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 دينار علوي فريد باسم الحسن بن القاسم

  هـ310ضرب آمل سنة 

د.ضيف هللا بن ذعار العتيبى                      


 

 ملخص:ال 

تعد النقود على مر العصور إحدى أهم الوثائق التاريخية التي تحمل لنا العديد 
مر العصور  من الثوابت والحقائق المؤكدة للعديد من الحقب المتتالية المتالحقة على

وتعاقب الدول وهو االمر الذي يجعلها دوماً ذات اهمية عند تقليبنا لصفحات التاريخ ، 
فهي وثيقة اليمكن الطعن بها العتبارات عديدة يأتي في مقدمتها انها احدى شارات 
الملك التي يختص بها ويشرف على سكها الخليفة او الحاكم او حتى الوالي فنطمئن 

ع رسمي يكفي ان يلبسها لباس الدقة المتناهية في نقل االحداث الى انها ذات طاب
 التاريخية كما تظهر عليها .

-هـ 310سنة  وفي هذا البحث بين أيدينا دينار علوي فريد ضرب في مدينة آمل
م( وهو الدينار 929-917هـ/316 -304م  يحمل اسم الحسن بن القاسم )923

من  35حمل بهامش الظهر جزء من اآلية اإلسالمي الوحيد  في حدود علمنا الذي ي
ي إاِلَّ أَْن ُيْهَدٰى َفَما لَُكْم  ْن اَل َيِهدِّ َبَع أَمَّ سورة يونس )أََفَمْن َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ أََحقُّ أَْن ُيتَّ
َكْيَف َتْحُكُموَن( وهذا الدينار لم يسبق نشره أو دراسته من قبل كما لم يسبق نشر مثيل 

 حد علمنا وسوف نقوم بنشره ودراسته في هذا البحث.له حتى اآلن على 

وقد خلصنا بعد اجراء الدراسات التحليلية والوصفية الى أن الدينار موضوع 
البحث لم يسبق نشره أو دراسته من قبل كما لم يسبق نشر مثيل له ، ودراسته ونشره  
سنة في هذا البحث ألول مرة حيث أن هذا الدينار العلوي المضروب في آمل 

م، ويحمل اسم الحسن بن القسم هو الدينار اإلسالمي الوحيد الذي 923هـ/310
من سورة يونس حيث ال توجد دنانير إسالمية تحمل اآلية  35ظهرت عليه اآلية 

المذكورة على حد علمنا ومن هنا تأتي أهمية هذا الدينار الذي نأمل ان تكون دراسته 
 ية.إضافة جديدة وهامة للمسكوكات اإلسالم

 :الكلمات الدالة

 المسكوكات االسالمية ، دينار ، علوي ، آمل ، الحسن بن القاسم ، يهدي .  

 

                                                           
  اثار ومتاحفاخصائي OtaibiD@scth.gov.sa 
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 :مقدمة

همم الوثمائق التاريخيمة التمي تحممل لنما العديمد أحدى إتعد النقود على مر العصور 
علمى ممر العصمور قة من الثوابت والحقائق المؤكدة للعديد من الحقب المتتالية المتالح

هميمة المتناهيمة يكمون العثمورعلى قطعمة نقديمة نمادرة بمثابمة ولهمذه األ المدول.وتعاقب 
 نصوصا تاريخية جديدةذا كانت تحمل خاصة إثري أسبق علمي 

حمث سبقية دراسة همذه القطعمة موضموع البأنني قد حصلت على أولحسن الحظ  
ة جدمدينة ب صعيدي الخاصةبن سليمان  مصطفى والتي هي ضمن مجموعة المهندس

 وقمد، والذي حصل عليه من خالل الشراء قبل عدة اعموام بالمملكة العربية السعودية 
الذي محمد عمر خبير المسكوكات لي من خالل األخ الصديق  مشكوراً بتقديمهتفضل 
والتقممدير ولعممل فلهممما منممي كممل الشممكر  لطممف وأريحيممة الممى اطالعممي عليممه بممادر بكممل

، والشمكر لهما االمتنان تعبير متواضع عن يكون بمثابة بحث العلمياهدائي لهم هذا ال
 وهللا ولي التوفيق. كمال صفحات هذا العملصول لكل من قدم الدعم والمشورة إلمو

 نشأة الدولة العلوية في طبرستان :

كان قيام الدولة العلوية حدثاً هاماً في تاريخ المشرق اإلسالمي بشكل عام وفي 
على اعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها أن قيام هذه تاريخ طبرستان بشكل خاص، 

اهرية، التي أسسها طالدولة كان نتيجة ثورة شعبية قام بها أهلها ضد تسلط الدولة ال
، كمكافأة له من قبل الخليفة العباسي بن يحي بن عمرو اهرطمحمد بن عبدهللا بن 

الحسين يحيى بن ( أثر قضائه على ثورة ابن م870-866/ه252-248باهلل) المستعين
عندما أقطعه أرضاً من أراضي وذلك م 867/هـ249يحيى بن عمر العلوي سنة 

كانت  الديلم تسمى روسالوسلثغر فضم لها أرضاً مجاورة (1)نيسابورالصوافي في 
محمد بن عبد هللا بن طاهر عليها وكيالً عين قد مشاعاً بين الناس يتقاسمون خيراتها و

 بعد أنالذي ثار عليه أهل طبرستان  (2)هارون النصراني هو جاب بنوفيها ينوبعنه 
في طبرستان  االسرة العلوية راهيم منمحمد بن ابلم وأرسلوا إلى الديأهل تحالفوا مع 
وهو  بالري إلى تولي امرهم وقيادتهم، فامتنع ودلهما على كبير العلويينيدعونه 

                                                           
، كما أطلق عليها أيضماً الذي قام ببنائها مدينة نيسابور: تعد أهم مدن خراسان، وتنسب إلى سابور(1)

نشهر"، وتعد مركز ثقمافي واقتصمادي كبيمر عبمر العصمور اسم "أبر شهر"، وهناك من يسميها "ايرا
اإلسالمية، أنظر، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك: تاريخ الرسل والملوك 

، 2م، جـ1960هـ/ 1380، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية ، دار المعارف بمصر، 
، 361، ابممن حوقممل: صممورة األر ، ص857، ص4جممـ، يمماقوت الحممموي: معجممم البلممدان، 58ص

 .299م، ص1909المقدسي: أحسن التقاسيم، ليدن، 
،مطبعممة 6ه(: كتمماب تجممارب االمممم، 421ابممن مسممكويه، ابمموعلي احمممد بممن محمممد بممن يعقمموب)ت(2)

انظمر .316،ص5. انظر ايضاً ابمن االثير،الكاممل فمي التماريخ، 571-570م،ص1869بريل،ليدن،
 3تاريخ بن خلدون، ايضاً ابن خلدون: 

http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=7686111714871755787#_ftn1
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 تلفوص ، الحسن السبطبن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن د الحسن بن زي
 فتم للحسن بن زيد ما أراد ولم يكتف(3)فلقيت لديه الترحيب رسالتهم إليه في الري 

منها  بذلك بل أرسل فرقة من جيشه الى الري فسيطر عليها وطرد عمال الطاهريين
، وقد اخذت هذه الدولة في االتساع في ظل انشغال واستخلف عليها محمد بن جعفر

 .(4)العباسيين في بغداد بثورة الزنج في العراق واألهواز الخلفاء

 :موضوع البحثهمية أ

يحممل م  923-هـ 310سنة  (5)آملفي مدينة دينار علوي فريد ضرب بين أيدينا 
 ( وهمو المدينار اإلسمالمي الوحيمد م929-917/همـ316 -304اسم الحسن بمن القاسمم )

)أََفَممْن من سورة يمونس  35هر جزء من اآلية الذي يحمل بهامش الظفي حدود علمنا 
ْن اَل  َبَع أَمَّ ي إاِلَّ أَْن ُيْهَدٰى َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ أََحقُّ أَْن ُيتَّ وهمذا َفَما لَُكْم َكْيمَف َتْحُكُمموَن( َيِهدِّ

لم يسبق نشره أو دراسته من قبل كما لمم يسمبق نشمر مثيمل لمه حتمى اآلن علمى الدينار 
 نقوم بنشره ودراسته في هذا البحث. حد علمنا وسوف

 الدراسة الوصفية للدينار: 

سطر االفقية ألاعدد من على كتابة مركزية في  اشتمل هذا الدينار في شكله العام
وتحيط بكتابات مركز الوجه  ،ي هامش واحد بكل من الوجه والظهركتابات فمحاطة ب

همر المكونمة ممن دائرة وأخمرى بهمامش الوجمه أيضماًن بينمما تحميط بكتابمات مركمز الظ
تخللهمممما أربمممع دوائمممر صمممغيرة تمممربط بمممين وتتتحمممدان فمممي المركزخمسمممة أ طمممر دائرتان

جماه ممن االتجاهمات الدائرتين وموزعة على مسافات متساوية بواقمع واحمدة فمي كمل ات
 يط بكتابممممممممات هممممممممامش الظهممممممممر دائرتانرسمممممممممتا مممممممممن تحمممممممم ، كمممممممممااألربعممممممممة 
 .مركز واحد

 

 

                                                           
الفقي ، عصام الدين عبمدالرؤؤف : المدول المسمتقلة فمي المشمرق االسمالمي ، دار الفكمر العربمي، (3)

 .317،ص5.انظر ايضاً ابن االثير:الكامل في التاريخ، 61م ،ص1999القاهرة،
م، ص 2000ثورة الزنج، الطبعمة الثانيمة، دار الممدى للطباعمة والنشمر، بيمروت، :السامر، فيصل(4)
 .51م، ص 2007، علبي: ثورة الزنج، الطبعة األولى، دار الفارابي للنشر والتوزيع، بيروت، 82
تممل قصممبة الخممزر، وهممي مدينممة عممامرة مملممؤة مدينممة علممى جيحممون وقصممبة طبرسممتان و: ممملأ (5)
على فرسخ من النهر من نحو خراسان كثيمرة الضمياع لاليمة الخمرا  لزيمرة الميماه وهي  الخيراتب

حسممنة الضممياع علممى طممرف الرمممال مظللممة االسممواق، معممدن االعنمماب النفيسممة، جامعهمما علممى نشممزة 
أبمي القاسمم انظمر ايضماً ، ، 161، 1  ،وآبارها قريبة، المقدسي: أحسن التقاسميم فمي معرفمة األقماليم

، الطبعة تحرير حماة هللا ولد سالم هـ(: المسالك والممالك،300عبيد هللا بن عبد هللا بن خردذابة )ت 
 .115ص  هـ،1433األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 (:1كتابات هذا الدينار على النحو التالي )لوحة وتأتي 

 الوجه
 مركز:ال

 الداعي
 ال إله إال هللا

 وحده ال شريك له
 إلى الحق

 هامش:ال
بسم هللا ضرب هذا الدينر في خالفة أبي 

 محمد بآمل سنة عشر وثلثمئة
 

 الظهر
 مركز:

 أحد هللاهللا 
 الصمد لم يلد

 ولم يولد ولم يكن
 له كفوا أحد

 الحسن بن القسم
 هامش:ال

ْن اَل  َبَع أَمَّ أََفَمْن َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ أََحقُّ أَْن ُيتَّ
ي إاِلَّ أَْن ُيْهَدٰى ۖ َفَما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ   َيِهدِّ

الحسمن بممن القاسممم حمماكم وقمد أكممدت كتابممات همذا الممدينار أن مممن قمام بضممربه هممو 
الدولة العلوية الزيديمة بطبرسمتان وسمجل عليمه بعم  اآليمات القرآنيمة واأللقماب التمي 
تتفممق مممع فكممر العلممويين ومممع الهممدف الممذي ألجلممه قامممت الدولممة العلويممة الزيديممة فممي 

 -750هممـ/ 656 -132طبرسممتان وهممو مواجهممة الظلممم والفسمماد فممي الدولممة العباسممية )
 تكوين دولة لهم تسيطر على العالم اإلسالمي.م( ومن حقهم 1258

وقممد ورد فممي السممطرينالثاني والثالممث بكتابممات مركممز الوجممه جممزء مممن شممهادة 
التوحيد على هذا النحو: "ال إله إال هللا"،وتبعها تمجيد هلل عز وجل)وحده ال شريك له( 

قممد بممدأ لتصممبا الصمميغة مكتملممة علممى هممذا النحممو)ال إلممه إال اللهوحممده ال شممريك لممه( و
تسجيل شهادة التوحيد هذه بمركز وجه النقود الذهبية والفضية والنحاسية منذ تعريبها 

-683هـ/86 -65، على يد الخليفة األموي عبد الملك بن مروان )(6)م695ه/77سنة 
، بمل (7)م( واستمرت تسجل على النقود في نفس الموضع طوال العصمر األمموي704

لعصمممور العباسمممية والطولونيمممة واألخشممميدية اسمممتمرت تسمممجل علمممى النقمممود طممموال ا

                                                           
، الدوحممة قطممر، 1العممش، محمممد ابممو الفممر : النقممود العربيممة اإلسممالمية بمتحممف قطممر المموطني، جممـ(6)

ن المبمممي  ، سمممليم عرفمممات: النقمممود العربيمممة الفلسمممطينية وسمممكتها المدينمممة 136 -130م، ص2003
ن البنمممك 150م، ص1989م، القممماهرة، 1946المممميالد وحتمممى األجنبيمممة ممممن القمممرن السمممادس قبمممل 

ن دفتمر، 14 -12م، ص1990همـ/1411المركزي العماني: تاريخ النقود في سلطنة عممان ، مسمقط 
 .56 -53م، ص2002ناه  عبد الرازق: النقود في العراق، بغداد سنة 

Norman D Nicol, Raafat el-Nabarawy and Jerel.Bacharach: Catalog of The Islamic Coins, 

Glass Weights Dies and Medals in The Egyptian National Library , Cairo, Calfornia U.S.A, 

1981, P.2, Nos 44-45. 
 .221 -130العش ،محمد ابو الفر :النقود العربية واالسالمية، ص(7)
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والفاطميمممة واأليوبيمممة والمملوكيمممة ومممما يعاصمممر همممذه المممدول ممممن المممدول اإلسمممالمية 
 .(8)األخرى

ونلحظ في السطرين األول والرابع بكتابات مركز الوجه اللقب الذي اتخذه الحسمن 
بينمما وردت بن القاسم وهو "الداعي إلى الحق" وجاءت كلمة الداعي في السطر االول 

كلمة الى الحق في السطر الرابع ولعل تلقبمه بهمذا القمب بمثابمة اعمالن للنماس أنمه يمدعو 
إلى عبادة هللا والعمل بسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ونشر الحق والعمدل بمين النماس 
بعد أن مأل العباسيون وأعوانهم من الطاهريين الدنيا بالظلم والجور والفساد لذلك كانت 

إلى الحق ولعل من أهم رمزيات هذا اللقب هو حق العلويين أنفسهم فمي الخالفمة  دعوته
ألن العلويين أدركوا أن بني العباس خدعوهم عندما خلعوا شعار الدعوة ضمد األممويين 
"الرضا من آل محمد" األمر المذي جعمل العلمويين يعتقمدون أن همذه المدعوة تتصمل بم ل 

ه دون أن يفطنوا إلى أن بني العباس هم أيضاً من سيدناعلي بن ابي طالب كرم هللا وجه
آل محمد ومن بني هاشم. ولم يكتشف العلويون همذه الخديعمة إال بعمد فموات اآلوان همذا 
من جانب ومن جانب اخر فإن العلويين عندما ادركوا انهم خدعوا قاموا ببث الدعاة في 

األنصمار ويهيئمون  مختلف األمصار ينشرون الدعوة آلل علي بن أبي طالب ويجمعون
 ( .9)األذهان والقلوب النتفاضة كبرى ضد الخالفة العباسية

وقد الحظنا أنه قد ظهر لقب "الداعي إلى الحق" على نقود العلموي الحسمن بمن  
 (11)ثم على نقود الحسن بن القاسم(10)م( ومحمد بن زيد888-868هـ/270 -250زيد )

تهم وفمي مراحلهما لمئي فمي تأسميس دوفي داللمة واضمحة المى اتخماذهم ذات المنهج المدعا
 المتعاقبة.

                                                           
م، 1992، الدوحمة، 2ني،  الجابر، ابمراهيم جمابر: النقمود العربيمة اإلسمالمية بمتحمف قطمر الموط(8)
ن انظمممر ايضممماً قمممازان ،ولممميم : المسمممكوكات اإلسمممالمية )مجموعمممة خاصمممة( بيمممروت ، 371-11ص
ن انظر ايضاً النبراوي، رافت : اآلثار اإلسالمية، الطبعة األولمى، 359 -35م، ص1983هـ/1404
تهاممة فمي ، الشمرعان، نمايف: التعمدين وسمك النقمود فمي الحجماز ونجمد و417م، ص2003القاهرة، 

العصرين األموي والعباسي، الطبعمة األولمى، مركمز الملمك فيصمل للبحموث والدراسمات اإلسمالمية، 
 -14، البنك المركزي العماني: تاريخ النقود، ص421 296 -287م، ص2007هـ/1428الريا  
43. 
بمي عبد الرحمن الرافعي وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصمر فمي العصمور الوسمطى منمذ الفمتا العر(9)

 .54 -51م، ص1993وحتى الغزو والعثماني، القاهرة، 
يوسف، فر  هللا : نقمود الخمارجين علمى الخالفمة العباسمية فمي شمرق العمالم اإلسمالمي، القماهرة، (10)

 .46 -41م، ص2006

رمضممان، عمماطف منصممور: المهممدي والمهدويممة علممى المسممكوكات اإلسممالمية، الطبعممة األولممى، (11)
 .299 -295م، ص2013القاهرة، 

Aram Vardanyan: Numissnatic Evidence For The Presence Of LaydiAlids in The Northern 

JibalGilan and Khurasan From AH250 To 350 (AD864- 961)- London 2010, PP. 358-359, 

Nos.3, 4, P.367. 
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وقد ورد بكتابات هامش الوجه عبارة " في خالفمة أبمي محممد ب ممل" وهمي كنيمة 
الحسن بن القاسم الذي لم يكتف بالخرو  على الخالفمة العباسمية مثمل أسمالفه بلنصمب 

أشمار إلى أن السيوطي هو المؤرخ الوحيد الذي (12)نفسه خليفة وأشار فر  هللا يوسف
إلى حكام الدولة العلوية بوصفهم خلفاء، والغريب أنه لم يمذكر الحسمن بمن القاسمم ممن 

 ضمنهم رلم أنه الوحيد الذي أشارت نقوده إلى تلقبه بالخالفة.
أما مدينمة الضمرب فهمي آممل التمي كانمت عاصممة إقلميم طبرسمتان منمذ أن أسمس 

م، بعممد أن طلممب منممه 868ه/250الدولممة العلويممة بطبرسممتان سممنة  (13)الحسممن بممن زيممد
أهالي طبرستان العون للوقوف في وجه الخالفة العباسية وتولى قيادتهم  وانتقاله إلمى 

هممـ 250فممي شممهر رمضممان سممنة  الممذي لممادره (14)آمممل بعممد ان كممان مقيممماً فممي الممري
م وتمكن من السيطرة على مدينة آمل في أواخر شوال من العام نفسه ثم 868/اكتوبر 

 .(15)لري مؤسساً بذلك الدولة العلوية بطبرستانضم إليه سارية وا
وقد ضربت الدنانير والدراهم ب مل منذ أن استولى عليها الحسن بمن زيمد سمنة    
م، وظلت كذلك في عهد حكمام الدولمة العلويمة بطبرسمتان وآخمرهم وهمو 868هـ/250

الحسن بن القاسم الذي ضرب فيها النقود إلى أن استولى عليهما أبنماء األطمروش سمنة 
 .(16) م929ه/311

د التي ضربها الحكام العلويين بطبرسمتان منمذ الحسمن وقد وصلنا العديد من النقو
، ومما يجدر ذكمره هنما أنمه ورد فمي بدايمة كتابمات (17)بن زيد وحتى الحسن بن القاسم

هامش الوجه البسملة لير الكاملة "بسمم هللا" وفمي تفسمير معنمى البسمملة ليمر الكاملمة 
هللا يبتمدأ كمل شميء وهمو يقول اإلمام الهادي إلى الحق: معنمى قولمه بسمم هللا فهمو بسمم 

                                                           
 .49يوسف ، فر  هللا : نقود الخارجين، ص(12)
بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علمي بمن أبمي طالمبن هو الحسن بن زيد بن محمد (13)

 .290، ص11،  1979الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير(: تاريخ األمم والملوك، القاهرة، 
 .93 -92، 11الطبري: تاريخ األمم والملوك،  (14)
الخمارجين، ن انظر ايضاً يوسمف ،فمر  هللا: نقمود 94-93، 11الطبري: تاريخ األمم والملوك،  (15)
 .41ص
م(: مممرو  الممذهب ومعممادن 957هممـ/346المسممعودي ،أبممي الحسممن بممن علممي بممن الحسممين)ت  (16)

، المكتبمة العصمرية، صميدا، 4الجوهر، اعتنى بمه وراجعمه كممال حسمن مرعمي، الطبعمة األولمى،   
 .245م، ص 2005هـ/1425بيروت، 

 -295المهمدي والمهدويمة، صن عماطف، منصمور: 41يوسف، فر  أحمد: نقود الخمارجين، ص(17)
299. 

Vardanyan: Op. Cit., P.359, Nos.6-8. 

Stern,S: Coins and Documents From The Medival East, London, 1986, PP.211-212, 217-

219. 
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. كمذلك (18)المذكور قبل كل شئ، ومعنى ذلك ان هللا هو اإلله الواحد المذي ال إلمه معمه
يقول اإلمام القاسم في تفسيره للبسملة ليمر الكاملمة: معنمى بسمم هللا اننما بمذكر هللا نبمدأ 
ات ومعنى هللا هو الذي تضرع إليه القلموب، وتلمه ولهما إليمهن وهمو الشموق عنمد المهمم

 .(19)والنوازل والمصائب والملمات
وجاء بكتابات مركمز الظهمر اقتبماس ممن سمورة اإلخمالص فمي األسمطر األربعمة 

لمه كفمواً أحمد" وقمد  –لم يولد ولمم يكمن  -الصمد لم يلد و -األولى ونصها: "هللا أحد هللا
تم تسمجيل همذه السمورة بكتابمات مركمز ظهمر المدنانير )فمي ثالثمة أسمطر ليمر كاملمة( 

دراهم )كاملة في أربعة أسمطر( بعمد تعريمب المسمكوكات علمى يمد الخليفمة األمموي وال
م واسمتمرت تسمجل علمى النقمود األمويمة حتمى 695همـ/77عبد الملك بن مروان سمنة 
م على يد العباسيين الذين حذفوا االقتباس من سمورة 750ه/132سقطت خالفتهم سنة 

هللا" فممي ثالثممة أسممطر  -سممولر-اإلخممالص مممن علممى نقممودهم واحلمموا محلهمما: "محمممد 
بمركز الظهر لدنانيرهم ودراهمهم بواقع كلمة واحده في السطر. وال شمك أن تعريمب 
النقمممود اإلسمممالمية فمممي عهمممد الخليفمممة عبمممد الملمممك بمممن ممممروان أضمممفى علمممى الخالفمممة 
اإلسالميةشخصية مسمتقلة ممن خمالل كتابمة آيمات قرآنيمة علمى المسمكوكات اإلسمالمية 

إلسالمية ومن هذه اآليات سمورة اإلخمالص، وهكمذا قبمل المسملمون تعبر عن العقيدة ا
نقش اآليات القرآنيمة علمى النقمود ويتجلمى ذلمك فمي رد الخليفمة األمموي عممر بمن عبمد 

م( عندما طلب منه البع  محو اآليات القرآنية من 719-717هـ/101 -99العزيز )
إننما ليرنما توحيمد ربنما على النقود فمرف  ذلمك وقمال ال اريمد أن تحمتج علينما األممم و

 .(20)واسم نبينا صل هللا عليه وسلم
ويرجع السمبب فمي تسمجيل سمورة اإلخمالص علمى النقمود األمويمة إلمى أن النقمود 
البيزنطية كان ينقش عليها العبارات المسيحية الدالة على عقيدة الدولة البيزنطية وهي 

ونصمها: "باسمم األب واألبمن  28عقيدة التثليث التمي جماءت فمي انجيمل متمى إصمحاح 
كاني مذهب اإلمبراطورية البيزنطية التي والروح القدس" وهي تعبر عن المذهب المل

م والذي يمنص علمى أن 451أرادت فرضه على ممتلكاتها   بعد مجمع خلقدونيه سنة 
للمسيا طبيعتان أحدهما إلهية واألخمرى بشمرية وهمو الممذهب المذي رفضمه أصمحاب 

                                                           
اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن الحسمين بمن علمي (18)

، 133، ص1م،  2012همـ/1433فسير اإلمام الهمادي، جمزء ممن تحقيمق صمنعاء، بن أبي طالب: ت
 .421، ص2 
اإلممام الحسمن بممن القاسمم العيمماني: ممن مجممموع كتمب ورسمائل العيمماني تحقيمق عبممد الكمريم أحمممد (19)

ن انظمر ايضماً: 393م، ص2006جدبان ، الطبعة األولى، مركز التراث والبحوث اليمني، صمنعاء، 
م، 1391هممـ/793م حتممى 893هممـ/280سمميد حمممدي: نقممود أئمممة الزيديممة فممي المميمن متممولي، محمممد ال

 م.2015مخطوط رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اآلداب جامعة حلوان، 
 .38يوسف ،فر  هللا: اآليات القرآنية على المسكوكات اإلسالمية، (20)
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الممذهب الموتمموفيزتي )األرثوذكس(والمذي يشممير إلممى السميد المسمميا لمه طبيعممة واحممدة 
 .(21)فقط بشرية

وقممد عبممرت اآليممات القرآنيممة علممى النقممود اإلسممالمية عممن العقيممدة اإلسممالمية التممي 
ترتكز علمى التوحيمد وأن هللا همو الواحمد األحمد الفمرد الصممد، وجماء فمي تفسمير قولمه 
تعالى "لم يلد" عن ابن عباس رضي هللا عنهمما قمال "أي لمم تلمد  كمما ولمد عيسمى بمن 

وكمان ظهمور سمورة  (22)ذين قمالوا أن المسميا ابمن هللامريم وهو رد على النصارى الم
 .(23)االخالص على النقود االموية

وظهممرت أيضمماً فممي العصممر العباسممي علممى نقممود بعمم  الممدول التابعممة للخالفممة 
ومنها  (24)م834ه/216العباسية كاأللالبة حيث جاءت على درهم ضرب صقلية سنة 

باسممم المنصممور بممن نمموح ضممرب أيضمماً الدولممة السممامانيية حينممما وردت علممى درهممم 
م، ودينمماران لبنممي بويممه أحممدهما ضممرب المحمديممة سممنة 975هممـ/357سمممرقند سممنة 

م ، وكممذلك وردت علممى دينممار 1022هممـ /406م واآلخممر ضممرب سممنة 998هممـ/380
 م .1128/(25)هـ512سلجوقي باسم محمود ضرب أصفهان سنة 

اسمية منهما دراهمم كما وردت هذه السورة على نقود الخمارجين علمى الخالفمة العب
، ثمم (26)م ، أحدهما ضرب في يبرد واآلخمر ضمرب بتبموك751ه/133للخوار  سنة 

م( مؤسس دولة 916-902هـ/298 -284ظهرت على نقود اإلمام الهادي إلى الحق )
م( والناصمر لمدين هللا 918-916همـ/300 -298بني الرسمي وخلفائمه الراضمي بماهلل )

 .(27)م(941-919هـ/322 -301)
بالسممطر الخممامس واألخيممر مممن كتابممات مركممز الظهممر اسممم الحسممن بممن  وجمماء   

م( وممن 929 -917همـ/316 -304القاسم وهو أحد حكام الدولة العلوية بطبرسمتان )
الجدير بالذكر أن الدولة العلوية عادت إلى طبرستان وقامت فيها مرة أخرى علمى يمد 

                                                           
ولممى، مكتبممة دار رمضممان ، عمماطف منصور:موسمموعة النقممود فممي العممالم اإلسممالمي، الطبعممة األ(21)

 .84 - 80م، 2004القاهرة، القاهرة، 
الطبري )أبوجعفر محمد جرير(: مختصر تفسير الطبري، تحقيق محمد على الصابوني وصمالا (22)

ن انظمر ايضماً القرطبمي )ابمو عبمد هللا محممد 561، ص2م،  1983هـ/1303أحمد رضا، بيروت، 
ن  247، ص2م،  1967عممة الثالثممة، القمماهرة، بممن أحمممد األنصمماري(: الجممامع ألحكممام القممرآن ، الطب

 .39يوسف،فر  هللا: اآليات القرآنية، ص
(23)

Laviox: OP.Cit., Vol.3, Lane- Poole, S: Catalogue of The Collection of Arabic Coins 

Preserved in The Khedivial Library at Cairo, 1984, No.4; Walker J:A Catalogue of The 

Arab- Sassanian Coins, London, 1967, No.23. 
 .241م، ص1986بن قربة ، صالا: المسكوكات المغربية، الجزائر، (24)
 .50يوسف ، فر  هللا: نقود الخارجين، ص(25)
 .54هـ رقم 1416مؤسسة النقد العربي السعودي: متحف العمالت، الريا ، (26)

Nutzel: Katalg des OrientalishenMunzen, Berlin, 1890, No.109. 
 .50ن نقود الخارجين، ص45 -44يوسف ، فر  هللا : اآليات القرآنية، ص(27)
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زيممد وذلممك فممي سممنة أحممد أحفمماد محمممد بممن زيممد واسمممه الحسممن بممن زيممد بممن محمممد بممن 
م وتولى بعده الحكم علوي آخر هو الحسن بن علي بن الحسن بمن علمي 914هـ/301

بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالحسن األطروش المذي اسمتمر 
م وبعمد وفاتمه بويمع الحسمن بمن علمي بمن أبمي 917همـ/304في الحكم حتى وفاته سنة 

ستيالء على المدن التالية ويضمها للدولة العلويمة طالب واستطاع الحسن بن القاسم اال
بطبرستان وهي: نيسابور والري وقزوين وأبهمر وزنجمان وقمم ، واسمتمر الحسمن بمن 

م بعد استيالء السامانيين بقيادة اسفار 929هـ /316القاسم في الحكم حتى قتل في سنة 
لمذي تسمبب فمي بن شيرويه الديلمي ومرداويج على طبرستان من الحسمن بمن القاسمم ا

هزيمة أصحابه الذين تعمدوا إلحاق الهزيمة ألنه كمان يمأمرهم باإلسمتقالة وممنعهم ممن 
 .(28)ظلم الرعية وشرب الخمور وكانوا يحقدون عليه لذلك

وهكممذا فممإن الحسممن بممن القاسممم قتممل علممى يممد أسممفار بممن شممرويه السمماماني سممنة    
ي لدين هللا إحياء الدولة العلويمة م، وقد حاول ابنه أبو عبد هللا محمد المهد929ه/316

 وبذلك انتهت الدولة العلوية بطبرستان. (29)م970هـ/359لكنه مات بالسم سنة 
مممن سممورة يممونس ونصممها )"أََفَمممْن  35وورد بهممامش الظهممر جممزء مممن اآليممة    

ْن اَل  َيْهِدي إِلَى اْلَحقِّ  َبَع أَمَّ َفَما لَُكمْم َكْيمَف َتْحُكُمموَن"( وال  ُيْهَدى إاِلَّ أَنْ  َيِهدِّي أََحقُّ أَْن ُيتَّ
شك أن تسجيل هذه اآلية على دينار الحسن بن القاسم موضموع الدراسمة لكسمب تأييمد 
عامة الناس لقيام دولتهم العلويمة واسمتعادة حقهمم المذي سملبه العباسميون وقمد شماعتهذه 

ا الظلمم الدعوة بين المظلومين والمضمطهدين علمى يمد أعمدائهم العباسميين المذين نشمرو
والفسمماد ولممذلك كممان مممن الضممروري قيممام الدولممة العلويممة بطبرسممتان إلعممادة الحممق 
ألصحابه واستراده من العباسيين ألنه حق يجب اتباعه فيهم يريمدون نشمر العمدل بعمد 

 .(30)أن ملئ العباسيون البالد ظلماً وجوراً خالل فترة حكمهم
وع البحث لتدعيم هذه الفكرة وتم توظيف هذه اآلية المسجلة على الدينار موض   

باإلضافة إلى اتخاذ الحسن بن القاسم لقب "الداعي إلى الحق" وهو يتطابق ممع معنمى 
 من سورة يونس المسجلة على الدينار المذكور. 35ما جاء في اآلية 

وهكذا فإن هذه اآلية وكمذلك الشمعار المذي سمجله الحسمن بمن القاسمم علمى المدينار 
مباشر لقيام الدولة العلوية وهو حقهم في ذلك الذي يجب أن يتم المذكور يعلن السبب ال

اتباعه، كما أنها تشير إلى الظلم الذي تعر  له العلمويين المذين اخرجموا ممن ديمارهم 
علممى يممد العباسمميين خممالل فتممرة حكمهممم لممذلك فقممد حممان الوقممت التبمماع الحممق والنضممال 

فمي مواجهمة العباسميين المذين ضدمن حرمهم من هذا الحق وهو إقامة دولمتهم العلويمة 
                                                           

هممـ(: الكامممل فممي 630ابممن اآلثيممر )ابممو الحسممن علممي بممن أبممي الكممرم بممن عبممد الواحممد الشمميباني ت(28)
 .43 -42، ص7م،  1987هـ/1407التاريخ، المجلد السابع، بيروت، الطبعة األولى، 

 .53يوسف: نقود الخارجين، صفر  هللا أحمد (29)
رمضممان ،عمماطف منصممور: المسممكوكات اإلسممالمية وأهميتهمما، الطبعممة األولممى، مكتبممة زهممراء (30)

 .185م، ص 2008الشرق، القاهرة، 
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التصبوا الخالفة منهم واوسعوهم قمتالً وتشمريداً، ولمذلك فمأنهم اصمحاب الحمق وعلمى 
 الناس اتباعهم لدفع الظلم وتكوين دولة مستقلة لهم تسيطر على العالم اإلسالمي.

ويالحظ أنه لم يصلنا أي دنانير إسالمية سواء علوية أو لير علويمة تحممل اآليمة 
د المضممممروب فممممي آمممممل سممممنة رة يممممونس إال الممممدينار العلمممموي الفريمممممممممن سممممو 35
، ويحمل اسم الحسن بن القاسم موضوع البحث كمما لمم ينشمر مثيمل لمه م923هـ/310

على حد علمنا وهذا الدينار لم يسبق نشره أو دراسته ممن قبمل ولهمذا فإنمه يعمد إضمافة 
ل بطبرستان خاصة، ولكن جديدة للنقود اإلسالمية عامة ونقود العلويين المضروبة ب م

الدرهم العلوي الوحيد الذي وصلنا ويحمل هذه اآلية وهو درهم فريد من نوعه وليس 
ولكن  (31)م ، باسم ليلى بن النعمان922ه/309له مثيل هو درهم ضرب نيسابور سنة 

هممذا الممدرهم تختلممف نصمموص كتاباتممه عممن الممدينار موضمموع البحممث عممدا تماثلهمما فممي 
ممن سمورة يمونس حيمث جماءت كتابمات همذا المدرهم  35ى اآليمة اشتمال كل منهما علم
 :(32)على النحو التالي

 الوجه
 مركز:
 ال إله إال

 هللا وحده ال شريك له
 مسئول هللا

هامش داخلي: هللا ضرب هذا الدرهم 
 بنيسابور سنة تسع وثلثمائة.

هامش خارجي: هلل األمر من قبل ومن بعد 
 ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر هللا

 الظهر
 مركز:
 هلل

 المؤيد لدين
 هللا المنتصر
 آلل رسول هللا
 ليلى بن النعمان

هامش: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن 
 ال يهدي إال أن يهدى مما لكم كيف تحكمون

مضمروب ومن خالل المقارنة تظهر لنا االختالفات الجوهرية بمين همذا المدرهم ال
والمممدينار موضممموع البحمممث ممممن حيمممث الشمممكل العمممام  م ،922ه/309بنيسمممابور سمممنة 

ممن سممورة  35وماعليهمما ممن كتابممات بإسمتثناء شمهادة التوحيممد بمركمز الوجمه واآليممة 
الظهر اللذان يعدان وجها اتشابه الوحيدان بينهمما ولكمن درهمم ليلمي بمن يونس بهامش 

النعمان ينفرد باشتماله على عبمارة "رسمول هللا" بكتابمات مركمز الوجمه وبكتابمات فمي 
ممن سمورة  5، 4هامشين بالوجهن اما الوجه الخارجي يشتمل علمى جمزء ممن اآليتمين 

يفمرح المؤمنمون  بنصمر هللا" كمما  الروم ونصه: "هلل األمر من قبمل وممن بعمد ويومئمذ
يشممتمل مركممز ظهممر الممدرهم علممى اسممم وألقمماب ليلممي بممن النعمممان بينممما ينفممرد الممدينار 
موضوع البحث باشتماله على سورة اإلخالص كاملة بكتابات مركز الظهر في أربعة 

                                                           
هـ، مجلة مركمز 309يوسف ، أحمد محمد:درهم نادر للثائر ليلى بن نعمان ضرب نيسابور سنة (31)

  .8 – 4م، ص 2018الفيوم، العدد األول، دراسات المسكوكات اإلسالمية، جامعة 
)32)

 Vardanyan: Op. Cit., P.359, No.7. Tornberg: Op. Cit., P.39. 
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أسطر يليها في السطر الخامس اسم الحسن بن القاسم كذلك فإن الدينار مضمروب فمي 
 م.922ه/309م، بينما الدرهم مضروب في نيسابور سنة 923ه/310 آمل سنة
وكان ليلي بن النعمان أحد والة الدولة العلوية بطبرستان فقد واله الحسن بن القاسم    

م ولقب بالمؤيد لمدين هللا المنتصمر آلل رسمول هللا صمل هللا 921هـ/308جرجان سنة 
مركممز ظهمر الممدرهم الممذكور، وقممد عليمه وسملم وقممد تمم تسممجيل همذه األلقمماب بكتابمات 
م واقمام بهما الخطبممة 921همـ/ ابريمل 308اسمتولى علمى نيسمابور فمي ذي الحجمة سمنة 

 .(33)هـ309للحسن بن القاسم وضرب بها النقود ومنها الدرهم المذكور المؤرخ سنة 
م قتل ليلى بن النعمان في معركة ضمد 921هـ/يوليو 309وفي شهر ربيع األول سنة 

 .(34)السامانيين
وال بممد لنمما هنمما مممن اإلشممارة إلممى أن الممدينار الوحيممد الممذي وصمملنا وينسممب إلممى    

الدولممة العلويممة بطبرسممتان ويحمممل سممورة اإلخممالص وهممو دينممار الحسممن بممن القاسممم 
ـوهذا الدينار يشبه الدينار موضوع البحث من حيث (35)ه308المضروب في آمل سنة 

أن الدينار موضوع البحث يختلف عنه في شكله العام ونصوص كتاباته وترتيبها، إال 
ممن سمورة يمونس بكتابمات همامش الظهمر،  35تاريخ السك وكذلك اشتماله على اآلية 
ممن سمورة الحمج ونصمها:  39هـ يحممل اآليمة 308بينما الدينار المضروب ب مل سنة 

 "أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن هللا على نصرهم لقدير" وتوضا هذه اآلية أن هللا
يممدافع عممن الممذين آمنمموا، ونزلممت هممذه اآليممة لتممأذن للمسمملمين بقتممال المشممركين الممذين 

 .(36)ظلموهم واضطهدوهم مما اضطرهم للهجرة إلى المدينة المنورة
وقد ُنقشت هذه اآلية ألول مرة على نقود الحسن بن زيد بمن محممد بمن اسمماعيل 

 -250أبممي طالممب ) بممن الحسممن بممن زيممد بممن الحسممن بممن زيممد بممن الحسممن بممن علممي بممن
هـ( مؤسس الدولمة العلويمة بطبرسمتان وال شمك أن تسمجيل الحسمن بمن زيمد لهمذه 270

اآلية على نقوده تبرر له خروجه على العباسيين الذين يتهمونهم بانتزاع الخالفة منهم 
وعاثوا بهم قمتالً وتشمريداً فأصمبا يمرون ان عمين الحمق أن يمدفعوا الظلمم عمن أنفسمهم 

يين مممن أجممل اسممترداد حقهممم فمي الخالفممة وتممولى أمممر المسمملمين ، وقممد ويقماتلوا العباسمم

                                                           
بممن خاوندشمماه محمممد المعممروف خونممد ميممر: روضممة الصممفا، راجعممه/ السممباعي محمممد السممباعي، (33)

، أبمو 88ص م، 1988همـ1408الطبعة األولى، الدار المصرية للكتاب والنشر والتوزيمع، القماهرة، 
م(: مرو  الذهب ومعمادن الجموهر، اعتنمى 957هـ/346الحسن بن علي بن الحسين المسعودي )ت 

، المكتبمممة العصمممرية، صممميدا، بيمممروت، 4بمممه وراجعمممه كممممال حسمممن مرعمممي، الطبعمممة األولمممى،   
 .245م، ص 2005هـ/1425

 .120يوسف ،فر  هللا : اآليات القرآنية، ص(34)
 Stern: OP. Cit., P.219ن50 -49لخارجين، صيوسف ، فر  هللا : نقود ا(35)
 .67، ص2القرطبي: الجامع ألحكام القرآن ،  (36)
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استمر تسجيل هذه اآلية على نقود الحكام العلويين بطبرستان والذين حكموا بعمد وفماة 
 .(37)هـ316الحسن بن زيد حتى نهاية حكم الحسن بن القاسم سنة 

ويالحممظ أن كتابممات الممدينار موضمموع البحممث جمماءت بممالخطين الكمموفي المممورق    
بزخرفمة قاممات الحمروف بأشمكال (38)والكوفي المزهر. ويتميز الخط الكموفي الممورق

نباتية قوامها أنصماف ممراوح نخيليمة وأوراق نباتيمة تتصمل بمالحرف مباشمرة ويظهمر 
اء كتابممات المركممز أو ذلممك بوضمموح فممي معظممم كلمممات الممدينار موضمموع البحممث سممو

الهامش، ويتميز الخط الكوفي المزهر بأن حروفه تنتهي بفروع نباتية تتماو  وتنثني 
ذات أوراق نباتية وثمار ويكاد يجمع دارسوا الفنون اإلسالمية على أن الخمط الكموفي 
المزهر يعتبر مرحلة تالية متطورة لظهور الخط الكموفي الممورق، وقمد را  اسمتخدام 

 (39)م(11، 10وفي المزهممر خممالل القممرنين الرابممع والخممامس الهجممريين )الخممط الكمم
ويتضا الخط الكموفي المزهمر فمي كتابمات المدينار موضموع البحمث حيمث جماءت فمي 
حرف الواو بأول كتابات السطر الثالث بمركز الوجه وكذلك الزخرفة الملحقة بحرف 

كممذلك زخرفممة نصممف الممميم بكلمممة "القسممم" بالسممطر الخممامس بكتابممات مركممز الظهممر و
 المروحة النخيلية بحرف النون من كلمة" بن" بالسطر الخامس بكتابات مركز الظهر.

وهكذا يتضا لنا في ضوء ما سبق أن الدينار موضوع البحث لم يسمبق نشمره    
أو دراسته من قبل كما لم يسبق نشر مثيل له ، ودراسته ونشره  في هذا البحمث ألول 

م، ويحمل اسم 923هـ/310العلوي المضروب في آمل سنة  مرة حيث أن هذا الدينار
ممن سمورة  35الحسن بن القسم هو الدينار اإلسالمي الوحيد الذي ظهرت عليمه اآليمة 

يونس حيث ال توجد دنانير إسمالمية تحممل اآليمة الممذكورة علمى حمد علمنما وممن هنما 
وهاممة للمسمكوكات تأتي أهمية هذا الدينار الذي نأمل ان تكون دراسته إضمافة جديمدة 

 اإلسالمية.
 
 

 

 

 

                                                           
 .98-97يوسف ، فر  هللا : اآليات القرآنية، ص(37)
ن ومن الجدير بالذكر أن التوريق بدأ يظهر 236 -235النبراوي ، رأفت : اآلثار اإلسالمية، ص(38)

م وشاع استخدامه فمي أواخمر القمرن وخمالل القمرن 9ـ/ه3في الخط الكوفي المورق مع مطلع القرن 
م ويحتفظ متحف الفمن اإلسمالمي فمي القماهرة  بمالكثير ممن القطمع الفنيمة التمي تحممل كتابمات 10هـ/4

 مسجلة بالخط الكوفي المورق.
 .236النبراوي ، رأفت : اآلثار اإلسالمية، ص(39)
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 :المصادر والمراجع العربية

 القرآن الكريم 
 الحديث النبوي الشريف 

 م.1990هـ/1411البنك المركزي العماني: تاريخ النقود في سلطنة عمان، مسقط 
 م.1990الجابر، إبراهيم جابر: النقود العربية اإلسالمية بمتحف قطر الوطني، الدوحة 

اإلمام الحسن بن القاسم العياني: من مجموع كتب ورسائل العياني تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان ، 
 م .2006الطبعة األولى، مركز التراث والبحوث اليمني، صنعاء، 

بن خاوندشاه محمد المعروف خوند مير: روضة الصفا، راجعه/ السباعي محمد السباعي، الطبعة 
 م1988هـ1408تاب والنشر والتوزيع، القاهرة، األولى، الدار المصرية للك

هـ(: المسالك والممالك، تحرير حماة هللا ولد 300بن خردذابة، أبي القاسم عبيد هللا بن عبد هللا )ت 
 سالم، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية، بيروت.

 م.2002دفتر، ناه  عبد الرازق: النقود في العراق، بغداد سنة 
رحمن، وسعيد عبد الفتاح عاشور: مصر في العصور الوسطى منذ الفتا العربي الرافعي، عبد ال

 م .1993وحتى الغزو والعثماني، القاهرة، 
الشرعان، نايف: التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في العصرين األموي والعباسي، 

 م.2007هـ/1428 الطبعة األولى، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الريا 
أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد ، الطبري

 م1960هـ/ 1380أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، 
 م.2000ثورة الزنج، الطبعة الثانية، دار المدى للطباعة والنشر، بيروت،  :السامر، فيصل
، الدوحة قطر، 1مد ابو الفر : النقود العربية اإلسالمية بمتحف قطر الوطني، جـالعش، مح
 م.2003
 لفقي، عصام الدين عبدالرؤؤف: الدول المستقلة في المشرق االسالمي، دار الفكر العربي، القاهرة. 

 م.1983هـ/1404قازان، وليم: المسكوكات اإلسالمية )مجموعة خاصة( بيروت، 
 م.1986لمسكوكات المغربية، الجزائر، بن قربة، صالا: ا

، القاهرة، 2القرطبي )ابو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري(: الجامع ألحكام القرآن، الطبعة الثالثة 
 م.1967

المبي ، سليم عرفات: النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدينة األجنبية من القرن السادس قبل 
 م .1989م، القاهرة، 1946الميالد وحتى 

م(: مرو  الذهب ومعادن الجوهر، 957هـ/346المسعودي، أبي الحسن بن علي بن الحسين)ت 
، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 4اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، الطبعة األولى،   

 م .2005هـ/1425
عة بريل، ، مطب6ه(: كتاب تجارب االمم،  421ابن مسكويه، ابوعلي احمد بن محمد بن يعقوب)ت

 م. 1869ليدن،
 منصور، عاطف رمضان: 

 م.2008المسكوكات اإلسالمية وأهميتها، الطبعة األولى، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  -

 م.2013المهدي والمهدوية على المسكوكات اإلسالمية، الطبعة األولى، القاهرة،  -
 هـ .1416مؤسسة النقد العربي السعودي: متحف العمالت، الريا ، 
 م. 2003النبراوي، رافت: اآلثار اإلسالمية، الطبعة األولى، القاهرة، 



 20دراسات يف آثار الوطن العربي        

698 

إلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسن بن القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن الحسين بن علي بن 
 . 1م،  2012هـ/1433أبي طالب: تفسير اإلمام الهادي، جزء من تحقيق صنعاء، 

هـ، مجلة مركز 309ر ليلى بن نعمان ضرب نيسابور سنة يوسف، أحمد محمد: درهم نادر للثائ
 م.2018دراسات المسكوكات اإلسالمية، جامعة الفيوم، العدد األول، 

 يوسف، فر  هللا:

 م2003اآليات القرآنية على المسكوكات اإلسالمية، الريا ،  -

 م.2006نقود الخارجين على الخالفة العباسية في شرق العالم اإلسالمي، القاهرة،  -

 :االجنبية المراجع

Aram Vardanyan: Numissnatic Evidence For The Presence Of LaydiAlids in The Northern 

JibalGilan and Khurasan From AH250 To 350 (AD864- 961)- London 2010, PP. 358-359, 

Nos.3, 4, P.367. 

Norman D Nicol, Raafat el-Nabarawy and Jerel.Bacharach: Catalog of The Islamic Coins, 

Glass Weights Dies and Medals in The Egyptian National Library , Cairo, Calfornia U.S.A, 

1981, P.2, Nos 44-45. 
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 الشكل التوضيحى

 

 الوجه

                                                     
 الظهر

ه بمجموعة المهندس مصطفى بن سليمان صعيدي 310سنة ( دينار ضرب آمل 1)لوحة رقم 
 الخاصة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
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A unique Alawi dinar hit I hope the year 310 AH 

Dr.Dhifallah T. AlOtaibi

 

 Abstract: 

The coins are one of the most important historical documents 

that carry many of the constants and facts confirmed for many 

successive successive periods throughout the ages and the 

succession of countries, which is always important when we turn 

the pages of history, it is a document cannot be challenged for 

many considerations, One of the badges of the king, which is 

specialized and supervised by the caliph, ruler or even the 

governor, we assure that it is of a formal character enough to be 

worn by the precision of the transfer of historical events as 

shown. 

In this research we have a unique upper dinar struck in the 

city of Amal in the year 310 AH-923 AD bearing the name of 

Hassan bin Qasim (304- 316 AH / 917- 929M) the only Islamic 

dinar within the limits of our knowledge, which carries the 

margin of the back part of verse 35 of Yunus And this dinar has 

never been published or studied before and has never been 

published so far as far as we know and we will publish it and 

study it in this research. 

We have concluded after conducting analytical and 

descriptive studies that the dinar subject of research has never 

been published or studied before nor has been previously 

published, and studied and published in this research for the first 

time since this upper dinar multiplied in the hope of 310 AH / 

923 AD, The section is the only Islamic dinar which appeared in 

verse 35 of Soor Yunus where there are no Islamic dinars bearing 

the verse mentioned to our knowledge and hence comes the 
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importance of this dinar, which we hope to be a new addition and 

important to Islamic coins. 

keywords: Islamic coins, dinars, Alawi, I hope, Hassan bin 

Qasim, guide. 


