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          الملخص:  
دددراري ال ددا ر محمددد بددم                                                                                      يهددده يددلا الإحددن رلددم نةددر مةممعددة جديدددة مددم نقددمد الحدداكم المرربددي الم 

                                                  ً                                             الفتح اللي تلقب بالةاكر هلل واتخل ألقاب الخالفة ضارباً عرض الحدا   بلدم مدم الخالفدة العإاسدية والفا ميدة 

                                  م، وذلك حسب ما وصم رليها مم نقدمدو    958  –     945     يد /    347  –     334                                 واألممية باألندلس في الفترة ما بيم 

                                أسإق مم ذلك التاريخ، حين قام في                                                                  التي ت إت ذلك، مع تمقعها لظهمر قطع أخرى في المستقإم تحمم تماريخ

   م.   942   يد/   331                               الحلم ب مرة علم ابم عمى في عام 

                                                                                      وتتم م تلك المةممعة الةديدة في سإع قطع ذيإية مم فئة الدديهار، محفمةدة بمتحدط قطدر الدم هي، 

                                                                                               وتم دم رضدافة رلدم مددا سدإق دراسدتى مددم نقدمدو، وعسديما أن بعاددها يم دم قمالدب جديدددة، ولدللك فد نهي أرجددم أن

ْلماَسة.                                                                             يستفيد بهلا الإحن كم مم يهتم بدراسة نقمد محمد بم الفتح أو بدراسة رصدارات عاصم ة  َ   ة مللى س     ْ             
Abstract 

This paper aims to publish 7 unpublished coins of Muhammed Ibn Alfath Al-

Shakir Lillah, the Midrarid prince of Sijilmasa, who called himself a Caliph against 

all of The Fatimid, Abbasid and Ummayyad of Spain Caliphs, he ruled on 331 - 347 

A.H / 942- 958 A           ck                                   “A    

A   ’     ”,         4        p ’                   k              . 
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The oldest of his known dinars dated with 334 A.H/ 945 A.D,  but we expect 

to find an earlier date by doing more excavations, the collection that we studied in this 

paper is preserved at Qatar Museum, and consists of 7 pieces varies between 334 A.H 

and 347 A.H, with two unusual exceptional coins that have unusual words on the 

  v   ’            c      c               c      

         المقدمة:
      محمةد       األميةر       بنقةود      خاصةة           والمغربيةة      عامةة         اإلسالمية        النقود          كتالوجات    من      كثير       اىتمت 

  Lane     مثةةةةةة          األجنبيةةةةةةة            الكتالوجةةةةةةات      سةةةةةةوا       وذلةةةةةة        قميةةةةةة      أم      كبيةةةةةةر       عةةةةةةددىا     كةةةةةةان     أيةةةةةةا       الفةةةةةةت     بةةةةةةن

Poole
1  Lavoix

2    Brethes
     قطةةةر      متحةةة          وكتةةةالو   4      المغةةةر      بنةةة         كتةةةالو      مثةةة          العربيةةةة       وكةةةذل   3

     مثةةة         الخاصةةةة           المجموعةةةات      لةةةبعض       دراسةةةة      شةةةممت      التةةة        الكتةةة      حتةةة     أو    5      الثةةةان        الجةةةز         الةةةوطن 
    بةن      صةال        دراسةة     مثة           الدراسةات     بعةض       اىتمةت     كمةا    7       الخريجة         المجيد      وعبد  6     قازان      وليم        مجموعة

        القيمةة          لمدراسةات         باإلضةاةة     ىةذا    8        المغربية           المسكوكات    عن       مؤلفة     ضمن       القطع     بعض        بإدرا       قربة
     عمةة           القرآنيةةة     غيةةر           والعبةةارات    9    عامةةة          المغربيةةة        النقةةود     عمةة          المسةةجمة          القرآنيةةة       اآليةةات        تناولةةت      التةة 
  .10    كذل         اإلسالم         المغر       نقود

َ  ِسِجْمماَسةةة       مدينةةة      نقةةود    عةةن         العمميةةة          األطروحةةات     بعةةض        تناولةةت     وقةةد     ْ ِ                 التددي كانددت عاصددمة -  ِ 

Chokri Heddouchi        بالسيد        الخاصة           الماجستير       رسالة     مث         نقوده     من       نماذ   -              محمد بم الفتح 
11 
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َ  ِسِجْمماَسةةةة       مدينةةةة      نقةةةود    مةةةن      بعضةةةا      ةييةةةا        وتنةةةاو     ْ ِ          النميةةةات        بجمعيةةةة          المحفوظةةةة     تمةةة      عمةةة         ً مقتصةةةراً   ِ 
           الماجسةتير       مرحمةة    ةة          الباحثةة       أةةردت     كمةا        الفةت      بةن       لمحمةد     قطةع     ثةال      بيةا       وأدر      ةقةط          األمريكية
َ  ِسِجْمماَسةةةة       مدينةةةة      نقةةةود        بدراسةةةة      تعنةةة         أطروحةةةة    ْ ِ       ةتةةةر     ةةةة      بيةةةا     ضةةةر     مةةةا     آخةةةر      وحتةةة         نشةةةاتيا     منةةةذ  ِ 
         المتاحةة          واألجنبيةة         العربيةة           المجموعةات       مختمة     من         الحديثة        العصور       مطالع    ة           العمويين        األشرا 

  .1     الوقت     ذل     ة 

               محمد بم الفتح:
َ  ِسِجْمماَسةة       مدينة       اختطت      الت   2ِ     ِمدرار    بن       أسر        أمرا       أشير    ْ ِ     ةة       وذلة         األقصة           بةالمغر   ِ 

       األسةةر      إلةة          العممةةا      بعةةض       ينسةةبو      عشةةر         الثالةة        بيةةنيم        ترتيبةةو      ويقةةع    3 م   757  /   ىةةة   041     عةةام      حةةدود
      بقتة        انتية     قةد       األسةر      تمة     مةن      األو        الفةرع     كةون      أسةاس     عمة       وذلة   ِ      ِمدرار      بن       ساللة    من         الثانية
    مةةن     آخةةر     ةةةرع      وقةةام   م   919 /  ىةةة   797     عةةام    ةةة         الميةةدي         الفةةاطم          الخميفةةة     يةةدي     عمةة   ِ     ِمةةدرار    بةةن       اليسةةع
  .4     خمدون     ابن       رواية     حس   ِ      ِمدرار     بن       ميمون    بن       الفت        األمير         بمبايعة     بدأ  ِ     ِمدرار     بن       أسر 

ْ  ُحْكةةم    آ    م933  /   ىةةة   170     عةةام    ةةة           المعتةةز        والةةده      وةةةا      بعةةد        المعتةةز    بةةن      محمةةد     إلةة          المدينةةة  ُ 
     ثةال       عمةره      وكان       محمد     بن      سمكو      ابنو       وتول       توة     ثم   م942 /  ىة   110     سنة     إل        الحكم    ة       ةمك 
        بةةاألمين        المسةةم        الفةةت     بةةن      محمةةد     عمةةو     ابةةن      عميةةو     ثةةار    ثةةم       الحكةةم    ةةة        شةةيرين      ةمكةة      ً  عامةةًا       عشةةر 
َ  ِسِجْمماَسة    من        وأخرجو        ةحاربو    ْ ِ         الخالةةة     عمة        الفةت     بةن      محمةد       األميةر     ثةار     وقةد    5     مكانةو       باألمر      وقام  ِ 

      يةةدعو     يكةةن     ةمةةم     ذلةة     مةةن         وبةةالرغم        الوقةةت      ذلةة     ةةة         ً سياسةةياً      ليةةا       تابعةةة         المدينةةة      كانةةت      التةة           الفاطميةةة
      كونةو        تفيةدان       خمةدون      وابةن        البكري        روايتا    أن    مع          باألندلس         األموية     حت     أو      كذل           العباسية        لمخالةة
      مةةذى      عمةة       سةةنيا       الفةةت     بةةن      محمةةد      وكةةان "     نصةةو    مةةا        البكةةري      ةةةذكر          العباسةة           لمخميفةةة      يةةدعو      ً سةةنياً 

                                                           
ْلماسَة في العصر اإلسالمي              رفيق )نيرة( ،   -1 ة  َ                  نقمد س     ْ    م.    2018               م، و تحت الهةر     2005                                          ، رسالة ماجستير، كلية اآلثار جامعة القايرة          
ْلماَسة انظر: مراد )حس  -2 ة  َ                 عم دولة بهي مدرار في س     ْ ْلماسَة     يم(،                           ة  َ  دولة بهي مدرار في س     ْ    م.    1986                 ، مخطمط ماجستير،                       
                                                       المررب في ذكدر بدالد رفريقيدة والمردرب، جدزك مدم كتداب المسدالك      يد(،    487                                                   الإلري )أبي عإيد  عإد اهلل محمد بم محمد بم عإد اهلل، ت   -3

  .   149    م، ص    1857          ، الةزا ر         والممالك
                                                                          لعإددر وديددمان المإتدددأ والخإددر فددي أيددام العددرب والعةددم والإربددر ومددم عاصددريم مددم ذوي  ا     يددد(،    808                                 ابددم خلدددون )عإددد الددرحمم بددم محمددد، ت   -4

  .   173    م، ص    2000                    ، دار الفلر، لإهان،  6   ، ج             السلطان األكإر
              المهتصر سمعمن         يد ابم   321                                            ؛ أما عهد ابم علاري أنى تملم المديهة في عام    173   ، ص 6   ، ج     العإر             ؛ ابم خلدون،    151   ، ص      المررب        الإلري،   -5

                              ابدم عدلاري )أبدي العإداس أحمدد، ت                                                                                           بم المعتز ثم وثب عليى محمد ابم الفتح، ولم يدلكر مدا حلمدى محمدد بدم المعتدز ويدي مددة عةدرة سدهمات، 
  .   215 ص    م،    2013       ، تمنس  1                     ، دار الررب اإلسالمي، ط 1   ، ج                                     الإيان المررب في أخإار األندلس والمررب   (،                                        أواخر القرن السابع وأوا م ال امم الهةري
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       وتمقة          وأربعةين        اثنتةين     سةنة          المةؤمنين       بةامير      تسةم      أنةو    إال        العةد        يظيةر   و        السةير       يحسن          المالكية
     معةد      تميم     أب        عساكر     منو      قربت    أن     إل       كذل       ةمك             والدنانير          الدراىم      بذل        وضربت   هلل         بالشاكر

َ  ِسِجْمماَسة    عن      ةخر         الكات       جوىر       قائده    مع    ْ ِ   .1 "      وخاصتو       وولده       ومالو       باىمو  ِ 
      وأخددل         العإداس،      لإهدي         بالددعمة       ممميدا       لهفسدى       الفدتح    بددم      محمدد      فددعا   : "     ةتةذكر       خمةدون     ابةن       روايةة     أمةا

         الدددرايم      تسددمم       وكانددت      لقإددى   و       باسددمى       السددلة       واتخددل    هلل،        الةدداكر      ولقددب          الخارجيددة      ورفدد        السددهة     أيددم        بمددلايب

      ولقةة      " هلل        الةدداكر   : "      الجاللةةة     لفةةظ     إلةة         المضةةا         كالمقةة         الخالةةةة       ألقةةا       اتخةةذ     ةقةةد     إذن   .2 "        الةدداكرية
         الحقيقةةة     تمةة         وأوضةةحت         الخالةةةة         الدعةةا         صةةريحة       إشةةار     ةةة          الذىبيةةة       نقةةوده     عمةة   "         المددنمهيم      أميددر "

     نقةةش     أنةةو          الدراسةةات     تمةة      خةةال     مةةن       واتضةة            الخميفيةةة         ألقابةةو      حممةةت      التةة         لنقةةوده         السةةابقة          الدراسةةات
      أميددر "     لقةة      نقةش    ثةةم   م   945 /  ىةة   114     عةةام  -   اآلن     حتدم  -        المعروةةةة          إصةداراتو      أقةةدم     منةذ  "         الةدداكر هلل "     لقة 

     لقة        اتخةاذ     حةدد      الةذي        البكةري     لةنص       واضةحة        مخالفةة    ةة       وذلة     3 م951 /  ىة   141     عام    ة   "         المنمهيم
    ةةة      كمةةا        العبةةاس      لبنةة          بالةةدعا          التمويةةو         عباراتةةو      تحمةة      ولةةم    م    951 /  ىةةة   147     عةةام    ةةة   "         المددنمهيم      أميددر "

  .4    سكتو     عم          العباس          الخميفة     لق       ينقش    لم     حي          العباس          لمخميفة      يدعو     ةمم        خمدون      ابن       رواية

         الخميفةةةة      أرسةةة      حيةةة     م 958  /   ىةةةة   147     عةةةام     إلةةة           المسةةةتقمة        إمارتةةةو      يحكةةةم   هلل        الشةةةاكر     وظةةة 
َ   وِسِجْمماَسة      ةاس     عم          ليستول         الصقم       جوىر       قائده     ةيو    اهلل      لدين       المعز    ْ ِ  ِ     بةن      محمةد       األميةر       وحاو    
      حةاكم    مةع          القيةروان     إلة        أسةيرا      وحمة         ةاسةره       جةوىر     إلة        مطغةر     مةن     قةوم      سةممو      ولكةن        الير         الفت 
          الدراسةات    أن     إلة          الجديةد        القطةع       دراسةة     قبة         اإلشةار        وتجةدر  . 5    أمةره        ةةانتي       بعةد       ةيما     قت     ثم     ةاس

       ةريةد        دينةار      ونصة     6     أنمةاط     سةتة     إلة         أصةدرىا      التة           الةدنانير       تقسةيم     إلة        انتيةت    قةد      كانةت         السابقة
  .   اآلن     حت        معرو     ىو    ما     ضو     ة    هلل        لمشاكر      ةموس    أو       دراىم      تظير     ولم

                                                           
  .   151   ، ص      المررب        الإلري،   -1
  .   174   ، ص 6   ، ج     العإر           ابم خلدون،   -2
ْلماسَة      نقمد        ؛ رفيق،    435   ، ص                  المسلمكات المرربية               م م: ابم قربة،   -3 ة  َ  س     ْ   .  27   ، ص    
ْلماسَة                               لمزيد مم التفاصيم راجع : رفيق،   -4 ة  َ  نقمد س     ْ   .  33-  14     ، ص ص         
                                                                                        ؛  ويخالط ابم علاري رواية ابم خلدون، حين ذكدر أندى لمدا تدم تسدليمى  قتلدى جدمير فدي رجدب، انظدر:    174   ، ص 6   ، ج     العإر            ابم خلدون ،   -5

                                                                                  ؛ ويختلط سعد زغلمل عإد الحميد مع مسألة قتم الةاكر هلل فدي ذلدك التداريخ فيدلكر بأندى وقدع    236-   235     ، ص ص 1   ، ج      الإيان           ابم علاري، 
                                                             تدداريخ المرددرب العربددي، الفددا ميمن وبهددم زيددري الصددههاجيمن رلددم قيددام                   لحميددد )سددعد زغلددمل(                               ً        فددي األسددر فقدد  ثددم قتددم بعددد ذلددك عحقددًا؛ عإددد ا

  .  33-  32      م، ص ص    1979                          مهةأة المعاره، اإلسلهدرية،            المرابطيم، 
ْلماسَة      نقمد                          عم يلو األنماط انظر: رفيق،   -6 ة  َ  س     ْ   .  33-  19     ، ص ص    
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               القطع الةديدة:
  ( 1             :  لمحة رقم )            القطعة األولم

         الخةةةارج         المحةةةيط      تمثةةة    ة       الخارجيةةة         المركةةةز         متحةةةدت          دائةةةرتين    عةةةن       عبةةةار   :      العككك         الشككك  
    مةةن     لكةة         اليةةامش        بينيمةةا    ان     تحصةةر   و        خطيةةة            والداخميةةة         متماسةةة         حبيبةةات    مةةن       تتكةةون       والتةة          لمةةدينار
  :   يم      كما     ةي           الكتابات      نصوص    عن     أما         والظير        الوجو

 الظهر المجى          

 المركز

 محمد
 ع رلى رع 
 اهلل وحدو 
 ع شريك لى 
 بم الفتح 

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل  

1بسم اهلل ضرب يلا الديهر سهة أربع وثل يم وثل ماية محمد رسمل اهلل أرسلى بالهدى وديم الحق ليظهرو علم الديم              الهامش 
.             

 سم 19جم، القطر:  3.84ذ، المزن:  3033قطر الم هي، رقم  يد؛ بمتحط334( ديهار باسم محمد بم الفتح ضرب سهة 1لمحة ) 

    بةةن      محمةةد       لنقةةود        معروةةةة      قطعةةة      أقةةدم      عميةةو      ضةةربت      الةةذي      األو        الةةنمط      تمثةة         القطعةةة     ىةةذه
      أسةةطر      خمسةةة    ةةة        لموجةةو          المركزيةةة          الكتابةةات      سةةجمت   . م   945 /    ىةةة   114         التةةاري      ذات       وتحمةة         الفةةت  
         الةدينار      صةاح      اسةم         وأسةفميا        وأعالىةا   "  لةو      شري    ال      وحده    اهلل    إال     إلو   ال "         التوحيد       عبار       تحم        أةقية

       بضةةةربو     قةةةام      الةةةذي        الخةةةالص        العربةةة          الةةةدينار     عمةةة      ليةةةا      ظيةةةور     أو      كةةةان   و       أسةةةف     و      أعمةةة        ً مجةةةز اً 
      بيةذه     إمةا        نقودىةا      تضةر          اإلسةالمية       الدو       وظمت    2     الوجو      مركز    ة        مروان     ابن       المم      عبد         الخميفة
     "    ربنةةا    اهلل "    أو  "   اهلل    إال     إلةةو   ال "      صةةيغة     مثةة          التوحيةةد        عبةةارات    مةةن        ةحواىةةا     عمةة      يةةد      بمةةا    أو        الصةةيغة

  .       اإلسالمية          الدنانير      سمات    من        وأصبحت
                                                           

ْلماسَة                        طعة مماثلة، انظر: رفيق،           ذ ، تمجد ق    3033                       مم، رقم القطعة بالمتحط     19          جم، القطر       3.84      المزن   -1 ة  َ  نقمد س     ْ   .  19   ، ص         
  .  43    م، ص    1964          ، القايرة                              الهقمد العربية ماضيها وحاضريا                   فهمي )عإد الرحمم(،   -2
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     ومةةةن  "      الفةةةت     بةةةن "      نسةةةبو        أسةةةفميا      ودون         التوحيةةةد       عبةةةار       أعمةةة   "     محمةةةد "       األميةةةر     اسةةةم     نقةةةش    ثةةةم
        كتابةات      يسار     إل      وضع       والذي           اإلنجميزية    ة   " c "      بحر        الشبو      قري        زخرة      شك       وجود        المالحظ

َ  بِسِجْمماَسةة          المضةروبة     ِ       والِمدراريةة          الفاطميةة        النقود     عم      ورد     وقد        الوجو       مركز    ْ ِ  ِ ن          نقشةو     سةب      كةان      وا 
     ممةةا       الشةةك      نفةةس     عمةة        تحتةةوي      كانةةت          الفاطميةةة      سةةبقت       والتةة          األغمبيةةة        النقةةود    أن    إال       ً  معروةةةًا      لةةيس
  .1 هلل        الشاكر       أنماط       بجميع       موجود     وىو      عنيا       تاخذه          الفاطمية        النقود     جع 

       أرسلى    اهلل      رسمل      محمد "        التوبة      سور     من         القرآن          االقتباس       بوجود         كتاباتو        ةتميزت        اليامش     أما

      الصة       سور     ة    9     رقم      اآلية      تمث       أنيا     كما      11     رقم     آية     "   كلى       الديم     علم        ليظهرو      الحق      وديم        بالهدى
                                                                 يددم الدلي أرسددم رسددملى بالهدددى وديددم الحددق ليظهدرو علددم الددديم كلددى ولددم كددرو    : "    اآليةةة     ونةةص       الةةنص        وبةنفس

                           "يددم الددلي أرسددم رسددملى بالهدددى  :     ونصةةيا    78     رقةةم      اآليةةة       الفةةت       سةةور     مةةن         ً اقتباسةةاً      يعةةد     كمةةا    2 "        المةددركمن

ن       كةذل         مدنية      سور      وى                                                  وديم الحق ليظهرو علم الديم كلى و كفم باهلل شهيدا"     َّ ً أيَّةاً         النقةاش      يكتة     لةم      وا 
    ىةة       وسةةمم      عميةةو    اهلل     صةةم       محمةةد       رسةةالة    أن     وىةةو         بفحواىةةا       احةةتفظ     أنةةو    إال       بنصةةيا       اآليةةات     تمةة     مةةن

         النقديةةةةة   هلل        الشةةةاكر         إصةةةدارات      جميةةةع        احتفظةةةت     وقةةةد          الرسةةةاالت       بقيةةةة     عمةةة          الظةةةاىر       الحةةة        رسةةةالة
       الوجةو      مركةز        عبةارات       الطةرز      بقيةة    عةن        الطةراز     ىةذا     ميةز     ممةا      وكةان           القرآنة          االقتباس      بيذا          لمدنانير

   ".     الديم "      كممة     إل        الوجو      ىامش        عبارات      توق     مع  "         بم الفتح "      نسبو        المركز    ة      بيا     نقش      الت 

          الةةةةدنانير     وجةةةةو      ىةةةةامش    ةةةةة      كةةةةان        العظةةةةيم        القةةةةرآن    مةةةةن          المقتبسةةةةة         العبةةةةار       ليةةةةذه      ظيةةةةور      وأو 
     أو      ضةر        حينما    3 م   697  /   ىة  77     سنة    ة        مروان    بن       المم      عبد       ضربيا      الت          الخالصة         اإلسالمية

         واإلقةةرار         التوحيةةد     عمةة        يعتمةةد      واضةة       دينةة        مةةدلو       وذات        خالصةةة        عربيةةة         بكتابةةات       إسةةالم        دينةةار
         اإلسةةةالمية         الةةةدراىم     ظيةةةر       بيةةةامش         العبةةةار      نفةةةس      ظيةةةرت     كمةةةا    (     وسةةةمم      عميةةةو    اهلل     صةةةم  )    محمةةةد       بنبةةةو 

          الخةةارجين      نقةةود     عمةة       نقشةةت     كمةةا    م    698 /  ىةةة  78     سةةنة     منةةذ         المعربةةة         الةةدراىم     عمةة         ةنجةةدىا         الخالصةةة
  .4      األموية        الخالةة     عم 

                                                           
ْلماسَة      رفيق،   -1 ة  َ  نقمد س     ْ   .  20-  19     ، ص ص         
  .  46-  45     ، ص ص              اآليات القرآنية      يمسط،   -2
  .  43   ، ص              الهقمد العربية      فهمي،   -3
  .  46  -    45     ، ص ص              اآليات القرآنية      يمسط،   -4
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                                                           مركةز الظيةر ةتشةير إلة  رسةالة سةيدنا محمةد صةم  اهلل عميةو وسةمم وىة                 أما عةن كتابةات
                                         ِ                              اهلل"  وةوقيةةةا لقةةة  "اإلمةةةام" الةةةذي اسةةةتعممو بنةةةو ِمةةةدرار  والمعةةةرو  أنةةةو أحةةةد ألقةةةا             "محمةةةد رسةةةو  

                                                                                      وىذا المفظ لغويا معناه "القدو " ةيقةا : "أم القةوم ةة  الصةال  ةيةو إمةام"  والمقة  معةرو  1      الخالةة
ذ ابتمةة  إبةةراىيم ربةةو بكممةةات ةةةاتمين قةةا  إنةة  جاعمةة                                                                                          موجةةود ةةة  القةةرآن ةةة  آيةةات كثيةةر  منيةةا "وا 

                               واسةتعما  ىةذا المقة  كاسةم لوظيفةة    .2                                                   لمناس إمامةا قةا  ومةن ذريتة  قةا  ال ينةا  عيةدي الظةالمين"
                                                                               من يم  أمور المسممين معرو  منذ عيد النب  صم  اهلل عميو وسمم  ةكةان عمة  رضة  اهلل عنةو 

    ثةم         الكاممةة     غيةر         البسةممة     عمة        تحتةوي       الظيةر      ىةامش         وعبةارات   .3                            أو  من أطم  عميو لق  "اإلمةام"
      نقةود      جميةع    ةة         الواضة      ومةن       األو          اإلسةالم         العربة          الةدينار     عمة       ظيةرت       والتة        الضر     ي     تار 

َ  ِسِجْمماَسةةةة "       الضةةةر      دار     اسةةةم      تحمةةة    ال      أنيةةةا       الفةةةت     بةةةن      محمةةد    ْ ِ     لةةةم   هلل        الشةةةاكر    أن         المعةةةرو      ومةةةن     "ِ 
َ  ِسِجْمماَسة       إمار      سوى      يحكم    ْ ِ   .     غيرىا    ة         النقود      يضر      ولم  ِ 

نما        لنفسو        الفت     بن      محمد       اتخذه     لق       مجرد     يكن    لم  "      اإلمام "     لق     أن       ويبدو          الخوار      كان        وا 
           والروحيةة          الدينيةة         الزعامةة     عمة      يةد      إنةو     حية        عميةو          ويحرصةون       المقة      ىةذا        يتخةذون      عامة      بصفة
    بةةن      محمةةد     لةةدى      يعنةة      كةةان       المقةة      ىةةذا      ولكةةن         اتخةةذوه        جميعةةا  ِ     ِمةةدرار     بنةة        أمةةرا     أن     ذلةة      عمةة       ويةةد 
     وىةو        الجاللةة      لمفةظ       ً مضةاةاً       ً لقبةاً         اتخةاذه       الةرأي     ىةذا       ويزكة         الوقةت      ذل     ة        خميفة      نفسو      إعالن       الفت 

       ألقةةا        أربعةةة    مةةن        القطعةةة     ىةةذه     عمةة        لقبةةين      اتخةةذ      ةإنةةو       وبةةذل          الخالةةةة        ألقةةا      أحةةد     وىةةو  "  هلل        الشةةاكر "
     لفةةظ     إلةة         المضةةا         والمقةة      "  اهلل     عبةةد   : "   وىةة   "       اإلناةةةة      مةةرثر "    ةةة            القمقشةةندي       ذكرىةةا         لمخميفةةة        معروةةةة
  .4 "        المؤمنين      أمير " و     "     اإلمام " و     "      الجاللة

    كة       تمثة      م   945  /   ىةة   114         التةاري      نفةس      تحمة         دنةانير      ثالثة Brethes      نشةر       النمط     ىذا     ومن
   "     الددديم "      كممةةة     عنةةد     تقةة           المحمديةةة         الرسةةالة    ةةة          الممثمةةة       الوجةةو      ىةةامش         ةعبةةارات        مختمةة        قالةة       منيةةا
         الثالثةة        القطعةة     أمةا   ،6     "علدم"      كممةة     عنةد         العبار      تق          الثانية         والقطعة    5        المعروضة        القطعة     مث       وذل 

                                                           
  .   166   ، ص              دولة بهي مدرار      مراد،   -1
  .   123                      سمرة الإقرة، اآلية رقم   -2
  .  93                                     ، دار الههاة العربية، القايرة، د.ت، ص 1   ، ج                                         الفهمن اإلسالمية والمةا ط علم اآلثار العربية              الإاشا )حسم(،   -3
               م، الةدزك األول،     1964                                   تحقيق عإد السدتار أحمدد فدراج، بيدروت،                              مآثر اإلنافة في معالم الخاله،                                    القلقةهدي )أبم العإاس أحمد بم علي(،   -4

ْلماَسة، ص  20 ص ة  َ     ؛ رفيق، نقمد س     ْ                  21  .  
5-

 Brethes (J. D.), Contribution, P. 96, No. 764 (4.2 gm- 20mm) Planche XII. 
6-

   Brethes (J. D.), Contribution, P. 96, No. 765 (4.05 gm- 19.5mm) Planche XII. 
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        وتتميةز     م   945  /   ىةة   114       تةاري       تحمة         المغةر       ببنة        مميةز       قطعةة      توجةد     كما   ،1 "   كلى "      كممة     عند      ةتق 
      يوجةةد     كمةا    2     الوجةو       بيةةامش          المحمديةة         الرسةالة     إلة    "   كلددى "      كممةة        بزيةاد           المعروضةةو        القطعةة     ىةذه    عةن
         ديناران         التاري       بنفس      يوجد       وكذل     3 م   947  /   ىة   115       تاري       يحم         الخاصة           المجموعات       بإحدى       دينار

       أربعةةة       وىنةةا     5  ىةةة   115       تةةاري       يحمةة         دينةةارا  Brethes     نشةةر     كمةةا    4   سةةالم      ةتحةة          الةةدكتور         بمجموعةةة
Brethes       نشرىا      منيا      ثالثة     م   948  /   ىة   116       تاري       تحم         دنانير

  .7        الجزائري         بالمتح          والرابع    6

         الخصةةائص       ويحمةة     ىةةة   116         التةةاري      نفةةس      يحمةة         بةةدينار        ببةةاريس        األىميةةة         المكتبةةة        وتحةةتفظ
         القرآنةة          االقتبةةاس     نفةةس     أنةةو        الةةراج      ومةةن         مقةةرو        غيةةر       الوجةةو      ىةةامش        كتابةةات    أن     عةةدا      ةيمةةا  8     نفسةةيا
       يحمةالن     سةالم      ةتحة          الدكتور         بمجموعة         ديناران      يوجد       وكذل     هلل         الشاكر      نقود     عم        يتغير    لم     حي 
      يحمة    م   949  /   ىةة   117       تةاري       يحمة         دينةارا       قةازان      ولةيم      أورد     كمةا    9     نفسةيا          والخصةائص         التاري      نفس
     ولةةو          الجزائةةري         بةةالمتح         ً محفوظةةاً    م   949  /   ىةةة   117         التةةاري      نفةةس      يحمةة          ً ودينةةاراً     10       الخصةةائص     نفةةس
  /   ىةةةة   117       تةةةاري        ويحمةةة        مماثةةة         بةةةدينار          األمريكيةةةة         النميةةةات       جمعيةةةة        وتحةةةتفظ    11       الخصةةةائص     نفةةةس
  /   ىةةةةة   141       بسةةةةنت         مةةةةؤرخين        الطةةةةراز      ليةةةةذا         نمةةةةوذجين      قربةةةةة    بةةةةن      صةةةةال          الةةةةدكتور      أورد     كمةةةةا    12 م   949

                                                           
1-

   Brethes (J. D.), Contribution, P. 96, No. 766 (4.1 gm- 30mm) Planche XII. 

                                                                         بيهما يلا الرقم يقع في نقمد فصم المرابطيم اللي يلي يلا الفصم في اللتداب،       776                                              في يلو القطعة خطأ مطإعي فسةم رقمها علم اللمحة 
    مم.    30                                                   كما أعتقد بتسةيم القطر خطأ فليس مم المعقمل أن يسةم 

  .   101     مم، ص    21          جم، القطر       4.10         م، المزن     2006          (، الرباط                                       كهمز متحط الهقمد )تاريخ المررب و تراثى            بهك المررب،   -2
  .  35    م، ص    2002    جدة                              الديهار عإر العصمر اإلسالمية،                                    الةرعان )نايط(،الخريةي )عإدالمةيد(،   -3
  –    1970                                       العلمدي المصدري، المةلدد ال داني والخمسدمن،               ، مةلدة المةمدع                                  رضافات جديدة فدي مسدلمكات الفدا مييم                   فهمي )عإد الرحمم(،   -4

  .  13     مم، ص    20  ،   21          جم، القطر       4.12  ،       3.53         م، المزن     1971
5-

   Brethes, Contribution , P. 96, No. 768  (4.1 gm- 20mm) Planche XII. 
6-

   Brethes, Contribution , , P. 97, No. 769  (4.01 gm - 20mm) Planche XII, P. 97  

 "        عهد "كلى            وقط الهامش P. 97, No. 770 (4.05gm-19.5mm), P.97, No. 771 (4.06gm-21mm)"        عهد "علم        الهامش    وقط 

ْلماسَة           مم، رفيق،    20           جم، القطر:       4115                                           الديهار ضمم مةممعة المتحط الةزا ري، المزن:   -7 ة  َ  نقمد س     ْ   .  23   ، ص         
8-

   Lavoix , Catalogue Des Monnaies, P.401, No. 929 – (3.9gm- 19mm). 
  .  13     مم، ص    20  ،   19          جم، القطر       4.05  ،       3.84       ، المزن            رضافات جديدة      فهمي،   -9

  .     266     مم، ص    20          جم، القطر       4.21        ، المزن    297              ، رقم الديهار                  المسلمكات اإلسالمية       قازان،   -10
ْلماسَة           مم. رفيق،    21          جم، القطر       4.15                                الديهار بالمتحط الةزا ري، المزن   -11 ة  َ  نقمد س     ْ   .  23   ، ص         
    مم.    21          جم، القطر        4.238      المزن              1958.183.36  .    949  -     948          الهقد رقم   -12

Heddouchi, The medieval coins, coin 8, P.75.   
    مم.    21          جم، القطر       4.01        ، المزن    445  -     444     ، ص ص                  المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -13
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  /   ىةةةة   144       تةةةاري       يحمةةة         الطةةةراز      ليةةةذا        ً دينةةةاراً        قةةةازان      ولةةةيم      أورد       ذلةةة      إلةةة        إضةةةاةة    1 م   957  /   ىةةةة   140
   . 3     مقصوص        ىامشيا    أن      بسب        واض      غير         تاريخيا      قطعة  Brethes     نشر     كما    2 م   955

         الخميفةة     عنةو     أخذ      الذي        األغمب        النمط    ىو        النقود     تم       عميو      سارت      الذي       النمط    أن       ويالحظ
  "         المةؤمنين      أميةر "    مةن        الخالةةة       ألقةا        إضةاةة    مةن          العبةارات       تغييةر    مع      ولكن        نقوده         الميدي         الفاطم 

       ً ناسباً            التغييرات      بتم        الفت     بن      محمد       األمير       احتفظ     وقد     "      الجاللة      لمفظ        المضا        المق  " و  "      اإلمام " و
  .     إياىا        ً ومدعياً         الخالةة       ألقا        لنفسو

                            (  الشك  العام: مث  الساب . 2          لوحة رقم )                 القطعة ال انية:  
 الظهر المجى          

 المركز

 محمد
 ع رلى رع 
 اهلل وحدو 
 ع شريك لى 
 بم الفتح 

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل  

4]بسم اهلل ضرب[ يلا الديهر سهة خمس وثل يم وثل ما ة محمد رسمل اهلل أرسلى بالهدى وديم الحق ليظهرو علد...]الديم[ الهامش 
.             

 مم21جم، القطر:4.22ذ، المزن:  3048يد؛ بمتحط قطر الم هي رقم 335بم الفتح ضرب سهة ديهار باسم محمد  (2لمحة )

                                                           
  .     447  -     446       مم، ص ص    21          جم، القطر      4.5        ، المزن                   المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -1
  .   266     مم، ص      19.5          جم، القطر       3.80        ، المزن    301              ، رقم الديهار                  المسلمكات اإلسالمية       قازان،   -2

3-
   Brethes , Contribution , P. 97, No. 772  (2.9 gm- 12mm). 

           وتإقدم مههدا                                                   ذ، األجدزاك الماقعدة بديم القمسديم مقصدمص يامدات حروفهدا    1748                         مم، رقدم القطعدة فدي المتحدط     21          جم، القطر       4.22      المزن   -4
                    األجزاك السفلية فق .
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       اآلحةاد     رقةم     عةدا      ةيمةا       عمييةا      نقشةت      التة           العبةارات     حية     مةن         سابقتيا    مع        القطعة     ىذه      تتف 
   ".    أربع "    من     ً بدالً   "    خمس "     وىو         التاري     ة 

  ( 3          لوحة رقم )                  القطعة ال ال ة: 
 الظهر المجى          

 المركز

 محمد
 ع رلى رع 
 اهلل وحدو 
 ع شريك لى 
 بم الفتح 

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل  

1]بسم اهلل[ ضرب يلا الديهر سهة سإع وثل يم وثل مد]اية[ محمد رسمل اهلل أرسلى بالهد]دى وديم الحق ليد[ةهرو علم الديم  الهامش 
.             

 مم42جم، القطر:3.44ذ، المزن:  3073يد؛ بمتحط قطر الم هي رقم 373الفتح ضرب سهة ديهار باسم محمد بم  (3لمحة )

        اإلشةةار       سةةبقت     وقةةد    هلل         الشةاكر       لنقةةود      األو        الةةنمط      تمثةة        األولة        الةةثال        القطةةع    أن      يالحةظ
  .2     أنماط     ستة    لو      عرةت    قد     أنو     إل 

  ( 4          لوحة رقم )                 القطعة الرابعة:  
 الظهر المجى          

 المركز

 محمد
 ع رلى رع 
 اهلل وحدو 
 ع شريك لى 
 بم الفتح 

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل  

                                                           
                                                 ذ، األجزاك ما بيم القمسيم مقصمصة أ رافها العلمية.      3034                       مم، رقم القطعة بالمتحط     20          جم، القطر       4.21      المزن   -1
ْلماسَة                              لمزيد مم التفاصيم راجع: رفيق،   -2 ة  َ  نقمد س     ْ   .  33-  10     ، ص ص         
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1بسم اهلل ضرب يلا الديهر سهة أربعيم وثل ماية الحق ليظهرو  ]بعزو؟[  محمد رسمل اهلل أرسلى بالهددى وديم الهامش 
.             

 مم20جم، القطر: 3.85ذ، المزن:  3035بمتحط قطر الم هي رقم يد؛ 340ديهار باسم محمد بم الفتح ضرب سهة  (4لمحة )

نمةا       الةدين     عمة       أنيةا      يةرج     وال       واضةحة     غير      كممة      توجد   :        احتمةاالن      وجةود         الدراسةة      تةرج         وا 
ن     "    بعةةزه "      كممةةة      أنيةةا      األو             المحمديةةة          الرسةةالة      صةةيغة        النتيةةا    ة     مالوةةة     غيةةر      صةةيغة     ةيةة      صةةحت      وا 

  .      القال      نقش    ة      خطا      تكون    أن      اآلخر          واالحتما 

   (  5          لمحة رقم )                 القطعة الخامسة:  
 الظهر المجى          

 المركز

 محمد
 ع رلى رع 
 اهلل وحدو 
 ع شريك لى 
 بم الفتح 

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل  

2سهة اثهيم واربعيم وثل ماية بسم اهلل ضرب يلا الديهر الحق ليظهرو علم الديم ]الد[  محمد رسمل اهلل أرسلى بالهددى وديم الهامش 
.             

 مم21.5جم، القطر: 4.16ذ، المزن:  3038يد؛ بمتحط قطر الم هي رقم 342( ديهار باسم محمد بم الفتح ضرب سهة 5لمحة )

                                                           
   ذ.    3035                         مم، رقم القطعة في المتحط     20          جم، القطر       3.85      المزن   -1
   ذ.    3038                         مم، رقم القطعة في المتحط       21.5          جم، القطر       4.16      المزن   -2
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       ألفةةةان "       وربمةةةا     "    الةةةالم " و  "     األلةةة  "      حرةةةة      مثةةة       حةةةرو           المحمديةةةة         الرسةةةالة       نيايةةةة    ةةةة       توجةةةد
        الكممةة       عمييةا      تكةون    أن      يمكةن         احتمةاالت         الباحثة     ترى    وال     "   كمو "      كممة         قرا تيا      تعط     وال     "         متتاليتان
  .       السابقة        القطعة     مث       أيضا         بالقال      خطا      كانت       وربما          ومفيومة         مقرو        كممة      تكون      بحي 

  ( 6          لمحة رقم )                 القطعة السادسة:  
 الظهر المجى

 المركز

 محمد
 ع رلى رع
 اهلل وحدو
 ع شريك لى
 أمير المنمهيم

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل

1بسم اهلل ضرب يلا الديهر سهة اربعيم وثل ماية الحق ليظهرو علم الديم محمد رسمل اهلل أرسلى بالهددى وديم الهامش
.             

 مم20القطر: جم، 4.16ذ، المزن:  3036يد؛ بمتحط قطر الم هي رقم 340ديهار باسم محمد بم الفتح ضرب سهة  (6لمحة )

       القطةةع    عةةن         واختمفةةت    2        المعروةةةة       الفةةت     بةةن      محمةةد      نقةةود    مةةن        الرابةةع       الةةنمط      تمثةة         القطعةةة     ىةةذه
    ةةة       عميةةو       أكةةدنا    مةةا     وىةةو        الوجةةو       مركةةز         لكتابةةات          الرابةةع        بالسةةطر  "         المةةؤمنين      أميةةر "     لقةة       بةةنقش         السةةابقة
     ىةذا     وضةع      معنة         جميعنةا      يةدر      حية           الفاطميةة        لمخالةةة        السةاةر        التحدي     يعد      كونو    من         السابقة         دراستنا
    ثةم          العباسةية        الخالةةة  :   مةن    كة      بعةد        اإلسةالم         العةالم    ةة          الرابعة         اإلسالمية        الخالةة      إعالن     وىو        المق  
َ  ِسِجْمماَسة          وعاصمتيا    ِ       الِمدرارية        الخالةة        وأخيرا           ةالفاطمية         باألندلس        األموية    ْ ِ   .  ِ        الِمدراريين     حكم     مقر  ِ 

                                                           
    ذ .    3036                         مم، رقم القطعة في المتحط     20          جم، القطر       4.16      المزن   -1
ْلماسَة      رفيق،   -2 ة  َ  نقمد س     ْ   .  26   ، ص         
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     "        المؤمنين      أمير "     لق        الفت     بن      محمد       التخاذ        البكري      ذكره      الذي       يخال         القطعة     ىذه       تاري 
       ً سةةابقاً         ً تاريخةةاً          الةةدينار     ىةةذا      يوضةة        بينمةةا    1 م   951  /   ىةةة   147    ىةةو       اليةةام       الحةةد      ىةةذا       تةةاري     أن       ةيةةذكر
      بسةنة       الخةاص       العدد    ة   Sotheby         بمزادات        الخاصة         بالمجمة     نشر     وقد   .2 م   950  /   ىة   141     وىو      عميو

       الوجةو       مركةزي        كتابةات     سةوى      يةذكر    لةم     أنةو    إال  3 م   957  /   ىةة   140       تاري        ويحم        مشابو       دينار   م    0986
      الةذي       الشة        ولكةن         والقطةر        الةوزن    مةن    كةال      أغفة      كمةا         أغفميا      ةقد         اليوامش    عن     أما      ةقط         والظير
        كتابةةات      أسةف                  "أميدر المددنمهيم"     لقة      إلةة       ةييةا      أشةةار       والتة          والظيةر        الوجةةو       مركةزي        عبةةارات    ىةو      ذكةره
       تةةةاري        ويحمةةة          الخصةةةائص     نفةةةس    لةةةو        بةةةدينار          األمريكيةةةة         النميةةةات       جمعيةةةة       تحةةةتفظ     كمةةةا       الوجةةةو      مركةةةز
    .  4 م   957  /   ىة   140

       ويحمة            المغربيةة            المسةكوكات      كتةا     ةة       قربةة    بةن      صال       نشره       دينار        الطراز     ىذا      يتبع     كما
         ومحفوظةة    م    956 /  ىةة   145       تةاري       تحمة        ً سةابقاً       قطعةة      بنشةر         الباحثةة       وقامةت    5 م   955 /  ىةة   144       تاري 

         متتاليةة        تةواري       وذات        الطةراز      ليةذا      نقةود      بعد          الجزائر      متح        يحتفظ     كما   .6      الوطن          الجزائر       بمتح 
   ثةةةم    8 م   957 /  ىةةةة   146     سةةنة     ضةةةر       وآخةةةر    7 م   956 /  ىةةة   145     سةةةنة     ضةةةر        نمةةوذ    :         كالتةةةال      وىةة 

       محفةةةوظ   م   958  /   ىةةةة   147       تةةةاري       يحمةةة      آخةةةر        ونمةةةوذ     9 م   958 /  ىةةةة   147       تةةةاري        يحمةةةالن         نموذجةةةان
       وترجةع  . 11     الةنمط     نفةس    مةن          والعشةرات       اآلحاد       ةاقد       قطعة  Brethes     نشر     وقد    10        الجزائري         بالمتح 
   م   958  /   ىةةة   147       السةةنة     ىةةذه     ةفةة            الشةةاكرية         لمنقةةود       إصةةدار     آخةةر      يمثةة      أنةةو     إلةة          الةةدينار     ىةةذا       أىميةةة
َ  ِسِجْمماَسة     عم            الفاطميون        استول     ْ ِ    .  هلل        الشاكر     عم       وقبض          الثالثة        لممر   ِ 

                                                           
  .   151   ، ص      المررب        الإلري،   -1
  .   444-   443     ، ص ص                  المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -2

3-
 Sotheby: Ancient And Islamic Coins,1986, P. 33, No. 405.    

4-
   Heddouchi, The medieval coins, coin 9, P. 87, ANS: 1917.215.1513 (4.049gm - 21.5mm). 

  .   449  -   448       جم، ص ص     4.5          مم، المزن     22        ، القطر                   المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -5
ْلماسَة          مم، رفيق،     20          جم، القطر       4.10      المزن   -6 ة  َ  نقمد س     ْ   .  29 ص  ،          
                                                         جددم، يددلا الهمددمذج كتإددت فيددى كلمددة )الهدددى( بدداأللط المقصددمرة ويددم    4  1     10            مددم ، الددمزن:   20         ، القطددر:                   المسددلمكات المرربيددة          ابددم قربددة،   -7

  .   453-     452                                                               المضع الصحيح لللتابة بيهما نةد أن عإارة )علم الديم( مفقمدة، ص ص
  .   455  -     454   ص ص    مم،   20           جم، القطر:    4         ، المزن:                   المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -8
    مدم،   23                     ؛ أمدا ال داني: القطدر:    459  –     458        جم ، ص ص   4  .     20           مم، المزن:   23                       ، الهممذج األول: القطر:                   المسلمكات المرربية          ابم قربة،   -9

  .     457  -     456       جم، ص ص      3199       المزن: 
ْلماسَة          مم، رفيق،     23           جم، القطر:       4.01                              الديهار بمتحط الةزا ر، المزن:   -10 ة  َ  نقمد س     ْ   .  30   ، ص         

11-
 Brethes, Contribution, P. 97, No. 773 (3.6gm- 19mm). 
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  ( 7          لوحة رقم )                 القطعة السابعة:  
 الظهر المجى

 المركز

 محمد
 ع رلى رع
 اهلل وحدو
 ع شريك لى
 أمير المنمهيم

 اإلمام
 محمد
 رسمل
 اهلل

 الةاكر
 هلل

1بسم اهلل ضرب يلا ]الديهر سهة سد[بع وأربعيم وثل ماية محمد رسمل اهلل أرسلى بالهددى وديم الحق ليظ]يرو علم الديم كلى. الهامش
.   

 مم19.5القطر: جم، 3.6ذ، المزن:  3041يد؛ بمتحط قطر الم هي رقم 340ديهار باسم محمد بم الفتح ضرب سهة  (7لمحة )

      ىةةامش        عبةةارات     ةيةةو        وتنتيةة     2 هلل        الشةةاكر       لنقةةود          الخةةامس       الةةنمط     نفةةس        القطعةةة     ىةةذه      تمثةة 
         الجزائةر       بمتحة        األولة         قطعتةين       الةنمط     ىةذا    مةن       سةابقا         الباحثةة      نشةرت     وقةد   ".    كمةو "      كممةة     عند       الوجو
     وقةد       اآلحةاد     رقةم      ةاقةد          بإيطاليةا        الخاصة           المجموعات       بإحدى          والثانية    3 م   957  /   ىة   140       تاري        وتحم 
  .4 "    ثالثة "         المفقود       الرقم     كون         الباحثة      رجحت

         الخاتمة:
  مما سإق مم الهماذج يتاح أنها تحتفظ بالسمات العامة لهقمد محمد بم الفتح الةاكر هلل، وذلك مم                                                                                        

                                                                                            حين الةلم العدام والعإدارات، حتدم أن القطدع الةديددة تنكدد علدم تسدةيم لقدب "أميدر المدنمهيم" علدم نقدمد 

                                             م كما ذكرت المصادر، واستمر نقدش اللقدب حتدم عدام    953   يد/   342        م، وليس    951   يد/   340    عام            الةاكر مهل 

                                                                            م التي كانت السهة األخيرة إلصداراتى الليإية، وذلك في ضمك ما يم معروه حتم اآلن.   958   يد/   347
                                                           

   ذ.    3041                         مم، رقم القطعة في المتحط     19.5          جم، القطر      3.6      المزن   -1
ْلماسَة      رفيق،   -2 ة  َ  نقمد س     ْ   .  30   ، ص         
ْلماسَة          مم، رفيق،   21          جم، القطر      4.5      المزن   -3 ة  َ  نقمد س     ْ   .  30   ، ص         
ْلماسَ           مم، رفيق،   21 /  20          جم، القطر       4.16      المزن   -4 ة  ْ    َ نقمد س    .  31   ، ص ة         
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  عإدارات ندادرة وغيدر مألمفدة علدم الهقدمد اإلسدالمية بصدفة                                     تايط القطع الةديدة قمالب جديدة تحمدم                                                 

                                               العإدارات التددي نعتإريددا فددي حلدم أخطدداك القمالددب حيددن                                         ونقددمد الةدداكر هلل المعروفدة بصددفة خاصددة، تلددك      عامدة، 

                                         أخددرى بحددرفيم ع يملددم اعتإاريمددا يلمنددان كلمددة                                                     ختمددت فيهددا "الرسددالة المحمديددة"، مددرة بللمددة "بعددزو" ومددرة

            عام الماحد.                                                                          مقروكة، مما يعهي تعدد قمالب السك التي استخدمت في ضرب الهقمد الةاكرية في ال

      كما يالحظ أن تمايز قطع الةاكر هلل غير المسدةم عليهدا أخطداك كتابيدة، سدماك مههدا المهةدمر أو غيدر                                                                                       

        ، فتدارة                                                                                       المهةمر قد حدث نتيةة الزيادة أو الهقصان في كلمدات يدامش المجدى الدلي يحمدم الرسدالة المحمديدة

                                                                                                تقط العإدارة عهدد كلمدة "كلدى" وتدارة تقدط عهدد "الدديم" وتدارة عهدد "علدم"، يدلا باإلضدافة رلدم ورود لقدب"أمير 

                                                        المنمهيم" علم وجى بع  الدنانير واختفا ى مم دنانير أخرى.

                  المصادر والمراجع:
         المصادر:

  ب يف ذكرر  دررفر قي    رر       املغرر       يددد(،    487                                                   الإلددري )أبددي عإيددد  عإددد اهلل محمددد بددم محمددد بددم عإددد اهلل، ت                    
   م.    7581                                     ، جزء من كتاب املسالك واملمالك، اجلزائ        واملغ ب
  العررو ور رراان امل تررربأ وايررو يف أ ررام العرر ب والع رر       يددد(،    808                                 ابددم خلدددون )عإددد الددرحمم بددم محمددد، ت                                            

   م.    0222                    ، رار الفك ، ل نان،  6   ، ج                                     والود  ومن عاص ه  من ذوي السلطان األكو
 ال  ان املغ ب يف أخ ار                                                      اس أحمد، ت أواخر القرن السابع وأوا م ال امم الهةري(،                    ابم علاري )أبي العإ                     

   م.    0272       ، تانس  7                     ، رار الغ ب اإلسفمي، ط 7   ، ج             األنربلس واملغ ب
  ،)حت  ر  ع ررب السرتار أفررب يرر اج،                        مرثر  اإلناير  يف معراخل ايرف                                     القلقةدهدي )أبدم العإداس أحمدد بدم علدي ،                            

   م.    7661                 دريوت، اجلزء األول، 

       مراجع:  ال
    ،)رار النهض  الع د  ، ال اه ة، ر.ت. 7 ج  ،                                          الفنان اإلسفم   والاظائف على اآلرار الع د                الإاشا )حسم ،                                    
    ،م.    0226         ، ال داط                                      كناز متحف الن ار )تار خ املغ ب وت اره(            بهك المررب   
    ،)م.    7660         ، الربوح   0 ج  ،                                        الن ار الع د   اإلسفم   يف متحف قط  الاطين                       الةابر )ربراييم جابر   
    )تررار خ املغرر ب العرر ا، الفرراطم ان ودنررا ز رر ي القررنهاج ان ق  ق ررام املرر ادطن                       عإددد الحميددد )سددعد زغلددمل                                                                  ،  

  . م    7616                         منشأة املعار ، اإلسكنربر  ، 
    ،)الرب نار عو العقار اإلسفم  ، مناذج خمتارة من جمماع  ع رب                                       الةرعان )نايط(، الخريةي )عإد المةيد                                                   

   م.    0227       ال  اض    ،          اجمل رب اي جيي
    ،)م.    0220    جربة    ،                         الرب نار عو العقار اإلسفم                                      الةرعان )نايط(،الخريةي )عإدالمةيد   
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    ،)م.    7661        ال اه ة   ،                              الن ار الع د   ماض ها وحاض ها                   فهمي )عإد الرحمم   
    ،)م.    7652                  (، دنك دريوت، دريوت                             املسكاكات اإلسفم   )جمماع  خاص               قازان )وليم   
    ،)م.    7656       اجلزائ    ،                                            املغ د   من الفتح اإلسفمي ق  س اط رول  دين فار         املسكاكات                  ابم قربة )صالح   
    ،)م.    0220           ، ال اه ة                                                         الكتادات غري ال  آن   على الن ار اإلسفم   يف املغ ب واألنربلس              مهصمر )عا ط   
   ،)م.    0222                       "، الط ع  األو ، ال  اض                                                  اآل ات ال  آن   على املسكاكات اإلسفم   "رراس  م ارن                يمسط )فرج اهلل   

                  الدوريات العلمية:
  ،)قضررايات جرب رربة يف مسرركاكات الفراطم ن، جملر  اجملمررا العلمري املقرر ي، اجمللررب ال ررا                     فهمدي )عإددد الدرحمم                                                                   

   م.    7617  –      7612         وايمسان، 
                 الرسا م العلمية:

 )ن ار ِسِ ْلماسَر  يف العقر  اإلسرفمي  ،            رفيق )نيرة                 َ    ْ      م، و     0228                                         ، رسرال  ماجسرتري، كل ر  اآلررار جامعر  ال راه ة       ِ ِ
   م.    0275         حتت النش  

  ،)رول  دين مربرار يف ِسِ ْلماسَ              مراد )حسيم  َ    ْ    م.    7656               ، خمطاط ماجستري،                  ِ ِ
 Heddouchi (Chokri), The medieval coins of Sijilmasa, Morocco, A history of 

the mint and its minting techniques, M. A thesis, graduate Faculty of Middle 

Tennessee State University, 1998. 
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