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Abstract

This study aims to shed light on forgery coinage during the Abbasid period in general, and the time 
of Caliph al-Nāṣir li-Dīn Allah in particular, through forgery dinar in the name of Caliph al-Nāṣir li-Dīn 
Allah minted in Madīnat al-Salām 616 AH, and this is contemporary forgery, not modern. This dinar 
is a rare dinar due to the nonspread of forgery during that period.This research includes the study and 
publication of another non–forgery dinar in the name of Caliph al-Nāṣir li-Dīn Allah minted in Madīnat 
al-Salām 616 AH. These two dinars are published and studied in this research for the first time.
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 اخلليفة العبا�صي النا�صر لدين اهلل اأحمد )575- 622هـ /
1180- 1225م(

هو �أبو �لعب��س �أحمد �لن��رص لدين �هلل �بن �مل�ضت�ضيء ب�أمر �هلل �أبي 
حممد �حل�ضن �بن �مل�ضتنجد ب�هلل، ينتهي ن�ضبه �إىل �لعب��س بن عبد�ملطلب،1 
�ضنة  رجب  �ضهر  يف  ولد  خ�تون،2  زمرد  تدعى  تركية  ولد  �أم  �أمه 
553هـ-1158م،3 ومتت مب�يعته بوالية �لعهد قبل وف�ة و�لده بقليل، 
ويرجع �ضبب ت�أخري مب�يعته بوالية �لعهد �إىل �لتن�ف�س �ل�ضديد يف ذلك 
�لوقت بني �أبي �لعب��س و�أبي من�ضور ولدي �خلليفة �مل�ضت�ضيء ب�أمر �هلل، 
�إىل فريقني؛  �لعب��ضية يف ذلك �لوقت ينق�ضمون  وك�ن رج�ل �خلالفة 

فريق يوؤيد �أب� �لعب��س، وفريق �آخر يوؤيد �أخ�ه �أب� من�ضور.4

بويع �لن��رص لدين �هلل �لبيعة �خل��ضة �ضبيحة وف�ة و�لده �مل�ضت�ضيء 
575هـ- �ضنة  �لقعدة  ذي  �ضهر  م�ضتهل  يف  ذلك  وك�ن  �هلل،  ب�أمر 

1179م، ثم ك�نت �لبيعة �لع�مة يف �ليوم �لث�لث لوف�ة و�لده، وك�ن 
�أخوه �الأمري �أبو من�ضور وكب�ر رج�ل �لدولة هم �أول من ب�يع له،5 وبعد 
��ضتقر�ر �الأمر له يف مدينة �ل�ضالم �أوفد ر�ضله �إىل �أمر�ء وحك�م �الأطر�ف 
مب�رصين بخالفته وط�لًب� �لبيعة منهم، فك�ن �ضالح �لدين �الأيوبي ح�كم 
�الأيوبيني هو �أول �الأمر�ء ��ضتج�بة له و�إق�مة �خلطبة له يف جميع بالده.6

بني  �أطول فرت�ت حكم  لدين �هلل هي  �لن��رص  تعترب فرتة خالفة 
�لعب��س، فقد حكم م� يقرب من �ضبع و�أربعني �ضنة، حتكم خالله� يف 
كل �أمور و�ضئون �خلالفة، وك�نت وف�ته ليلة �الأحد بد�ية �ضهر �ضو�ل 

�ضنة 622هـ-1225م بعد �أن تعر�س للمر�س ملدة �ضتة �أ�ضهر.7

النظام النقدي للخالفة العبا�صية يف عهد اخلليفة النا�صر 
لدين اهلل 

-1180/ )575-622هـ  هلل  لدين  �لن��رص  �خلليفة  عهد  يعترب 
�لر�بعة  مرحلته�  يف  �لعب��ضية  للخالفة  �لذهبي  �لع�رص  هو  1225م(8 
ت�أييد  وي�ضتعيد  �خلالفة  �ضلط�ن  يب�ضط  �أن  ��ضتط�ع  حيث  و�الأخرية،9 
�أهل �لعر�ق له، ومتكن من حتقيق �لن�رص و�لغلبة على جميع من�ف�ضيه. 
ولكن بعد وف�ة �خلليفة �لن��رص لدين �هلل ع�دت �خلالفة �لعب��ضية �إىل �ض�بق 
عهده� مرة �أخرى من �ل�ضعف و�لتدهور حتى متكن هوالكو من قتل 
�آخر  1258م(  656هـ/1242-   -640( ب�هلل  �مل�ضتع�ضم  �خلليفة 

�خللف�ء �لعب��ضيني، و�إز�لة �خلالفة �ضنة 656هـ/1258م.10

ث�بت،  نقدي  نظ�م  �ملرحلة  تلك  يف  �لعب��ضية  للخالفة  يكن  مل 
�لوزن، فك�نت  �ملرحلة خفيفة  بد�ية هذه  �لدن�نري يف  حيث �رصبت 

�إ�ضد�ًر�  تكن  ومل  دن�نري،  �أن�ض�ف  �أو  �أرب�ع  عن  عب�رة  �لغ�لب  يف 
� يف عهد  نقديًّ� منتظًم�، ثم م� لبثت �أن �رصبت على وزن مرتفع جدًّ
ب�لوزن،11 وهي يف  �لتع�مل به�  يتم  �لن��رص لدين �هلل، وك�ن  �خلليفة 
دون  �لدين�ر  �ضكل  على  ت�رصب  �ضب�ئك  عن  عب�رة  ك�نت  �حلقيقة 
�نت�ض�ر  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �ل�ضك،12  لعملية  حمددة  مع�يري  وجود 
مم�  �ملتد�ولة  �لدن�نري  �أف�ضدت  و�لتي  �لتد�ول،  يف  �لقر��ضة  ظ�هرة 
�خلليفة  دفع  م�  وهو  ذلك،  من جر�ء  ف�دحة  بخ�ض�ئر  �لن��س  �أ�ض�ب 
�إىل  )623-640هـ/1226-1242م(  ب�هلل  �مل�ضتن�رص  �لعب��ضي 
�رصب �لدر�هم �لف�ضية ليتع�مل به� �لن��س وحتل حمل قر��ضة �لذهب 

يف �لتد�ول �ضنة 632هـ.13

دين�ر  �لفرتة  تلك  يف  �رصبت  �لتي  �لعب��ضية  �لدن�نري  من�ذج  ومن 
ب��ضم �خلليفة �لن��رص لدين �هلل �رصب مدينة �ل�ضالم �ضنة 616هـ، �لوزن 
3.70 جر�ًم�-�لقطر 24.2 ملم، حمفوظ يف جمموعة �الأ�ضت�ذ عبد �هلل 
بن ج��ضم �ملطريي �خل��ضة بدبي،14 مل ي�ضبق ن�رصه �أو در��ضته من قبل 
وين�رص ويدر�س يف هذ� �لبحث الأول مرة )لوحة رقم1(، ج�ء �ل�ضكل 
�لع�م له عب�رة عن د�ئرة خطية و�حدة حتيط بكت�ب�ت �ملركز و�له�م�ضني 
�لد�خلي و�خل�رجي ب�لوجه، ود�ئرتني خطيتني متحدتي �ملركز ب�لظهر، 
�خل�رجية  �لد�ئرة  بينم� حتيط  �ملركز،  بكت�ب�ت  �لد�خلية  �لد�ئرة  حتيط 

بكت�ب�ت �له�م�س، وج�ءت ن�ضو�س كت�ب�ت هذ� �لدين�ر كم� يلي:15 

�لوجه: مركز: �الإم�م-ال �إله �إال �هلل-وحده ال �رصيك له-�لن��رص 
لدين �هلل-�أمري �ملوؤمنني

�ضنة  �ل�ضالم  مبدينة  �لدين�ر  هذ�  �رصب  �هلل  ب�ضم  د�خلي:  هام�ش 
�ضت ع�رصة و�ضتم�ئة

هام�ش خارجي: هلل �الأمر من قبل ومن بعد ويوؤمئذ يفرح �ملوؤمنون 
بن�رص �هلل

�لظهر: مركز: �حلمد هلل – حممد-ر�ضول �هلل-�ضلى �هلل عليه

هام�ش: حممد ر�ضول �هلل �أر�ضله ب�لهدى ودين �حلق ليظهره على 
�لدين كله ولو كره �مل�رصكون 

 وعند حتليل كت�ب�ت هذ� �لدين�ر جند �أن كت�ب�ت مركز �لوجه 
ب�ل�ضطر  دون  �لن�ضخ،16  بخط  متت�لية  �أ�ضطر  خم�ضة  يف  وردت 
لدين �هلل )575:  �لن��رص  ’�الإم�م‘ وهو يخ�س �خلليفة  �الأول لقب 
�لقوم يف  �أمَّ  �لقدوة، ويق�ل:  622هـ/1180- 1225م( ومعن�ه 
�ل�ضالة فهو �إم�م، ف�خلليفة ي�ضمي �إم�ًم� الأنه يوؤم �مل�ضلمني يف �جُلَمع 
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�لتوحيد  �ضه�دة  و�ضجلت  �حلي�ة،17  �ضئون  �ض�ئر  ويف  و�جلم�ع�ت 
ك�ملة ’ال �إله �إال �هلل-وحده ال �رصيك له‘ يف �ضطرين متت�ليني،18 ثم 
لدين �هلل‘ )575-  ’�لن��رص  �ل�ضخ�ضي  �لعب��ضي  نق�س لقب �خلليفة 
لدين  �لن��رص  �أحمد  �لعب��س  �أبو  وهو  1225م(  622هـ/1180- 
ب�هلل  �مل�ضتنجد  �بن  �حل�ضن  حممد  �أبي  �هلل  ب�أمر  �مل�ضت�ضيء  �بن  �هلل 
من  وهو  �الأخري  ب�ل�ضطر  �ملوؤمنني‘  ’�أمري  ولقبه  �لر�بع،  ب�ل�ضطر 
وهو  �ملوؤمنني،  و�لث�ين:  �أمري  �الأول:  مقطعني  من  �ملركبة  �الألق�ب 
تلقب  من  و�أول  لقب خليفة،  بعد  �خللف�ء ظهوًر�  �ألق�ب  ث�ين  يعترب 
23هـ/634-   -13( �خلط�ب  بن  عمر  �لر��ضدي  �خلليفة  هو  به 
644م(، وهو لقب يدل على �لوالية �لدينية ويعطي �ض�حبه �ضفة 
مرة  الأول  �لنقود  على  �للقب  هذ�  ظهر  وقد  و�ضي��ضية،19  دينية 
 -41( �ضفي�ن  �أبي  بن  مع�وية  در�هم  على  وذلك  �لبهلوية،  ب�للغة 
60هـ/661- 680م( �لتي حتمل مك�ن �ضكه� د�ربجرد يف ع�مي 
بن  �هلل  عبد  در�هم  على  �لعربية  ب�للغة  ظهر  ثم  43هـ،20  41هـ، 
يف  د�ربجرد  يف  �مل�رصوبة  683-692م(  )64-73هـ/  �لزبري 
�لعب��ضي  �لع�رص  �أعو�م 63هـ، 66هـ، 69هـ : 72هـ،21 وظهر يف 
الأول مرة على فل�س �رصب توج �ضنة 132هـ ب��ضم عبد�هلل �ل�ضف�ح 

)132-136هـ/ 749-754م( �أول �خللف�ء �لعب��ضيني.22 

�هلل‘  ’ب�ضم  ك�ملة  غري  �لب�ضملة  �لد�خلي  �لوجه  به�م�س  ونق�س 
�لطر�ز  على  �رصبت  �لتي  �لعربية  �لدر�هم  مرة  الأول  ظهرت  و�لتي 
هذ�  ’�رصب  ب�ضيغة  �لنقد  فئة  على  �لد�لة  �لعب�رة  ثم  �ل�ض��ض�ين،23 
’مبدينة �ل�ضالم �ضنة  �لدين�ر‘، يلي ذلك مك�ن وت�ريخ �ل�ضك ب�ضيغة 
لت�ضجيل  �خل�رجي  �لوجه  ه�م�س  وخ�ض�س  و�ضتم�ئة‘،  ع�رصة  �ضت 
�القتب��س �لقر�آين من �ضورة �لروم ’هلل �الأمر من قبل ومن بعد ويوؤمئذ 
�لدر�هم  على  مرة  الأول  دون  و�لذي  �هلل‘،24  بن�رص  �ملوؤمنون  يفرح 
�لف�ضية �مل�رصوبة مبرو �ضنة 199هـ، وذلك بعد �نت�ض�ر �مل�أمون على 

�أخيه �الأمني و�نفر�ده ب�خلالفة.25

ووردت كت�ب�ت مركز �لظهر يف �أربعة �أ�ضطر متت�لية بخط �لن�ضخ 
�، دون ب�ل�ضطر �الأول عب�رة ’�حلمد هلل‘ وهذه �لعب�رة تعك�س  �أي�ضً
�عرت�ف �ض�حبه� بف�ضل �هلل عليه و�لثن�ء عليه مب� هو �أهله �ضبح�نه،26 
وقد �ضجلت هذه �لعب�رة �أعلى كت�ب�ت مركز �لظهر بداًل من كلمة 
’هلل‘ على هذ� �لنمط من �لدن�نري �لذي بد�أ �خلليفة �لن��رص لدين �هلل 
يف �إ�ضد�ره �ضنة 602هـ، و��ضتمر هذ� �لطر�ز حتى نه�ية عهد �خلليفة 
�لن��رص لدين �هلل،27 ثم دونت �لر�ض�لة �ملحمدية خمت�رصة ’حممد-ر�ضول 
�هلل‘28 يف �ضطرين متت�ليني، يلي ذلك �ل�ضالة على �لر�ضول ب�ضيغة 
‘�ضلى �هلل عليه‘ و�لتي نق�ضت الأول مرة على �مل�ضكوك�ت �الإ�ضالمية 

لوحة )1( دينار عبايس باسم اخلليفة انلارص دلين اهلل رضب مدينة السالم سنة 616ـه، الوزن 3,70 جراًما - القطر 24,2 ملم، حمفوظ يف جمموعة 
األستاذ عبد اهلل بن جاسم املطريي اخلاصة بديب )ينرش ألول مرة(.
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-775 )158–169هـ/  �ملهدي  �لعب��ضي  �خلليفة  در�هم   على 
786م( �مل�رصوبة يف مدينة �ل�ضالم �ضنة 158هـ،29 ثم ظهرت بعد 
)317-356ه/ 929- �حلمد�ين  �لدولة  ن��رص  دن�نري  على  ذلك 
967م( �جلديدة يف مدينة �ل�ضالم �ضنة 330هـ،30 و�عتربه� �ملوؤرخون 
يف ذلك �لوقت من م�آثر بني حمد�ن،31 ثم �ضجلت بعد ذلك على 
نقود �لكثري من �لدول ب�ضيغ خمتلفة مثل ’�ضلى �هلل عليه‘، ’�ضلى 
�هلل عليه و�ضلم‘، ’�ضلى �هلل عليه و�آله‘، ’�ضلى �هلل عليه وعلى �آله‘، 
و’�ضلى �هلل على �ضيدن� حممد و�أبن�ئه �لط�هرين‘، وغريه�،32 وخ�ض�س 
�أر�ضله  �هلل  ر�ضول  ’حممد  �لقر�آين  �القتب��س  لت�ضجيل  �لظهر  ه�م�س 

ب�لهدى ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�رصكون‘.33 

لدين  �لن��رص  �لعب��ضي  �خلليفة  ب��ضم  مزيف  دين�ر  و�ضلن�  وقد 
جر�م-  3.40 �لوزن  616هـ،  �ضنة  �ل�ضالم  مدينة  �رصب   �هلل 
�لقطر 24 ملم، حمفوظ يف جمموعة �الأ�ضت�ذ عبد �هلل بن ج��ضم �ملطريي 
�خل��ضة بدبي،34 مل ي�ضبق ن�رصه �أو در��ضته من قبل وين�رص ويدر�س يف 
هذ� �لبحث الأول مرة )لوحة رقم2(، ويتفق هذ� �لدين�ر �ملزيف يف 

طر�زه مع �لدين�ر �ل�ض�بق، وج�ءت ن�ضو�س كت�ب�ته كم� يلي:

�إال �هلل-وحده ال �رصيك له-�لن��رص  �إله  �لوجه: مركز: �الإم�م-ال 
لدين �هلل-�أمري �ملوؤمنني

هام�ش د�خلي: ب�ضم �هلل �رصب هذ� �لدين�ر مبدينة �ل�ضالم �ضنة �ضت 
ع�رصة و�ضتم�ئة

هام�ش خارجي: هلل �الأمر من قبل ومن بعد ويوؤمئذ يفرح �ملوؤمنون 
بن�رص �هلل

�لظهر: مركز: �حلمد هلل-حممد-ر�ضول �هلل-�ضلى �هلل عليه

هام�ش: حممد ر�ضول �هلل �أر�ضله ب�لهدي ودين �حلق ليظهره على 
�لدين كله ولو كره �مل�رصكون 

وب�لنظر لفئة �لنقد �ملدونة �ضمن كت�ب�ت ه�م�س �لوجه �لد�خلي 
لهذ� �لدين�ر، و�لتي وردت ب�ضيغة ’�لدين�ر‘ جنده� ال تتفق مع معدن 

�لنقد وهو �لف�ضة وهذ� �الختالف يطرح �فرت��ضني هم�:

�لأول: �أن يكون قد حدث خط�أ د�خل د�ر �ل�رصب �أثن�ء �ضك 
هذ� �لدين�ر، وهذ� �خلط�أ يتمثل يف ��ضتخد�م ق�لب �ل�رصب �ملخ�ض�س 
ب�أخط�ء  �لف�ضة وهو م� يعرف  �ل�ضك على معدن  �لدن�نري يف  ل�ضك 
�أو �لقيمة،35 ولكن هذ� �الفرت��س يعترب �ضعيًف� �إىل حد كبري؛  �لفئة 
�لقول- �ضبق  �لعب��ضية-كم�  للخالفة  �لنقدي  �لنظ�م  الأن  وذلك 
�هلل  لدين  �لن��رص  �خلليفة  وفرتة  ع�م  ب�ضكل  �ملرحلة  هذه  يف  �عتمد 
ب�ضكل خ��س على ق�عدة �لذهب ب�ضورة رئي�ضية، وك�نت �لدن�نري 

لوحة )2( دينار مزيف باسم اخلليفة العبايس انلارص دلين اهلل رضب مدينة السالم سنة 616ـه، الوزن 04,3 جرام - القطر 42 ملم، 
حمفوظ يف جمموعة األستاذ عبد اهلل بن جاسم املطريي اخلاصة بديب )ينرش ألول مرة(.
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�أي  يوجد  يكن  ومل  �لتد�ول،  يف  و�الأ�ض��ضية  �لرئي�ضية  �لنقود  هي 
�مل�ضتن�رص  �لعب��ضي  �خلليفة  ق�م  حتى  وذلك  �لف�ضية،  للنقود  تد�ول 
�لدر�هم  �رصب  ب�إع�دة  )623:640هـ-1226:1242م(  ب�هلل 
�لف�ضية مرة �أخرى �ضنة 632هـ ليتع�مل به� �لن��س وحتل حمل قر��ضة 

�لذهب يف �لتد�ول.

هذ�  �أن  وهو  و�أرجحه  وو�قعية  قبواًل  �الأكرث  وهو  �لثاين: 
�خلليفة  عهد  يف  تزييفه�  مت  �لتي  �ملزيفة  �لدن�نري  من  يعترب  �لدين�ر 
ل�ضك   � خم�ض�ضً ق�لًب�  �ملزيفون  ��ضتخدم  فقد  �هلل،  لدين  �لن��رص 
خم�ض�ضة  �لف�ضة  من  �ضبيكة  على  هن�  �ل�ضك  يف  �لذهبية  �لدن�نري 
بطالء  �لدين�ر  هذ�  تزييف  على  �لق�ئمون  ق�م  ثم  �لدر�هم،  ل�ضك 
�لتلبي�س،  �أو  ب�لتمويه  يعرف  م�  وهو  ب�لذهب  �لف�ضة  �ضبيكة 
لتبدو  ب�لذهب،  وطليه  �لف�ضة  من  �لدين�ر  �رصب  هو  ف�لتمويه 
�نك�ضف  قليل  زمن  عليه�  مر  �إذ�  حتى  ذهبية  مرة  �أول  ير�ه�  ملن 
�أمره� وظهرت ف�ضته� �ملموهة ب�لذهب،36 وهو م� حدث يف هذ� 
�حلقيقي  معدنه  وظهر  �لوقت  مرور  بعد  �نك�ضف  حيث  �لدين�ر 
�أقبل �ملزيفون  �آث�ر �لتذهب عليه، وقد  وهو �لف�ضة مع وجود بق�ي� 
�هلل  لدين  �لن��رص  �خلليفة  عهد  خالل  �لدين�ر  هذ�  تزييف   على 

طمًع� يف �حل�ضول على �ملزيد من �لنقود يف ذلك �لوقت.

مت�ًم�  �ل�ض�بق  �الأ�ضلي  �لدين�ر  مع  �ملزيف  �لدين�ر  هذ�  ويتم�ثل 
مت  �لدين�ر  هذ�  الأن  وذلك  �لكت�ب�ت،  وم�ضمون  �لع�م  �ل�ضكل  يف 
616هـ  �ضنة  وحتديًد�  �هلل  لدين  �لن��رص  �خلليفة  عهد  خالل  تزييفه 
حديًث�  تزييًف�  ولي�س  �الأ�ضلية  للدن�نري  مع��رص  تزييف  فهو  وب�لت�يل 
�ملزيفون  يخت�ر  �أن  �لطبيعي  من  ك�ن  لذلك  �حل��رص،  وقتن�  يف  مت 
�لتي  �هلل  لدين  �لن��رص  للخليفة  �الأ�ضلية  �لذهبية  �لنقود  طر�ز  نف�س 
ج�ء  كذلك  �لع�م،  ذلك  يف  �لر�ضمية  �لدولة  �ضك  د�ر  عن  ت�ضدر 
يختلف  �ملزيف  �لدين�ر  هذ�  �ضك  يف  ��ضتخد�مه  مت  �لذي  �لق�لب 
من  وغريه  �ل�ض�بق  �الأ�ضلي  �لدين�ر  �ضك  يف  �مل�ضتخدم  �لق�لب  عن 
�ختالف   � �أي�ضً ويالحظ  �لع�م،  نف�س  خالل  �ضكه�  مت  �لتي  �لدن�نري 
�لدين�ر  على  �خلط  �ضكل  عن  �ملزيف  �لدين�ر  هذ�  على  �خلط  �ضكل 
�ل�ضمك  حيث  من  �لدولة  �ضك  د�ر  عن  �ل�ض�در  �لر�ضمي  �الأ�ضلي 
نف�س  �أنه  من  �لرغم  على  و��ضتق�مته�،  �حلروف  �متد�د�ت  وكذلك 
على  نف�ضه  �خلط  تنفيذ  طريقة  عن  ف�ضاًل  �لن�ضخ،  وهو  �خلط  نوع 
خ�رج  تزييفه  مت  �لدين�ر  الأن  نظًر�  طبيعية  �أمور  وجميعه�  �لق�لب، 

د�ر �ضك �لدولة �لر�ضمية.

تزييف النقود يف الع�صر العبا�صي
ك�ن تزييف �لنقود معروًف� منذ بد�ية �لتع�مل ب�ملع�دن �لثمينة عن 
�لتزييف  و��ضتمر هذ�  كنقود،  ��ضتخد�مه�  قبل  �لوزن، وذلك  طريق 
خالل �لع�رص �الإ�ضالمي، وقد جرمت جميع �لدي�ن�ت مب� فيه� �الإ�ضالم 
ذلك وو�ضعت بع�س �لقو�نني ملنع غ�س وتزييف �لنقود، وذلك الأن 
غ�س وتزييف �لنقود يوؤدي �إىل ف�ض�د �ملع�مالت �مل�لية و�لنظ�م �لنقدي 
للدولة وب�لت�يل �إحل�ق �ل�رصر ب�ملتع�ملني ب�لنقود �ملزيفة، ولذلك ف�إنه 
�لنقود  �حلقيقية جلوهر  و�لقيمة  �ال�ضمية  �لقيمة  بني  �لفرق  ز�د  كلم� 

ت�ضبح �لدولة معر�ضة لوجود �ملزيفني.37

على  �لعب��ضي  �لع�رص  بد�ية  يف  �لعب��ضيون  �خللف�ء  حر�س  وقد 
ع�لية  بجودة  تتميز  نقودهم  فج�ءت  و�أوز�نه�،  �لنقود  عي�ر  �ضبط 
عهد  حتى  وذلك  �الإ�ضالمية،  للنقود  �ل�رصعي  �لوزن  من  وتقرتب 
حيث  )170-193هـ/786-809م(،  �لر�ضيد  ه�رون  �خلليفة 
�لنقود  �أول ح�الت غ�س وتزييف  �أن  �إىل  �لت�ريخية  �مل�ض�در  �أ�ض�رت 
يف �لع�رص �لعب��ضي حدثت يف عهده، حني عهد ب�أمر �الإ�رص�ف على 
ب�إنق��س وزن  �إىل وزيره جعفر �لربمكى،38 فق�م �لوزير  د�ر �ل�رصب 
وجعل  عزله،  �إىل  �لر�ضيد  دفع  مم�  و�لتزييف،39  �لغ�س  ف�نت�رص  �لنقود 
�أمور  �ضبط  �أع�د  �لذي  �ض�هك  بن  لل�ضندي  �ل�ضكة  على  �الإ�رص�ف 
د�ر �ل�ضك مرة �أخرى و�ضك �لنقود على �أف�ضل عي�ر،40 وقد عربت 
�لنقود �لتي و�ضلتن� عن هذ� �لتغيري حيث �رصبت �لنقود وعليه� عالمة 
ت�ضبه �ضكل �له�ء �ملقلوبة لتميز هذه �لنقود �جلديدة عن �لنقود �ملزيفة 
�لتي �ضكه� جعفر �لربمكي،41 وذلك لتوجيه �لرعية �إىل قبول �لنقود 

�جلديدة �جليدة �لعي�ر و�لوزن.

�هلل  على  �ملتوكل  �خلليفة  �أن  �لت�ريخية  �مل�ض�در  وت�ضري 
)232-247هـ/847-861م( �أ�ضند يف ع�م 232هـ-846م �أمر 
�الإ�رص�ف على د�ر �ل�رصب ب�ضنع�ء ل�ضخ�س يدعى �بن �حلب�ب ف�رصب 
نقوًد� مزيفة عرفت ب�حلب�بية،42 كذلك ��ضتمر �ل�ضعف يف �الإ�رص�ف 
على د�ر �ل�ضك يف عهده و�زد�د بعد وف�ته، ويعود ذلك بطبيعة �حل�ل 
�إىل �ضعف �ضلطة �خلليفة ب�ضبب تغلب �ملو�يل من �الأتر�ك على �أمور 
�لتي  و�لرتف  �لبذخ  حي�ة  ب�ضبب  �لنفق�ت  كرثة  �إىل  �إ�ض�فة  �خلالفة، 
ع��ضه� �خللف�ء يف �لع�رص �لعب��ضي �لث�ين، مم� ك�ن له �أكرب �الأثر يف تن�ق�س 
�أوز�ن �لنقود و�نخف��س عي�ره�،43 كم� ق�م �خلليفة �ملعتمد على �هلل 
)256-279هـ/870-892م( بنفي �رص�بي �لنقود �إىل مك�ن غري 
�لنقود،44 ويف  معروف خ�رج �ض�مر�ء بعد ثبوت تالعبهم يف عي�ر 



�أحمد حممد د�شوقي �أبو ح�شي�ش

�أبجديات 2019 48

ب�هلل )295-320هـ/908-932م( وحتديًد�  �ملقتدر  �خلليفة  عهد 
�أبي  بن  يو�ضف  �لعب��ضي  �جلي�س  ق�ئد  تذمر  315هـ-927م  �ضنة 
�ل�ض�ج �ملر�ضل ملح�ربة �لقر�مطة45 بو��ضط من �لنقود �ملزيفة �ملر�ضلة له 

و�لتي ك�نت رديئة ومم�ضوحة فخ�رص كثرًي� عند �رصفه�.46

وقد �نت�رص تزييف �لنقود ب�ضورة كبرية يف عهد �خلليفة �لر��ضي 
ب�هلل )322- 329هـ/934- 940م(، ففي �ضنة 324هـ-935م 
ب�لغليظ  �لن��س  يتع�مل  ب�أن  �ملن�د�ة  �لنقود متت  تزييف  وب�ضبب ذيوع 
�الأمر�ء  �أمري  ق�م  كم�  بهم،47  للرفق  وذلك  �لدر�هم  من  و�ملم�ضوح 
�لتع�مل به�،48 ف�ضاًل  �لن��س على  بجكم ب�رصب دن�نري مزيفة و�أجرب 
328هـ-939م  �ضنة  �لنقود  بتزييف  يقوم  رجل  على  �لقب�س  عن 

وك�نت عقوبته �جللد ثم �لت�ضهري به يف مدينة �ل�ضالم.49

�خلليفة  ع�رص  يف  �لنقود  عي�ر  �إىل  و�لغ�س  �لف�ض�د  تطرق  كم� 
د�ر  يف  944م(  333هـ/940-   -329( هلل  �ملتقي  �لعب��ضي 
 -317( �حلمد�ين  �لدولة  ن��رص  دفع  م�  وهو  �ل�ضالم،  مدينة  �ضك 
وهو  مهم،  نقدي  ب�إ�ضالح  �لقي�م  �إىل  967م(  356هـ/929- 
و�أكدته  �لت�ريخية،  �مل�ض�در  يف  كبرًي�  �ضدى  وجد  �لذى  �الإ�ضالح 
�مل�ضكوك�ت �لتي و�ضلتن�، فقد �أ�ض�ر �ملوؤرخ �ل�ضويل �إىل هذ� �الإ�ضالح 
�لدولة  ن��رص  �رصب  )331ه(  �ل�ضنة  هذه  من  �ملحرم  ’ويف  بقوله: 

�لدن�نري بعي�ر �خت�ره مل ي�رصب قط مثله �إال �ل�ضندي بن علي‘.50

�لنقد  �أمر  يف  �لدولة  ن��رص  ’ونظر  م�ضك�ويه:  �بن  ذكر  بينم� 
�لعني و�لورق، و�رصب دن�نري �ضم�ه� �الإبريزية  ف�أمر بت�ضفية  و�لعي�ر 
�مللك  عبد  �أ�ض�ر  كم�  كت�ًب�‘،51  ذلك  يف  وكتب  عي�ر،  �أجود  من 
�أمر �لنقد  �لهمذ�ين �إىل هذ� �الإ�ضالح ق�ئاًل: ’ونظر ن��رص �لدولة يف 
وط�لب بت�ضفية �لعني و�لورق و�رصب دن�نري �ضم�ه� �الإبريزية، وبيع 

منه� �لدين�ر بثالثة ع�رص درهًم� بعد �أن ك�ن ع�رصة‘.52

�لدولة  ن��رص  قي�م  �إىل  �ملختلفة  �لت�ريخية  �لرو�ي�ت  هذه  وت�ضري 
ب�إ�ضالح عي�ر �لدن�نري و�لدر�هم يف د�ر �ل�ضك �لرئي�ضية للخالفة �لعب��ضية 
وهي مدينة �ل�ضالم، وذلك ب�ضبب تطرق �لف�ض�د و�لغ�س �إىل عي�ر �لنقود 
يف ذلك �لوقت، وقد القت �لنقود �لتي �ضكه� ن��رص �لدولة رو�ًج� كبرًي�، 
�أن ك�ن ع�رصة،53 وح�ول  وبيع �لدين�ر �جلديد بثالثة ع�رص درهًم� بعد 
�ل�ضي�رفة �لتالعب ب�أ�ضع�ر �ل�رصف، و��ضتغالل حركة �الإ�ضالح �لنقدي 
مل�ض�حلهم �ل�ضخ�ضية، فيذكر �ل�ضويل: ’فبلغه مع ذلك �أن �ل�ضي�رف يربون 
رًب� ظ�هًر�، ف�أح�رصهم وحذرهم و�أحلفهم فتح�ضن قبيح �أمرهم قلياًل‘.54

اأ�صباب تزييف النقود يف الع�صر العبا�صي
توجد جمموعة من �الأ�ضب�ب �أدت �إىل تزييف �لنقود خالل �لع�رص 
�الإ�ضالمي ب�ضفة ع�مة و�لع�رص �لعب��ضي ب�ضفة خ��ضة وهي: قلة �ملع�دن 
�لثمينة من �لذهب و�لف�ضة، �لطمع يف �حل�ضول على �الأمو�ل �ضو�ء من 
�لر�ضمية،  �لدولة  �لنقود خ�رج د�ر �ضك  �أو �حلك�م، �ضك  �لن��س  قبل 
�لنقود  غزو  �ل�ضك،  د�ر  �ضم�ن  �ل�رصب،  د�ر  على  �لرق�بة  �ضعف 

�الأجنبية، ف�ضاًل عن �لدور �لكبري لليهود يف �إف�ض�د �لنقود �الإ�ضالمية.55

طرق تزييف النقود يف الع�صر العبا�صي
ع�مة  ب�ضفة  �الإ�ضالمي  �لع�رص  خالل  �لنقود  تزييف  ك�ن 
بعدة  عرفت  خمتلفة  طرق  بعدة  يتم  خ��ضة  ب�ضفة  �لعب��ضي  و�لع�رص 

مثل: �أ�ضم�ء 

�لزيف �أو �لز�ئف �أو �ملزيف، وتعني �ملردودة غري �ملقبولة، ويق�شد بها: 
�لنقود �لتي تكون ن�ضبة �ملعدن �لرخي�س فيه� كبرية.56 

�لقر��شة و�ملثلومة: وهي دن�نري مك�رصة �أو مفتتة،57 

في�ضتخرج  �لدين�ر  د�خل  ثقب عر�ضي  يعمل  �أن  �لفر�غة: وهي 
�لذهب، ثم يح�ضى مب�دة �أخرى �أرخ�س من �لذهب،58 

فيه�  يكرث  رديئة  ف�ضة  من  �مل�رصوب  �لدرهم  وتعني  �لبهرجة: 
�ملعدن �لرخي�س،59

�لنح��س، وتغطى بطبقة  �لتي ت�ضنع من  �لدر�هم  وهي  �ل�شتوقة: 
من �لف�ضة،60 

�لتكفيت: وهو و�ضع قر�س من �لنح��س بني طبقتني من �لف�ضة، 
ثم ت�رصب ب�ل�ضكة فتنطبع عليه� �لن�ضو�س ويختفي �لنح��س.61

� �لتمويه، ويعني طالء �ل�ضيء  كذلك من طرق تزييف �لنقود �أي�ضً
وطالوؤه  �لف�ضة  من  �لدين�ر  �رصب  يتم  مثلم�  �لف�ضة،  �أو  ب�لذهب 

ب�لذهب، �أو �رصب �لنح��س در�هم وطالوؤه ب�لف�ضة،62 

�ملغموز: وهو �ملعيوب من �لنقود �أي �لتي مل ت�ضك ب�ضكل علمي 
�ضحيح كم� هو متبع يف �ضك �لنقود،63

�ملم�شوحة: وهي �لنقود �ملل�س يف ظ�هره�، �أي �لتي ز�لت �أغلب 
مالحمه� �لرئي�ضية نتيجة لكرثة �لتد�ول وب�لت�يل قلت قيمته�،64

�ملز�يدة: وهي �لنقود �لتي تزيد يف حجمه� دون وزنه�،65



دينار مزيف با�سم اخلليفة العبا�سي النا�رض لدين اهلل �رضب مدينة ال�سالم �سنة 616هـ

49 العدد الرابع ع�رش

�مل�رصوبة  �لنقود  ق�ضي�ن، وهي  �ل�ضديد وجمعه�  وتعني  �لق�شي: 
من ف�ضة �ضلبة رديئة.66

�لف�ضول:  مثل:  �لنقود  لتزييف  �أخرى  طرق   � �أي�ضً توجد  كم� 
و�لوزن  �حلجم  �ضغرية  نقود  و�ضك  �لز�ئفة،67  �لدر�هم  تعني  وهي 
�ل�ضلط�نية  �أو  �حلكومية  �ل�ضكة  منط  على  و�ل�ضك  كبرية،  �ضكة  يف 
�مل�ض�مري  بروؤو�س  �لوزن  �لفلو�س عند  نقد  وتقليده�،68 كذلك خلط 
وقطع �لر�ض��س و�لنح��س،69 ومن طرق غ�س وتزييف �لنقود �ملعقدة 
� تركيبة كيمي�ئية توؤدي يف �لنه�ية �إىل �إيج�د معدن ي�ضبه �لذهب  جدًّ

�أو �لف�ضة يف خو��ضهم�.70

الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من عملية التزييف
يعترب �الإنذ�ر و�لتهديد من �الأمور �ملهمة �لتي جل�أت �إليه� �لدولة 
خطورة  �لن��س  يعلم  حتى  خ��ضة  ب�ضفة  �ل�ضك  ود�ر  ع�مة،  ب�ضفة 
الأي  �ملنتظرة  و�لعقوب�ت  ذلك  عن  �لن�جتة  و�الأ�رص�ر  �لنقود  تزييف 
�ضخ�س يقوم بتزييف �لنقود،71 كذلك حتديد �لعي�ر �لر�ضمي و�لوزن 
�ل�رصعي للنقود، �لدقة يف �ختي�ر �جله�زين �الإد�ري و�لفني د�خل د�ر 
�ل�رصب، �رصب نقود جديدة عند وجود �لنقود �ملزيفة، �إع�دة �رصب 
�لنقود �لقدمية للق�ض�ء على �لنقود �ملزيفة، توفري �ملع�دن �لالزمة لد�ر 
�لرموز  و�ضع  �لطب�عني،  �أيدي  على  �خلتم  �لنقود،  الإ�ضد�ر  �ل�ضك 
وتوفري  �ل�رصب  د�ر  ت�أمني  عن  ف�ضاًل  �لنقود،  على  و�ملخت�رص�ت 

�حلر��ضة �لالزمة له�.72  

وقد جل�أت �لدولة �إىل �لنقود ذ�ته� للق�ض�ء على ظ�هرة �لتزييف، 
حيث �ضجلت على �لنقود منذ وقت مبكر بع�س �لكلم�ت و�لعب�ر�ت 
على  �أقدمو�  م�  �إذ�  و�الآخرة  �لدني�  �لعق�ب يف  من  �لن��س  �لتي حتذر 
�لتي  و�لعدل‘  ب�لوف�ء  �هلل  ’�أمر  عب�رة  مثل  وتزييفه�،  �لنقود  غ�س 
نق�ضه� عبد �هلل بن �لزبري )64- 73ه/ 683- 692م( �أثن�ء ثورته 
�ضد �خلالفة �الأموية يف �ضنة 64هـ/683م على �لدر�هم بعد دخوله 
مكة،73 وذلك حلث �لن��س على �حلف�ظ على �أوز�ن �لنقود و�لبعد عن 
�لغ�س و�لتزييف لعدم �إف�ض�د �ضكة �مل�ضلمني �ملتد�ولة،74 كم� ق�م بقطع 

يد رجل ك�ن يقطع �لدن�نري و�لدر�هم.75 

من�ذج،  �أية  منه�  ي�ضلن�  مل  �لدر�هم  هذه  �أن  �إىل  �الإ�ض�رة  وجتدر 
ولكن �أ�ض�ر �إليه� �ملقريزي حيث ق�ل: ’فلم� ق�م �أمري �ملوؤمنني عبد�هللَّ 
�رصب  من  �أول  فك�ن  مدورة،  در�هم  �رصب  مبكة    �لزبري  بن 
�لدر�هم �مل�ضتديرة، و�إمن� ك�نت قبل ذلك م� �رصب منه� ف�إنه مم�ضوح 

 ، �هللَّ ر�ضول  حممد  �لوجهني:  �أحد  ونق�س   ، �هللَّ عبد  فدوره�  غليظ، 
وب�لوجه �الآخر: �أمر �هللَّ ب�لوف�ء و�لعدل‘.76 

على  �لظهور  و�لعدل77‘ يف  ب�لوف�ء  �هلل  ’�أمر  عب�رة  و��ضتمرت 
�لنقود �لعب��ضية حيث دونت يف مركز وجه �لفلو�س �لتي �ضكه� �الأمري 
�ملو�ضل )145: 146هـ-762:  ع�مل  �ملن�ضور  �خلليفة  �بن  جعفر 
145هــ،78  بع�م  وموؤرخة  �ملو�ضل  �ضكه�  مك�ن  وحتمل  763م( 
وذلك على �لرغم من عدم وجود حو�دث لغ�س وتزييف �لنقود يف 
�لعب�رة على  �الأمري جعفر نق�س هذه  �لعب��ضي،79 ولكن  �لع�رص  بد�ية 
نقوده يف �لع�م �الأول لتوليه حكم �ملو�ضل، وذلك حلث �لن��س على 
�اللتز�م بوزن وعي�ر �لنقود و�لبعد عن �لغ�س و�لتزييف،80 كم� نق�ضت 
هذه �لعب�رة بنف�س �ملك�ن على فلو�س �خلليفة ه�رون �لر�ضيد )170-

193هـ/786- 809م( �مل�رصوبة يف همذ�ن �ضنة 180هـ.81

ولعل ذلك يو�ضح �أن عب�رة ’�أمر �هللَّ ب�لوف� و�لعدل‘ �لتي نق�ضت 
على هذه �لفلو�س مل يكن �لق�ضد منه� حتذير �لن��س من غ�س �لنقود فقط، 
�رصب  على  و�لق�ئمني  �ل�ضك  دور  يف  �لع�ملني  ُتذكر  ك�نت  ولكنه� 
جيد،  وعي�ر  �رصعي  وزن  على  �لنقود  �إ�ضد�ر  نحو  بو�جب�تهم  �لنقود 
لذلك ��ضتد �لعم�ل و�لوالة يف �ل�رصب على �أيدي �لع�ملني يف د�ر �ل�ضك 
�إذ� م� �أخط�أو�، وذلك حف�ًظ� على جودة نقود �لدولة �لر�ضمية، وبث 
�لثقة يف نفو�س �ملتع�ملني به� من �أنه� نقود و�فية �لوزن، وجيدة �لعي�ر.82

العقوبات التي فر�صتها الدولة على املزيفني
�إىل فر�س عقوب�ت �ضديدة على  �الإ�ضالمية  �لدول  جل�أ حك�م 
�أو �ل�ضلب،  �ملزيفني للق�ض�ء على ظ�هرة تزييف �لنقود مثل �لقتل 
و�لنفي و�ل�رصب و�لت�ضهري، وقطع �الأيدي،83 وذلك عماًل بقول �هلل 
تع�ىل: ’�إمن� جز�ء �لذين يح�ربون �هلل ور�ضوله وي�ضعون يف �الأر�س 
ف�ض�ًد� �أن يقتلو� �أو ي�ضلبو� �أو تقطع �أيديهم و�أرجلهم من خالف �أو 
ينفو� من �الأر�س ذلك لهم خزي يف �لدني� ولهم يف �الآخرة عذ�ب 
من�‘،  فلي�س  غ�ضن�  ’من   لر�ضول� حديث  وكذلك  عظيم‘،84 
� هي م�ض�درة �أدو�ت �رصب �لنقود �لتي  كذلك من �لعقوب�ت �أي�ضً

��ضتخدمه� �ملزيفون يف تزييف �لنقود و�إتالفه� يف �لن�ر.85 

وقد �أ�ض�رت �مل�ض�در �لت�ريخية �إىل قي�م �خلليفة �لعب��ضي �ملعتمد على 
�هلل )256- 279هـ/870- 892م( بنفي �رص�بي �لنقود �إىل مك�ن 
غري معروف خ�رج �ض�مر�ء �ضنة 267هـ/880م بعد ثبوت تزييفهم 
وتالعبهم يف عي�ر �لنقود،86 كم� مت �لقب�س يف عهد �خلليفة �لر��ضي 
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ب�هلل )322- 329هـ/934- 940م( على رجل يقوم بتزييف �لنقود 
�ضنة 328هـ-939م وك�نت عقوبته �ل�رصب ثم �لت�ضهري به يف مدينة 
�ل�ضالم،87 كذلك روى �ملوؤرخ �لتنوخي �أنه يف �لع�رص �لعب��ضي �لث�لث 
�أمر معز �لدولة �لبويهي )334- 367هـ/945- 977م( بقتل رجل 
من �الأهو�ز يدعى �بن كروم ب�ضبب قي�مه ب�رصب دن�نري رديئة و�أر�ضله� 

�إىل �لب�رصة ب�لعر�ق لي�ضرتي به� �لدو�ب.88

نتائج البحث:
y	 قمت يف هذ� �لبحث بن�رص ودر��ضة دين�رين جديدين الأول مرة

ب��ضم �خلليفة �لعب��ضي �لن��رص لدين �هلل �رصب مدينة �ل�ضالم �ضنة 
616هـ، �أحدهم� ن�در وهو مزيف و�الآخر غري مزيف.

y	 خالل �لنقود  تزييف  ظ�هرة  �ضيوع  عدم  �لدر��ضة  �أظهرت 
�لعب��ضي. �لع�رص 

y	 لعب��ضي� �خلليفة  عهد  خالل  �لنقود  تزييف  ظ�هرة  وجدت 
� وحمدود.  �لن��رص لدين �هلل ولكن على نط�ق �ضيق جدًّ

y	 ،للتزييف �لدر��ضة  مو�ضوع  �لدين�ر  تعر�س  �لدر��ضة  �أثبتت 
ولي�س حدوث خط�أ د�خل د�ر �ل�رصب �أثن�ء �ضكه.

y	 أو�ضحت �لدر��ضة �أن �لدين�ر �ملزيف مو�ضوع �لدر��ضة مت تزييفه�
خالل عهد �خلليفة �لعب��ضي �لن��رص لدين �هلل ولي�س تزييًف� حديًث� 

مت يف �لع�رص �حلديث.

y	 ،مت تزييف �لدين�ر مو�ضوع �لدر��ضة بطريقة �لتمويه �أو �لتلبي�س
وهي �رصب �لدين�ر من �لف�ضة وطليه ب�لذهب.

y	 أو�ضحت �لدر��ضة �ختالف ق�لب �ل�ضك �مل�ضتخدم يف �رصب�
�لدين�ر  �رصب  يف  �مل�ضتخدم  �ل�ضك  ق�لب  عن  �ملزيف  �لدين�ر 

�لعب��ضي �الأ�ضلي �ل�ض�در من د�ر �ضك �لدولة �لر�ضمية.

y	 لدين�ر� على  �مل�ضتخدم  �خلط  �ضكل  �ختالف  �لدر��ضة  بينت 
�لدين�ر  �مل�ضتخدم على  �ضكل �خلط  تنفيذه عن  �ملزيف وطريقة 

�الأ�ضلي على �لرغم من �أنه نف�س نوع �خلط وهو �لن�ضخ.

الهوام�ش
مدر�س �الآث�ر و�لم�ضكوك�ت �الإ�ضالمية، كلية �الآث�ر، ج�معة �لق�هرة؛   *
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في  1 �لك�مل  630هـ/1232م(،  ت  �أحمد،  بن  )علي  �الأثير  �بن 
لبن�ن،   – )بيروت  �لدق�ق  يو�ضف  محمد  تحقيق  ج10،  �لت�ريخ، 
بن  عمر  �لخط�ب  )�أبو  دحية  �بن  451؛  1424هـ/2003م(، 
�لعب��س،  �لنبر��س في ت�ريخ بني  �أبي علي، ت 633هـ/1235م(، 

�بن  )بغد�د، 1365هـ/1946م(، 164؛  �لعز�وي  عب��س  تحقيق 
�لمح��ضن، ت 874ه/1470م(،  �أبو  �لدين  تغري بردي )جم�ل 
نبيل محمد  �ل�ضلطنة و�لخالفة، تحقيق  ُولَّي  �للط�فة في من  مورد 

عبد �لعزيز )�لق�هرة، 1997م(، 226.

د�ر  2 في  و�أق�مت  �ل�ضرقية  �لترك  بالد  من  ج�ءت  تركية  ج�رية  هي 
�لخالفة حتى �أ�ضبحت �إحدى حظ�ي� �لخليفة �لم�ضت�ضيء ب�أمر �هلل 
�لذي �أعتقه� وتزوجه�، ثم �أنجب منه� �لن��ضر لدين �هلل، وع��ضت 
زمرد خ�تون في خالفة �بنه� �لن��ضر لدين �هلل حتى توفيت في ربيع 
على  يطلق  ولد  �أم  وم�ضطلح  599هـ/1202م،  �ضنة  من  �الآخر 
ن�ض�ء �لخلف�ء من �لجو�ري و�الإم�ء �للو�تي حررن بعد �إنج�بهن من 
في  �لك�مل  �الأثير،  �بن  �الأوالد.  ب�أمه�ت  يعرفن  و�أ�ضبحن  �لخلف�ء 
�لت�ريخ، ج10، 184؛ �بن �ل�ض�عي )�أبو ط�لب علي بن �أنجب، ت 
674هـ/1275م(، �لج�مع �لمخت�ضر في عنو�ن �لتو�ريخ وعيون 
�ل�ضير، ج9، تحقيق م�ضطفى جو�د )بغد�د، 1353هـ/1934م(، 
ت  �لبغد�دي،  محمد  بن  علي  �لدين  )ظهير  �لك�زروني  102؛ 
منتهي  �إلى  �لزم�ن  �أول  من  �لت�ريخ  مخت�ضر  697هـ/1297م(، 
1390هـ/  )بغد�د،  جو�د  م�ضطفى  تحقيق  �لعب��س،  بني  دولة 

1970م(، 242.

�الأربلي )عبد �لرحمن �ضنبط قنيتو، ت 717هـ/ 1317م(، خال�ضة  3
�ل�ضيد  مكي  تحقيق  �لملوك،  �ضير  من  مخت�ضر  �لم�ضبوك  �لذهب 
�إ�ضم�عيل  �لدين  �بن كثير )عم�د  ج��ضم، بغد�د، 1964م، 280؛ 
�لدم�ضقي، ت 774ه/ 1372م(، �لبد�ية و�لنه�ية، ج16، تحقيق 
عبد �هلل بن عبد �لمح�ضن �لتركي، )�لق�هرة، 1419هـ/ 1998م(، 
�ل�ضلطنة  ولي  من  في  �للط�فة  مورد  بردي،  تغري  �بن  385؛ 

و�لخالفة، 226.

�بن  4 �ضبط  452؛   ،98 ج10،  �لت�ريخ،  في  �لك�مل  �الأثير،  �بن 
ت  ِقْز�أُوغلي،  بن  يو�ضف  �لمظفر  �أبو  �لدين  )�ضم�س  �لجوزي 
ج21،  �الأعي�ن،  تو�ريخ  في  �لزم�ن  مر�آة  1255م(،  654هـ/ 
262؛  1434هـ/2013م(،  )دم�ضق،  �لزيبق  �إبر�هيم  تحقيق 
�لذهبي )�الإم�م �لح�فظ �ضم�س �لدين، ت 748ه/1347م(، �لعبر 
في خبر من غبر، ج3، تحقيق �أبو ه�جر محمد �ل�ضعيد بن ب�ضيوني 
كثير،  �بن  67؛  1405هـ/1985م(،  )بيروت-لبن�ن،  زغلول 

�لبد�ية و�لنه�ية، ج16، 541.

�لك�زروني،  5 165؛  �لعب��س،  بني  ت�ريخ  في  �لنبر��س  دحية،  �بن 
مخت�ضر �لت�ريخ من �أول �لزم�ن، 243؛ �لذهبي، �لعبر في خبر من 

غبر، ج3، 185؛ �بن كثير، �لبد�ية و�لنه�ية، ج16، 542.

�ضبط �بن �لجوزي، مر�آة �لزم�ن في تو�ريخ �الأعي�ن، ج21، 264؛  6
بكر، ت 911هـ- �أبي  بن  �لرحمن  عبد  �لدين  �ل�ضيوطي )جالل 
�لطبعة  ن�ضوح،  غ�ض�ن  محمد  تحقيق  �لخلف�ء،  ت�ريخ  1505م(، 

�لث�نية، بيروت-لبن�ن، 1434هـ-2013م، 690.  

)�الإم�م  7 �لذهبي  452؛  ج10،  �لت�ريخ،  في  �لك�مل  �الأثير،  �بن 
�الإ�ضالم  ت�ريخ  748ه/1347م(،  ت  �لدين،  �ضم�س  �لح�فظ 

َ
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�ل�ضالم  عبد  عمر  تحقيق  ج45،  و�الأعالم،  �لم�ض�هير  ووفي�ت 
كثير،  �بن  11؛  1418هـ-1998م(،  )بيروت-لبن�ن،  تدمري 
�لبد�ية و�لنه�ية، ج17، 134؛ �بن تغري بردي، مورد �للط�فة في 

من ولي �ل�ضلطنة و�لخالفة، 227.  

8  ,C.E. Boswarth, The Islamic Dynasties (London  
.6 ,(1996

9 -132( قرون  خم�ضة  من  �أكثر  �لعب��ضية  �لخالفة  ��ضتمرت 
�أحو�ل  تقلبت  �لقرون  هذه  وخالل  1258م(  656هـ/750- 
و�لتدهور،  و�الإزه�ر  و�ل�ضعف،  �لقوة  بين  م�  �لعب��ضية  �لخالفة 
وتعر�ضت لكثير من �الأحد�ث، مم� دفع �لموؤرخين �إلى تق�ضيم زمنه� 
�إلى �أربعة ع�ضور لكل منه� خ�ض�ئ�ضه �لمميزة وهي، �لع�ضر �لعب��ضي 
�لذهبي  �لع�ضر  يعد  �الأول )132- 232هـ/749- 847م( وهو 
للخالفة �لعب��ضية؛ حيث ك�ن �لخلف�ء �لعب��ضيون يتمتعون ب�ضلط�ت 
مطلقة ونفوذ و��ضع، و�ضيطرو� على معظم بلد�ن �لع�لم �الإ�ضالمي، 
يطلق  -945م(  334هـ/847   -232( �لث�ني  �لعب��ضي  �لع�ضر 
�لمعت�ضم  منهم  ��ضتكثر  �لذين  و�لمو�لي  �الأتر�ك  نفوذ  ع�ضر  عليه 
و�ال�ضتبد�د  �الزدي�د  في  نفوذهم  �أخذ  حيث  وجي�ضه؛  حر�ضه  في 
�لعرب،  على  �لخلف�ء  وف�ضلهم  �لدولة،  �أمور  جميع  في  ب�ل�ضلطة 
��ضتقالل حك�م �الأق�ليم بحكم بالدهم مم� نتج  �لع�ضر  و�ضهد هذ� 
و�ل�ض�م  وم�ضر  �لمغرب  في  �لم�ضتقلة  �لدول  من  �لعديد  قي�م  عنه 
�لث�لث )334–536هـ/  �لعب��ضي  �لع�ضر  �الإ�ضالمي،  �لع�لم  و�ضرق 
على  و�ل�ضالجقة  بويه  بني  ب�ضيطرة  يتميز  وهو  946–1136م( 
�لجمعة  خطبة  في  �لدع�ء  �ضوى  للخلف�ء  يكن  ولم  �الأمور.  مق�ليد 
ونق�س ��ضمهم على �ل�ضكة، �لع�ضر �لعب��ضي �لر�بع )536–656هـ/ 
ويتميز  �لعب��ضية،  للخالفة  �الأخير  �لع�ضر  هو  1136–1258م( 
�لعب��ضية  �لخالفة  بزو�ل  وينتهي  �لعب��ضية،  �لخالفة  �إحي�ء  بمح�ولة 
بعد �أن �جت�ح هوالكو بغد�د في �ضنة 656هـ-1258م، وق�م بقتل 
�لب��ض�،  �لعب��ضية. ح�ضن  �آخر خلف�ء �لدولة  �لخليفة �لم�ضتع�ضم ب�هلل 
در��ض�ت في ت�ريخ �لدولة �لعب��ضية، �لق�هرة، 1975م، 17-68؛ 
�لبي�ن  �الإ�ضالمية، د�ر  �لح�ض�رة  �لخالفة في  �أحمد،  �أحمد رم�ض�ن 
�لعربي، �لطبعة �الأولى 1403هــ/ 1983م، 89؛ ح�ضن �إبر�هيم، 
ج3  و�الجتم�عي،  و�لثق�في  و�لديني  �ل�ضي��ضي  �الإ�ضالم  ت�ريخ 
 – محمود  �أحمد  ح�ضن  295؛  1411ه/1991م(،   )�لق�هرة، 
�لعب��ضي  �لع�ضر  في  �الإ�ضالمى  �لع�لم  �ل�ضريف،  �إبر�هيم  �أحمد 

)�لق�هرة، 1995م(، 243.  

270-274؛  10 �لزم�ن،  �أول  من  �لت�ريخ  مخت�ضر  �لك�زروني، 
ت�ريخ  �ل�ضيوطي،  291؛  �لم�ضبوك،  �لذهب  خال�ضة  �الأربلي، 
�لخلف�ء، 716؛ ح�ضن �لب��ض�، در��ض�ت في ت�ريخ �لدولة �لعب��ضية، 

30؛ ح�ضن �إبر�هيم، ت�ريخ �الإ�ضالم �ل�ضي��ضي، ج3، 295.

�الإ�ضالمي،  11 �لع�لم  في  �لنقود  مو�ضوعة  رم�ض�ن،  من�ضور  ع�طف 
�لجزء �الأول، نقود �لخالفة �الإ�ضالمية )�لق�هرة، 2004م(، 288؛ 

 ,S. Album, Checklist of Islamic Coins (Santa Rosa
.59 ,(2011

وليم ق�ز�ن، �لم�ضكوك�ت �الإ�ضالمية ’مجموعة خ��ضة‘ )بيروت- 12
لبن�ن،1404ه-1983م(، 54.  

مو�ضوعة  13 من�ضور،  ع�طف  704؛  �لخلف�ء،  ت�ريخ  �ل�ضيوطي، 
�لنقود، ج1، 294.

بن�ضر  14 لي  �ل�ضم�ح  على  ل�ضع�دته  و�لتقدير  �ل�ضكر  بخ�ل�س  �أتوجه 
ودر��ضة هذ� �لدين�ر.

�نظر نم�ذج �أخرى موؤرخة ب�لع�م نف�ضه �ضبق ن�ضره� من قبل:  15
 S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the
 ,British Museum, vol. I, Eastern Khaleefehs (London
 S. Lane-Poole, Catalogue of the ;490 .No ,165 ,(1875
 Collection of Arabic Coins Preserved in the Khedivial
.737-736 .Nos ,104 ,(1897 Library at Cairo (London

به  16 ين�ضخون  ك�نو�  �لكت�ب  الأن  �ال�ضم؛  بهذ�  ب�لن�ضخ  �لخط  عرف 
�لم�ض�حف، ويكتبون به �لموؤلف�ت، وقد مر هذ� �لخط ب�لعديد من 
مر�حل �لتطور وعرف ب�لخط �لحج�زي، وقد ظهر الأول مرة على 
�لنقود �الإ�ضالمية منذ ع�م 293هـ على بع�س �لنقود �ل�ض�م�نية، وذلك 
على نط�ق �ضيق، ثم ظهر على نقود �لمر�بطين في �لقرن �ل�ض�د�س 
�لنقود  رم�ض�ن،  من�ضور  ع�طف  �نظر:  �لمغرب.  ببالد  �لهجري 
�الإ�ضالمية و�أهميته� في در��ضة �لت�ريخ و�الآث�ر و�لح�ض�رة �الإ�ضالمية 
ر�أفت  �نظر:  �لتف��ضيل،  من  ولمزيد  433؛  2011م(،  )�لق�هرة، 
محمد �لنبر�وي، ’�لخط �لعربي على �لنقود �الإ�ضالمية‘، مجلة كلية 

�الآث�ر-ج�معة �لق�هرة، �لعدد �لث�من )1997م(، 22-20.

�لقلق�ضندي )�أبو �لعب��س �أحمد، ت 821هـ/ 1418م(، م�آثر �الإن�فة  17
في مع�لم �لخالفة، ج1، تحقيق عبد �ل�ضت�ر �أحمد فر�ج )بيروت، 
بين  �الإ�ضالمية  �لخالفة  �لمر�كبي،  �أحمد  جم�ل  21؛  د.ت(، 
)�لق�هرة، 1414هـ(، 309؛ ولمزيد من  �لمع��ضرة  �لحكم  نظم 
�لتف��ضيل عن هذ� �للقب، �نظر: ح�ضن �لب��ض�، �الألق�ب �الإ�ضالمية 

في �لت�ريخ و�لوث�ئق و�الآث�ر )�لق�هرة، 1989م(، 175-166.

�لعقيدة  18 في  �الأول  �لركن  �هلل‘  �إال  �إله  ’ال  �لتوحيد  �ضه�دة  تمثل 
�لنقود  على  نق�ضت  وقد  به�،  �إال  �الإ�ضالم  ي�ضح  وال  �الإ�ضالمية 
�لخليفة  عهد  في  77هـ  �ضنة  تعريبه�  بعد  مرة  الأول  �الإ�ضالمية 
�لدر�هم. ع�طف من�ضور،  ثم  �لدن�نير  �لملك بن مرو�ن على  عبد 
�الإ�ضالمية  �لنقود  من�ضور،  ع�طف  96؛  ج1،  �لنقود،  مو�ضوعة 
�ل�ضت�ر  عبد  محمد  �نظر:  �لتف��ضيل،  من  ولمزيد  62؛  و�أهميته�، 
�لخليفة  �الإ�ضالمية في عهد  لالآث�ر  �ضي��ضية دع�ئية  عثم�ن، دالالت 
�لجزء  �لر�بع،  �لمجلد  �لع�ضور،  مجلة  مرو�ن،  بن  �لملك  عبد 

�الأول، )لندن، ين�ير 1989م(، 56 –63.

من  19 ولمزيد  309؛  �الإ�ضالمية،  �لخالفة  �لمر�كبي،  جم�ل 
�الألق�ب  �لب��ض�،  ح�ضن  �نظر:  �للقب،  هذ�  عن  �لتف��ضيل 

�الإ�ضالمية،  197-194.

ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 65.  20

ِّ
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محمد �أبو �لفرج �لع�س، كنز �أم حجرة �لف�ضي، دم�ضق، 1972م،  21
23، رقم162؛ محمد �أبو �لفرج �لع�س، �لنقود �لعربية �الإ�ضالمية 
1984م(،  )�لدوحة،  ج1  �لوطني،  قطر  متحف  في  �لمحفوظة 
على   � �أي�ضً �للقب  هذ�  ظهر  وقد   .41-29 �أرق�م   ،72-69
مرو�ن،  �لملك بن  عبد  للخليفة  �لبيزنطية  �لعربية  �لم�ضكوك�ت 
وفلو�س عربية �إ�ضالمية للخليفة �لوليد بن عبد �لملك. �نظر: ع�طف 
من�ضور رم�ض�ن، ’درهم �أموي تذك�ري بمن��ضبة �لق�ض�ء على حركة 
عبد �هلل بن �لزبير‘، مجلة �لفي�ضل، �لعدد 276 )1999م(، 142؛ 

ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 90، 101.

� على نقود �لخليفة �أبي جعفر �لمن�ضور،  22 ظهر لقب �أمير �لموؤمنين �أي�ضً
�ضنة  �ل�ضالم  مدينة  وفلو�س  145هـ،  �ضنة  �لري  در�هم  على  وذلك 
157هـ، ثم فلو�س �لخليفة �لمهدي �لم�ضروبة �ضنة 158هـ. �نظر: 

ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 185-177.

درهم  23 على  مرة  الأول  وذلك   ،� �أي�ضً �لوجه  به�م�س  ت�ضجل  ك�نت 
�الإ�ضالمية  ’�لدر�هم  �لقر�ز،  ود�د  31هـ.  �ضنة  �ضج�ضت�ن  �ضرب 
�لمتحف  في  �لر��ضدين  للخلف�ء  �ل�ض��ض�ني  �لطر�ز  على  �لم�ضروبة 
�الأول  �لمجلد  �الأول،  �لعدد  �لم�ضكوك�ت،  مجلة  �لعر�قي‘، 
57؛  ج1،  �لنقود،  مو�ضوعة  من�ضور،  ع�طف  14؛  )1969م(، 
بلد�ن  �إحدى  وهي  و��ضعة،  ووالية  كبيرة  ن�حية  و�ضج�ضت�ن، 
ي�قوت  �نظر:  �لتف��ضيل،  من  لمزيد  هر�ة.  جنوبي  تقع  �لم�ضرق 
ت  عبد �هلل،  ي�قوت بن  �أبو عبد �هلل  �لدين  )�ضه�ب  �لحموي 
1404ه/  )بيروت،  ج3  �لبلد�ن،  معجم  1229م(،  626هـ/ 

1984م(، 192-190.

�لقر�آن �لكريم، �ضورة �لروم، جزء من �الآيتين 4، 5. 24

�الإ�ضالمية  25 �لم�ضكوك�ت  على  �لقر�آنية  �الآي�ت  يو�ضف،  �هلل  فرج 
و�لدر��ض�ت  للبحوث  في�ضل  �لملك  مركز  مق�رنة‘،  ’در��ضة 
�الإ�ضالمية )�لري��س، 1423هـ/ 2003م(، 91؛ ع�طف من�ضور، 

مو�ضوعة �لنقود، ج1، 230.

على  26 �الآث�رية  �لنقو�س  مو�ضوعة  رم�ض�ن،  من�ضور  ع�طف 
في  �لقر�آنية  غير  �لنقو�س  �الأول،  �لجزء  �الإ�ضالمية،  �لم�ضكوك�ت 

م�ضر و�ضرق �لع�لم �الإ�ضالمي )�لق�هرة، 2018م(، 313.

ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 291.   27

ت�ضير �لر�ض�لة �لمحمدية ’محمد ر�ضول �هلل‘ �إلى �أن �لعب��ضيين من �آل  28
� تذكيًر�  بيت ر�ضول �هلل  و�أنهم �أحق ب�لخالفة من �الأمويين، و�أي�ضً
ويخ�ضعو�آ  ط�عتهم  فيلتزموآ  �لكريمة  �ل�ضلة  بهذه  �لدولة  لرع�ي� 
�لر�ض�  دعوى  ن��ضرو�  �لذين  للعلويين  �إعالن  �أنه  كم�  لحكمهم، 
من �آل محمد ب�أن �لحكم قد �آل �إلى �آل بيت ر�ضول �هلل ممثاًل في 
�لعب��ضيين. ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 175؛ ع�طف 
�لتف��ضيل،  و�أهميته�، 72؛ ولمزيد من  �الإ�ضالمية  �لنقود  من�ضور، 
لالآث�ر  دع�ئية  �ضي��ضية  دالالت  عثم�ن،  �ل�ضت�ر  عبد  محمد  �نظر: 

�الإ�ضالمية، 56 –63.

يبدو �أن �لخليفة �لمهدي قد رغب في تمييز در�همه �لم�ضروبة في  29
ذلك �لع�م، وهو �لع�م �الأول من حكمه عن در�هم و�لده �لمن�ضور، 
� بذكر �ل�ضالة على �لر�ضول �أثن�ء خطبة �لجمعة.  كذلك �أمر �أي�ضً
183–184؛  ج1،  �لنقود،  مو�ضوعة  من�ضور،  ع�طف  �نظر: 
محمد  �أحمد  73؛  و�أهميته�،  �الإ�ضالمية  �لنقود  من�ضور،  ع�طف 
د�ضوقي، نقود �أ�ضبه�ن منذ ع�ضر �لخالفة �لعب��ضية حتى �ضقوط دولة 
750–1157م(  )132–552هـ/  �إير�ن  في  �لعظ�م  �ل�ضالجقة 
)مخطوط ر�ض�لة م�ج�ضتير، ج�معة �لق�هرة، 2011م(، 36-35.

ع�طف من�ضور، �لنقود �الإ�ضالمية و�أهميته�، 383. و�نظر نم�ذج  30
لدن�نير �ضرب مدينة �ل�ضالم �ضنة 330هـ، 

 L. Shalom and HelenW. Mitchell, A Hoard of gold
 .Nos  ,59  ,(1966  ,dinars from Ramalah (Jerusalem
.175-174

�أخب�ر  31 335ه-946م(،  ت  يحيى،  محمد بن  بكر  )�أبو  �ل�ضولى 
�لر��ضي ب�هلل و�لمتقي هلل، كت�ب ت�ريخ �لدولة �لعب��ضية من �ضنة 322ه 
)�لق�هرة،  �الأور�ق، تحقيق ج. هيورث  �ضنة 333ه من كت�ب  �إلى 
1935م(، 331؛ �لنويرى )�ضه�ب �لدين �أحمد بن عبد �لوه�ب، ت 
733ه/1332م(، نه�ية �الأرب في فنون �الأدب، ج26، تحقيق عبد 

�لمجيد ترحيني ) بيروت – لبن�ن، 1424هـ/2004م(، 133. 

ع�طف من�ضور، �لنقود �الإ�ضالمية و�أهميته�، 502. 32

)�الآية  33 �لتوبة  و�ضورة   ،)29 )�الآية  �لفتح  �ضورة  من  قر�آني  �قتب��س 
33(، وهذ� �القتب��س يمثل �لركن �لث�ني في �لعقيدة �الإ�ضالمية �لتي 
ال ي�ضلح �الإ�ضالم �إال به�. ع�طف من�ضور، مو�ضوعة �لنقود، ج1، 

96؛ ع�طف من�ضور، �لنقود �الإ�ضالمية و�أهميته�، 66.

خ�ل�س �ضكري وتقديري ل�ضع�دته على �ل�ضم�ح لي بن�ضر ودر��ضة  34
هذ� �لدين�ر.

�أحمد  35 �نظر:  �الأخط�ء،  من  �لنوع  هذ�  عن  �لتف��ضيل  من  لمزيد 
في  �الإ�ضالمية  و�لقو�لب  �ل�ضكة  على  �لتج�وز�ت  د�ضوقي،  محمد 
�ضوء نم�ذج لم ي�ضبق ن�ضره� ’در��ضة �آث�رية فنية‘ )مخطوط ر�ض�لة 

دكتور�ة، ج�معة �لق�هرة، 2015م(، 126.

�لمكرمة،  36 )مكة  �الإ�ضالمية  �لنقود  زيف  �لزهر�ني،  �هلل  �ضيف 
1413هـ/ 1993م(، 20. 

ن�يف �لق�ضو�س، نمي�ت نح��ضية �أموية جديدة من مجموعة خ��ضة،  37
�الأهلي  �لبنك  �ل�ض�م،  بالد  نمي�ت  في  نظر  �إع�دة  في  م�ض�همة 

�الأردني )عم�ن، 2004م(، 194.

يحيى بن  38 جعفر بن  �لف�ضل  �أبو  هو  �لبرمكي:  يحيى  بن  جعفر 
ه�رون  وزير  �لبرمكي،  ي�ضت��ضف  ج�م��س بن  برمك بن  خ�لد بن 
ت  �إبر�هيم،  �أحمد بن  �لدين  )�ضم�س  �بن خلك�ن  �نظر:  �لر�ضيد. 
�لزم�ن،  �أهل  �أبن�ء  و�أنب�ء  �الأعي�ن  وفي�ت  1282م(،  681هـ/ 
�لذهبي  328؛  1299ه/1881م(،  )�لق�هرة،  �الأول  �لمجلد 
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�أعالم  �ضير  748ه/1347م(،  ت  �لدين،  �ضم�س  �لح�فظ  )�الإم�م 
)بيروت- زيد  �أبو  وعلي  �الأرنوؤوط  �ضعيب  تحقيق  ج9،  �لنبالء، 

لبن�ن، 1417هـ-1996م(، 59.

845ه/1442م(،  39 ت  علي،  بن  �أحمد  �لدين  )تقي  �لمقريزي 
عثم�ن  عبد�ل�ضت�ر  محمد  تحقيق  �لنقود،  ذكر  في  �لعقود  �ضذور 
�لنقود  زيف  �لزهر�ني،  �هلل  �ضيف  130؛  1990م(،  )�لق�هرة، 

�الإ�ضالمية، 26.

845ه/1442م(،  40 ت  علي،  بن  �أحمد  �لدين  )تقي  �لمقريزي 
�لجزء   ،3 مجلد  �لع�ضور،  مجلة  و�الإ�ضالمية‘،  �لقديمة  ’�لنقود 
�لدين  )تقي  �لمقريزي  165–166؛  1988م(،  )ين�ير  �الأول 
�لغمة  �الأمة بك�ضف  �إغ�ثة  �أحمد بن علي، ت 845ه/1442م(، 
)�لق�هرة، د.ت(، 52–53؛ ن�ه�س دفتر، ن�عة �لم�ضكوك�ت في 
مدينة �ل�ضالم خالل ع�ضر �لخليفة ه�رون �لر�ضيد 170-193هـ، 
مجلة در��ض�ت �آث�رية �إ�ضالمية، �لمجلد �لث�ني، �لق�هرة، 1980م، 
�الآث�ر  في  �لحرفيين  طو�ئف  رم�ض�ن،  من�ضور  ع�طف  108؛ 
�لعربية  �الإد�رة  مو�ضوعة  �ضمن  من�ضور  بحث  �الإ�ضالمية،  و�لفنون 
�الإ�ضالمية، �لمنظمة �لعربية للتنمية �الإد�رية، ج�معة �لدول �لعربية، 

�لمجلد �ل�ض�بع )1424هـ/ 2004م(، 226.

�لع�ضور  41 عبر  �لدين�ر  �لخريجي،  �لمجيد  عبد  �ل�ضرع�ن،  ن�يف 
�الإ�ضالمية )جدة، 2003م(، 41، 42، رقم 58، 63.

10م(،  42 4هـ/  ق  ت  �أحمد،  بن  �لح�ضن  محمد  )�أبو  �لهمذ�ني 
تحقيق  و�لبي�ض�ء،  �ل�ضفر�ء  من  �لم�ئعت�ن  �لعتيقت�ن  �لجوهرت�ن 
Christopher Toll،)مUppsala، 1968( ، 144؛ �ضيف �هلل 

�لزهر�ني، زيف �لنقود �الإ�ضالمية، 26.

�لمقريزي، �ضذور �لعقود في ذكر �لنقود، 130-129. 43

�ضيف �هلل �لزهر�ني، زيف �لنقود �الإ�ضالمية، 92.  44

�الأ�ضعث  45 بن  حمد�ن  وهو  دع�تهم،  �أحد  �إلى  �لقر�مطة  ينت�ضب   
�لملقب بقرمط، ذكر بع�س �لعلم�ء �أن لفظة �لقر�مطة هي ن�ضبة �إلى 
مذهب يق�ل له �لقرمطة خ�رج عن مذ�هب �الإ�ضالم، وهم جم�عة 
و�ضيلة  �ل�ض�دق  جعفر  بن  ��ضم�عيل  �إم�مة  �إلى  �لدعوة  من  �تخذو� 
لتحقيق مط�معهم �ل�ضي��ضية، ويك�د يتفق �لموؤرخون �أن �أول ظهور 
�لتف��ضيل،  من  لمزيد  891م.  278هـ/  ع�م  في  ك�ن  للقر�مطة 
�نظر: زي�د �ضلم�ن �أبو �ضنينه، �لقر�مطة في �ل�ضو�د وبالد �ل�ض�م في 
كلية  دكتور�ة،  ر�ض�لة  �لهجريين، مخطوط  و�لر�بع  �لث�لث  �لقرنين 
�لدر��ض�ت �لعلي�، �لج�معة �الأردنية )عم�ن، 1998م(، 43-32.  

�ضيف �هلل �لزهر�ني، زيف �لنقود �الإ�ضالمية، 27.  46

�ل�ضولي، �أخب�ر �لر��ضي ب�هلل و�لمتقي هلل، 71. 47

�ل�ضولي، �أخب�ر �لر��ضي ب�هلل و�لمتقي هلل، 136. 48
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