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 هـ906 سنة نيسابور ضرب نعمان بن ليلى للثائر نادر درهم
                                                                  

 د. أحمد محمد يوسف عبدالقادر
Dr. Ahmed Muhammad Yusuf Abd al-Qadir 

 جامعة القاهرة -قسم األثار اإلسالمية كلية األثار  –أستاذ المسكوكات واألثار اإلسالمية المساعد 

        الملخص:
                                                                                           يتناول هذا البحث دراسة درهم نادر باسم ليلى بن نعمان أحد قواد الحسن بن القاسم حاكم العلويين 

                               م، ونجيييي فيييب السيييييرة عليييى نيسيييابور    921   هيييي/   308                                            فيييب سبرسيييتان، وقيييد ووال الحسييين وويييية جرجيييان فيييب سييينة 
                                                     م، وأقييام فيهييا الخيبيية للعلييويين فييب سبرسييتان، ويييي  علينييا    921         هييي/ مييايو    308    سيينة                      واحتاللهييا فييب ذح الحجيية 

     هي.    309                                                             درهم نادر من نوعه ضرب نيسابور باسم ليلى بن نعمان، ومؤرخ بسنة 

                                                                                           وترجع أهمية هذا الدرهم إلى عدة اتجاهات أنه يمث  قيعة نادرة فب هذا البحث عن نقود أحد الثيوار 
                                                                            ويتناول البحث أهمية الدرهم انعكياس لووضياع السياسيية والنقديية التيب كانيل فيب تلي                       على الخالفة العباسية، 

                                                                                                 الفترة من حيث الكتابات واأللقاب التب تلقب بها ليلى بن نعمان، حيث نقي  عليى اليدرهم لقبيه ؤالمؤييد ليدين 
                     تيو  الكتابيات واأللقياب    َّ                     َّ                                                    اللَّه المنتصر آلل رسول اللَّهؤ، ومن ثم فقد قمل بدراسة هذال القيعة دراسة وافية لمح

                                الواردة عليه وتحليلها ودراستها.

Abstract: 

This study deals with the study of a rare dirham named Laila ibn Nu'man, one 

of the commanders of al-Hasan ibn al-Qasim, ruler of the Alawites in Tabaristan, and 

he was the governor of Jurgan in 308 AH / 921 AD. He succeeded in controlling 

Nishapur and occupying it in Dhu al-Hijjah in 308 AH / In Tabaristan, and 

overlooking us a rare dirham of its kind hit Nishapur on behalf of Laila bin Numan, 

and historian in the year 309 AH. 
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The importance of this dirham is attributed to several trends that it represents a 

rare piece in this search for the money of one of the revolutionaries on the Abbasid 

caliphate. The research deals with the importance of the dirham reflecting the political 

and monetary conditions that were in that period in terms of the writings and titles 

that were given by Laila ibn Nu'man. His title is "AL Mouayed Ledein Allah AL 

Montaser L al Rasoul Allah", and then I have studied this piece a thorough study of 

the content of the writings and titles contained in it and analyzed and studied. 

         المقدمة:
        الددعو        ومنيدا         اإلسددم،         المشدر      بددد     عمد        طويمد        فتدرا       امتدد         كبيرا            ميراثا            لمعمويون     كان

        الدولد       سدووط     بعدد      خاص         الديمم      وبدد    2      وجرجان    1       طبرستان     بدد       أىال،     بين        انتشر       الت،         الزيدي 
         واسدتطاع          بداططروش         الممود      عمد،    بدن       الحسن     إل         الدعو      ىذه        انتشار    ف،       الفضل       ويرجع          الزيدي  
        أعمنددددوا     حتدددد             السدددداماني          الدولدددد      عمدددد           والعصدددديان        التمددددرد     عمدددد         الددددديمم     أىددددل      يحددددرض    أن         بعبوريدددد 

    مدن         الزيديد         الدولد   ُ    ُبعثد        وبدذل         عمدييم          حاكمدا           بداططروش        وندادوا            الساماني          الدول     عن         االنفصال
  .3      الديمم      وبدد        وجرجان          بطبرستان       دولتو       توسيع    ف،      وبدأ         الديمم      بدد    ف،      جديد

       ومنيدا            الساماني          الدول     عن           االنفصالي          الحركا     من       لعديد         مسرحا           نيسابور       مدين        وكان 
           السددداماني         الدولدد          اسددتطاع      حيدد     4        بنيسددابور           المددروروز      عمدد،    بددن      محمددد    بددن        الحسددين       عصدديان
       بخددار     مددن  (  م   699  –   639   /  ىددد   993  –   903 )      أحمددد    بددن        الثددان،     نصددر      أرسددل       عندددما       عمييددا        الوضددا 

                                                           
                                                                                                                         سبرستان: مدينة كبيرة فب إيران وتقع فب الجنوب من بحر قزوين وتعرف بإقليم مازندران فيب ميمالب إييرانا يياقوت الحميوح )ميهاب اليدين   -1

  .   119                           ، دار صادر، بيروت، د.ت، ص 2    ، ج             معجم البلدان     هي(،  626 - 574         بن عبد اهلل      ياقوت           أبو عبد اهلل
  .  13    ، ص  5    ، ج             معجم البلدان                                                              جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين سبرستان وخراسانا ياقوت الحمودح:   -2
                                 ، اعتنيى بيه وراجعيه كميال حسين مرعيب،                         ميروج اليذهب ومعيادن الجيوهر    م(،    957   هيي/   346                                       المسعودح )أبب الحسن بن عليب بين الحسيين ت   -3

      الييدول                                       ا عبييد اليير)وف )عصييام الييدين عبييد اليير)وف(،    245     م، ص     2005   هييي/    1425  ،                               ، المكتبيية العصييرية، صيييدا، بيييروت 4                اليبعيية األولييى، ج 
  .  65  -    64       م، ص ص     1999   هي/    1420                             ، دار الفكر العربب، القاهرة،                          المستقلة فب المشرق اإلسالمب

                     ً                                       ، كما أسلق عليها أيضاً اسم )أبر مهر(، وهناك من البلدانيين من                 الذح قام ببنائها                                                    مدينة نيسابور: تعد أهم مدن خراسان، وتنسب إلى سابور  -4
  –     839     هيي /    310  –     224       ن جريير                                                                                             يسميها )ايرانشهر(، وتعد مركز ثقافب واقتصادح كبير عبر العصور اإلسالميةا اليبرح )أبو جعفر محميد بي

  ا   58   ، ص 2     م، جيي    1960    هيي/     1380                                                                                          م(، تاريخ الرس  والملوك، تحقيق: محمد أبو الفض  إبيراهيم، اليبعية الثانيية، دار المعيارف بمصير،    923
      عبياس،                ، تحقييق: إحسيان                           الروض المعيار فب خير األقيار            عبدالمنعم(،    بن                ا الحميرح )محمد   857   ، ص 4    ، جي            معجم البلدان              ياقوت الحموح، 

                    ، منشيورات دار مكتبية          صيورة األرض     هيي(:    367                                              ا ابن حوق ، أبو القاسم محميد بين عليب النصييبب )ت   88    م، ص    1984                       اليبعة الثانية، بيروت، 
  -  335                                                                        ا المقدسييب، ميمل اليدين أبييو عبيد اهلل محميد بيين أحميد بين أبييى بكير البنيا  الشييامب )   361    م، ص    1992       لبنيان،   -              الحيياة، بييروت 

  .   299   ، ص م    1909        ، ليدن،                    يم فى معرفة األقاليم           أحسن التقاس     هي(:    390

http://draft.blogger.com/blogger.g?blogID=7686111714871755787#_ftn1
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     جددديش       ىزيمددد     مدددن       وتمكدددن          العصددديان       حركددد      عمددد         الوضدددا         اسدددتطاع      الدددذ        أحمدددد     بدددن     سددديل       قائدددده
  .1 م   636   /    ىد   903     سن          نيسابور     عم           والسيطر         الحسين

      أحمدد      طاعد      عمد      خدر          خراسان     ف،         العصيان      حرك      عم      سيل    بن      أحمد     قض     أن      وبعد
         السيطر        وحاول          العصيان       ليذا         مركزا           نيسابور    من       واتخذ    م    620   /  ىد   904     سن           السامان،     نصر    بن

  (  م   605   /  ىدد   262 )     بداه         الموتدر         العباس،         الخميف      إل       أرسل    بل      بذل       يكتف     ولم         خراسان      مدن     عم 
  .2      خراسان    ف،      أحمد    بن     نصر       لألمير        الدعا      منع     بعد        خراسان     عم         الوالي     ح      منو      يطم 

     نصددر    بددن      أحمددد      أرسددل    بدل          العصدديان      ىددذا      أمددام       اطيددد         مكتوفد            السدداماني         الدولدد      توددف     ولدم
   /    ىدد   904     عدام     سديل    بدن      أحمدد       ىزيمد         اسدتطاع      عمد،     بدن       حموي         بوياد        بخار     من        جيشا            السامان،

  .3     بخار      إل          أسيرا       عم،    بن       حموي         فأرسمو        اطمان      طم        ولكنو    م    620

        اططدددروش      أوالد      أراد     حيددد         تنتيددد،     لدددم         نيسدددابور    عدددن         االسدددتودل       مطدددامع    أن       ويبددددو
      أحمدد     بيدا     قدام      التد،         العصديان      حركد           واسدتلموا        عمييدا          السديطر          والديمم         طبرستان      ببدد        العمو 

        عمييددا          لمسدديطر          نيسددابور     نحددو        التوجددو        فوددرروا         الماضدد،        العددام     خدددل         نيسددابور    فدد،     سدديل    بددن
     وقدد          طبرسدتان     ف،          العمويين      حاكم        الواسم    بن       الحسن      قواد     أحد       نعمان    بن      ليم      نجم     برز      وىنا
       وحددار          داملددان      إلدد       توجددو        وبعدددىا    4 م   623  /   ىددد   905     سددن     فدد،       جرجددان      واليدد        الحسددن     واله

  /   ىدد   905     سدن        الحجد     ذ     فد،          واحتدليدا       عمييدا         السديطر     ف،      ونجح          نيسابور      إل       فسار       أىميا
       بكرمدددو       نعمدددان    بدددن      ليمددد        وتميدددز    5       طبرسدددتان    فددد،          لمعمدددويين        الخطبددد       فييدددا       وأقدددام    م    623      مدددايو

                                                           
  –     184    ، ص  6    م، ج    1987                                 اليبعيية األولييى، دار الكتييب العلمييية،                     الكاميي  فييب التيياريخ،     هييي(،    630                                ابيين األثييير ) علييب بيين محمييد بيين محمييد   -1

  .   147     م، ص     1989         القاهرة،                 ، اليبعة األولى،                                                            خرسان تاريخها السياسب من سقوط الياهريين إلى بداية الغزنويين                    ا أبو سيف ) فتحب (،    185
                                             ، راجعيه: السيباعب محميد السيباعب، اليبعية األوليى،           روضة الصيفا                                 ا خوند مير ) محمد بن خاوندماال (،    164    ، ص    6   ، ج     لكام            بن األثير، ا  -2

  .   358     م، ص     1988                                                الدار المصرية للكتاب والنشر والتوزيع، القاهرة، ي
  .   154    ، ص                تاريخها السياسب      خرسان             ا  أبو سيف،    164    ، ص    6   ، ج      الكام           بن األثير،   -3
  .  44     م، ص     1987                                        ، المعهد األلمانب لوبحاث الشرقية، بيروت،                                            أخبار أئمة الزيدية فب سبرستان وديلمان وجيالن                     ماديلونغ ) فيلفرد (،   -4
                   دوروتييا كرافولسييكب،          ، تحقييق:                      كنيز اليدرر وجيامع الغيرر                                           ا اليدوادارح ) أبيو بكير بين عبيد اهلل بين أيبي  (،   88    ، ص           روضية الصيفا          خونيد ميير،   -5

  .   346    ، ص  5     م، ج     1992              بيروت، لبنان، 
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          يكاتبوندددو        اططدددروش      أوالد    أن     حتددد     1      الدددداع،        الواسدددم    بدددن       الحسدددن     ثوددد         فاكتسددد           وشدددجاعتو 
  .2                َّ                     َّ                  )المؤيد لدين اللَّه المنتصر آلل رسول اللَّه ليلى بن النعمان(  :     بمو 

     ىدددذا      أمدددام       اطيدددد         مكتوفددد      تودددف     ولدددم        السددداب        الددددرس    مدددن           السددداماني         الدولددد          اسدددتوعب      وقدددد
       نعمددان    بددن      ليمدد      إلدد         جيشددا         بخددار     مددن          السددامان،      أحمددد    بددن     نصددر       اطميددر      أرسددل     حيدد          االحددتدل 

       بملوا     حت      عم،    بن       حمويو       أصحا       أكثر        فانيزم       قتال     ف،         الجيشان      ودخل      عم،     بن       حمويو        بوياد 
      فوبض        الير         يستطع    لم      الذ        ليم         أصحا       ببعض         اليزيم        ولحو     3        فاقتتموا       قواتو       وأعاد      مرو 
        حمويددو      جنددد    يددد     عمدد     لددو       قاسددي        نيايدد        وكاندد       رمددح      عمدد        ونصددب       ليمدد      رأس       وقطعدد   ُ    ُبلددرا      عميددو
  .4 م   623       يوليو   /    ىد   906     سن       اطول      ربيع    ف،      ليم      قتل      وكان       بلداد     إل       رأسو      حمم      حي 

     سن          نيسابور    ف،       دراىم       خدليا     ضر       أشير      ثدث       لمد          نيسابور       نعمان    بن      ليم       احتل     وقد
       ويبددو  .  (   َّ المَّدو      رسدول    آلل         المنتصدر     َّ المَّدو      لددين        المؤيدد )   :     ولوبدو      اسدمو       عمييدا      وسدجل     م   623  /     ىد   906
   ؛    إليدددو         رسدددائميم    فددد،          يخاطبوندددو       كدددانوا     فودددد          طبرسدددتان     فددد،          العمويدددون      عميدددو      خمعدددو    قدددد       الموددد      ىدددذا    أن
           وخوانددمير        خمدون      ابن      أشار       بينما     (       النعمان    بن      ليم     َّ المَّو      رسول    آلل         المنتصر     َّ المَّو      لدين         بالمؤيد )

     نشدر    مدا      ولكدن     (   َّ المَّدو      رسدول      طوالد         المنتصدر     َّ المَّدو      لددين        المؤيد   : )     ليصبح       المو      ىذا     عم        تليير     إل 
     ابددن       يسددتطع    لددم      ربمددا      ولكددن    5         وخواندددمير       خمدددون     ابددن      ذكددره    مددا      يصددحح       نعمددان    بددن      ليمدد        دراىددم    مددن

  .    صحيح      بشكل         الدراىم      نصوص       قرا             وخواندمير       خمدون

     ( 3     رقدم      لوحد  )6  ىدد   906       تداري       يحمدل      ندادر      درىدم       وصدمنا     فودد         النعمدان    بدن      ليمد        دراىدم     وعن
       الوجددو        كتابددا       نوشدد      فوددد        الدددرىم         لكتابددا        العددام       الشددكل     حيدد      فمددن          نيسددابور        مديندد       السدد        ومكددان

                                                           
                               ، تحقيييق: سيييد كسييروح حسيين، اليبعيية                        تجييارب األمييم وتعاقييب الهمييم     هييي(،    421                                             ابيين مسييكوية ) أبييب علييب أحمييد بيين محمييد بيين يعقييوب ت   -1

  .  43    ، ص  5    م، ج    2003                                        األولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
                                  ، اعتنى به وراجعه: كمال حسن مرعيب،                         مروج الذهب ومعادن الجوهر    م(،    957     هي /    346        لحسين ت                                 المسعودح ) أبو الحسن بن علب بن ا  -2

  .   245     م، ص     2005                                ، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  4                اليبعة األولى، ج 
  .  46                                ماديلونغ، أخبار أئمة الزيدية، ص   -3
                                              لييق عليهييا وقييدم لهييا: سييامب الييدهان، اليبعيية األولييى،           ، حققهييا وع             رسييالة بيين فضييالن                                            بيين فضييالن ) أحمييد بيين العبيياس بيين رامييد بيين حميياد (،   -4

  .   167    ، ص  1                                   ا  ابن األثير، الكام  فب التاريخ، ج   75     م، ص     1960      دمشق، 
  .   185     م، ص     2008                                                                                  عاسف منصور: المسكوكات اإلسالمية وأهميتها، اليبعة األولى، مكتبة زهرا  الشرق، القاهرة،   -5
    جم.    3.64           دبب، الوزن   –                                                            محفوظ بمجموعة السيد يحيى جعفر: دولة اإلمارات العربية المتحدة   -6
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       وجددا          خددارج،       وأخددر       داخمدد،         وىامشددين         بددالمركز        كتابددا      عمدد        تحتددو        بددارز       خطيدد        دائددر       داخددل
  :      التال،       النحو     عم         الدرىم        وزخارف        كتابا 

 الظهر الوجه

 المركز
 و إله إو
 اهلل محمد
 رسول اهلل

 هلل
 المؤيد لدين
 اهلل المنتصر
 آلل رسول اهلل
 ليلى بن نعمان

 بسم اهلل ضرب هذا الدرهم بنيسابور سنة تسع وثلث مائه الهام  الداخلب
أفمن يهدح إلى الحق أحق أن يتبع أمن و يهدح إو أن 

 يهدح فمالكم كيف تحكمون
الهام  
 الخارجب

 هلل األمر من قب  ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر اهلل
 

 
هيا محفوظ بمجموعة السيد يحيى جعفر بدولة 309الثائر ليلى بن نعمان ضرب نيسابور مؤرخ بسنة ( درهم نادر باسم 1لوحة )

 جم.3.64دبب، الوزن  -اإلمارات العربية المتحدة 

      رسددول  /       محمددد    اه  /     إال     إلددو   ال   : )    نصدديا         متوازيدد        أفويدد       أسددطر      ثدثدد      عمدد         المركددز       اشددتمل
      السددد        ومكدددان        وتددداري        النودددد     ندددوع    ثدددم        مختصدددر          البسدددمم      عمددد        اشدددتمل         الدددداخم،        اليدددامش     أمدددا     (  اه

        اليدامش         لكتابدا           وبالنسدب      (    مائدو      وثمد      تسدع     سدن           بنيسدابور        الددرىم     ىدذا     ضدر     اه     بسم   : )     بصيل 
       الدروم      سدور     مدن   2      اآليد     مدن     جدز    و   9      اآليد     مدن     جدز           الورآند،       الدنص     عمد         اشتمم      فود         الخارج،

ِمُنوَن   :     اآلي  َرُح الأُمؤأ َمِئٍذ يَيفأ َمأُر ِمن قَيبأُ  َوِمن بَيعأُد َويَيوأ َ  ) ِللَِّه األأ   ُ ِ ُ  أ ُ    أ  َ ٍ   َ  أ  ِ َ َ  َ  أ   ُ َ ِ    َ  أ   ُ ُ  ِ    َ  أ َ أ ِر اللَِّه(  ِ  َِّ    أ ِ     َِّ  بَِنصأ   . َِ  أ

       دائدر      بيدا       ويحديط         واليدامش        المركدز    فد،        كتابدا       داخل        محصور        فجا         الظير        كتابا      أما
      خطيد        دائدر      بيدا      تحديط       أفويد       أسدطر      خمسد     فد،      نوشد        الوجو      مركز         لكتابا           وبالنسب       رز    با      خطي 
     (      لدددين        المؤيددد    : )    لودد         الثددان،       السددطر    فدد،      وجددا      ( ه    : )     اطول       السددطر    فدد،         الكتابدد      ونددص       بددارز 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
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     وفدد،     (  اه      رسددول     الال    : )       الرابددع       السددطر     وفدد،     (         المنتصددر    اه    : )       الثالدد        السددطر    فدد،     سددجل       بينمددا
      الدنص     بيدا      فدنوش       الظيدر      ىامش         لكتابا           وبالنسب      (       نعمان    بن      ليم     : )       الثائر     اسم       اطخير       السطر
َ    َأَفَمن     : )    يونس      سور     من    92      اآلي     من         الورآن، َ    ال َحد      َِ  ِإَل  َ   ِ  َيي ِد    ََ  َ    َأَحد         ِ    َيِيدد     ال  َ  َّ   َأمَّدن     ُ ََّ  َ ُيتََّبدعَ   َ    َأن    َ    َ    َأن   ِ  ِإال َ 
َ  ُيي دَد  َ  َفَمددا ُ    ُ    َلُكددم    َ  ُكُمددونَ   َ    َ َكي ددفَ   َ  ُ   َ َتح   ُ         المددتون       الطددرف    ذ         الكددوف،       بددالخط        والظيددر       الوجددو        كتابددا        ونفددذ      (َ   
    1    رسددول       بكممدد       واضددح    ىددو     كمددا       بنوطدد        تنتيدد،       والدددم      اطلددف        الحددروف     بعددض     قمدد     أن      يدحددظ     حيدد 
  .2  ىد   906      بسن       مؤرخ       نعمان    بن      ليم        دراىم    من       نموذ        عاشور        الفتاح     عبد      سعيد      ونشر

                                                     وبتحلي  كتابات هذا الدرهم النادر تتضي عدة حقائق وهب:
     عبر     حي           اإلسدمي         الدول     بين          الصراعا        حركا     من       مرحم       يمثل        الدرىم     ىذا    أن   :   ا أولا 

     فدرض    فد،       نعمدان    بدن      ليمد         وسديطر            السداماني         الدولد      بدين          والعسدكر          السياسد،        الصدراع    عدن        الدرىم
    من         نيسابور     عم         سيطرتو    عن         التعبير    ف،     نجح     حي             الساماني          الدول      عم          ثائرا            باعتباره         الييمن 
  .3  ىد   906     عام         نيسابور    ف،      سكيا      الت،        لمنوود          نموذجا         نووده       تعتبر    ثم     ومن         النوود     س      خدل

     أىدل      دعدو           لنيسابور        احتدلو       أثنا        نعمان    بن      ليم         محاول      إل        منصور      عاطف / د . أ       ويشير
           الدعائيددد           الدددراىم     خدددل    مددن             السددامانيين       طاعدد       وخمددع          طبرسددتان     فدد،          العمددويين         لمبايعدد         خراسددان

ِدح ِإَلى الأَحقِّ َأَحقُّ َأنأ يُيتَّبَيَع َأمَّينأ َو   (   92      اآلي  )      يونس      سور     من         الورآن،         االقتباس     سجل     حي  َ  َ  َّ أ  َ ) َأَفَمنأ يَيهأ َ  ُّ َ  أ   ُ ََّ   َ ِّ  َ ِ    َِ     أ َ  أ  َ  أ  َ َ  
ُكُموَن( د  َفما َلُكمأ َكيأَف َتحأ َ  يَِهدِّح ِإوَّ َأنأ يُيهأ   ُ  ُ َ  َ  أ ُ  أ َ  أ ِ  ِّ  ِ  َّ َ  أ  ُ  أ   َ    َ   َ.  

      الحد      إلد        ييددون       الذين    ىم          العمويين    أن     ليم        قائد          خراسان     أىل        مخاطب        نعمان    بن      ليم      قصد     فود

       الدذين            السدامانيون       أولئد       ولديس         والطاعد          باإلتبداع      أولد      فيدم         الكدريم         الرسدول     نسدل    مدن      طنيدم      إليدو         ويرشدون

        فمدالكم   : )      سدبحانو      الحد      قدول     خددل    مدن            السامانيين      طاع      عم         بوائيم         ويستنكر        ييدييم     لمن        احتيا     ف،    ىم

       ولدددذل             العباسددديين      دون         بالخدفددد          أحويدددتيم       إثبدددا     فددد،          المتواصدددل          العمدددويين     سدددع،       ليؤكدددد    4 (      تحكمدددون     كيدددف

                                                           
  .   289-   288     م ص ص    2003               جامعة القاهرة،                 ، رسالة دكتوراة                                                         نقود نيسابور منذ الفتي اإلسالمب وحتى سقوط الدولة الخوارزمية                           عيا اهلل ) سعيد عبدالفتاح (،   -1
  .   289    ، ص             نقود نيسابور        عيا اهلل،   -2
  .   184    ، ص                        النقود اإلسالمية وأهميتها       رمضان،   -3
  .   186  -     185    ، ص                        النقود اإلسالمية وأهميتها       رمضان،   -4
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      بميد        تشدبيو      اآليد      ىدذه     وفد،    1      ميتددون     وبدو        سدائرون      الحد      عمد       طنيم           واتباعيم         طاعتيم       الناس     عم      يج 

    .  2    باطل       حكميم     وأن       يعول     وال      يسمع   ال    من       منزل     ف،         إتباعيم     بأن            لمسامانيون

       مكنتدو      التد،          السياسدي         اطحوال    عن      اآلي       بيذه      يعبر     كان       نعمان    بن      ليم     أن    اه     عطا      سعيد        ويعتود

     بعدد         خراسدان        منطود     فد،        وسياسد،         اقتصداد      ثودل    مدن       تمثمدو      كاند      بمدا         نيسدابور       مديند      عم          االستيد     من

    .  3     أوالده    ثم     ومن        العمو         اططروش       الحسن      محمد     أبو     جيش    ف،       عسكر       قائد      مجرد     كان    أن

     (    اه      رسدددول    آلل         المنتصدددر    اه      لددددين        المؤيدددد    : )    وىددد،        بألودددا         بتفدددرده        الددددرىم      تميدددز   :     ا ثانيااااا 
      فاعدل     وىدو        المؤيدد      بمود       وبددأ    4       اإلسددمي            المسدكوكا      عمد      مدر      طول      يسدجل       المود      ىدذا    أن     حي 

    آلل         المنتصددر      ولودد          سددمطانو     أو      دينددو    أو        لدولتددو       ينتصددر     أنددو         والمددراد       الوددو      وىددو      اطيددد    مددن       مددأخوذ
     بيددددم          والموصددددود        اه      رسددددول    آل     إلدددد        ويدددددعو       يناصددددر     كددددان      ليمدددد     أن     عمدددد         لمداللدددد      اه       رسددددول

     ذل      وف،        اه      رسول      ابن        فاطم         السيد       أوالد     إل        نسبيم    ف،        يرجعون       الذين          بطبرستان          العمويين
       كدانوا       الدذين          بطبرسدتان          العمدويين      مذى      وىو        نعمان     بن      ليم         يعتنوو     كان      الذ         المذى      عم       دالل 

    بدددن      ليمددد        ألودددا     فددد،       تبددداين     إلددد          الكرممددد،      أشدددار      اآلخدددر        الجانددد       وعمددد     5       الزيديددد         الشددديع         يمثمدددون
      يرجدددع       وربمدددا          المنتصدددر     مدددن       بددددال    6 (          المستنصدددر     َّ المَّدددو      لددددين        المؤيدددد    : )     لوبدددو     ذكدددر     حيددد           النعمدددان 
  .       الورا         صعوب      إل         االختدف

                                                           
  .   288    ، ص             نقود نيسابور        عيا اهلل،   -1
                                             ، حققه وخرج أحاديثه: محمود محمد ماكر، اليبعة                           جامع البيان )تفسير اليبرح(      هي (،    310  –     224                                اليبرح ) أبب جعفر محمد بن جرير.   -2

         ، اليبعية              معيالم التنزيي      هيي(،    560                                                  ا  البغوح ) محب السنة أبيب محميد بين الحسيين بين مسيعود   88   ، ص  15                                     الثانية، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ج 
                                 دار سيبيية للنشيير والتوزيييع، الرييياض،                    سييليمان مسييلي الحييرش،   –                  عثمييان جمعيية خميرييية   –                                           األولييى، حققييه وخييرج أحاديثييه: محمييد عبييداهلل النميير 

                  ، تحقييق: عبيداهلل بين                                 اليدر المنثيور فيب التفسيير بالمي ثور   (،    911                       ا السييوسب ) جيالل اليدين ت   133                    م، المجلد الرابع، ص     1991     هي /     1411
  .   663    ، ص    7     م، ج     2003                                          عبد المحسن التركب، اليبعة األولى، القاهرة، 

  .   287    ، ص             نقود نيسابور        عيا اهلل،   -3
                                       ، اليبعييية األوليييى، مركيييز الملييي  فيصييي  للبحيييوث                                                  اآلييييات القرةنيييية عليييى المسيييكوكات اإلسيييالمية دراسييية مقارنييية                ) فيييرج اهلل أحميييد(،      يوسيييف   -4

  .   100  -    99     م، ص     2003                           والدراسات اإلسالمية، الرياض، 
  .   288    ، ص             نقود نيسابور        عيا اهلل،   -5
                   ، الميبعيية العصييرية،                                    لنقييود العربييية واإلسييالمية وعلييم النميييات    (، ا              أنسييتاس الكرمليب                                              الكرمليب )بيييرس جبرائييي  يوسييف عييواد والمعييروف بيياألب  -6

  .   133     م، ص     1939         القاهرة، 
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           انتشددارا        أوسددع      كاندد          الدددراىم    طن          الدددنانير    مددن       بدددال           الددراىم      يضددر     أن      ليمدد         اختيددار   :     ا ثالثاااا 
       وفيددر        كميددا      عمدد         الحصددول       يحتددا       كاندد          الدددينار    أن       وربمددا           الدددنانير     عددن         الماليدد           المعددامد     فدد،
      لديدو     يكدن    لم      صلير      ثائر      كونو     إل          باإلضاف        نعمان    بن      ليم      عم      صع       اطمر      وىذا        الذى      من

  .       الخمفا       حوو     من      كان       الت،         الذىبي         النوود     لس        الذى        توفير    ف،        الودر 

    فد،        المشدر      مددن    فد،          الددنانير    عن         التداول    ف،      شاع     قد           الساماني          الدراىم    أن     ذل        ويؤكد
       الدقدد         وروعيدد           الدددراىم       كسددور          فاسددتخدم          الدددراىم        أوازان     عمدد        كثيددر         تعددديد        وحدددث          خراسددان 
       روسددديا     إلدد      ليددا         طريوددا         ووجددد          كبيددرا           رواجددا             السددداماني          الدددراىم     القدد      كمددا    1    ضددربو    فدد،           المتناىيدد 
       اإلسددم        دخدوليم     قبدل          بتوميددىا       قداموا     كمدا     بيدا          بالتعامدل         البملدار       أمرا       وقام         الفولجا     نير     عبر         وأوروبا

  .2      اليجر         الرابع       الورن    ف،

     قمدد         الخاصدد             والمجموعددا           العالميدد          المتدداحف    فدد،        الدددقي        البحدد      خدددل    مددن      يتضددح   :     ا رابعاااا 
    مددن         الدددراىم     ىددذه     جمددع     عمدد            السدداماني         الدولدد      حدرص     إلدد      ذلدد      رجددع       وربمددا        نعمددان     بددن      ليمدد        دراىدم
عداد       فضدي        سدبيك      إلد        صديرىا     خددل    من       عمييا         والوضا         الناس       أيد        نودود      أخدر      مدر        ضدربيا         وا 
  .       العباس،        الطراز     عم 

      عدددود      عمددد        نعمدددان    بدددن      ليمددد       ثدددور      عمددد         الوضدددا      بعدددد          السياسدددي         اطحددددا       تؤكدددد   :     ا خامسااااا 
     نفدس    فد،          العباسد،         الطراز     عم          الدراىم    س     ف،       سارع       بحي             الساماني          الدول       لحضن         نيسابور
         الموتدددر         الخميفدد       باسددم       وكددذل      ىددد    906     عددام     وىددو       نعمددان    بددن      ليمدد        دراىددم     فيددو      ضددرب       الددذ        العددام
     (  لدو      شدري    ال  /       وحدده    اه  /     إال     إلدو   ال    : )        التوحيد       عبار      عم          الدارىم        كتابا         اشتمم      حي     3   باه

     سددن           بنيسددابور        الدددرىم     ىددذا     ضددر     اه     بسددم   : )   فيددو       مكتددو        داخمدد،      ىددامش         ىامشددين؛     إلدد          باإلضدداف 
      يفدددرح       يومئدددذ     بعدددد     ومدددن     قبدددل    مدددن      اطمدددر   ه    : )     اطيددد      عمددد        يحتدددو         وخدددارج،     (      مائدددو      وثمددد      تسدددع

                                                           
    عشير        والحيادح       العامير /         الهجيريين               الرابيع والخيامل        القيرنين    خيالل       خراسيان      إقلييم   فيب        التجيارح       النشياط                         عبيد اهلل ) صيفب عليب محميد (،   -1

  .   299      م.، ص     2006              ، الجز  األول،   14           مصر، العدد                                           ، بحث منشور بمجلة كلية اآلداب، جامعة بنها،          الميالديين
  .   104    ، ص                        النقود اإلسالمية وأهميتها       رمضان،   -2
                                                                                  م(: هو أبيو الفضي  جعفير بين أحميد بين سلحية بين جعفير بين محميد بين هيارون وهيو الخليفية الثيامن    932  –     908    هي/    320  -   295             المقتدر باهلل )  -3

    ما     932            هيي / نيوفمبر    320                                                                                                      عشر من خلفا  بنى العباس، وخلع من الخالفة مرتين األولى، واستمر المقتيدر فيب الخالفية حتيى قتي  فيب ميهر ميوال سينة 
                                                            تحقيييق: عبييد المجيييد ترحينييب، اليبعيية األولييى، دار الكتييب العلمييية ،                           نهاييية األرب فييب فنييون األدب،                               هاب الييدين أحمييد بيين عبييد الوهيياب(،  ميي         النييويرح )
  .     493   ، ص             تاريخ القضاعب           ا القضاعب،    139   ، ص  10    ، ج                    تاريخ الرس  والملوك          ا اليبرح،   60   ، ص  15   ، ج 9   ، ص  23    م، ج    2004      لبنان   –      بيروت 
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  /     اه      رسدددول  /         محمدددد  /    ه    : )    عمددد         المركدددز       أشدددتمل       الظيدددر        كتابدددا      أمدددا     (    اه      بنصدددر          المؤمندددون
    .  1 (    اه      رسول      محمد    : )        واليامش     (    أحمد    بن     نصر  /      باه         الموتدر

    مددن         الممتددد         الفتددر      وىدد،       قصددير       فتددر      خدددل  ُ   ُضددر      أنددو        الدددرىم     ىددذا       أىميدد       تكمددن   :     ا سادساااا 
      ربيددع    فدد،       موتمددو     حتدد    م   623      مددايو  /     ىددد   905     سددن        الحجدد     ذ     فدد،         نيسددابور       نعمددان    بددن      ليمدد       دخددول
          نيسدابور      عمد         سديطرتو      تجسدد       والتد،         الندادر          الددراىم    من       النود     ىذا     يعد    ثم     ومن     ىد    906     سن       اطول
     حول           التاريخي          المصادر        أوردتو    ما     بين    ف،       تكامل        الدرىم  ُ    ُيظير     كما       أشير       ثدث      إل        امتد        لفتر 
         جانبدا        تعكدس       والتد،         الميمد             التاريخيد          الحادثد       لتمد       يخمدد       الميدم        الددرىم      وىدذا        نعمان     بن      ليم      لو 
     ورد     بمدا       الضدو       يمود،        الددرىم     ىذا     كان    ثم     ومن          العباس،        العصر    ف،         العموي         الدول        تاري     من        ميما  
   ال         تاريخي        وثيو         الدرىم      ويعد      بيا       تمو       الت،         النعمان    بن      ليم        ألوا      عم       قيم       نصوص    من      عميو
  .  ىد   906     سن      وىو         نيسابور     عم        نعمان    بن      ليم        سيطر        تاري       بدق       تحدد      الش       توبل

                   المصادر والمراجع: 
         المصادر:

   هييييمع   ييينز نة حملطييي ع نة،  يييم نرو ع    ييي  و ييي      560                                   )حميييل نة يييحمم  ب حماييي  نيييع ن  ييي  نيييع   ييي             البغيييوح                                          

    هي.    1411                                                   سليانن   لح ن  شع  نر طي م ةلحمش  ونة  زطعع نة طنضع   –               عثانن مج م مخريطم   –                           ن طث : حما  ع  نهلل نةحما  

 ع    هين وعليع عليهين و ي م سين: سين ل                                               ) مح  نع فضالن نع نة  نس نع رنش مع رسنةم نيع فضيالن         بن حماد                                 
   م.    1960                           نة هننع نة،  م نرو ع   شعع 

 ممع   جم نة ل ننع  نر صن رع نريو ع  . .    1229   هي/   626                   ) طن    نع ع   نهلل          الحموح                                       
 ع نةي وض نن ،ينر خ  يري نر ،ينرع : ييع: )     نسجي         نةثين ع      نة ي ن     هي              ع ي ننحم م ) يع   نيع      ) حماي          الحمييرح                                  
   م.    1984                     ة،  م نةثننيمع نريو ع  ن      ع نسع      إ  نن
    هييم: صي را نررضع  حمشي رن   نر  ة  يم ن ييناع    367                                  ع  ن  نة نسم حماي  نيع عليل نةحم يي  )          ابن حوق                                         
   م.    1992       ة حمننع   -     نريو  
   حمايي  نييع  نون شيينو مع روفييم نة يي نع رنع يي : نة يي نعل حمايي  نة يي نعلع نة،  ييم نرو ع نةيي نر         خونييد مييير (                                                                                

   م.    1988     هي /     1408                   ونة  زطعع نة نه اع                       نن  طم ةلة نب ونةحمش 
                                                           

   م(     1004  –     819   هييييي/   395-   204                  النقييييود السييييامانية )                                  ا زمزمييييب ) سييييليان محمييييد صييييالي محمييييد (،    213    ، ص             نقييييود نيسييييابور        عيييييا اهلل،   -1
  ،   190     م، ص     2013                    جامعة القاهرة، مصر، -                ، رسالة دكتوراال                                                    المحفوظة بمجموعة األستاذ عبد اهلل بن جاسم المييرح بدبب
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   هيييييمع احمييييل نةيييي رر وعيييين ع نةييييي رع : يييييع:  ورو ييييين     703                             )  نيييي  نةيييي  نييييع ع يييي  نهلل نييييع  ط يييي              الييييدوادارح                                           
   م.    1992   هي/    1413                        ا نف ة ةلع نريو ع ة حمننع 

 م.    1987                                                        هيمع نةةن   خ نة نرطخع نة،  م نرو ع  نر نةة ب نة لايمع   630                    ) علل نع حما  نع حما             ابن األثير   

   مع نة ر ننحمث ر خ نة   ري نننأث رع : يع: ع  نهلل نع ع   نحمل ع نةرتالع    911             ) عالل نة طع           السيوسب                                                                
   م.    2003   هي/    1424                      نة،  م نرو ع نة نه اع 

 هيييمع  يينرطخ نة سيي  وننليي كع : يييع حمايي   نيي  نة ضيي  إنيي نهيمع    310                         )  نيي  ع  يي  حمايي  نييع ع طيي            اليبييرح                                                     
   م.    1960    هي/     1380                                نة،  م نةثننيمع  نر نن نرف مب  ع 

 هيييمع عيين ع نة ييينن )   ييري نة،ييو مع    يي  و يي     ن طثيي :    310                         )  نيي  ع  يي  حمايي  نييع ع طيي            اليبييرح                                                  
   م.    1993                                                         حما   حما  شنا ع نة،  م نةثننيمع  ة  م ننع  يايمع نة نه اع 

 همع  ييينرطخ نة ضييينعلع ا ييينب عيييي ن    454                                         )  ن ع ييي نهلل حماييي  نيييع سيييال م نيييع ع  ييي  نةشييينف ل            القضييياعب                             
   م.    1995                                       الئفع : يع: مجي  ع  نهلل نن   ع  ةم ننة  م                      نن نرف وفحم ن    نر نخل

 ممع   و  نةذهب و  ين ن نوي ه ع نع يه ني     957    هي /   346                          )  ب ن  ع نع علل نع ن               المسعودح                                     
   م.    2005    هي /    1425                                                                ورنع  : اانل   ع   علع نة،  م نرو ع ننة  م نة   طمع صي نع نريو ع 

 هييمع اينرب نر يم و  ن يب نسايمع : ييع: سيي     421              نيع ط  ي ب                    )  ب علل  مح  نع حما        مسكوية     ابن                                      
   م.    2003   هي/    1424                                                        ا  و    عع نة،  م نرو ع  نر نةة ب نة لايمع نريو ع ة حمننع 

 هيم:    يع    390  -  335                                                           ) مشس نة طع  ن  ع   نهلل حما  نع  مح  نع  ىب نة  نة حمنء نةشن ل )         المقدسب          
   م.    1909                                نة  نسيم ىف    فم نر نةيمع ةي نع 

   هيييمع ينطييم نررب خ فحميي ن نر بع : يييع: ع يي     733                                 ) شييهنب نةيي طع  محيي  نييع ع يي  نة هيينب            النييويرح                                      
   م.    2004     هي /     1424      ة حمنن   –                                                 نجملي     يينع نة،  م نرو ع  نر نةة ب نة لايمع نريو  

         المراجع:
   نة  نييم ونسسيال يم وعليم                          ن ي نس نةة  ليلمع نةحم ي                                       )ن، س عونئي  ط سف ع ن  ونن  وف ننرب         الكرملب                      

   م.    1939                                  نةحماين ع نن،  م نة   طمع نة نه اع 

 م.     2008                                                                                     ) عنطف  حم  ر حما  مع نةحم    نسسال يم و مهي هنع نة،  م نرو ع  ة  م زه نء نةش قع نة نه اع        رمضان    

 م.    1999     اع                                                                     ) ع نم نة طع مع نة ول نن   لم خ ننش ق نسسال لع  نر نة ة  نة  بع نة نه            عبد الر)وف   

 ف حييل مع   سيينن  نراهيين نة ينسييل  ييع سيي  ىل نة،يينه ط  إ  ن نطييم نةيلنيي ط ع نة،  ييم نرو ع          أبييو سيييف (                                                                                
    هي.    1409         نة نه اع 
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 فيي   نهلل  محيي مع ن طيين  نة  لنيييم عليي  نن يية ان  نسسييال يم  رنسييم   نرنييمع نة،  ييم نرو ع   اييل       يوسييف (                                                                                   
   م.    2003          ع نة طنضع                                   ننل  في   ةل ح ث ونة رنسن  نسسال يم

                 الدوريات العلمية
 فيل يي   مع    يينر  ئاييم نةلط طييم خ طوسيي نن و طلايينن وعيييالنع نن هيي  نرنيين  ة  يينث نةشيي  يمع           ميياديلونغ (                                                                                  
   م.    1987      نريو ع 
 نة نشي /      نسجي ط               نة ننيع ونخلين س       نة ي ن      يالل         نسينن      إ لييم  خ        نة جينر                       )صي ل عليل حماي مع نةحمشينىل        عبيد اهلل       

   م.    2006             ع نولء نرولع   14                                                          ننيال ط ع  ث  حمش ر مبجلم اليم ن  نبع عن  م نحمهنع    ع نة        عش        ون ن  

                الرسائ  العلمية
 مم نحمل  ظييييم     1004  –     819   هييييي/   395-   204                                         ) سييييل،نن حمايييي  صيييينق حمايييي  مع نةحم يييي   نة يييين ننيم )       زمزمييييب          

   م.    2013                  م نة نه اع    ع    عن   -                                                      مبجا عم نرس نذ ع   نهلل نع عنسم نن،ري  ن بع رسنةم  ا  رنو 
 سيي ي  ع يي نة  ن  مع ن يي   ني يينن ر  حمييذ نة يي ح نسسييال ل و ييو سيي  ىل نة وةييم نخل نرز يييمع رسيينةم     اهلل     عيييا (                                                                                   
   م.    2003                     عن  م نة نه اعع    ع  –         ا  رنو

                المراجع األجنبية
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