
/ النا�سر لدين اهلل / اأمري املوؤمنني.

املدار: خارج املربع:...../ودين احلق ليظهره /على...دائرتني خارجيتني.
ملم. املحور:  الوزن: 5.6 غرام. القطر: 30 

)Tubingen,Hurasan IV1995 ,PL.19, No.567

)Variant( مالحظات: طراز معدل
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الر�سيون
 RASSIDS

1300898700هـ284

301  يي بن  احمد   قيقا  وا�سم الهادي  بن  الناسر 
325هـ

سعد دره 1
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل/ حممد ر�سول اهلل/ النا�سر 

لدين اهلل/اأمري املوؤمنني
املدار الو: الذين اإن مكناهم يف الأر�س اأقاموا ال�سالة واآتوا الزكاة واأمروا 

باملعروف. يحيط به دائرة.
املدار الا: هلل /احمد/بن يحيى/ بن ر�سول. اجلميع �سمن دائرة.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: قل هو اهلل اأحد / اهلل ال�سمد مل يلد / ومل 
يولد ومل يكن / له كفوؤ اأحد

من  وننزل  زهوقا  كان  الباطل  ان  الباطل  وزهق  احلق  جاء   :الو املدار 
القران ماهو �سفاء ورحمة. يحيط به دائرة.

املدار الا: �سرب/ هذا/ الدرهم/ ب�سعده. اجلميع �سمن دائرة.
الوزن: 2.7 غرام. القطر: 29 ملم. املحور:

 )Album 1999: Pl.9, No. 195a( للمقارنة
مالحظات: �سورة احل اآية 41، لقد ذكر : )Album 2011, p.119(  اأن 

ا�سمه احلقيقي )احمد بن يحيى( كذلك زامباور 1980: 187.

656هـ623  بن ر�سو سني بن القا�س�املهدي احمد بن ا
سنعاء 651هـ دره 2

الوج �سكل زخريف �سبه مربع: الإمام/املهدي لدين/ اهلل اأمري املوؤ/منني
يف الزوايا: �سل/ اهلل /عليه / هلل

املدار: احمد ابن احل�سني ابن القا�سم ابن ر�سول
الهر: �سمن �سكل زخريف �سبه مربع: ل اله ال / اهلل حممد ر�سول/اهلل علي 

ويل اله يف الزوايا: �سنة/ اإحدى/ وخم�سني/و�ستمية
املدار: ب�سم اهلل/ الرحمن الر/حيم �سرب/ ب�سنعا

يحيط بهما دائرتني اخلارجية منهمامن احلبيبات.
الوزن: 2 غرام. القطر: 23 ملم. املحور:  
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الأالبة
 AGHLABIDS 

909800296هـ184 

201هـ196 الأو عبد ا
فا�س 200هـ سةف 1

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 

كله. يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.
الهر: يف الو�سط: غلب / حممد / ر�سول / اهلل / علي
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بفا�س يف �سنة مئتني

يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.
الوزن: 6.3 غرام. القطر: 31 ملم. املحور:  

مالحظات: نهايات وبدايات الأحرف ب�سكل حبيبات.

فا�س 200هـ سةف 2
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

املدار: حممد ر�سول اهلل اأر�سله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين 
كله. يحيط باجلميع دائرتني خارجيتني.

الهر: يف الو�سط: غلب / حممد / ر�سول / اهلل / علي
يحيط  مئتني.  �سنة  )بفا�س( يف  الدرهم  ب�سم اهلل �سرب هذا  املدار: 

باجلميع دائرتني خارجيتني.
الوزن: 5.7 غرام. القطر:30 ملم. املحور:  

مالحظات: نهايات وبدايات الأحرف ب�سكل حبيبات.

 سةف 3
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له

الهر: يف الو�سط: غلب / حممد / ر�سول / اهلل / علي
الوزن: 2.6 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

مدار  اقتطع  حبيبات،  ب�سكل  الأحرف  وبدايات  نهايات  مالحظات: 
امل�سكوكة بحيث بقي منها قر�س �سغري.
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223هـ201 الأو يادة ا
21هـ6 افريقية سةف 5

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده/ �سرور/ ل �سريك له
املدار: ب�سم اهلل �سرب هذا الدرهم بافريقية �سنة )�ست( ع�سرة 
ومائتني. يحيط باجلميع دائرة خارجية تتوزع حولها حلقات يظهر 

منها اأربعة.
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: غلب / حممد / ر�سول / اهلل / 

زيادة اهلل
املدار: غري مقروء

الوزن: 1.3 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:  
مالحظات: هر ا�سم م�سرور )امل�سوؤول املايل( علىالوجه باأحرف 

دقيقة ما بني كلمة وحده وبني ل �سريك له.
)Aghlabid coins, pp. 37-38 :1971 الع�س(

الأالبة
 AGHLABIDS 

909800296هـ184 

201هـ196 الأو عبد ا
4 فسة

الوج يف الو�سط: ل اله ال / اهلل وحده / ل �سريك له
الهر: يف الو�سط: غلب / حممد / ر�سول / اهلل / علي

الوزن: 2.1 غرام. القطر: 18 ملم. املحور:   
مالحظات: نهايات وبدايات الأحرف ب�سكل حبيبات، اقتطع مدار 

امل�سكوكة بحيث بقي منها قر�س �سغري.
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ايران ساها� ال�سفويون
SAFAWIDS The Shahs of Iran

173615011169هـ907

11691163309هـ907 انبهادر ا�سماعي سا�
دره 1

مل  العادل/)الكا(  ال�سلطان  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج
الهادي الو / ايل ا�سمعيل/�ساه خلد اهلل ملـ  

الهر: يف الو�سط �سمن مربع: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل 
/ على ويل اهلل

املدار: ا�سماء الئمة موزعة على ا�سالع املربع ويظهر منها حممد 
وعلي/جعفر.../.....

الوزن: 8.9 غرام. القطر: 23 × 19 ملم. املحور: 
 )Album 2001: No.1777(

مالحظات: ا�سم مدينة ال�سرب والتاريخ مطمو�سني. �ساه ا�سماعيل 
داخل م�ستطيل مزخرف.

2 فسة
الكامل  )العادل(/  ال�سلطان  دائرة:  �سمن  الو�سط  يف   الوج

الهادي الوا)يل( /بهادر/ ا�سمعيل ال�سـ)فوي(
الهر: يف الو�سط �سمن مربع: ل اله ال اهلل / حممد ر�سول اهلل 

/ علي ويل اهلل
علي/ حممد  ح�سن  ال�ساعة:  عقارب  وعك�س  الأعلى  من  املدار: 

ح�سني حممد علي/مو�سى علي.....  
ملم. املحور: الوزن:7.5 غرام. القطر: 30 

)Album 2001: No.1777; Mitch 1977: 291، No.2035( 
)Variant( مالحظات: طراز معدل
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1038هـ996 عبا�س الأو
103هـ 7 يزت سةف 3

الوج يف الو�سط �سمن ثالث دوائر الو�سطى من احلبيبات: ل 
اله ال اهلل / حممد / ر�سول اهلل علي و/ )يل اهلل(

احلبيبات:  من  الو�سطى  دوائر  ثالث  �سمن  الو�سط  يف  الهر: 
/ �ساه وليت / بنده / عبا�س تربيز. بني الكلمات زخارف 

نباتية.
ملم. املحور: الوزن:7.8غرام. القطر:20 

 )Album 2001: No.555( 
)Variant( مالحظات: طراز معدل

حويزة سةف 4
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: اهلل / يل/ علي و

املدار: ل اله ال اهلل حممد ر�سول اهلل
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: يزه / حو / ب

......املدار: ......�سرب ول
الوزن: 3.5 غرام. القطر: 20 ملم. املحور:

 )Album 2001: No.702( 

ايران ساها� ال�سفويون
SAFAWIDS The Shahs of Iran

173615011169هـ907

1077هـ1105 يمانس�
سمنان 1103هـ� سةف 5

 / اهلل  ال  اله  ل  احلبيبات:  من  دائرة  �سمن  الو�سط  يف   الوج
حممد / ر�سول اهلل علي و/يل اهلل

املدار: ... على حممد وعلي وح�سن .........
الهر: يف الو�سط �سمن �سكل زخريف:  �سمنان /  / �سرب

املدار:......مو�سى �سلى.........
الوزن: 5.4 غرام. القطر:  28 ملم. املحور:
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1135هـ1105 ح�سني سا�

6- درهم بي�ساوي ال�سكل )تفلي�س 1134هـ(
ساه يت/ ح�سني تفلي�س ول/ �سرب� / :يف الو�سط الوج

�سكالن بي�ساويان، اخلارجي من احلبيبات.
هر: يف الو�سط: ل اله ال اهلل حممد علي / ر�سول اهلل ويل اهللال

�سكالن بي�ساويان، اخلارجي من احلبيبات.
الوزن: 8.4 غرام. القطر: 19 ×26 ملم. املحور:  

ايران ساها� ال�سفويون
SAFAWIDS The Shahs of Iran

173615011169هـ907

سهدم دره 7
الوج يف الو�سط �سمن �سكل زخريف: علي / ا�ستان / كلب / ح�سني 
م�سهد / ب / �سر دائرتني خارجيتني، اخلارجية منها من احلبيبات.

الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال اهلل / حممد / ر�سول اهلل 
علي و/يل اهلل

علي  ح�سني  ح�سن  علي  حممد  وح�سن  علي  حممد  على  �سلي  املدار: 
حممد جعفر مو�سى،

دائرتني خارجيتني، اخلارجية منها من احلبيبات.
الوزن:5.3 غرام. القطر: 25 ملم. املحور:
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م�سكوكا  يتعرفها الباحون
 UNIDENTIFIED COINS

 Anonymous,without name of ruler

ه 1
الوج يف الو�سط �سمن دائرة: ل اله ال / اهلل وحده ل / �سريك له

املدار: من اأ�سفل اإىل اأعلى وعك�س عقارب ال�ساعة: حممد /ر�سول/ 
اهلل

الهر: يف الو�سط �سمن دائرتني: اهلل اأحد اهلل / ال�سمد مل و)كذا 
sic ( يولد/ مل يولد ومل يكن / له كفوا اأحد
الوزن: 0.8 غرام. القطر: 15 ملم. املحور:  

هررهاارار ه 2
الوج يف الو�سط �سمن دائرتني: ل اله ال / اهلل وحده/ ل �سريك 

له
الهر: يف الو�سط �سمن دائرة: حممد / ر�سول / اهلل
املدار: ب�سم اهلل �سر    هذا الفل�س )كذا sic( بهاارار.

الوزن: 0.6 غرام. القطر:  12 ملم. املحور:  
مالحظات: كتب على امل�سكوكة كلمة فل�س وهي من الذهب.

The coin is made of gold but inscribed, fals(follis).

  هرر)هارار( ا�سم منطقة ومدينة يف �سرق اثيوبيا.
Harar, a province and city located in eastern Ethiotia.

هررهاارار ه 3
الوج يف الو�سط: حلقة بداخلها نقطة

املدار الأو: اهلل اأحد اهلل �سمد
املدار الا: ل اله ال اهلل وحده ل �سريك له. يحيط باجلميع دائرة 

خارجية.
الهر: يف الو�سط: حلقة بداخلها نقطة

املدار الأو حممد ر�سول اهلل
املدار الا ب�سم اهلل �سر    هذا الفل�س )كذا sic( بهاارار

الوزن: 0.6 غرام. القطر: 14 ملم. املحور: 
ت�سبه  الذهب،  من  وهي  فل�س  كلمة  امل�سكوكة  على  كتب  مالحظات: 

الطراز الفاطمي.
The coin is made of gold but inscribed, fals(follis).
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 ف�س  4
امرباطوريًا  زيًا  يرتدي  لإمرباطور  ن�سفية  �سورة  الو�سط:  يف   الوج

)Labrum( وبيده الي�سرى العلم اخلا�س به ويحمل بيده كرة
الديا/ ll cهر: يف الو�سط �سمن دائرة: اأحرف غري وا�سحةال

الوزن: 2 غرام. القطر:  15 ملم. املحور:
املمكة ال�سورية

 SYRIAN KINGDOM 
192019181338هـ1336

19201918الأو في�س امل
19201338هـ دينار 1

وحتته  الأول«  »في�سل  الديواين  باخلط  بداخله  كتب  اإكليل   الوج


الأ�سفل  ويف  اإكليل،  على  ي�ستند  تاج  فوقهما  ودرع  جنمة   هرال
الي�سار  واإىل  )اململكة(  الأعلى  ويف  )دينار(،  اليمني  واإىل   )(

)ال�سورية(.
الوزن: 6.7 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

19201338هـ دينار 2
وحتته  الأول«  »في�سل  الديواين  باخلط  بداخله  كتب  اإكليل   الوج


الأ�سفل  ويف  اإكليل،  على  ي�ستند  تاج  فوقهما  ودرع  جنمة  الهر: 
الي�سار  واإىل  )اململكة(  الأعلى  ويف  )دينار(،  اليمني  واإىل   )(

)ال�سورية(.
الوزن: 6.7 غرام. القطر: 21 ملم. املحور: 

م�سكوكا  يتعرفها الباحون
 UNIDENTIFIED COINS

 Anonymous,without name of ruler
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املراجع
امل�سادر واملراجع العربية

ابن الأثري، ابو احل�سن علي بن حممد )ت 630هـ(
الكامل يف التاريخ، ج 5، دار الكتب العلمية.       1998        

ابن ع�ساكر، اأبي القا�سم علي بن احل�سن بن هبة اهلل بن عبد اهلل ال�سافعي)ت571هـ(
        1997       تاريخ مدينة دم�شق. حتقيق حمب الدين ابو �سعيد عمر بن غرامةالعموري، ج57، ط1، بريوت: دار الفكر.

ادهم، خليل، 
        1334       موزة همايون م�شكوكات ا�شالمية قتالوغى. ق�سم �ساد�س، ق�سطنطينية. .

الأزدي، ابو زكريا يزيد بن حممد بن ايا�س بن القا�سم )ت 334 هـ(، 
        1967       تاريخ املو�شل. حتقيق علي جيبة، جلنة احياء الرتاث الإ�سالمي القاهرة. 

اأو�سطا�س، دنييل،
1971   اجلامع يف الدراهم الإدري�شية والدراهم املعا�شرة لها. مطبعة املن�سورات التقنية ل�سمايل اإفريقية بالرباط.  -  1970   

الب�ستاين، فوؤاد،
        1986       منجد الطالب. بريوت: دار امل�سرق. 

 البنك العربي
        1980     امل�شكوكات الإ�شالمية جمموعة خمتارة من �شدر الإ�شالم حتى العهد العثماين، بريوت: البنك العربي.

 توحيد، اأحمد، موزة همايون، 
        1903      م�شكوكات قدمية اإ�شالمية قتالوغى. ق�سم رابع، ق�سطنطينية.

 التوجني، حممد،
        1969        املعجم الذهبي فار�شي- عربي. بريوت: دار العلم للماليني، ط1.

 اجلابر، اإبراهيم جابر،
        1992       النقود العربية الإ�شالمية يف متحف قطر الوطني. ج2، الدوحة. 

احلموي، ياقوت بن عبد اهلل)ت 622هـ(،
        1979        معجم البلدان. بريوت: دار اإحياء الرتاث العربي، ج1. 
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خليفة،ربيع 
.95  -         1989        "طراز امل�شكوكات الر�شولية" 858-626هـ/1454-1229م. الإكليل 2 ال�سنة ال�سابعة، �سنعاء، �س 42 

 داود، ماي�سة حممود،
       1991        امل�شكوكات الفاطمية مبجموعة متحف الفن الإ�شالمى بالقاهرة "دراأ�شة اأثرية وفنية. دار الفكر العربي.
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       1991        معجم الأن�شاب والأ�شرات احلاكمة يف التاريخ الإ�شالمي. اأخرجه الدكتور زكي حممد ح�سن بك وح�سن اأحمد 

                         حممود. بريوت: دار الرائد العربي.

 الزيلعي، احمد،
           1993        دراهم ر�شـولية مظفرية ُنق�ش عليها ا�شم اخلليفة امل�شتع�شم باهلل العبا�شـي بعد وفاته )دراأ�شة يف مغزاها            

60. اإربد: من�سورات جامعة  -                               ال�شيا�شي و طرز �شكها(. جملة الريموك للم�سكوكات املجلد اخلام�س: 29 
                              الريموك، 1413هـ / 1993م �س �س 29 -60 .

 الزيود، ح�سن عابد،
           2010        ع�شر هارون الر�شيد من خالل امل�شكوكات 193-170هـ/809-786م. ر�سالة دكتوراة، جامعة الريموك، 

                              خمطوط .

�سما، �سمري، 
          1995                 اأحداث ع�شر املاأمون كما ترويها النقود. الأردن - اربد: جامعة الريموك. 

           1998                 ثبت الفلو�ش العبا�شية. لندن: موؤ�س�سة الرافد للن�سر والتوزيع .
20. اإربد: من�سورات               1999                    نقود نادرة لدولة املروانيني. جملة الريموك للم�سكوكات املجلد احلادي ع�سر: 13 - 

                                        جامعة الريموك.

ال�سمريي، فوؤاد عبد الغني،
                1998           تاريخ اليمن �شيا�شياً واعالمياً من خالل النقود العربية الإ�شالمية من فرتة ما بني

                                     القرنني الثالث والتا�شع الهجريني )9-15م(. ر�سالة ماج�ستري، خمطوط. بغداد: معهد التاريخ 
                                     العربي والرتاث العلمي للدرا�سات العليا بغداد.

 �سيا، اأحمد،

           1328هـ      م�شكوكات اإ�شالمية تقوميى. ا�ستنبول: مطبعة عاأمره.
 الطربي، اأبي جعفر حممد بن جرير )ت 310هـ(،

             1966         تاريخ الطربي ،تاريخ المم وامللوك. حتقيق حممد اأبو الف�سل اإبراهيم. بريوت: دار �سويدان جميع الجزاء.
الطراونة، خلف فار�س، 
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           2002        مو�شوعة النقود العبا�شية يف متحف الآثار الأردين. ط1، عمان: دار ومكتبة احلامد للن�سر والتوزيع .

 عبد الوهاب، ح�سن ح�سني،

           1966         النقود العربية يف تون�ش.

العزاوي، اميان، 
            .1985      امل�شكوكات احلمدانية. ر�سالة ماج�ستري، جامعة بغداد-بغداد، خمطوط.

 الع�س، حممد ابو الفرج،

           1984         النقود العربية الإ�شالمية املحفوظة يف متحف قطر الوطني. ج1، الدوحة: وزارة الإعالم يف دولة قطر.

 غالب، اإ�سماعيل ، 

            1312هـ     موزة همايون م�شكوكات قدمية اإ�شالمية قتالوغي. ق�شطنطينية: مهران مطبعة �سي، ج2. 

 فهمي، عبد الرحمن ، 

           1965        مو�شوعة النقود العربية وعلم النميات. القاهرة: مطبعة دار الكتب، ج1، فجر ال�سكة العربية.

 الق�سو�س، نايف جورج ،

             2004   منيات نحا�شية اأموية جديدة من جمموعة خا�شة م�شاهمة يف اإعادة النظر يف منيات بالد ال�شام. عمان: 
                            من�سورات البنك الأهلي الأردين.

 ك�سي�سيان، الك�سندر ،  

               1997    �شرب النقود العربية يف اأرمينية وتداولها داخل وخارج الإمرباطورية العربية.حلب.

مبارك، حممد،  
              1318هـ   موزة همايون م�شكوكات قدمية اإ�شالمية قتالوغي. ق�شم ثالث، ق�شطنطينية. 

 يو�سف، فرج اهلل اأحمد،

               2008      م�شكوكات دول اجلزيرة العربية منذ الع�شر العبا�شي وحتى القرن التا�شع الهجري. ا�سدارات مركز امللك
                             في�سل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية، ط1.
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