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درهم صلة نادر للسيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون 

 الرشيد
 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة
ظهر من خالل البحث ان دراهم الصلة هي عبارة عن نقود تضرب في مناسبات خاصة لغرض               

وصل ) أعطاءها ( المقربين من الخلفية او الفقراء ، وظهر من خالل البحث ان هذا النوع من النقود خلد مناسبة 

ي عقد الصلح بين الخليفة األمين واخيه المأمون بعد مهمة في الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي اال وه

، كما وظهرت نصوصه وهي تختلف عن نصوص القطيعة التي حدثت بينهما بسبب الخالف على والية العهد 

، ويظهر من خالله أهمية السيدة زبيدة زوج الخليفة هارون الرشيد وقدرتها على اصدار النقود التي كانت سائدة 

 مسؤولية ضرب النقود تقع على عاتق الخليفة نفسه وال يسمح ألحد التدخل في ضربها .من  النقود على الرغم

 

 

 

 

Dihram Recherche Commemorative of Mrs.Zubaida 

wife of the Harun Alrashid  

 
 

ABSTRACT  

Through our study we realized the influence of Mrs.Zubaida and her material and 

moral potential in Islamic state ,it is normal to strike coins bearing her name ,despite 

of the effect of some doubts from some persons but appearance of some dirhams 

preceded the relevant dirham is conclusive proof of its validity also the dirham 

appeared in it's various texts on texts was on others dirhams that date back to that 

period an irrefutable proof that this dirham is an AED commemorative is prepared at a 

particular occasion and not for formal handling and thus is not subject to standards of 

legatine weight and phrases that carry it ,but struck to commemorate the occasion of 

reconciliation that was held between the two brothers after the injustice that occurred 

between them and because the importance of the situation was immortalized by 

Mrs.Zubaida on the silver dirham and we may find gold dinars prepared for 

commemorative to celebrate in this important occasion. 
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 المقدمة 

االسالمية  عماد اقتصاد الدول وسر تقدمها ، وقد اهتمت الدولة ال يمكن الشك والطعن فيها ، فهيتعد النقود وثائق 

الكريم ) ص ( حيث التفت الى موضوع اختالف الوزن بين الدراهم الطبرية    بموضوع النقود منذ عهد الرسول

بأن حمل زيادة االكبر على نقصان االصغر  باإلسالموالدراهم السود الوافية ولحل ذلك اقر وزن الدرهم 

وزن الدرهم في االسالم ستة دوانيق  فأصبحت
(1)

ر الحال هكذا حتى عهد الخلفاء الراشدين حيث حملت م، واست 

الدراهم اولى الكلمات العربية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(2)

، واستمرت الدراهم بحمل الكلمات العربية  

هـ  87حتى تعريبها زمن الخليفة االموي عبد الملك بن مروان سنة 
(3)

، وبعد تعريب المسكوكات اصبحت النقود  

اشرف الخليفة نفسة ، وفي عهد الخليفة المنصور عهد بهذا االمر الى وزيره جعفر بن يحيى البرمكي تسك تحت 

، ويبدو ان سطوة زبيدة ومكانتها في قلب الخليفة الرشيد سمح لها بالتدخل وتنفيذ اوامرها بضرب الدراهم على 

بن يحيى بسبب استغالله ضرب  الرغم من حساسية الموضوع ، والذي ادى في نهاية االمر الى اعدام جعفر

 الى اسباب اخرى . باإلضافةالنقود بأكثر من وزنها الشرعي 

 

 اسمها ونسبها 

م ، في مدينة الموصل ، في  877هـ ،  941زبيدة سليلة بيت الخالفة ، ابنة جعفر جدها المنصور ، ولدت سنة  

والية ابيها على هذه المدينة 
(4)

سكينة   ،  تذكر المصادر إن أبوها سماها أمة العزيز ، وقيل إن أصل اسمها 

وكنيتها أم جعفر ، و ذكر أن اسمها أمة العزيز وأن جدها أبا جعفر المنصور كان يرقصها وهي صغيرة فيقول 

ونضارتها لها : أنت زبدة أنت زبيدة، فغلب هذا اللقب على اسمها األصلي، وقيل إنها سميت زبيدة لبضاضتها 
(5)

 .

إما أمها فتدعى )سلسبيل( أو )سلسل( ويقال أنها أخت الخيزران، موالة المهدي وزوجته، وأم هارون الرشيد 
(6)

  

 

 حياتها 

هجرية في حياة والده المنصور ،  951للهجرة ، لم تهنأ هذه الطفلة بوالدها ، اذ توفي سنة  941ولدت زبيدة سنة 

بر قريش ببغداد وهو اول من دفن فيها من القريشيينوتذكر المصادر انه دفن في مقا
 (7)

، وبعد وفاه والدها تربت  

والمكانة الكبيرة ، فعاشت حياة الطفولة  الحظوةفي بيت جدها الخليفة ابو جعفر المنصور ، وكان عنده صاحبة 

                                                           
1
الحكيم ، ابي الحسن ، علي بن يوسف ، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ، مدريد ، مطبعة  - 

 . 47، ص  9171معهد الدراسات االسالمية ، 
2
النقشبندي ، ناصر محمود ، الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي  - 

 . 19، ص 9171العراقي ، 
3
 مس 91481توجد نموذج من هذا الدرهم في المتحف العراقي تحت رقم  - 

4
 .914، ص  9178بيبة ، القاهرة ، االزدي ، ابو زكريا يزيد بن دمحم ، تاريخ الموصل ، تحقيق علي ح - 

 . 477جواد ، مصطفى ، سيدات البالط العباسي ،  بيروت ، دار الفكر ، ص     

 434، ص 94، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،  بيروت ، دار الكتب العلمية ،جـ  ، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي - 5

، بيروت ، مؤسسة الكتب الثقافية  4،جمع وشرح عبد األمير مهنا، ط األغاني أخبار النساء في كتاب أبو الفرج األصفهاني ،

 . 14م ، ص9111، 

، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 7، تحقيق ثروت عكاشة ، ط المعارف أبو دمحم عبد هللا بن مسلم ، ابن قتيبة ،  -  6

 ، 381م ، ص9111، 
7
 . 381ابق ، ص ابن قتيبة ، المعارف ، المصدر الس - 

 . 199االزدي ، تاريخ الموصل ، المصدر السابق ، ص 
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، فتكفل بها عمها هـ ، كان عمرها ال يتجاوز عشر سنوات  957المرهفة بكنف جدها ، وبعد موت المنصور سنة 

الخليفة دمحم المهدي ، فاهتم بتربيتها وتعليمها وحفظت كثيراً من القران الكريم والتاريخ والشعر 
(1)

  . 

 

 

 زواجها من هارون

ا مهـ هي السنة التي عقد هارون بن الخليفة المهدي العقد عليها وهي ك 975ق المصادر التاريخية ان عام تتف

معروف ابنة عمه ، وتم الزواج في قصر الخلد ببغداد 
(2)

، وذكرت المصادر التاريخية ان الخليفة المهدي اعد  

لهذا الزواج ما لم يحدث سابقاً ، فاحضر صناديق الجوهر والحلي وتيجان الذهب واالكاليل وقباب الذهب والفضة 

والكسوة
 (3)

دراهم في كؤوس من ذهب وفضة ، ووضعت العطور الى هذا فقد وضعت الدنانير وال وباإلضافة.  

والمسك والعنبر في اواني زجاجية وفرق كل ذلك على الناس وهذا ما لم يحصل من قبل 
(4 )

، ويذكر ان العروس 

زينت بما يعجر الواصف من وصفه من الحلي والجواهر مما اهداه اياها الخليفة المهدي ومن ما اهداه هارون 

البدنة االموية ( والتي كانت عبارة عن قميص من اللؤلؤ والجواهر وفيه خطان من  والذي كان من ضمنها )

الياقوت االحمر والدرر الكبار وهو لعبدة بنت عبد هللا بن يزيد بن معاوية زوجة هشام بن عبد الملك 
(5)

 . 

 

نين دينار ، في حين ويذكر ان نفقات هذا الزواج قد بلغت من مال المهدي وحده مليون وثالثمائة وثمانية وثما

 ما بينعلى نفسها ، في حين كان مجموع ما انفقته زبيدة كانت نفقات هارون وحده قدرت بخمسين مليون درهم 

خمسة وثالثين الى سبعة وثالثين مليون درهم 
(6)

 . 

ً شديداً حتى كاد الرشيد ان يفضل العيش معها على   عاشت السيدة زبيدة مع زوجها حياة سعيدة وقد حبها حبا

توليه الخالفة عندما عزم اخوه الهادي على خلعه من والية العهد 
(7)

، عاشت معه عدة سنوات ولم تحمل حتى  

، بعد ذلك ولدت زبيدة دمحم الذي لقبه الرشيد  ونالمأمانجبت جارية من هارون اسمها مراجل ) عبد هللا ( الذي لقبه 

بست اشهر  المأمونوكان يصغر اخيه  باألمين
(8)

بغير هذا المولود ، فكان موضع اهتمامها  زبيدة، لم ترزق  

وتعليمه ، فجلبت له اكابر العلماء والمؤدبين لتعليمه فكان منهم الكسائي والمفضل الضبي 
(9)

 . 

                                                           
1
 .  14االصفهاني ، ابو الفرج ، اخبار النساء في كتاب االغاني ، ص  -  

 . 394، ص  1ابن خلكان ، وفيات االعيان ، المصدر السابق ، جـ 
2
 .  351، ص  7الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، جـ  - 

 . 939، ص  5، جـ  9178دمحم بن عبد الكريم الشيباني ، الكامل في التاريخ ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ابن االثير ، 
3
ونشره كوركيس عواد ، بغداد ، مطبعة المعارف ،  ، كتاب الديارات ، عني بتحقيقه الشابشتي ، ابي الحسن علي بن دمحم - 

 . 911م ، ص  9159
4
 . 911المصدر نفسه ، ص  - 

5
ابن الساعي ، تاج الدين ابو طالب ، نساء الخلفاء ) المسمى جهات االئمة الخلفاء من الحرائر واالماء ( ، تحقيق  - 

 . 78مصطفى جواد ، القاهرة ، دار المعارف ، ص 
6
 . 371، ص  1111البواب ، سليمان  سليم ، مئة اوائل من النساء ، دمشق ، دار الحكمة ،  - 

7
الحسن علي بن الحسين ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد ، بيروت  المسعودي ،  ابو  - 

 .  411، ص  3، دار الفكر ، جـ 

 . 189، ص  91، جـ  9184، بيروت ، مكتبة المعارف ،  3ابي الفداء ، الحافظ بن كثير ، البداية والنهاية ، طـ 
8
 . 411ـ ص  7، المصدر السابق ، جـ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك  - 

 . 488جواد ، مصطفى ، سيدات البالط العباسي ، المصدر السابق ، ص 
9
 . 378الدينوري ، ابو حنيفة ، االخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ، بغداد ، مكتبة المثنى ،  - 
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ها تستخدم نفوذها لتأثر على زوجها وبمساعدة اخوتها البنها االمين وعاطفتها جعل زبيدةوكان من نتيجة حب  

اوالً ، وبعد ثماني سنوات من بيعة االمين اي سنة  لألمينومن ايدها من البيت العباسي لتتم البيعة بوالية العهد 

( والية العهد ثانية ، ويعتقد ان ذلك بتأثير وزيرة جعفر بن  المأمونم ، ولى الرشيد ابنه عبد هللا )  811هـ /  973

يحيى البرمكي الذي عهد بتربيته 
(1)

. والظاهر ان رضوخ الرشيد لتأثير زبيدة ادى الى زرع بذور الفتنة والتفرقة  

 م . 793هـ /  918بين االخوين والتي ادت في نهاية المطاف الى مقتل االمين في عام 

 

  كرمها واعمالها

السيدة زبيدة بالكرم والسخاء فهي ربيبة الخلفاء فجدها المنصور وعمها المهدي وزوجها الرشيد  اتسمت حياة 

البر  إلعمالا ، وتكوين منهجها في الحياة ، فكانت محبة ر الواضح في تكوين شخصيتها وصقلهفكان لذلك االث

ا والخير وتفقدها الحول الفقراء حتى اصبحت نموذجاً لنساء عصره
(2)

، ويذكر انها اقامت مالجئ للغرباء وتكايا  

للفقراء وحمامات مجانية وبنت مجموعة من المساجد احدهما في بغداد واخر في مكة المكرمة 
(3)

، اما في مجال  

عمرانية كبيرة وابتنت مجموعة من القصور ومنها قصر القرار  بإعمالالعمران فيذكر المؤرخون ان قامت 

ً بقصر زبيدة اذ كان القصر هذا موجوداً اثناء خالفة المنصور لكن السيدة زبيدة اعادت بناءه  ويسمى احيانا

ً لم تر العرب والعجم مثله ، فقد صورت فيها كل التصاوير وذهب سقفه وحيطانه  لألمينوجعلت فيه  مجلسا

وعلقت على ابوابه ستور معصفرة مذهبة وفرش مثل ذلك من الفرش  وابوابه
(4)

 . 

وكان من اهم اعمالها الكبيرة هو الطريق الذي هيئته لحجاج بيت هللا الحرام وقد قامت بحفر االبار وبناء  

ويذكر المنازل وصهاريج المياه ، وعلى الرغم من هذا العمل الكبير لكن لم يذكر عنه المؤرخون بشكل مفصل ، 

ومكة  الكوفةياقوت بعض تلك المنازل والمحطات في هذا الطريق الذي يوصل بين 
(5)

، وكذلك يذكر الرحالة ابن  

جبير هذا الطريق 
(6)

وكذلك ابن جبير ايضاً يذكر هذا الطريق  
(7)

 . 

في التقريب بين  المرأةال نطيل كثيراً في حياة هذه السيدة فأعمالها ال تعد وال تحصى لكن لنعد الى دور هذه 

االخوين فمن الطبيعي ان تحرص هذه السيدة على تحسين العالقة بينهما وكان من ثمار ذلك ان عقد الصلح بينهم 

 .واحتفاًء بتلك المناسبة ضربت دراهم ووزعتها على الفقراء 

، ويذكر أن السيدة زبيدة  م 719هـ / 975والدرهم هذا أمرت  بضربه السيدة زبيدة  ، والدرهم يحمل تاريخ  سنة 

في هذه السنة جمعت ابني هارون األمين والمأمون في إحدى ضياعها وحاولت أن ترقق قلبيهما وترطب األجواء 

بينهما 
(8)

، ال سيما وان هارون أعطى والية العهد البنه األصغر األمين أوالً ثم للمأمون بعده  
(9)

. ونصوص  

 الدرهم هذا هي كما يأتي :

                                                           
1
 . 185،  171، ص  7الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، المصدر السابق ، جـ  - 

2
 . 111، ص  9113ابن وردان  ، تاريخ العباسيين ، تحقيق منجي الكعبي ، بيروت ، دار الغرب االسالمي ،  - 

3
الفاكهي ، دمحم بن اسحاق ، اخبار مكة في قديم العهد وحديثة ، تحقيق عبد الملك بن دهيش ، بيروت ، دار خضر للطباعة  - 

 . 33، ص  4، جـ  9114، 
4
 . 11، ص  1115 ، بغداد ، دار الوراق ، مكية ، دمحم - 

5
 . 171،  491،  951، ص  4م ، جـ  9181الحمودي ، ياقون ، بيروت ، دار صادر ،  - 

6
 . 971 – 954ابن جبير ، دمحم ، رحلة ابن جبير ، بيروت ، دار الشرق العربي ، ص  - 

7
االمصار وعجائب االسفار ، بيروت ، دار الكتاب ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب  - 

 . 991-998اللبناني ، ص 

م ، رسالة ماجستير مقدمة  9157هـ /  757حسون ، لطيف تايه ، نقود الصلة والمناسبات الى نهاية العصر العباسي  .9

 . 915-914، ص  1191الى قسم االثار / كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

 . 18ار الخلفاء ، المصدر السابق ، ص ابن الساعي ، مختصر أخب .1
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 أدخـلوهـــــا بســــــالم                  

 مركز الوجه :  امنيــن ونزعنـا مـا فـي 

 صدورهــم مـــن غـــل                  

 الطوق : بسم هللا ضرب هذا الدرهم بالحدائق ذات بهجة سنة خمس  وثمانين ومئة 

                      

 ابليـن أخوانـاً علـى سرر متق                         

 مركز الظهر :  ال يـمسهــم فيهــا نصـــب و

 مـــا هـــم منهـــا مخرجيــن                   

الطوق : مما أمر به أم ولي عهد المسلمين على يدي ياسر بركة من هللا 
(1)

   . 

ويظهر من نصوص الدرهم انه حمل في مركز الوجه جزءاً من اآلية الكريمة 
(2)

) أدخلوها بسالم امنين ونزعنا  

ما في صدورهم من غل ( فيما حمل مركز الظهر تكملة اآلية السابقة ) أخواناً على سرر متقابلين ال يمسهم فيها 

نصب وما هم منها مخرجين ( ، والظاهر من معنى اآلية الكريمة ) ادخلوها بسالم امنين ( أي ادخلوا برحمة هللا 

وفزع وخوف أو العزل والزوال وأنهم خالدين فيها غير مخرجين الجنة امنين من كل آفة 
(3)

. 

ويبدو أن ضرب هذا الدرهم قد حصدت السيدة زبيدة نتائجه وبحجة أن تكون الخالفة في رجل هاشمي األبوين 
(4)

 

لدرهم ، ، فيذكر أن هارون الرشيد جدد البيعة لولديه األمين ثم المأمون بعده ، في السنة الالحقة من ضرب هذا ا

وعلق عهد البيعة على باب الكعبة 
(5)

 . وبذلك يكون هذا الدرهم نادراً وذا أهمية كبيرة ويخلد مناسبة مهمة . 

اغستان يدة ومكان هذا الدرهم في جزيرة الدوال نستبعد ذلك فقد ظهر مؤخراً درهم نادر امرت بضربه السيدة زب

 هـ ونصوصه كما يلي : 973ويحمل تاريخ سنة 

 اال اله اال   

 هللا وحدة  مركز الوجه :

 ال شريك له  

 اغستان سنة ثلث وثمانين ومئة ضرب هذا الدرهم سنة بجيرة الدطوق الوجه :  بسم هللا

 امر السيدة                  

 مركز الظهر : ام ولي العهد 

 ابقاها هللا  

 غايه    

                                                                                                                                                                      
 . 78االربلي ، خالصة الذهب المسبوك مختصر سير الملوك ، المصدر السابق ، ص     

م ، رسالة ماجستير ) غير  9157هـ /  757حسون ، لطيف تايه ، نقود الصلة والمناسبات الى نهاية العصر العباسي  .9

 ( .  9) الشكل . 914، ص  1191االداب ، جامعة بغداد ، منشورة ( مقدمة الى قسم االثار ، كلية 

 (47و48و47سورة الحجر ) اآليات  .1

هـ ( ، جامع البيان في تأويل القران ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  391الطبري ، أبي جعفر دمحم بن جرير ) ت  .3

 .511-591، ص 94و93و91، جـ 8، مجلد 1111

هـ ( ، تفسير القرطبي ، تحقيق سالم   مصطفى البدري ،  789القرطبي ، أبي عبد هللا دمحم بن احمد األنصاري ) ت     

 .13-11، ص 91، جـ 5، المجلد 9189بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

 .  987، ص  9144الدوري ، عبد العزيز ، العصر العباسي ، بغداد ، مطبعة بغداد ،  .4

 458خ خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص خياط  ، تاري .5

 . 985 - 981، ص  7ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، المصدر السابق .، جـ  
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 طوق الظهر : دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ظهر من نصوص الدرهم ان ام ولي العهد هي السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد ، حيث كما ذكرنا ان وي

 والدة المأمون قد توفت وهو صغير .

 

 النتائج والتوصيات

توصل الباحثان من خالل دراستهما لدرهم السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد ان السيدة زبيدة زوج  

ون الرشيد قد لعبت دوراً مهما في الحياة السياسية خالل خالفة زوجها وابنها األمين ، وظهر ذلك الخليفة هار

واضحاً من خالل قيامها بضرب نقود تحمل عبارات وشعارات تختلف عن العبارات التي كانت تحملها النقود في 

من قبل الخليفة نفسه ، كذلك  وقتها ، فضالً عن ذلك ان عملية ضرب النقود كانت محط اهتمام واشراف مباشر

ظهر من خالل الدراسة اهتمام السيدة زبيدة بقريب وجهات النظر بين األمين والمأمون سواء كان بالقريب بينهما 

 او عقد مناسبات الصلح وتخليدها على النقود حتى تأخذ طابعاً رسمياً اذا ما خلدت على النقود .

السيدة زبيدة ودورها السياسي وتسليط الضوء ودراسة النقود التي  توصي الدراسة الى تسليط الضوء على حياة

امرت بضربها والتي ال يزال الكثير منها لم يكشف بعد فضالً عن النقود المحفوظة في المتاحف العالمية والتي لم 

بعد يعلن عنها بعد ، وتناول تلك الدراسات بشكل اكاديمي ، كما وتوصي الدراسة الى تسليط الضوء على ال

االجتماعي الذي لعبته المسكوكات ال سيما في تخليد المناسبات الخاصة للخلفاء مثل تولي الخالفة او والية االمر 

او عقد القران او ختان أوالد الخلفاء او زواج الخلفاء واوالدهم ، فضالً عن ذلك تخليدها مناسبات الصلح بين 

 الخلفاء واوالدهم .

 

 الخاتمة

مما تقدم تبين لنا نفوذ السيدة زبيدة وامكانياتها المادية والمعنوية في الدولة االسالمية فمن الطبيعي ان تضرب 

نقوداً تحمل اسمها . وعلى الرغم من اثار بعض الشكوك من قبل البعض اال ان ظهور بعض الدراهم التي سبقت 

هم بنصوصه المختلفة عن نصوص الدراهم التي درهم الصلة هذا دليل قاطع على صحته ، كما وظهر لنا الدر

تعود لتلك المدة دليل قاطع على ان هذا الدرهم هو درهم صلة اعد في مناسبة معينة ويس للتعامل الرسمي ، وبهذا 

الصلح الذي عقد مناسبة ال يكون خاضعاً الى مقاييس الوزن الشرعي او العبارات التي يحملها وانما ضرب ليخلد 

السيدة زبيدة على الدراهم الفضية وال  بينهم ، وألهمية الموقف فقد خلدته بعد الجفاء الذي حدثبين االخوين 

 نستبعد ان نعثر على دنانير ذهبية اعدت للصلة احتفاالً بتلك المناسبة المهمة .

 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم 

 . 9178التاريخ ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ابن االثير ، دمحم بن عبد الكريم الشيباني ، الكامل في  .9

ابن الساعي ، تاج الدين ابو طالب ، نساء الخلفاء ) المسمى جهات االئمة الخلفاء من الحرائر واالماء ( ،  .1

 تحقيق مصطفى جواد ، القاهرة ، دار المعارف   .

ائب االسفار ، بيروت ، دار ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعج .3

 الكتاب اللبناني  .

 ابن جبير ، دمحم ، رحلة ابن جبير ، بيروت ، دار الشرق العربي   . .4
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، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة 7، تحقيق ثروت عكاشة ، ط المعارف أبو دمحم عبد هللا بن مسلم ، ابن قتيبة ،  .5

 م .9111للكتاب ، 

 .   9113يين ، تحقيق منجي الكعبي ، بيروت ، دار الغرب االسالمي ، ابن وردان  ، تاريخ العباس .7

، بيروت ، مؤسسة  4،جمع وشرح عبد األمير مهنا، ط األغاني أخبار النساء في كتاب أبو الفرج األصفهاني ، .8

 م .9111الكتب الثقافية ، 

جواد ، مصطفى ، .  9184المعارف ، ، بيروت ، مكتبة  3ابي الفداء ، الحافظ بن كثير ، البداية والنهاية ، طـ  .7

 . 477سيدات البالط العباسي ،  بيروت ، دار الفكر ، ص 

 .9178االزدي ، ابو زكريا يزيد بن دمحم ، تاريخ الموصل ، تحقيق علي حبيبة ، القاهرة ،  .1

 . 1111البواب ، سليمان  سليم ، مئة اوائل من النساء ، دمشق ، دار الحكمة ،  .91

م ، رسالة  9157هـ /  757، نقود الصلة والمناسبات الى نهاية العصر العباسي  حسون ، لطيف تايه .99

 . 1191ماجستير مقدمة الى قسم االثار / كلية االداب ، جامعة بغداد ، 

الحكيم ، ابي الحسن ، علي بن يوسف ، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، تحقيق حسين مؤنس ،  .91

 .   9171االسالمية ،  مدريد ، مطبعة معهد الدراسات

 م   . 9181الحمودي ، ياقون ، بيروت ، دار صادر ،  .93

 ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،  بيروت ، دار الكتب العلمية . ، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي .94

 .    9144الدوري ، عبد العزيز ، العصر العباسي ، بغداد ، مطبعة بغداد ،  .95

 االخبار الطوال ، تحقيق عبد المنعم عامر ، بغداد ، مكتبة المثنى .الدينوري ، ابو حنيفة ،  .97

الشابشتي ، ابي الحسن علي بن دمحم ، كتاب الديارات ، عني بتحقيقة ونشره كوركيس عواد ، بغداد ، مطبعة  .98

 م  . 9159المعارف ، 

بيروت ، دار الكتب  هـ ( ، جامع البيان في تأويل القران ، 391الطبري ، أبي جعفر دمحم بن جرير ) ت  .97

 . 94و93و91، جـ 8، مجلد 1111العلمية ، 

الفاكهي ، دمحم بن اسحاق ، اخبار مكة في قديم العهد وحديثة ، تحقيق عبد الملك بن دهيش ، بيروت ، دار  .91

 . 9114خضر للطباعة ، 

مصطفى  سالم ( ، تفسير القرطبي ، تحقيقهـ  789القرطبي ، أبي عبد هللا دمحم بن احمد األنصاري ) ت  .11

 . 9189البدري ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

المسعودي ،  ابو الحسن علي بن الحسين ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيق دمحم محي الدين عبد  .19

 الحميد ، بيروت ، دار الفكر  . 

 .   1115مكية ، دمحم ، بغداد ، دار الوراق ،  .11

، ناصر محمود ، الدرهم اإلسالمي المضروب على الطراز الساساني ، بغداد ، مطبعة المجمع  النقشبندي .13

 .  9171العلمي العراقي ، 

14.  
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