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 ص:الملخ

ااأهم ديااد حاادر يتناااوا احث ااا دراسااة ونشاار  اارا     ، واحاا ح  كاامملااك احلاااحم عسااما يا، ي مااا اساام احرب دمشااقيااوثى   
 – 1245ه /  643-637سااانة  ،واحثانياااة مااال م 1238- 1236ه / 635 - 634سااانة  وحاااى مااالدمشاااق فترتيل،احةتااار  اأ

 ، يليها  لر ح ار  دراهماا احمنشاور اريخية فى فتر   كم احملك احلاحم داا احتاأا أهم ثمقدمة تتناو ، وتثدأ احدراسة م1249
 اح ديااد مو اا ال شااكلا اح ااام مااا ت ليااا احاادرهم، ثاام نشاار ودراسااة  اارا  فااى كتااب احمسااكوكاق وموازااا احماا اداق  لااى اإلنترنااق

وهاو م ةاو   احسااثق نشارها،  ار  دراهماا ثايلو ا االختالف ثينا و أومو  ال  ،احتاريخية كتاثاتا فى  وء اأ داا  نلوص
  مم . 20 رام وز ره  2.85وو نا  فى اأردل فى م مو ة س يد ر ب

 : إشكالية الدراسة وأهميتها
  .ع افة  ديد  حدراهم احلاحم عسما يا ثو ا خاص واحدراهم اأيوثية ثو ا  ام -مو وع احث ا  -يمثا احدرهم 

 :الكلمات الدالة
 . را   ؛يوثىأ ؛رب  ؛دمشق؛ درهم 

Abstract: 
The research deals with the study and publication of a new type  for the Ayyubid dirhem 

which was  mint in Damascus, attributed to Elsaleh  Ismail king , who ruled Damascus months 

in the year 635 AH / 1237AD and another period from the year 637-643 AH/ 1240-1245AD. An 

inventory of the published dirhem types, then published and studying its new type, explaining 

its general form with analyzing its inscriptions in the light of historical circumstances, 

indicating the reason for its classification as a new type, and explaining the differences between 

its previous published types and the new dirhem type, which is preserved in the Saeed Ragab 

collection  the weight 2.8 grams and 20 mm in diameter.  
 Key word: 

 Mint,  Damascus, dirhem Ayyubid, type. 
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 :مقدمة تاريخية

حاق عحيهاا احقيااد  احسياساية واح ساكرية آ، وزاد فتم و هاد مال مثاداها عحاى منتهاهاادوحة  يةيوث د احدوحة اأت  
، وكانااق احثااانى  شاار احماايالدح/ خياار ماال احقاارل احساااد  احه اارح فااى احرثااا اأ  لااى ثااالد احشاارق اإلسااالمى

وولاالق  اادودها عحااى اح  ااا   ،لااليثييل  لااى دوا احشاارق اإلسااالمىاح ساات وا ا  اار   ثاار  فااى سااثيا  ثمثاثااة
 ساااايا احلاااا رح وآحشااااام واح  ياااار  احةراتيااااة  اااادود دوحتااااى احسااااال قة فااااى وتخامااااق ممتلكاتهااااا ثشااااماا ا ،واحاااايمل

احمو ااا احرو ااى حرساااحة اح هاااد  ، وهااومتااا ق ثانتساااب ملوكهااا حلخليةااة اح ثاسااىا، و احخوار ميااة فااى ثااالد فااار 
ل ، أياسااى واحتشااري ى حملااك ملاار اأيااوثىتاااا احو ااا احسأ، وزااد كتااافهمألهااا ملااوك هاا ه احدوحااة  لااى احتااى  م،

، رثماا مال ديار اإلسالم احمنتميل حلخالفة اح ثاسيةيكول مةو ال ثاحسل نة مل زثا احخليةة اح ثاسى  لى  ميا 
 خيمااق ساا اثة يااا حلو ااد ،مااا اح م ا اأ، وحكاال فااوق هاا1تكااويل  ثهااة مو ااد  حموا هااة احخ اار احلااليثى ااا أ

 هاا، فى و ود احث  اء واحت اساد واحمكاياد  ثايل ملوك تتمثا ،دوحةه ه احسثاب احقوية النهيار زاتمة كانق مل اأ
احسااثب فااى  حااك ير ااا عحااى تو يااا  أزاااحيم ، وح ااا حااث  ساات انة ثاااحقوح احخار يااة  لااى ث  ااهم اواتثااا  حااك اال

لااثم أثياانهم فتةككااق  لااثيتهم و  او ااد كرهلااأممااا  ،ر  غياار  ادحااةثلااو  فااى  يااا  احساال ال  لااى أثنااااا احدوحااة
 . 2ثأسهم ثينهم شديدال 

ملار وسال ال اأياوثييل  ملك خيامل أ اح لوا  لى تأييد ينت ر احلاحم عسما يا وحه ه اأسثاب حم
ملاااك  مااااوفاااا  أخيه  قااب، ووثاااب  لاااى احملاااك 3م( ث كااام دمشااق1237-1218هاااا/635-615احكامااا م ماااد  

م(، وسااار ال ماااا ا ااا ره احكاماااا م ماااد 1237-1228هاااا/635-621شااارف م ةااار احاااديل موساااى  دمشاااق اأ
اأوا نسااب عحااى  هااد اح ااادا احتااى ت  ، ثقل ااة دمشااقشااهريل وتااوف   احكامااا م مااد فيهااا حم ااادر  دمشااق، ومكااا

ماال ث ااده  وورا ملااك ملاار .4  ارهااأمنقااوع  لااى ث اا   وكماا هاا( م 1218- 1200/ ه 615 – 596 
وث د أ داا م  رثة زث   ليا .  5م( وحم يستقر حا احملك1239-1238ها/636-635احثان   اثنا اح ادا 

م( 1249-1239هااا/647-637احلااحم ن ام احاديل أياوب   احملاكرسالوا أخياا أو خادام أثياا فا  ثلثاي ،  لياا 

                                           
 ، 1.  موساو ة احتااري  اإلساالمى ، ،ه(648 – ه567  ثناى أياوب تااري  ملار اإلساالمية  مال ساال يل ،، ا مد فاااد سيد1
 186 - 179، م2012 : دار نوثلي ،ثيروق ،18.ج
 ، 26.ج  ،2.  ،لة اق مل تاري  ملر ،تاري  ملر عحى احةتم اح ثمانى ، أ.ج، و سةدج  ، مر اإلسكندرح، 2
 . 266- 255 ،م2012احقاهر  : مكتثة مدثوحى ،  
 : دار لاااادر، ثياااروق، 2.ج، 2.  ،م  ااام احثلااادال  ،هاااا(626ديل ثااال  ثااادات ياااازوق ثااال  ثااادات   ق شاااهاب احااا ،اح ماااو  3

 "وفيها  ثا زاسيول ي  ثها اح ثاا مل  ميا  هاتهاأر ها مستوية ي  و ة ثالد احشامثزل"وت د دمشق  ،469 م،1977
 . 65، م1957مايو ، قاهر ، اح5ع.، م لة احم لة ، "ثيل زالع اح رب وزلورهم" ،كى،  ثد احر مل   4
 . 363 م،1968 : دار اح لم حلمالييل، ثيروق ، 5.  نثيا أميل، :، تر مةتاري  احش وب اإلسالمية  ،ثروكلمال، كارا 5
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 احلاحم عسما يا ثدمشق  لى مسرا اح يا  احسياسيةمل  ديد  ، وخالا تلك اأ داا ثر  6ملك ملرحتسلم 
سااتوحى احلاااحم عساما يا  لااى مدينااة دمشااق، و  ااف ايااوب وثرفقتااا احم اهاد لااا ب  مااص، و أ احلاااحم  ام 

وا تقلاااا فااا  احكااارك سااانة  ،أياااوب احلااااحموزاااث   لاااى احم ياااا  مااار ثااال  ، لاااى زل اااة دمشاااق وا تلهاااا ث يشاااا
ما احلليثييل  فان  ج وت احف ،أيوب احقاهر  وارتقااا اح رع احلاحماأنثاء ثدخوا  وللتام، و 1240ها/637

، ل حا مردود سا ء فا  نةاو  احمسالميلمما كا،ثتياع احسالا وسمم حهم ثدخوا دمشق ال ثا  د ملك ملر،
دهاااى  لاااى ملاااك ، وحكااال ماكاااال أليثىساااتقواء  لاااى ملاااك ملااار ثاح ااادو احلاااق احكراهياااة حدر اااة االوهكااا ا ولااال

واحتهكم ثايل ملاوك احثياق  حلسخرية ثا كال هدفال  ،نا حم يكل م   احكراهية مل  امة احمسلميل ف سبأ ،دمشق
ةاااق مااا احقااوح ث قااد ت احخاار ساات د كااا منهمااا حآاو  وزااد تال قااق اأ ااداا احم اا رثة ثاايل احملكاايل، ،اأيااوثى
أيااوب  يشااال ح لااار دمشااق، ممااا د ااا احلاااحم عسااما يا ح قااد اتةازيااة ملاااح ة مااا  احلاااحمو هاا   ،احخار يااة
وأل  ،تكاول دمشاق وأ ماحهاا حللااحم عساما ياا نلاق  لياا وثمقت ى م م،1243ها/641أيوب سنة احلاحم 

 ارثق دراهام احملااح ة – أياوبوأل تكول احخ ثة واحسكة حللاحم ،اح مليول واح لثيول  لى و  هم  ي ا
احملاااح ة أ لااق  عتةازيااة وثمقت ااى ،يااا  ماار ماال م ثساااأل ي لااق سااراا احم و   - احملكيااة فااى  حااك احوزااق

ر، حكل احو ير أميل احدوحة احسلمان  أوغر ف  لدر احلاحم عسما يا، وزاا حا سراا احم يا  مر وتاهيأ حلسة
سااثب حلشااك أل  احم ثسااا ثاحقل ااة، وحااي  ثماا احلاااحم أيااوبثاال اسااليمال ال تخر ااا ماال ياادك، فأ يااد  خاااتمهاا ا 

ت هيا  حا زنا ، فثادأ فا  أيوب للثال ال تليل  ثب ث د ثالثة أشهر، وكال احلاحماحملاح ة زد انق ق حه ا احس
وي يشول ثقااام سايةهم ث اد مقتاا سل انااهم، و لاى  ، يرول  لى احثالد يشا وراسا احخوار مييل، وكال هاالء ي  

يكاال  وحاام مااا احلااليثييل، ثاام ت اااحف اح انااب ارخاار ت اااحف احلاااحم عسااما يا مااا احمنلااور لااا ب  مااص 
يل ت لاو راو  اح ايع ثيحلالق ا، و ا متشااامال مال اح ارب،  ينماا كاناق رايااملك  مص س يدال ثه ا اح لف

 اايع احلاااحم عسااما يا وماال م ااا، وهاارب احلاااحم عسااما يا  لااى عثاار  وانكساار، و اادا مااا توز ااا ،اأيااوثى
 دخااوأثنااء اح لاار تاوف  احم ياا  مار، ثام دمشاق،  مديناة أيوب احلاحم يع  و الر احه يمة عحى ث لثك،

ناااا احخاااوار مييل مااال دخوحهااااو م، 1245هاااا/643احمديناااة سااانة  ياااوباحلااااحم أ ااايع  ث اااد فتااار  فنهثاااوا احقااارح  ،م 
ان ااام عحياااا احنالااار لاااا ب و م اااا وي يااادوه حملكاااا،  ال  دياااد ال  لةااا  قااادوااحم ااااور ، وأرسااالوا حللااااحم عساااما يا حي

احكرك، و لى اح انب ارخر اتةق لا ب  مص ما ملكا ملر و لب  لاى احق ااء  لاى احخاوار مييل، وتام 
وزث  ،حللاحم أيوبتسليما   ورف ،حملك  لب فأكرما وفر ،خرحأمر   ا يااحلاحم عسم م وه  ،حهم ما أرادوا 

 . 7 لى احخوار مييل احةاريل عحيا

                                           
، تاري  احدوحة اأيوثية ودوحة احمماحيك احث رياة  تاى مختار اأخثار ،ها(725 ق ثيثر  نااب احسل نة ف  ملر ، احمنلور  6

 .7، م1993 : احدار احملرية احلثنانية ، احقاهر  ،1.   لاحم، ت قيق:  ثداحم يدها، 702سنة 
 – 347 ، د ق: ماسسة اأ لمى حلم ثو اق،  ، ثيروقدوا اإلسالم ،ها(746 ق اح اف  شم  احديل أث   ثدات ، اح هث  7

353 . 
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ل أيت ام حنااا  ،فتار   كام احلااحم عسااما يا حدمشاقفااى أ اداا احسياساية ا ماساثق  كااره مال وفاى  اوء
و لاى  ،اح ثاساية فاى اح اراقكانق تتم ثم ا ا  ال احخالفاة ،يل ثيتا احسياسية ثما فيها مل ت احف ما احللازرار 

ت اها احةكارح ا، عال أل 8زد أ  اه اح ق احشر ى فى  كم مملكتا، حقاب احخليةة  لى دراهماأاحرغم مل و ود 
، ومهماا يكال  لاة ملاك ملار وخالفاة  ثاساية مو اد كال ث يدال  ل مةهوم احو د  احسياساية واحشار ية ت اق م

وزااد  الاار احلاااحم عسااما يا خااالا فتاار   ،م1250ه/ 648ة ياادال  اال دمشااق ساانفقااد توفاااه ات ث  ،ماال أماار
 – 1226ه/  640  – 623وهما : اثو   ةر احمنلور احمستنلار ثاات   اح ثاسييل ملكا اثنيل مل احخلةاء

 – 640ثاو أ ماد احمست لام ثاات  وأ ،أ  اء مل ثالد احمسالميل ستيالء احتتار  لىادأ وفى  هده ث م( 1242
نتهااق دوحااة اح ثاسااييل فااى ام  1258ه /  656وثمقتلااا  لااى يااد احتتااار ساانة  م( 1258 – 1242ه/  656
اى دراهم دمشاق اأيوثياة ثو اا  ااموثاحنسثة عح .9 اح راق ثقواحاب  10رثق مال لاةاام رزيقاة مال احة اة، فقاد   

ى خ ا مرثا ح احو هيلك  حها،  يا ي ي  ثكتاثاق مر  اثاثتل  ا ام   ، واتخ ق شكالل  رب احدراهم  لى احو هيل
،ووردق كتاثااق احهاامع  احخار ياة مال  ثيثااق متماساة ،اارتيلداخاا دا  خار مال  ثيثااق متماساةآيليا مرثاا 

حقاااب احخلةاااء اح ثاسااييل أ كتاثاااق احاادراهم  لااىوتشااتما ، ثااا واحااداار ثاايل احمر   فااى اأ اا اء اأرث ااة احم لااور 
م  1225/ ه622من  سانة  11ثخ  احنس  ، وهى مدونة واحملوك اأيوثييل واحشهادتيل وتاري  ومكال اح رب

قاا فياا احمساتقيماق وت ااا تأ اد أناواع احخا  اح رثا ، واحا    وي اد خا  احنسا  ،فاى  هاد احملاك احكاماا م ماد 
اأزوا  م ا اح وايا، وزد ا تا ه ا احخ  ما خ  احثلا مكال احلدار  ف  احتدويل  لى احةنول احت ثيقية من  

 .ر احميالد احقرل احساثا احه ر /احثاحا  ش

ودراهم احلااحم عساما يا ثو اا  وفى دراساق ساثقة حث   احثا ثيل فى دراهم دمشق اأيوثية ثو ا  ام
اح اارف احوا ااد فااى كتاثااة كثاار ماال  ريقااة حأسااتخدم فيهااا ااحاادراهم زااد نلااوص كتاثاااق هاا ه ، تثاايل أل خاااص

                                           

 ،: احمكتثاااة اح لااارية احمنلاااور  ،1.  ،ت اااور فلاااو  ثاااالد احشاااام وملااار خاااالا اح لااار اإلساااالمى ، ويااادق، م ماااد  سااايل8 
 . 454،  م2019

: مكتثاة احقااهر   ، 1.  : م مد  ا ب ،، ت قيقاحتثر احمسثوك فى تاري  احملوك ،(ه 732عسما يا ثل  لى   ق  ،أثو احةدا 9
 ، كاى  سال :أخر ا،  م  م اأنساب واأسراق اح اكمة فى احتاري  اإلسالمىعدوارد،  ، امثاور ؛ 58، م1995، احثقافة احدينية

   . 4 ، م2008 ، ث ة دار احكتب واحوثااق احقومية: ماحقاهر   ،1.ج ،2. 
، م1993: احهياة احملرية اح امة حلكتاب،  احقاهر  ،1.  ، رق ليانة وترميم اأثار واحمقتنياق احةنية  ،شاهيل،  ثد احم   10

 ،ما اح وياة وي هار  لياا ت تايم اساودق واحس ب ويتأثر ثاح وااثي  الما زاثا حل ر  حونا احة ة ، و دير ثاح كر أل م دل165
  .ي يد احدراهم  مااَل اثريال 

قا فيا احمستقيماق وت ا اأزوا  م ا اح وايا، وزد ا تا ه ا احخ  ما خ  تأ د أنواع احخ  اح رث ، واح    ي د خ  احنس 11 
مايساة  ،داود : ان ار :ل احسااثا احه ر /احثاحاا  شار احمايالد احثلا مكال احلدار  ف  احتادويل  لاى احةناول احت ثيقياة منا  احقار 

 ،1.  ،هااا(18-ه7احكتاثاااق اح رثيااة  لااى ارثااار اإلسااالمية ماال احقاارل اأوا  تااى أواخاار احقاارل احثااان   شاار حله اار    ،م مااود
 . 57 م،1991 : مكتثة احنه ة احملرية ، احقاهر 
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احسااكول وهاى  لااى   الماة مثاا ،ثو اا  المااق تشااكيا فاوق اح ااروف ،كلق فيهاا اح ااروف، كماا ش اا12احكلماة
احسايل مال غيار  رازاة ،  ارف وهاى  لاى شاكا   ، ومثاا  الماة احشادو مقةوحاةأداار  مةتو ة مل أ لاى  شكا
، 13 اال ث  ااها احااث   قااا   ليهاا حتميياا  اح ااروف احمتشااثهةثو ااا ن ،اح ااروف   مااق فيهااا ث ا أ   وأي اال 
م مو اة  و الأ ،  ياا زادر ثااحوج متوسا ااملا ر  2.97حادرهم اإلساالمى احشار ى مال و ل ا هاو انق أزترثاوزد 

م دل احة اة  نسثة  دد ، كماحلنلف درهم 1.50: 1.40حلدرهم و  ا رامل  2.9لاحم عسما يا ثو ل دراهم حل
مال سانة  ، فهى14احةتر  احتى  رب فيها احلاحم عسما يا دراهما ثدمشق ما  لأ .% 80: 70ثاحنسثة حلو ل

  . م 1239/  636سنة م  دا  1245 – 1238ه /  643 – 635

نلااااافها أل تت اااامل كتاثاااااق احو ااااا أحقاااااب احخليةااااة اح ثاسااااى أو  وماااال احم تاااااد فااااى  اااار  هاااا ه احاااادراهم
أحقااااب   ليااا ولااالنا درهاام فريااد وردقوحكاال  ، لااى أل تاارد أحقاااب احلااااحم عسااما يا  لااى اح هاار ،احم الاار

عحاى  حاك  ار  دراهام أخارح  أ اف ، 15احلاحم عساما يا  لاى احو اا  لاى أساا  و اود احشاهادتيل ثاحهاامع
فةااى  رو  اح ااداء مااا ملااك ملاار وفااى سااثيا االسااتقواء  ليااا ثاالساات انة ،  احلاااحم عسااما يا ثدمشااق اارثها 

 م اق نلاوص وزد ، م1243 – 1242ه/ 641 – 640سنة   را يل مل احدراهم  رب،ثاحقوح احخار ية 
ثينماا  ،اأ  م كيخسارو سال ال ساال قة احارومحقاب احخليةة اح ثاسى واحسل ال أكتاثاق و ا ه ه احدراهم ثيل 

م تمق اتةازية احملااح ة احملكياة ثايل احلااحم عساما يا  1243/ ه641وفى سنة  حقاثا  لى اح هر،أوردق 
ملااح ة مال  ارا يل ،  م اق عتةازياة اح وثمقت ى ما نلاق  لياا  ارثق دراهام ،ملك ملر واحلاحم أيوب
حقااب أاشتملق  كتاثاق اح هار  لاى لم ثات واحلاحم عسما يا،ثينما حقاب احخليةة احمست أثيل  كتاثاق احو ا
 17يوثيةومنها كتاب احمسكوكاق اأ ،و دير ثاح كر أل احدراهم احمنشور  فى كتب احمسكوكاق .16احلاحم أيوب

حام تخارج  ر هاا  ،Zeno.ruمثاا موزاا  وك حك موازا احم اداق  لى اإلنترنق احتى تنشر فيها احدراهم اأيوثياة
  ما سثق  كره .

خاتالف ثينهاا يقتلار  لاى اال يتثيل حنا أل، وفى  وء ما تم  ر ا مل  ر  دراهم احلاحم عسما يا 
خر،ثينماا آنلوص احكتاثاق أو ترتيثها، مثاا و اود كنياة احخليةاة اح ثاساى فاى  ارا  و ادم و ودهاا فاى  ارا  

                                           
 ،1ع.،  ملخاص رسااحة دكتاورا ، " اوء م مو ااق مت اف اأثاار اأردناى احمساكوكاق اأيوثياة فاى" ،، خلاف فاار  اح راونة12 

 . 81 ،م1991 ،م لة احيرموك حلمسكوكاق، اأردل
  441 – 434 م،2010 : مكتثة   ير  احورد، احقاهر  ،1.  ،"ت ليم – ماحياق  –تاري   "احخ  اح رثى  ،، كماا  سلزنديا13 

Balog, Paul ،14  BALOG, P. , The coinage of the Ayyūbids, Royal Numismatic society, special publications, No. 12 

London 1980 , 40-315. 
واحتاااراا احشااا ثى  ثااااراحمت اااف احاااو نى حآاحمساااكوكاق اأيوثياااة واحمملوكياااة فاااى ، ،  ثاااد احااار مل عثاااراهيم ثااال لااااحم احثاااراهيم15 

 . 68 ،م2005 ه/1425 ملك فهد احو نية،: مكتثة احاحريا  ،1. ، ثرية مقارنةأدراسة : ثاحريا 
16  BALOG , The coinage, 244-246. 

 . 225-221، م1992، ثرية فنيةأكوكاق اأيوثية دراسة ، احمساح راونة، خلف فار  17
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يوثياااة مثلاااا كمثااا احااادراهم اأ، خااار اارا  راليت يااار مااال  ال حلكتاثااااق ثاثتاا احشاااكا اح اااام ح  اااراق احم ااادد ي ااا 
 .احم روثة فى ه ه احةتر 

شاكلا اح اام  ،حللااحم عساما يا 18ثنشار  ارا  درهام أياوثى -عل شاء ات  –زوم فى ه ا احث ا أوسوف 
، احخاار ى مال  ثيثااق ا واح هار م ا اة ثمارث يل متاوا ييلفكتاثااق مركا ح احو ا ،مثاا دراهام دمشاق اأيوثياة

، وكتاثااق احهاامع م لاور  فاى أرثااا تيل ، احخار ياة ماال  ثيثااق متماساةداخاا دااارتيل متاوا يمتماساة وهماا 
 وث اد  حاك احقااع وأخيارال عحاى احيمايل ،، وتقرأ كتاثاق احهامع مل احقمة ثم احيساار مسا اق ثيل احمرثا واحداار  

 يل : ا كم ثخ  احنس  ق ه ا اح را وس لق نلوص كتاثا

 ـهــــرالــظـ الــوجـــــــه
 مركز/  ]اإلمام[

 المستعصم

 باهلل الملك

 الصالح اسمعيل

 هامش / ]ال إله إال | هللا[ وحده |

 ال شريك له |محمد رسول هللا[]  

 الملك الصالح

 مركز/ عماد الدنيا والدين

 اسمعيل بن أبي بكر

 

 هامش / ]بسم هللا[ | ضرب دمشق |

 [ستمايهواربعين ]]سنة ...[ |و  

  ااااكم وحقثاااا ،"احمست لااام ثاااات"يةاااة اح ثاسااا  حقااااب احخلأ ثمركااا  احو اااامتوا ياااة   اااة أسااا رفاااى أرث وردق
 ويلااى حقثاااه ، ، و"احلاااحم"فااراد اأساار  اأيوثيااةأ لااق  لااى  كااام احوالياااق ماال حقااب ي  "احملااك" وهااو  وهااى: دمشااق

ق فااى ثالثاااة "، وساا لو اااده"وي هاار منهااا كلمااة  و اااءق احشااهادتيل ثاحهاااامع حااف ماااد،أ" دول  يا"عساام سااماا
وهاى  ،"أثاى ثكار"أثياا  ثاإل اافة عحاى نساثا ،حقاب واسم ملك دمشق مار  أخارحأثمرك  اح هر  ،س ر متوا يةأ
و اءق احثسملة غيار احكاملاة ومكاال  ، 19احديل عحى احم اف حقاثا احتى وردق  لى احو ا ثاإل افة عحى حقثاأ

ي  ااف ،يسااثقا  اارف احواو رث اايلأ وهااو قرزاام اح شاارا اح اارب تاااري وي هاار ماال  ،وتاااري  اح اارب ثاحهااامع
حقاب واسم أويال   تس يا ه، 643ه أو 642ه أو 641وح حك يكول تاري  اح رب  ؛ ى ما ث دهمازثلا  ل

 ال  مياا  ار  دراهماا احتاى ساثق وها ا ماا ينةارد ثاا  ،يا مارتيل  لاى ها ا اح ارا ملك دمشق احلاحم عساما 
 .نشرها

                                           
 مم . 20 رام وز ره  2.85و نا  م ةو  ثم مو ة خالة ثاأردل درهم أيوث  18
احلقااب  و اادير ثاحاا كر يخااتص أهااا احلااالا ماال ر اااا اح لاام واحااديل، ي ااد حقااب احلاااحم ن ااق خاااص حااث   احملااوك ولااةة 19

حتميي هم  ل ثاز  أفاراد احشا ب وكلماة اح مااد فا  احل اة ها  اأثنياة احرفي اة ، وي ناى ها ا  و دهم احملوكثاحم اف حلدنيا واحديل 
اأحقاب اإلسالمية ف  احتاري  واحوثااق  ، سل احثاشا م مود ، ثاشااحن ر: ا: احلقب أل لا ثا يكول سندال فى أمور احدنيا واحديل

: ثياروق ،1.  ، م اي  احم اي  ،، ث ار   احثساتان ؛ 407 -154، م1978 : دار احنه اة احملارية، احقاهر  ،1.  ،وارثار
 . 631، م1987 مكتثة حثنال ،
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و مي هااا  ، ااد   اار  ماال احاادراهم فااى  ااا خالفااة احمست لاام ثاااتسااما يا عاحلاااحم   هاا ا وزااد  اارب      
وا ااد ماال دراهاام احملاااح ة   اادا  اارا  ، اارا  ماال  يااا نلااوص كتاثاااق احو ااا وترتيثهااااح هاا ا  االختلااف ت

 هنارح امايل  او  درهام م ةاو  فاى م مو اة منهاا ، ونساب عحياات   احتى ، سثق نشر  ديد مل احدراهماحملكية
 :20نلوص كتاثاتا هى

 

 ـوجـــــــهالـ

 

 الــظــهــــر
 مركز /  ]اإلمام[

 المستعصم

 باهلل الملك

 الصالح اسمعيل

 هامش / ال إله إال | هللا وحده |

 ال شريك له |محمد رسول هللا  

 مركز / الملك الصالح

 نجم الدين

 أيوب بن محمد

 هامش / بسم هللا| ضرب دمشق |

 هاربعين وستماياحد |وسنة 

فاى  و ااءق ساما،وا حقااب ملاك دمشاقأو  حقااب احخليةاة اح ثاساىأثمركا  احو اا  ث ة أسا رفى أر  وردق        
ويتثاايل حنااا ماال نلااوص احكتاثاااق ،أل ، "احلاااحم أيااوب  "ملااك ملاار سااموا حقااابأثمركاا  اح هاار  ثالثااة أساا ر

نلاااوص كتاثااااق مركااا  احو اااا ماااا أخاااتالف ثااايل اح ااارا يل يقتلااار  لاااى نلاااوص كتاثااااق مركااا  اح هااار، اال
 وك حك احهامشيل . نةسها فهى وترتيثها

احادرهم يختلاف  ال  ار    اها أ ف عحى  حاك أل  ارا ، احدرهم ه ا  دوا خ أ فى سكوال ير م  ه ا      
احلاااليثية  لاااى ساااا ا احث ااار مااااراق احم اااروثة فاااى اإل احمقلاااد  حااادراهم احلااااحم عساااما يا احااادراهم احلاااليثية

 وتقتلاار فيهااا أساا ر،واحتااى حهااا م ااايير خالااة ثهااا تمي هااا  اال دراهاام احلاااحم عسااما يا األلية ،احمتوساا 
احتاى تشاتما  ، ر  احدراهم احم تاد   دد أس ر كتاثاق وهى ،ثالثة أس ر لى كتاثاق مرك ح احو ا واح هر 

 . 21ليثىدرهم ل را  يخرج مل تلنيةا  وحه ا احسثب ؛أحقاب ملك دمشق واحخليةة اح ثاسىفق   لى 

تكارر مار حام يوها ا اأ ،همية ه ا احدرهم حو ود اسم احملك احلاحم عسما يا  لى احو اا واح هارأتر ا و 
  لاى خاريلآملاوك  ساماءأ ارب   تااد احلااحم عساما يا  لاىا،وزاد  - لاى  اد  لماى- لى احدراهم اأيوثية

راد أال احساال قة  ناادما  ااداا تاريخياة، يا  اارب دراهام ت مااا ثيناا وثاايل كيخسارو ساال أفاى دمشااق  هامدرا
ا ثيناا وثايل  رب دراهام ت ما ،تةازية احملاح ة احملكيةاتم  قد  ندما  ي ال أو  االستقواء ثا  لى ملك ملر،

 اارب احاادرهم ومو ااوع  فااى سااثباحال تاريخيااال كااال  اادث ياار م ألوحهاا ا احسااثب  ؛يااوب ملااك ملاارأاحلاااحم 
                                           

 .149، م 1992 /ه 1413 ، ، احريا2ع.، م لة احداره ،"درهم أيوثى يس ا ملاح ة ملكية " ، رأفق م مد،احنثراوح  20
  .69،  م2001: مكتثة احقاهر  حلكتاب،، احقاهر احنقود احلليثية فى احشام وملر ،، رأفق م مداحنثراوح 21
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 ااارا  هااا ا ماااا هااام احلااااحم عساااما يا اأخااارح و نااادما زماااق ث لااار ومقارناااة  ااار  درا احث اوثهااا ا احشاااكا،
 وهاو مال دراهام احملااح ة يتشااثا م اا فاى نلاوص كتاثااق احو اا وترتيثهاا،منهاا احدرهم، و دق  را ال وا دال 

 رب احدرهم ثه ا احشاكا  كال رثماو  ،نق  عتةازية احملاح ة تاري   رثا حي  ث يد  ل أل تاري  ثما ير م
يكاول وزتهاا  زاد أو ،هام احملااح ةاحقاثا  لى  را  در أ اا أف ملك ملريكيد ح ، احملاح ة تةازيةا نق  قب 
احتااى ت مااا  هاار اح بدول زواحاا ف اارب دراهاام دمشااق  ،كثياار  ماال زواحااب دراهاام احملاااح ة أ ااداد تااوافرق زااد
 . را ال  ديدال –مو وع احث ا  -ي د  را  احدرهم كرهونتي ة حما سثق    ، حقاب ملك ملرأ

 نتائج البحث : 

يف  ارا  حم يسثق نشره حللاحم عسما يا ملك دمشق ، وزد أثر ق أساثاب تلان زمق ثدراسة ونشر درهم -1
 .احدرهم ك را   ديد

 نقا   قبه  641سنة  لها ر  ق  رب  را  احدرهم أتم فى ه ا احث ا تو يم اأسثاب احتى مل  -2
 عتةازية احملاح ة احملكية .
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