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  :      الملخص

                                                                                   تلقييه هييلد الد اليية اليييوء علييه كيكييية د اليية كنييو، النقييود ازلييالمية، اييي  أن كنييو، العمييالت  ات  

                                                                                              أهميييية ق يييور سيييه د الييية المسيييكوكات، ويوجيييد اعبيييرا  مبزاييييد الييييوم ب هميييية الكنيييو، النقديييية لد الييية البيييا ي  

              عليم المسيكوكات                                                                             واالقب اد وعلم المسكوكات وتيداول العميالت سيه المجبمعيات القديمية، سمين المعيرو  أن

                                                                                                  هو من بين العلوم المساعدة األكثر أهمية للبا ي ، اي  يعطه معلومات واضيةة لب كييد اقياتا تا يخيية تنقل يا 

                الم اد  األدبية.

Abstract: 

This Paper shed light on how to study the hoards of Islamic Numismatics, The 

hoards of coins are of great importance in the study of Numismatics, There is growing 

recognition today of the importance of monetary hoards to study history, economics, 

numismatics, and currency trading in ancient societies, it is known that the science of 

coins is among the most important auxiliary sciences of history, providing clear 

information to confirm historical facts transmitted by literary sources. 
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         البم يد:
لللمننالاعموننرن للالالننكلاعم نن ن  تلىنننلمنناللنناالاعولنننكلاعم نن ادةلا،  ننرللىمانن لعل نن را  ل لل للللللللل للل للل للللل لل لللللل لللللل لللل ل لل ل لل للل لل للللللل لل للل لل ل للللل ل

للللحانثلاوينملمولنمن تلنا نح لع   اندلحتن يخل  را ان ل لل لللل لللل لللللللللل ل لل لل للل للللل ل لللل للللل نتلين لاعمان درلا،دلان لل للل للل لللللل للللمن لذعنفلننهالىنذالللل لللل لل لللل لللل ل
لاعولكلالىلاعرغكلماللىما و لعكلالتىلاالى م كلاعالزكلمالقلللاعمؤر اا لللل للللل لللل لللل ل لللللللل ل للل للللللللللللل للل للللل لللل لل ل.لللللل

لللإال ننزلاعومالتلذاتللىما لقانىلنملدرا  لاعم  ن  ت ل للل لل لللللل لل للل للل ل ل لللللل للل لللل ل للللللل لللل لللىن فلاا نرا لم زااندلاعاننكلللنلل لللللللل لللل لل لل للل للل
لل ىما لاع ننزلاعنتدا لعدرا  لاع  را  لل للللللل لل للللللللللللل للللللللل لللاالق ا دللنللللل للل لالكلاعم  ن  تللنلللل للل لل لللللن دانللاعوللللللللل ل للمالتلنملاعمج مو تللللل للللل للللل للل ل ل

لل لنللللللللاعتدام  لل ا لاالذعنفلمنال نالللمن ل ننتدمولننملىنذالاعلحنث لحانثل ننح نلللل ل لل لل لل لل للل ل للللللل لل لللللللل للل لل ل ل لل ل لل لللل لًللار نً لمننجزًالللللللل تنداكللللل لل ل لًلل ل ل
للللعلنت يلا،   ا لاعناجبلاعلحثلاني لاندلدرا  ل نزلمالاعنتندلعلحاننللالنىلمولنمن تل  را ان ل لل لللل للل للللل لل لل ل ل ل للللل لللللل للل للللل لل للللل للللل لل ل للللل ل لل لللللل لل ل للل للللل

للللاحاح لل عمنازاةلم لاعما درلاع  را ا : لل لللللل للل للللل للللل لل للللللل لل لل

                                                     ً   القطعة األادث بالكنز و بط ا مع ألباب دسن الكنز تا يخياً: 
لللنؤرخ ل  را للل لل لدنالللل لاع نزلللل للش للللللل لل لل ترالم؛للل للل لاالللل ليراخللل لل ل  را للل لل للحدثلللل لل لللقيو للل لنولىللللللو لللللللنتدا للل للللل

ل لال لاعم  لللللل ل  الللللإذالل:لللللل ل نزلللللللعدان لللل لاح نيلللل ل لل لالنىللل لامنالتلللل ل ل لل ونندللل ل لعلوانرللل ل للا،منني للللل ل ل ل لنلحندثللل لل للقيون لللل ل للل
لللمنجندةلللللللنتدا  لل ل رلتلللللوللل لل لنمللل لاع ن را للللللنيذالللللىن؛  09لللللللاعو كللل لل لاو لنرلللللل ل ن را لللللل لل لدننالللل للاع ننز لللل لنذعنفلللللل لللعوندكللللل للل

للللإ  ن  لامالتللل ل لاع  را لللللىذاللللللودلللل لل للل.للللل

لنمننا ل لمنناللللللللام نننن لللللىننن للل ل نناللللل ل لللل حدانندللل ل نن را للل لل لدنننالللل لاع نننزلللل للالللللل للنوننندللل ل لعلمانن درللل للل لللاع  را انن للللل لل لللللل
لللعمورن  لا، ل بللللل للل ل لاع مللل للدتللللل لإعىلللل ل  الللللإذاللللللنىذا-للللللدننولللل لم  الللل لا  ش  للللل لل لاع ننزللللل للمولننكلللللل لىنللل-1للل لىنمللل للل

                                                           
                                                                                                                       يوجد الكثير من الكنو، البه نة ل علي ا عين ررييا البجيا ة  يير الشيرعية للنقيود والبيه انبقلير مين تياجر ألتير، دون الب يري  عين مكيان   -1

                                                                                                                  ً االكبشا ، سبللك يكون مكيان االكبشيا  مج يول ليدينا، لكين نسيبطيع مين تيالل تكيوين الكنيز نكسيم أن نةياول معرسية مكيان دسنيم،  قليميياً 
                                                                                                               : عندما نة ل على كنز من الكبرة العباليية يةبيوي عليى نسيبة كبييرة مين اليد اهم المييروبة سيه الب يرة بيالعراو، سربميا يكيون              ً على األقل، مثالً 

                                                                                                                      مكان الدسن بالقرب من الب رة، ولكن   ا كانر النقود األايدث سيه الكنيز مييروبة سيه الير سنكبيرق أنيم نقيل عين ررييا البجيا ة  ليى الير 
                                                                                                           د على بقايا البربة الموجودة على القطع سإ ا كانر تيراء س ه مدسونة سه  قليم الجزيرة بينما البربة الةمراء تيدل                          ودسن هناك، ويمكننا االعبما

                                                                                                                        على شمال لو ية كةلر، وبالطبع هلا بةاجة لخبرة سه مجال البنقير األثري. أما سيميا يخيص الكنيو، المكونية مين  الكليوي نسيبطيع تةدييد 
                                                  َ                                           داول الكلوي لم يبم تا ج األقاليم  ال بشكل ناد  وأيياَ بةاجة لمعرسة بمجيال البنقيير األثيري ايي  يوجيد                            ازقليم اسر دو  ضرب ا كون تب

  م                                                                                                                ً           الكثير من المكبشكات الكردية سه المواقع األثرية تعطينا معلومات عين أمياكن تيداول الكليوي. ايي  أن الكليوي تيداولر أايانياً تيا ج ازقليي
                                                                         هجري، والبه اكبشكر سه موقع الرصاسة سه لو ية وعلى ضكة ن ر الكرات.....ال ،      136           ميروبة عام                                 اللي ضربر بم، كما سلوي الب رة ال

                     هجريية ب نييم  بميا يكييون      136                                                                                          هيلد المعطييات األثرييية تسياعدنا علييى تةدييد مكييان دسين مج ييول لكنيز مين الكلييوي يةبيوي علييى سليوي الب ييرة 
                            مكان الدسن بالرصاسة. ال  . 
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لل نننل ب للل للللمناننن  للل ل ننن عحرنبللللل لل ل للناعحاننن ر للللل لل ل لل نننل بلللللكللللل للل للللللاق اننن دا  للل ل  ن فننن  للللل لل ل للقامننن للللل للاعننندراىكلللل لل للللمننن كللللل للل
للاعدان ر  لل لبلللللكلللللللل لل ل فشمللل ل للا،مرا  لللل لل لل ل  عي اناللل ل ل لل لاع لللل...لللل لل.لل

  :                                   معرسة ماهية الكنز للبجا ة أم لالدتا   
للا لدننناللل لاع نننزلللل ل نن الللللل ًللمتا ً نن لللل لعالح ا ينن تلللللل لل لللل ل لنننملللللللللاعو دانن للل لجمانن للل لمج مونن تللللل لل للل للاعوانننرللل ل لاعن ننيىللللل ل ل ل للل لل

لن  ننمى لل لل ننننزلللل للاالد نن ر لللل لل لل لع نناللل ل للانجنندللل ل للًللا نن ًلللل لل ننننزلللل لللم  شننف لللل للا نن ردادى لللللانن كللللعننكللللل لللل لل لمنناللل لقلننلللل لللللللاننح لي  لللل ل لليللل للل
للل لينى لللللللنيك للش لللللل لل للي رئللل لل  عحرنب لللل لل ل للا  ياوناللللعكللنلللللل للل لل لللاعوندةللل لل نلبلللللعي للللل لل لاعمننتللل ل ل للن عحربلللل ل ل للنللللل لاع يجانرللل لل للل لللل

ل  مىللنل لل لل ننزللل لاع دانللللل ل لل.Circulationللللللل

لن  يا  لل لل لاع مازللل للااللللللل ل نزلللل لاع دانللللل ل لاالد  رللنلللللللل لل لل لماللل ل اللللل ل ل  نااللل لل لاع نزلللل لللنف و لللللل لحاثلللل ل  نالللل ل لللن ل لللل للل
لاعومالت ل لاع ملللللل لل افتللللل للل لل نزلللللللًلحدا  ًلللل للاع دانل للللل ل لليللللللل للللمؤر  للل لللف رةللل لدناللللل للاع ننز لللل للل زاندلللللل لاناللل لمنالللللللللل عم ين لل  09للل للل
لاعومالت ل لللاعمنجندةلللللل لل ل ننزللللللللانم للل 1للل لاالد ن رلللل لل لل ل  نناللللمن لللللللًلغ علن ًلللل ل ل لللن نل للل للللإ ن ن للل للاعنتنندللل لعل ننزلللللل للشن للللللل لل لم  ن نيللل ل لل لللل

للللًل ترال ًل لللًل ننا ًللللل لليلل.للل للاللل لللن ل للل للاعنتندللل لللللاعحدا  لللللل ل نازيلللل ل لل للللًل ترال ًلللل للاعنتندلللل للللاعمؤر  لللللل لاعلدءلللللمنذللللل للجم لللللل لل لاع نزللل لل.لللل

  :2                                                            لكسر النقود الموجودة سه الكنز والبه تكوو أهمية القطع الكاملة              األهمية الق ور 

للانجننندلل ل ل  انننرللل ل لمنننالللل لاإلشننن راتللل لل لل ل لننننمللل لاعماننن درللل للل للاع  را اننن للللل ل لل لالنننىلللللل للللا ننن  داكلللل لل للاعترا ننن للل لل لننننمللللل للل
لاعمو مالت ل لللاع ج را لللللللل لل لل ن ءللللل لا،زم تلللللل للل ل للللللاالق ان دا  للل للل لالنىللل ل نلاللللل لاعم ن لللللل لقن للل:لللللل لاعاننعملللل لل ل           ).... أنيم لل3لل

                                                      والبخدام ا بالمعامالت البجا ية ولكن بعد و،ن ا، مع وجود                                       سه وقر األ،مات المالية أجيز قرق النقود 
لل عيل للل                                      تةريم بالبخدام ا ولم تقبل بالزكاة...( لل لللانجدللللل ليرات االلل للللل لاعتر للللللمني للل ل للنا، رىللللل ل ل لىملللل لاعتي للل ل للللل

                                                           
                         ً                        اسة الكنو، المد ولة لابقًا، انظر على لبيل المثال:                     هلد الكرضيات نوقشر بك  -1

GYSELEN, (Rika) KALUS, L.: Deux trésors monétaires des premier temps de l’islam, Paris, 1983, p. 

73-75; Ilisch (Lutz): Ein Dirhamfund des frûhen 10. Jahrhunderts aus der Gegend von Diyarbakir, 

Muensterschen Numismatische Zeitung 9, 1979, no. 1 ,p. VII-XI. 1979 .   

   م.    2012                  بانثيون السو بون،        األولى،                                               كنز الب يرة الكيه،  لالة دكبو اد، جامعة با يس      ،                   الشومري )عالء الدين(    -2

     ليى    ه   322                                  كباب تا ي  الدولة العبالية من لنة      ،                            أتبا  الراضى باهلل والمبقى باهلل   ،  م(   946  /  ه   335                              ال ولى )أبو بكر مةمد بن يةى ت     -3
  .  71    م، ص    1935        القاهرة                     ، تةقيا: ج. هيو ث،                ، من كباب األو او ه   333    لنة 
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للعلنتند لمالللللل ل اللللل ل للدرا  للل لل لاع  رللل ل لن  يا للللل لل لل لاع ور للل ل لالىلللللل لللاق ا دلللل للاعف رةللللل لاع ملللللل لدناللللل للاع نز للللللي لللل لىللللللل للل
ل  ا لللاق ا دلللل لالىللللللق يكللللل لا   دمتلللللكللللللللاعنتد لللل للل لل للاعنتندللل لالىلللللل لل  سلللل لل لللللللنزني  للل

لللانجد لنظرا تللل للل ل لل اللل لللاق ا دلللل للاعتراللللل لاعو شنرللللل ل لاعمناالديلللللل لل لل لغانرلللل لالنىللللللقن يكلللل لنلالللللللاعنتندلللل لاع  نرلللل ل للللل
لىنم للدراىنكللل لل ل ننليللل لنع ناللللللنزا لللل ل لل ننءلللللىننذالللل للنيننكللل لللالق ان دللل للاعتننراللللل لاعو شنرللللل ل للاعمنناالدي لللللل لل لل للنرلمن لللل لل ل  نننتللل للللل

لعشراء لل ل للشا ءللل للل لاتلللل للل ورى لللل لاالللل لللدرىكللل للل.لل

لن نن يا لللال لل لل للدرا نن للل لل للاعترا نن للل لل لإالللللل لمنناللل ل نناللللل ل للاع ننننزللل لحاننثلللللللللاعنتدانن لللللل للللل زندننن لللل لللينن للل لنلنن عتي للل ل للللللل
للللا،اننلا  ل لاع ننمللل للللقر نني  لللل ننكللللل ل ل نننزلللللللنلقنندكللل لاح نننيلللل ل لل لالننىللل للاع  ننر؛لللل ل لىنننللللل ل نننزللل ل ننان نلللل لاعمنندنناللل 1لللل ل للل لللونندلللل للل

لع ننالل.للك   048لل-لل   049لللللانن ك ل للاع ننننزللل لا،حنندثلللللل لل ل لل منن للل لنننمللل ل نننزللل لللانن مندالللل لاح نننتلل2ل( 8ل)للل ل لل لالننىللل لللللانندادلللل للل
لل لاننرة لمنناللللل للاع  ننر للل ل لللن  نننز للللل لاع  ننرللللل ل لل غلننبللللل لل لل ننننزلللل للاعتننرالللل لاع   نن للللل ل لناعو شننرلللللل ل للاعماالدانناا للللللل لللل للنانجنندلللللل ل لللل
للال  ل للاع ننزللل لع لفلللللللللاعو يدةلللللل للاعف رةللللل لللاعم  شف لللللل لنمللللللل لللللنرل للل للللاعشرقا للل ل لناعدنللللل ل لللللللللا، ن ندن نا لللللل ل لاع نمللل للللل زندنن للللل للل
ل لارلللللللودد لماللللل لاع  رلللللىذهللل ل لاع مللللل للا ج نزلللالللللل لل لللقيرى لللل ل للللللحا ن للل لللل(.للللملكلل 2ل)للل

للذعف ل  ناللللل ل للدرا  لللل لل للاعترا  للل لل لماللللل لل نسللل ل لللمورنن للل لللاق ان دلللل للللاعون عكللللل لاإل نالمملللل لل ل ل لناع نملللللللللاعتنداك للل لللللل
لام الللال للللدرا  ي للللل لل للدناللل ل للاع ننزلللل لحاثللللللللللاعنتدا  لللللل لاجنبلللل ل لل ن را للللللللاعتان كللل لل لاع  نرلللللل  نن للللل ل لح نبل)للللل ل لقناعنبللل للل للل

لاع رب ل ل للوملللللللللاعتا كلللل كلل(للل لجدانلللللل ل لللللإحا يا للللل ل لع لفللل لاع  رللللل ل لح نبللللل ل للاع ن را  للل لل لللعمح نعن لللللل لل لللل حداندلللل للاعف نرةللل لللللل
لاع ننم لقننر لللل ننكللللل ل لنقنن للل لللاعنتننند لللللىننذهلللل لللناعمت رننن لللللل لمنن لللللللل لاعمانن درللل للل لللاع  را انن للللل لل لللعمورننن لللللل للاع ننلب للللل لل لننننملللل لللل
لح ل لاعحانللللللادكلللل ل ل ل لالىلللل لللدالع لللل للل  را ا للل لل لمالللل لاعما درللل للل لللاع  را ا للللل لل لللنجندلللللل لل للللزمن للل لللللاق ان دا للل لللل نن للللل للل

لاعتر  ل للللاعمحددةللللل لنن  يا للللل لل لل للالللل لنف ر للل ل لللانجدللللللنوللللل للللزم للل لللللاق ا دا للل للل.للللللاعو كللللللليذاللللل

لعأل ننن  ل ل لنالحنننظللل ل ل لللاالى مننن كلللللاننندكللل لل ل لللنجنننندللل ل ل لاع  نننرللل ل لننننمللللل للاع نننننزللل لللا ننن لو دى  للللللناننن كلللللل لللللل للًل  اننن ًلللل لللل
ل الل ل للاع ج رةللل لل لغارللللل للللاعمشرنا لللل ل لللعلنتنند للللل للناتننكلللللل لاع ن جرللللل ل لل   ان رلللللل لللل للاعنتنندلللل للللللنا ن لو دلللللللللاع  ملن لللللل للاع  نر لللل ل للللل
لنلذعف لاع نزللللللافتدلللللل لن  يا للللنالللللللللقام و لللللل لل لل للل ذللل للش للللللللللاعولما لللللللللاعف يدةللل لل ل  ملللل لل.لللمنوللللل

                                                           
1- 

  LOWICK, (Nicholas):The Sināw hoard of early Islamic silver coins, The Journal of Oman 

Studies 6, Muscat. Islamic Coins and Trade in the Medieval World, London 1983, pp.231-240. 
2- 

  ILISCH (Lutz): Whole and Fragmented Dirhams in Near Eastern Hoards «Hoard Amūda 

II», Commentationes de Nummis Seaculorum IX-XI, Nova Series 6, London 1989, P. 127. 
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                   د الة قوالر اليرب:

لل  نن ادلاع ننننزلاعنتدانن لالننىلمورننن لاننددلقناعننبلاع ننربلل ننللانن كلعلتينن لاعم  ننمن لنننمللل لللللل لللللل ل للللللل لل ل للل ل ل لللل للل للللل لللل لللل لل للللللللللل للللللل لل ل
لللاع نز لحاثل زندنن لموظنكلاع نننزللونددل لانرلمنالاعنتنندلاعم نرنل لننىلنفنسلان كلندارلاع نرب ل ل ل لللل للل لللل لل لللل لللللل ل لللللل لللللل ل لل للللللل لللل للللللل لللللللل للل لل للل لللل

للنمال الللاعمت رن للاني لن ناللعمورن لاددلاعتناعبل للل للللللل لللل للللل ل ل لللللللللللل للللللل ل ل لل لمال الللاعمو دع لنملا، نفللل-لل لل ل للل لللللللللللل ل ل لل لللللنمنال نكللل-ل لل
لمورنننن لانننددلامننن ل لل ل لللل لللل لاع نننربلننننمل نننللدارل نننربلللل ل ل لل لللل ل لل ل لل ل ل لل و مننندلدرا ننن لإحاننن يا لقناعنننبلاع نننربلالنننىللل.ل1لل لل لل ل ل لللل للل للللللل ل لللل لل لللل للل

لللاعمو دع لاعرا  ا لاعمن نا للنا ي ل ل لل للللل ل ل للللللل للل لللل لنىمل  ع  عم:للEsty2للللللللللل لللللللل لل للل

 (n) = عدد القطع المقا نة                   

 (d) = المقا نة       القطع     على          الموجودة         القوالر     عدد          

 (s) = لل     األترر       القطع     على       مبكر       ير        منكردة      قطعة     على     سقط       موجود     ضرب      قالر  

 (D) = الكبرة      ببلك         الموجود         القوالر     عدد       مبولط       

(D) = (d obv/ [1-d1 obv/n]) x (1+ d1 obv/[2d obv]) : المعادلةل  

                                                                                       مقا نة بين الكنز المكبشف والكنيو، العاتيدة لينكس سبيرة اليدسن ب مياكن أتيرر، للوصيول  ليى معرسية 
                             الميزان البجا ي بين األقاليم:

لاجب ل لللمت رن للل لاع نزللللل لاعمدرنسلللللل لل لم لللللل للاع ننزلللللل  ن للل للاعمدرن  لللللل لل لاع ملللللل لل وندللللل لعنفسلللل للن رةللللل للاعدنا لللل لللللل
لللعمورن  ل لللللل لدارللل ل ربلللل ل للمتدمن للل لننمللللل للاع نننزللل لىنللللللل ل  ننتللل للنتندىن للللل لل لللم دانعن لللل لل ن رجلللللل لللللاإلقلناكلللل للللمحلان لللللكللل للل
للنتي  لنلنفسلللل لاعنقتلللللل لل لللاعمت رن لللل للنااللللللل للللللا،قن عاكلللل لللعمورنن للل لاعنشن يللللل لل لناعمانزااللللل لل لاع جن ريللللللل ل لل لع نلللللل ل لللن عف رةلللللللإقلناكللل للللللل

لللاعمدرن نن   لل للنجنندللللللللنوننندم لللللل لالننىللل ل ننلاللللل لاعم نن لللللل للنتننندللللللل للللم ننرنل لللل ل للماننرللل ل لللمنجننندةلللل ل ل للل  ننرةللل لنننمللللل لل ننننزللل لللل
لللم  شف  لنمللللل للاعوراخ للل لل لنا سللللل لذعفللللل لنملللل لل ننزللل لمارلللل ل للانجندلللالللل ل لإالللل لاعتلانلللل للللم نرنل للللللل ل لللن عوراخ للل لل لللللىنذالللللل

لانندل لالننىلللل للالللل لماننرللل ل لل لننفللل للاعف ننرةللللل لا نن نردتلللللل للل لل لمنناللل لاعوننراخللل لل ل لل  ننرلللل للممنن للللل لانندرتللل ل لنل ع نن عملللل لننن عمازااللللللللل لل للللللل
لاع ج ري ل لل لعمارللللل ل لم لللل لاعوراخللل لل ل   رللللل ل لل لفلللل للاعف رةللللل للل.للللل

                                                           
  .   130  -     100  ص    ص   ،                 كنز الب يرة الكيه                      للمزيد أنظر: الشومري،   -1

2- 
  ESTY, W., 2006, «How to estimate the original number of dies and the coverage of a sample », 

Numismatic Chronicle, vol. 166, London, pp. 359-364. 
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                  اتجاد لير العمالت:

لمنا ل ناللللل ل لللمت رننن للل لاعن نبللللل ل لللاعمينان للللل للعلنتننندلللللل لمنالللللل للدنرللل لاع نربللل ل ل ل ننمالللل لاع ننزلللل للمت رن ينن لللل نكلللللل للل للللل
لمنن  للاع ننننزللل لا، ننرىلللللل ل ل ل لللاعم  شننف للل لل منن  اللللللل للل لل ننرىلللل ل ل لل وننندللل ل لعنننفسللل لللاعف ننرة للللل لللمورننن للللللللام نننن لللللل لل نجننولللل ل ل ننارللل لللل

لاعومننالت ل ل للننذعفللللل للاعنقننت للللل لل لًلمنن الًللللل لن  شنن لللللللاننندم لل:للل ل لنننمللللل لللاع نننادللل ل ل نننزلللل للدراىننكلللل لل للللإ ننالما للل ل لاح نننيللل ل لل لالننىللل لللل
ل لانننرلللللانندد لمننناللللل للاعنتنننندللل ل لللللللاع ننن م نا للللل للًلنلا ننن ًللللل لالنننىللللل لللن نننل لللل للدراىنننكلل%ل  89للل لل للللم نننرنل للل ل للاعونننراخ لللللللللنننهقلاكللل لل ل لللل

لنن  يا  لل لل للالللل لنتنلللل ل لل الللل ل ارلللل لاعومالتلللل ل لللللللاع  م نا لللللل ل  ننتلللل للًللا ن ًلللللل للج ننبل)لللل للل لاعيرانخللل لل ل لاعمل شنرلللل ل لاعنذيللللللل للللل
لللل  ننل و لعلنانننلللل ل ل ل لللل،نرلنن لللل لنىنننللل ل لللل نننارزك للل لل للننعغنن للل لل للللغنن ر للل لل لشننم للللل لللرن ننا للللل ل  نن ل لللل ننكلللل لللل  جنن هلللللل لاعللياننخللللل لل لللللل
لناعنندنل ل لللللللللاإل ننن ندن نا لللللل ل ل  نننلفلل(لل لل ليراننخللل لل لغانننرللل لمل شنننرلللل ل لنىنننللللل ل لاننناللل ليرانننخللل لل لل را نن ا للل لل لل للاعجلننن ل لللللللإقلننناكللل للل لللل
للاعوننراخ  لل ل لللذرلاجنن ا لللل لل للل ل فلنناسلللل ل  نن ل لللل ننكلللللل لمننالللللل للننعغنن للل لل لللغنن رللل لل لنفننسلللل لاعيراننخلللل لل ل لاعمل شننرلللل ل للاعمننذ نرللللللل للل لللللللًل نن عف ًللللل

لح ى لاعدنللللل ل لللللللللاإل  ندن نا للللل ل لللل.للل

                قيمبم الشراتية:            و،ن الكنز و 

لاجب ل للاللل للنتنكللل للللنزالللل لاع نزللل ًلل  ماًل لللللل لللعمورن للللل لانازيلللل كللللل ل لل لللل عن ل للل للعلنتندلللللل لللللاعشراا  لللللل ل لًلم الًللللل ل نزلللللللعدان لللل لللل
لمننا للاعنندراىكللل لل للنتنننكللل لغ    4499للللللنزنننوللللل لللل ت نناكلللل لاع نننزلللللنزاللللل لالننىلللللل لنىنننللللغ     2900لللل لللاعنندرىكلللللنزالللل للاعشننرام للللل لل ل لللللًلاذاًللللل
لاع ننزلللللىذا لا ن نيلللللل ل لل لللل ترالن للل لللدرىنكلل    8099لللل لشنرامللل لل للنونندلللل نكللل ل ل لعلمان درللل للل لللاع  را ان للللل لل لا، نو رللللللراءةللعتنلللللل للل ل لل ن را للل لل للللل
لدنا لاع نزلللل للقلل للللم للنللللللل لح ىلللل ل  يا لنلللل لل لللمورن لللل لاع نزللللللقام لللل للللللاعشرايا  لللللل ل لام الللل للًللا  ًلللللل لللل حداندلللل لم عنفللل لاع ننزللللل لىنللللللل للل
لىن لللش اا لللللللمل ا للل ل للنللل لل.للللا م للل

للاع نننزلل :     الكنيز    في         النقود     وزن       دراسة       طريقة للللل زندنن لللللللللاعنتدان لللللل للللمورنن للل لللعننزاللللللللحتاتان للللل لللاعنتنند للل لللللل
لمنا لحاننثللل لللنينن لللل ل لاننرلللللاننددلللللعننن لللللل تنندكلللل لمنناللللل للاعنتنندللل لل وننندلللملللاع ننلللللل ل لعنننفسللل لللللاعحنن  ك للللل لدارلللل لاع ننربلللل ل ل للللاعونن ك للنللللل لنمننالللل ل للل

ل الل ل لللللمت رن ي للل للن  للللل ليا ل لللمورنن لللل لللاعننزالللل للللاع ن يدلللل لل عن نللللللللًلم  نان ًلللنللللللللًلزمنان ًللللل لللعلندرىكللللل لللل للاعشنرام للللل لل ل لع نالللل ل لاجنبللل ل للاللل للل
للعل ي لللللللن نلو ل للللاع ن يدلللل لننملللل لاعدرا ن تللل لل لل لمناللللل لحانثللل لللاا من دلللل لل لم ن نيللل ل ل لا،نزاالللل للل ل للل ننزاللل لم لن للل لللن عف رةللللل لللاعمدرن ن  للللللل لل لللللللل

لن ،اح ل ل لىنلللل للاللل؛ل لذعفلللللا كللل للن ءلللل لالىللللل لامللللل لجدنللللل ل لإحا يملللل للل ل لللعمورن للل للاعنتندللللل لذاتلللللل لللاعنزالللل لا،النىلللل لل ل لناع نمللل لللللللل
للل ر   ل ربلللللللالاي لللزل ل للاعنتندللل للذعفلللللل لاعنقتللللل لل للل.للل
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                         رريقة عرق كبالوج النقود:

لمننا لاعمونننرن للل لل ل للاللللل للاعنتنننندلللللانننددللل للنننلو لللللل للاع نننننزللللل لاانننللللللل ل لإعنننىللل لاشنننراتلللل لل ل للاآلال  للل ل ل لمننناللنلللل لللاعن حاننن للل لللللل
لاح نن جلللللللللاعولمانن  للل لاعم  اننناللل ل ل لل لللمورننن للللل لم نننن تلللل للل لاع نننزلللل للشنن للللللل لل ل ننيلللل للنم  اننر لللل ل لل لع ننالللل ل لاننر لللللانن كلللللللاننندم للل ل للل

للاعانرللللن لل   ل لم لللل للشرحللل لم  ارللل ل لل لع لللل لللقيو لللل ل  نبللللمن للنلللل للالاين لللل لمناللل للل لن ننالللللىنن للل ل ل لللح جن للل لل لللعونددللل لانفح تللل لل لللل
لمنننازي ل لل لللعوننددللل لللنتننند للاعللل لا ننلبللللمنن للللللنىننذالللل لل لللاالجينن دللل ل ل لللعلتنن رء للل لنننىلللللل لحننااللل لام ننالللل ل للالللل لنوننر للل ل ل للقيونن لل    8999للل ل لللللنتنندللل

لنى لاشرناللل لل ل للافح للل للنتي لللل لنذعفلللل لاآل مللللللللا لون لللللإذاللللل لل لل:ل

لنور  ل لنىلللل للاع   عنجلللللللمتدم للل لعلو لللللللل للاعرمنزللللل لل لاع ملللل للللللا   دامي لللللل ا كللللل لل لم لللللناوللل لللللشرحي ؛للل لللنن ن  دكللل لل لللل
لللاعرمزلعنا لاعتيو  لنولىل لاللاعم  لل) للللللل للل لل لللللللل للللل ل ل للل لل للللللللل(لاونملنتدلن م ل)ر(لرقكلاعحفظ ل)غ(لاعننزا ل)ك(لΔلل للللل لللل لل لللللل للل لللل ل للللللل للللل

لللاعتا س ل)س(لا ج هلاع ربللح بلات ربلاع  ا . لل لللل ل للل لل ل ل للل ل ل لللللل للللل لللل لللللل

                                              ً                ولشرح كم داترة على الوجم أو الظ ر نسبخدم أيياً الرمو، البالية:

للد:لاللانجدلدايرةلحنللاعحتل لاللانجدلدايرةللاالاإلي راا.للل0+ل0 - لل لل ل للل للللل للللللل للل للل لل لللل ل ل للل للللللل للل لللل
للد:لانجدلدايرةلحنللاعحتل لاللانجدلدايرةللاالاإلي راا.للل0+ل1 - لل لل ل للل للللل للللللل للل للل لل لللل ل ل للل للللللل للللل
لللد:لاللانجدلدايرةلحنللاعحتل لللل1+ل0 - لل لللل ل ل للل للللللل للل للانجدلدايرةللاالاإلي راا.لاع .للل للللل لل لل ل للل للللل للللللل لل
للللل:لانجدللرل لدنايرلمن ظم لنملإي رلحتللاعنجو.ل o o o oللنل - لللل لل لل لل للل للللل للللل للل للل لل للللل لللل
للل:لانجدللرل لدنايرلمن ظم لنملإي رلحتللاعظير.ل o o o oللظل - لل لللل لل لل لل للل للللل للللل للل للل لل للللل لللل

لاجب ل ل   ل تللللللل تداكللل لللاعنجوللللللل لناعظيرلللل لل لاإلي رللنلللللل لل ل للاع   عنجللللللللللداا للل لم لللللللل لللل رقاكللل لموااللل لنا فمللللل للالللللل لن  للل ل للللل
لللاعننرقك لنننملللل لنانن للل ل للاعتيونن للل ل لن غلننبللللل لل للاعنتننندلللل للللاإل ننالما لللللل ل ل ل ح نننيللل ل لل لالننىللل لنفننسلللل لاعولنن راتلللل لل للللًلترالنن ًلل للللللل لالننىللل ل ننلاللللل للللل

لاعم نن ل للمحمنندل)للللللل ل لر نننلللل ل ل لاهللللل لاعظيننرلل(لل ل ل لإاللللللإعننولللالل)لنللل  8لللرقننكلللل لاهللللل للاعنجننولل(لل ل ل ننربل)للل  8لللرقننكلللل ل لاعنندانرلللللىننذاللل للللل....للنللننللللللل
لاإلي رلللللل....(لللل ن  لل ل للل.ل 8لللرقكللل

لللل عن ل للنل للعلانرلللللل ل لاف للللل ل للالللل لا ناللل ل لللا  ا رى لللل لللل لالىللل لل  سلللل لل لق عنبللل للاع نرب للللل ل ل لليلللل لع نلللللللنتندكللل ل لنمنيللل ل للل
لللانننرة لللناحنندةللل لمننالللل ل ننلللل ل نن اللللللنننهذاللللللانن ك للل لمننالللللللعنندان لللل لنفننسللل لاعنننميلللل لللقيونن  لل  09لللللل ل للن  ننذللل لم نن للللل لللانننرةللللللمنننيكللللل للل
للللناحدة  للذعفللنللللل لن ناللللل ل لللل ج نزن للللقدلللل لل لاع  رارللل لل للل.للللل



JINCE,  Issue No. 1 ( 2018 ) 

 160   

                   الخاتمة والبوصيات:

        ومخيييازن         المكاتييي     فييي           المحفوظييية        الكنيييوز      كافييية        بدراسييية        القييييا        نتمنييي          النهايييية     وفييي 
     لهييا       تتطيير     ليي        كنييير          تاريخييية        تفاصييي     عيين        والكشيي           مقارنتهييا          لمبيياحنين        ليتسيين           المتيياح  
  .   مصر    ف         المحدث         اإلسالمية           المسكوكات      مركز    من       نرجوه    ما      وهذا            التاريخية          المصادر

                        قاتمة الم اد  والمراجع:
         الم اد :

  لأخباا الراضر ااهلللواا قل رال ااهلللواا ق   ،  م(   946  /  ه   335                              ال ييولى )أبييو بكيير مةمييد بيين يةييى ت لللل ل لللل لل لللل ل لللللل للل للكلاا تلراا ا  ل-ل لل لللل للل
للللراد اةلراعب سيةلمنلسنةل لل للللل للللللللل ل ل233لل ل للللإىللسنةللل هل لل ل222ل ل للل،لمنلل هل لكل تلرأل ارقللل للل ل للل لحت يق:لج.لهيواثللل،للل لل لل للل للل للللرا  هضةلللل،للل ل5321لللل ل ل    للم.ل

                 الرلاتل العلمية:
 ،)لكنزلرابصريةلرافضهلل                      الشومري )عالء الدين ل لللللل ل للل،لاس اةلدكلواره،لج معةلو ا سلرأل ىل،لو نثيونلراسواوون،لللللللل ل للل ل لللل ل لللللللل ل ل للل لل لللللللل لللللل لللللللل ل ل3153لل ل ل  للم.ل
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