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الخالصة :
النقود في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي(132هـ749/م)،هذه دراسة تناولت بدايات

التعامل بالنقود في الحضارة العالمية وكيف تتطور النظام النقدي ،وانتقل الى بقية االمم االخرى،وعندما جاء
االسالم في بدايات القرن السابع الميالدي ،ماهي النقود التي تعامل بها سكان شبه الجزيرة العربية،وماهو موقف
الرسول محمد (صلى اهلل عليه واله وسلم) من النقود الساسانية والرومانية التي كان يتعامل بها المسلمون في
عهده،وعند مجيء عصر الخلفاء الراشدين كيف تعاملوا مع النظام النقدي وما ط أر عليه من تتطور في مجال
سك العملة االسالمية،حتى مجيء الدولة االموية في سنة (41هـ132/هـ) اذ حدث خالل هذا العصر تطور كبير
في العملة االسالمية حيث تم سك عملة نقدية جديدة خاصة بالدولة االسالمية،وبذلك اصبح النظام النقدي

االسالمي نظاما مستقال عن بقية االنظمة االخرى ،له قواعده ونظامه الخاص به ،واستمر هذا النهج الى العصر
العباسي.
الكلمات المفتاحية :التك اررات :دينار ،درهم ،دانق ،سكة ،نقود ،دور ضرب ،عبد الملك
Abstract :
Money in the Arab Islamic state until the end of the Umayyad period (132
AH/749 AD), this study dealt with the beginnings of dealing with money in the global
civilization and how to develop the monetary system,and moved to the rest of other
nations, and when it came to Islam in the early seventh century,what money are
treated population the Arabian Peninsula, and what is the position of the Prophet
Muhammad (may Allah bless him and his family) of cash Sasanian and Romania,
which was dealing with Muslims in his reign, when the advent of the era of the
Caliphs how they dealt with the monetary system and thereto evolve in the field of
mintage Islamic, until the advent of Umayyad state in years (41 AH/132 AH), as
happened during this era a major development in the currency Islamist where it was
coined currency cash special new Islamic state, and thereby became the monetary
system of the Islamic system independent from the rest of the other systems, has its
rules and rules of its own, and this approach continues to the Abbasid era.
Key word: Duplicates: KD, AED, Sou, railroad, money, the role of a hit, Abdul
)Malik
المقدمة
تتناول هذه الدراسة النقود في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھـ 749 /م) وتأتي
أهميــة البحــث الن النق ـود تعــد الوســيلة المعتمــدة فــي تقيــيم الســلع والخــدمات وهــي االك ــر ســهولة فــي عمليــة البيــع
والشراء ،واستعمالها بشكل واسع في عملية التبادل التجاري يعد تطو ار للنظام االقتصادي االسـالمي ،وان النقـود ال

يمكــن االســت ناء عنهــا فــي تحقيــق متطلب ـات واحتياجــات الحيــاة اليوميــة ،ومعرفتهــا والتعامــل بهــا فــي االس ـواق يعــد
إنقالبا في النظام النقدي واالقتصادي حيث ان االزمات االقتصادية التي تحدث في العالم اآلن بين الحين واآلخر
سببها النظام النقدي الذي يسود دول العالم.
للنقـود أهميـة كبيـرة إذ تعـد أحـد مصـادر التو يـق التأريخيـة ،كونهـا تصـدرعن مصـادر رسـمية يـدون عليهـا

بعــل العب ـارات التــي ال يمك ــن االســت ناء عنهــا ف ــي إ ب ــات حقــا ق تأريخيــة مو قــة ،م ــل أس ــماء المل ــوك والحك ــام
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والخلفـاء وسـني حكمهــم وأعمـالهم الحربيـة وتخليــد إنتصـاراتهم ،كـذلك معرفــة أنـواع الخـط الــذي كتبـت فيـه ،االســماء

والكنى واأللقاب والزخارف والنقوش والرسـوم التـي بتـت عليهـا ،إن النقـود تعطينـا صـورة واضـحة لمعرفـة االوضـاع
االقتصادية والمالية السا دة لدى أي نظام سياسي خالل حقبة زمنية معينة.
نطاق البحث :
إن هــذه الد ارســة تتــألف مــن مقدمــة وتمهيــد و ال ــة مباحــث ــم خاتمــة ،المبحــث االول تناولــت فيــه النقــود

المستعملة في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم ،أما المبحث ال اني فقد تطرقت الى النقود في شبه الجزيرة العربيـة
فــي عهــد الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) ،امــا المبحــث ال الــث فقــد تناولــت فيــه النقــود فــي العصــر ال ارشــدي
( 40-11ھـ 660-632 /م) وما ط أر عليها من تطورات خالل هـذا العصـر ،أمـا المبحـث ال اربـع فقـد تناولـت فيـه
النقود في عصر الدولة االموية (132-41ھـ  749- 632 /م) ذاك ار بعل الخلفاء الذين ط أر في عهدهم تطور
علــى النقــود ،مشــي ار الــى طبــع العملــة العربيــة االســالمية فــي هــذا العصــر إذ بــدأ فيــه االســتقالل النقــدي التــام للنقــود

االسـالمية .هـذا منهجـي فــي البحـث وتلـك خطتـي فيـه فـأن أصـبت فيمــا عملـت فهـذا توفيــق مـن اهلل وعونـه ســبحانه
وتعالى ،وان كانت االخرى فأرجو من اهلل أن يعفو عن الزلل.
التمهيد :
مة سؤال مشروع يطرح نفسه ،كيف ظهرت النقود ألول مرة في التـاري ؟ فبعـد إن كانـت جميـع االشـياء

االساسية للحياة متوفرة بدون مقابل ،كان االنسان معتمدا على جهده في توفير أسباب معيشته وعا لته ،ولكن عنـد
حــدوث الت يــرات المناخيــة ،إذ غطــت ال ل ــو معظــم مرتفعــات العــالم ف ــي الزح ــف الجليــدي االخي ــر ،ممــا أض ــطر
االنســان الــى م ــادرة أمــاكن عيشــه فــي الم ــارات والكهــوف ألنهــا أصــبحت بي ــة طــاردة لــه ،وبــدأ يفــتش عــن أمـاكن
مناسبة لعيشه أك ر أمنا ومالءمة ،فوجد ضالته بالسكن عند ضفاف األنهار حيث البي ة المناسـبة للعـيش والسـكن،

فأستوطنها ومـار فيهـا نشـاطه الز ارعـي ،وخـالل سـعيه الح يـث حصـل لديـه زيـادة فـي االنتـا فـأراد مبادلتـه بسـلع
أخرى هو بحاجة اليها ،فأستخدم فكرة مبادلة سلعة بأخرى والتي عرفت البيع بطريقة (المقايضة) وان هـذه الطريقـة
حظيت بالقبول والروا لدى الك ير من النا  ،وأستمر التعامل بها زمنا طويال.
وبعد مضي مدة طويلة من الزمن أختيرت سلعة وسيطة في التبادل التجاري إذ لجأ االنسـان الـى أختيـار
سلعة معينة يقا

بوساطتها أسـعار المـواد االخـرى ،وقـد أختلفـت هـذه السـلعة مـن بلـد الـى رخـر فتعامـل قسـم مـنهم

م ال (بالحيوانات ،أوالحبـوب ،أو المعـادن) واسـتمرت هـذه الطريقـة لمـدة طويلـة مـن الـزمن ،وللميـزات التـي اتصـفت

بها المعادن كانت هي المفضلة في التعامل ألنها غير قابلة للتلف بسهولة ،ويمكن صهرها وتحويلها الى األشكال
المطلوبة وسـهولة خزنهـا وحملهـا ونقلهـا ،لـذلك اعتمـدت المعـادن التـي تتصـف بالنـدرة (كالـذهب والفضـة والنحـا )
سلعة وسيطة لتحديد أسعارالك يرمن االشياء المتداولة في البيع والشراء.
()1

لقــد عرفــت المجتمعــات القديمــة (الشــيقل)

كوحــدة لقيــا

الــوزن منــذ العصــور الســومرية بحــدود االف

الرابع قبل الميالد ،واستمر استخدامه في العصور الالحقة ( االكدية والبابليـة ،واالشـورية) .وفـي العصـر االشـوري
الحـديث وفـي عهـد الملـك سـنحاريب ( 705ـ )681قبـل المـيالد وصـلتنا نصـوص كتابيـة علـى الـرقم الطينيـة تـذكر
((لقــد امــرت بصــنع قالــب مــن الطــين وان يصــب البرونــز فيــه لصــنع نصــف شــاقل)) هــذا الــنص يجعلنــا نقــول ان
االشــوريون اســتخدموا اق ارصــا دا ريــة ذات اوزان معلوم ــة و ابتــه ،منه ــا شــيقل ونص ــف شــيقل ،كم ــا حمــل بعض ــها

رسمايم ل شكل يد االلهه عشتار سميت بـ (روؤ

عشـتار) لـذا يمكـن القـول انـه تـم اسـتخدام الشـيقل كوحـدة للـوزن
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والتعامل ،في العصر االشوري وتم ل البداية االولى لمعرفة االنسان التعامـل بـالنقود ،وذلـك منـذ القـرن السـابع قبـل
الميالد(.)2

وعــن االشــوريين انتقلــت صــناعة النقــود الــى الليــديين ســان اســيا الص ـ رى حيــث كانــت الك يــر مــن مــدنهم
الســاحلية تتعامــل بالتجــارة ،وقــد طــور الليــديون صــناعة النقــود عنــدما ســكوها مــن معــدن (االلكتــروم) وهــي ســبيكة
 650ـ

مصنوعة من معدني الذهب والفضة وجعلو في النقود صور ورمو از لملوكهم ،وفي عهد ملكهم (كروسـيو

 )536قبل الميالد،ابطل سك النقود بمعدن االلكتروم وسك نقود مصنوعة من الذهب لوحده او الفضة لوحدها(.)3

وعــن الليــديين انتقلــت صــناعة النقــود شــرقا وغربــا عــن طريــق التجــارة او الح ـروب ،وعنــدما احتــل كــورش

االخميني مملكة ليديا سنة ( )546قبل الميالد عرفت بالد فار صناعة النقود(.)4

اما مدن اوربا فقد انتقلـت اليهـا صـناعة النقـود سـلميا ،وفـي فلسـطين سـكت نقـود فـي (مملكـة غـزة) خـالل
القـرنين الخـام

وال اربــع قبـل المـيالد ،وكانــت هـذه النقــود متداولـة فـي المنـاطق الجنوبيـة والشـرقية مــن حـول بحــر

الروم (البحر المتوسط) ،وكانت بعل النقـود تحمـل اسـم (غـزة) بـالحروف الفينيقيـة( .)5والنقـود هـي مسـكوكات مـن
الذهب او الفضة او النحا

لها وزن معين وعيار معلوم عليها صور او كلمات او نقوش تدل على الجهات التي

قامت بسكها ،مع ذكر تاري سكها والمكان الذي ضربت فيه(.)6

المبحث االول  :النقود في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم.

شهدت منطقة شبه الجزيرة العربية وبالد العراق والشام ومصر قيام بعل االنظمة السياسية ،وكان لهذه
االنظمة نقود خاصة بها خالل الحقبة التي سبقت االسالم ،فبالد العراق معظمه كان تحت السيطرة الساسانية،
وكذلك بالد اليمن ،فكانت العملة السا دة هي الدرهم الساساني،اما بالد الشام ومصر فكانت تحت السيطرة
الرومانية وكانت العملة السا دة فيها هي الدينار الروماني.

اما النقود التي تعامل بها عرب شبه الجزيـرة قبـل االسـالم ،كانـت الـدنانير المضـروبة جميعهـا مـن معـدن

الــذهب ويســمونها (العــين) ،امــا الــدراهم المضــروبة مــن معــدن الفضــة يســمونها (الــورق)( ،)7وكــانوا ايضــا يتعــاملون
()8

بنقــود نحاســية تــزن مقــدار حبــة

ودانــق( ،)9والطريقــة التــي تســتخدم فيهــا احتســاب قيمــة النقــود هــي علــى اســا
()10

وزنها ،اذ كانت القيمة الحقيقية للدينار الواحد عندما يزن م قـاال

()11

واحـدا مـن الـذهب

عن ــدما ي ــزن م ق ــاال واح ــدا م ــن الفض ــة ،فك ــان التعام ــل بال ــدينار وال ــدرهم عل ــى اس ــا
اعدادها،الن اوزانها مختلف بعضها عن البعل االخر ،وكانوا يتعاملون بها على اسا

 ،والقيمـة الحقيقيـة للـدرهم

اوزانه ــا ول ــي

عل ــى اساس ــا

()13()12

انها تبر

.

كانت المدن العربية في شبه الجزيرة العربية قبـل االسـالم مزدهـرة م ـل مدينـة مكـة المكرمـة وي ـرب (المدينـة
()14

المنــورة) والطــا ف

()15

فــي الحجــاز ،ومــأرب

()16

وصــنعاء

فــي الــيمن ،وكــذلك العديــد مــن المــدن الســاحلية فــي

جنوب شبه الجزيرة العربية ،وعلـى سـاحل الخلـيج العربـي ،وكـان جـل حيـاتهم يعتمـد علـى النشـاط التجـاري ،وكانـت
()17

اسـواق العــرب ومنهــا ســوق عكــاظ

()18

وســوق نجـران

()19

والمسكوكات النقدية االخرى المصنوعة من الفضة

وغيرهــا مــن م اركــز التجــارة مزدهـرة ،فعرفـوا الــدينار الــذهبي
والنحا

()20

 .ويمكن القول ان النقود التي كانـت سـا دة فـي

دا رة التداول هي  :ـ

 1ـ النقود الرومانية  :ـ

وهي نقود رسمية لإلمبراطورية الرومانية اطلق عليها تسمية (هرقلية) او قيصرية( ،)21وهي دنـانير مسـكوكة

من معدن الذهب ،وهنـاك نقـود رومانيـة مسـكوكة مـن الفضـة اطلـق عليهـا الـدرهم( ،)22ولكـن ال الـب كـان تعـاملهم
بالدنانير الرومانية ،وهي اعز وارغب عندهم في التعامل لجودتها ،حتى ضربوا الم ل بجمالها وزهوهـا( .)23وكانـت
ه ــذه النق ــود ت ــرد عل ــى اه ــل مك ــة ويتع ــاملون به ــا اذ ذك ــر ال ــبالذري(((:)24كان ــت دن ــانير هرق ــل ت ــرد اه ــل مك ــة ف ــي
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()25

الجاهليــة)) واشــار المــاوردي
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ايضــا ان الــدنانير تــرد علــى اهــل مكـة روميــة .وذكــر ان اشــكال هــذه النقــود كانــت

مستديرة نقش على احد وجهيها صورة للملك هرقل لوحده او مع احد ولديه (هرقليو
واحد منهم صليبا طويال وتو ار

وقسطنطين) وقد مسك كـل

الصليب بصليب اخر،وعلى الوجه االخر من العملة فقـد نقـش عليـه الصـليب

منصـوبا علـى اربعـة مـدرجات تحــيط بهـا عبـا ارت دعا يـة ونصـوص تــذكر تـاري السـك بـالحروف الالتينيــة،دون ان
يذكر اسم المدينة التي سك فيها،وكانت هناك دنانير رومانية اخرى تحمل عبارة (باسـم االب واالبـن وروح القـد )

مكتوبة بالحروف الالتينية(.)26وكان هناك ايضا عملة رومانيـة مصـنوعة مـن النحاسـي بطلـق عليهـا (الفلـ ) وهـي

معروفة منذ فجر االسالم اذ استعارها العرب عن البيزنطيين وكانت تزن ستة غرامات من النحا (.)27
 2ـالنقود الساسانية  :ـ

ويطلق على هذه النقود تسمية كسروية او فارسية ،وهي تشمل دنانير مسكوكة من معدن الـذهب ود ارهـم
مسكوكة من معدن الفضة ،وهي على عدة انـواع وأوزان كمـا سـيرد ذكرهـا ،وان الـدراهم الساسـانية هـي السـا دة فـي
()28

دا رة التداول النقدي ،لذا كان العرب في ال الب يتعاملون بالدرهم الفضي الساساني

لوفرته وجودته.

وكانت توضـع علـى الـدرهم الساسـاني نقـوش ورمـوز فارسـية تميـزه عـن غيـره مـن العمالت،فقـد رسـم علـى
احــد وجهــي العملــة نقــش نصــفي للملــك الساســاني الحــاكم وهــو يعتمــر التــا الساســاني تحــيط بــه نصــوص مكتوبــة
بالل ــة الفهلويــة ،تــذكر اســم الملــك وسـنة ســك النقــود ومكانهــا ،امــا الوجــه ال ــاني ففــي الوســط دكــة النــار المجوســية،
ويقف على جانبي الدكة حارسان مدججان بالسالح إلدامة النار في الموقد او الدكة(.)29
ويـتم التعامـل بهــذه النقـود علــى اسـا

الــوزن ال العـدد ،ألنهـا كانــت مختلفـة االوزان ،ان تعــدد انـواع الــدراهم
()31

المضــروبة ،ادى الــى اخــتالف اوزانهــا( .)30وذكــر الــبالذري

 :مــن النقــود المتداولــة قبــل االســالم فــي شــبه جزي ـرة

العرب ((كانت الدراهم من ضرب االعاجم مختلفة كبا ار وص ا ار )) .لذا كانت الدراهم الساسانية التـي تسـتخدم فـي
()32

دا رة التداول االقتصادي قبل االسالم على عدة اوزان وأحجام

ا ـ درهم يزن م قاال واحدا والم قال يزن عشرين قيراطا(.)33

وهي :

ب  -درهم يزن ا ني عشر قيراطا.
ـ درهم يزن عشرة ق ارريط (اي وزنه نصف م قال).

وذكــر المقريــزي( :)34كــان وزن الــدراهم والــدنانير عنــد العــرب فــي الجاهليــة م ــل وزنهــا فــي االســالم (م ـرتين)

ويســمى وزن م ق ـال مــن الفضــة درهمــا ،ووزن م قــال مــن الــذهب دينــارا ،وكــان اهــل مكــة فــي الجاهليــة يتعــاملون

بالم اقيل في وزن الدراهم والدنانير( ،)35وكانوا يتبايعون باوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم هي الرطل الذي يسـاوي
ا نتي عشرة اوقية ،واالوقية الواحدة تساوي اربعين درهما ،فيكون الرطل الواحد مانية واربعين درهما(.)36

 3ـ النقود اليمانية  :ـ

وم ــن التق ــود المعروف ــة ف ــي ش ــبه الجزيـ ـرة العريب ــة قب ــل االس ــالم،هي النق ــود اليماني ــة،وكانت م ــن ف ــة ال ــدراهم

الفضية،وهي ص يرة الحجم فقسم منها يزن دانقا واحـدا وقسـم يـزن دانقـين ونصـف( ،)37اذ سـك المعينيـون فـي بـالد
اليمن مسكوكات فضية خاصة بهم في القرن ال اني او ال الث قبل الميالد ،حملت صور للملك الحاكم وهو جال
على عرشه وشعره يتدلى على شكل ضفا ر وهو حليق الذقن،وقد امسك بيده اليمنى طي ار وباليسرى عصـا طويلـة،

ونقش على تلك النقود اسم الملك اليماني وقد كتب بالخط المسند ،وعدت نقود الـيمن مسـتقلة عـن نقـود البيـزنطيين

والساسانيين(.)38
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 4ـالنقود الم ربية  :ـ

وهناك اشارات وردت في بعـل المصـادر ان نقـودا مـن بـالد الم ـرب العربـي كانـت موجـودة فـي مجـال

التداول النقدي من ف ة الدراهم الفضية وكان بعضها يزن ال ة دوانق وبعضها ال ة دوانق ونصف(.)39

وهكذا نرى ان العرب قبل االسالم تداولوا نقودا مختلفة االنـواع اذ لـم تكـن لـديهم نقـود خاصـة بهـم ،فقـد
تداولوا الـدينار والـدرهم الساسـاني وكـذلك الـدينار والـدرهم والفلـ

الرومـاني ،والـدرهم اليمـاني والم ربـي ،الن العـرب

قبــل االســالم كانــت لهــم صــالت تجاريــة واســعة وأحــالف ومعاهــدات مــع جي ـرانهم وقــد اســتفاد العــرب مــن صــالتهم

التجاريــة فــي التعــرف علــى العمــالت االجنبيــة ،ــم مــا لبــث ان اصــبحت هــذه العمــالت جــزءا مــن امــولهم ودخلــت
الميدان االقتصادي في معامالتهم.
المبحث الثاني  :ـ النقود في عهد الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) .

عصر الرسالة االسالمية مر بعهدين :العهد االول :وتم ل بظهـور االسـالم اذ اشـرقت انـواره البهيـة علـى
ربوع شبه الجزيرة العربية ،وبدات تباشير الدعوة االسالمية تنطلق من جنبـات مدينـة مكـة المكرمـة فـي سـنة (609
م) وهو تاري بدء نزول الوحي على الرسول محمـد (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) الـذي عـرف بالعهـد المكـي والـذي

اســتمر الــى ســنة ( 622م) حيــث هــاجر الــى ي ــرب (المدينــة المن ـورة) وتمتــاز هــذه الحقبــة الزمنيــة ،بعمــل الرســول
(صلى اهلل عليه واله وسلم) الدوؤب مـن اجـل نشـر الـدعوة االسـالمية بـين النـا

بصـورة سـلمية مـتحمال فـي سـبيل

ذلك كل ضروب المضايقة واالذى واالضطهاد .اما العهد ال اني :الذي تم ل من وصول الرسول (صلى اهلل عليـه
واله وسلم ) الى المدينة المنـورة مهـاج ار فـي سـنة (1ھ ـ  622 /م) وينتهـي بوفاتـه سـنة (11ھ ـ  632 /م) وان هـذا
العهــد تميــز بنشــاة المجتمـع االســالمي وقيــام دولــة الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم ) االســالمية بقيــادة الرســول
(صلى اهلل عليه والـه وسـلم) ،وكانـت مهـام الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) علـى امـور جسـيمة منهـا اسـتمرار

في نشر الدعوة وت بيت اركان االسالم والتصدي لمناو يه من المشركين ،وقد جعـل الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه
وســلم ) هــذه االمــور مــن اولــى مهامــه .لــذا لــم يعــر الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم )اهتمامــه مســالة النقــود
المستخدمة في دا رة التداول النقدي في انحاء شبه الجزيرة العربية بل ابقاها على ماهي عليه واقر العمـل بهـا(،)40

اذ لـم يكــن فــي حينهــا لعــرب الحجــاز نقــود خاصــة بهـم بــل كــانوا يتــداولون نقــودا عديــده رومانيــة وساســانية ويمانيــة
()41

وم ربية

ومصرية وحبشية(.)42

وان غالبية النقود التي كانوا يتعاملون بهـا تعـد السـا دة فـي دا ـرة التـداول هـي دنـانير هرقـل (نسـبة الـى ملـك
الروم ) التي كانت تـرد علـى اهـل مكـة فـي الجاهليـة ،وكـذلك الـدراهم الفارسـية بانواعهـا واحجامهـا المختلفـة ،وكـان

التعامل بها على اسا

وزنها تب ار (معدن غير مسكوك) ووحدة قيا

وزنها الم قال واجزاءه(.)43

()44

بعــد فــتح الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم ) مدينــة مكــة المكرمــة ســنة ( 8ھ  629 /م)

واصــبحت

ضمن ادارة الدولة االسالمية ،اقر الرسول(صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) الهلهـا التعامـل بـالنقود واالوزان التـي كانـت

ســا دة فيهــا(،)45اذ ورد عــن الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم ) قولــه ((:المكيــال مكيــال المدينــة والمي ـزان مي ـزان

مكة))( .)46وقال ابو عبيد ( :)47وبعضهم يرويه (الميزان ميزان المدينة والمكيال مكيال مكة)

ويبدو لي ان الرسول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) قبـل التعامـل بهـذه النقـود قبـل ذلـك ،اذ قبـل صـداق ابنتـه

فاطم ــة م ــن االم ــام عل ــي ب ــن اب ــي طال ــب (عليهم ــا الس ــالم) س ــنة (2ھ ـ ـ  623/م) وك ــان ق ــدره اربعما ــة و م ــانين
درهما( ،)48فقد روي عن االمام علي (عليه السالم) قوله زوجني رسول اهلل(صلى اهلل عليه واله وسلم) فاطمة على
مهر مقداره اربعما ة و مانون درهما وزن ستة دوانق( ،)49وان الرسول محمد (صلى اهلل عليه والـه وسـلم) قبـل فـداء
اسـرى معركــة بـدر ســنة (2ھ ـ) مــن المشـركين الميســورين بمبـال تتـ اروح مـن اربعــة االف درهـم الــى الـف درهــم ومــن

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

الشـىء عنـده فمـن عليــه الرسـول( صـلى اهلل عليـه والــه وسـلم )( ،)50كمـا اقـر الرســول (صـلى اهلل عليـه والـه وســلم)
النقود عندما قبل الهدية التي بع ها اليه المقوق

صـاحب االسـكندرية فـي سـنة (6ھ 627/م) وكـان فيهـا عـدد مـن

الدنانير الذهبية البيزنطية ،ووزعها الرسول (صلى اهلل عليه اله وسلم) بين اصحابه كما اقـر تلـك النقـود والتعاملـب

هــا عنــدما قبلهــا فــي اســتيداء ا مــان الصــدقات والجزيــة( ،)51وان الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) اشــترى جمــل
()52

جابر بن عبداهلل االنصاري

باربعة دنانير(.)53

وكانت النقود المستخدمة في عهد الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) ال ة انواع :

 1ـ الـدنانير الذهبيـة :وهـي اعلـى قيمـة نقديـة النهـا مصـنوعة مـن معـدن الـذهب والـذي يتصـف بالنـدرة والجـودة
وال الء ،وان الدنانير المستعملة في شبه الجزيرة العربيـة قبـل االسـالم هـي الـدنانير الرومانيـة (البيزنطيـة) والـدنانير
اليونانيــة( ،)55وعــنهم اخــذ الفــر هــذه العملــة

الساســانية (الكســروية) ( ،)54واشــتقت لفظــة دينــار بلفظــة دينــاريو

وضربوا م لها وسموها باسمها (.)56

وقد ورد لفظ الدينار في القررن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،اذ قـال تعـالى ((:مـن اهـل الكتـاب مـن ان

تامنـه بقنطــار يــؤده اليــك ومــنهم مــن ان تامنــه بــدينار اليـؤده اليــك اال مــا دمــت عليــه قا مــا .)57()) ...كمــا ورد لفــظ
الدينار في الحديث النبوي الشريف اذ قـال الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم)((:الدينار بالـدينار والـدرهم بالـدرهم

الفضل بينهما ))(.)58

 2ـ الــدراهم الفضــية :وهــي عملــة نقديــة مصــنوعة مــن معــدن الفضــة ،وقــد عــرف العــرب اســتعمال الــدراهم فــي
المعـ ــامالت مـ ــن الفـ ــر  ،وكـ ــان يطلـ ــق علـ ــى الـ ــدرهم عنـ ــدهم لفـ ــظ (درم) ،كمـ ــا يطلـ ــق عليـ ــه فـ ــي اليونانيـ ــة لفـ ــظ

(دراخمــة)( ،)59وكــان اســتخدام الــدراهم الرومانيــة بشــكل محــدود اذ كــان يفضــل اســتخدام الــدينار الرومــاني ،بينمــا

يفضل استخدام الدراهم الساسانية بشكل اوسع لوفرتها(.)60

وورد ذكر الدرهم في القررن الكريم والسنة النبوية،اذ قال تعالى (( :وشروه ب من بخ

دراهم معـدودة وكـانوا

فيه من الزاهدين ))( ،)61وفي سورة الكهف ورد ذكر الـورق وهـو الفضـة اذ قـال تعـالى ...((:فـابع وا احـدكم بـورقكم

هذه الى المدينة.)62()) ...كما ورد ذكر الدرهم فـي احاديـث نبويـة شـريفة منهـا ،قـال الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه
وســلم) ((:تع ـ

عبــد الــدينار ،تع ـ

عبــد الــدرهم .)63())...وقــال ايضــا (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم )((:التبيع ـوا
()64

 .وكان يتم التعامل في هذه الدراهم على اسـا

الـوزن ال العـدد النهـا

الدينار بالدينارين وال الدرهم بالدرهمين ))

ـر
اـ الدرهم الب لي( :)66وهي دراهم ساسانية سميت ب لية نسبة الى رجل يهـودي يعـرف ((ب أ

الب ـل)) ،ضـرب تلـك

كانت مختلفة االحجام واالوزان( ،)65وهي على عدة انواع :ـ

الــدراهم( ،)67وقيــل ســميت ب ليــة نســبة الــى مدينــة قديمــة فــي بابــل يقــال لهــا ب ــل(،)68وان هــذه الــدراهم تــزن مانيــة
()69

دوانق

وتسمى السوداء الوافية (.)70

()72

ب ـ الـدرهم الطبـري( :)71سـميت طبريـة نسـبة الـى مدينـة طبرسـتان

التـي ضـربت فيهـا( ،)73وقيـل سـميت طبريــة
()74

النها تاتي مـن مدينـة طبريـة فـي االردن ،وكانـت الـدراهم الطبريـة تسـمى (الطبريـة للعتـق)
اربعة دوانق (.)75

ـ الدرهم الجوارقي :وهي احد انواع الدراهم الفضية ويبل وزنها اربعة دوانق ونصف (.)76

ويـزن كـل درهـم منهـا
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د ـ الدرهم اليماني( :)77وهي دراهم مضروبة من معدن الفضة في بالد اليمن ونسبت اليـه ،واحيانـا تسـمى (الـدراهم
الحميرية )( ،)78وذكر ان هذه الدراهم فيها انواع صـ يرة يـزن الواحـد منهـا دانـق( ،)79وهـي قليلـة فـي التـداول ،ونـوع
رخر منها يزن دانقين ونصف(.)80وذكر ابن خلدون( :)81ان هذه الدراهم اليمانية يزن الواحد منها ستة دوانق.

ھ ـ الــدرهم الم ربـي :وهـي نقــود فضـية ضـربت فـي بـالد الم ــرب ونسـبت اليــه ،وقـد اشـار اليــه المـاوردي( :)82بــان
()83

وزنها كان ال ة دوانق ،بينما ذكرها ابن خلدون
()84

 3ـ النقود النحاسية

وقال انها كانت تزن مانية دوانق.
ونسـبت اليـه ،ويطلـق عليهـا (الفلـو

:وهي نقود مضروبة من معدن النحا

()85

كانــت عل ـى اربــع ف ــات ،منهــا مــا يحم ـل حــرف ( )Mويســاوي ( )40نميــا

النحاسـية) اذ

واخــر يحمــل حــرف ( )kويــزن ()20

نميــا ،ومنهــا مــا يحمــل حــرف ( )Iويســاوي عش ـرة نميــات ،وال اربــع يحمــل حــرف ( )Eويســاوي خم ـ

نميــات ،وكــان

بعضــها يحمــل صــورة الســيد المســيح (عليــه الســالم) ومعضــمها يحمــل رســما للصــليب ،وعلــى مــا يبــدو ان الرســول

(صلى اهلل عليه واله وسلم) كان قد اقرها وسمح التداول بها (.)86

ويمكن القول ان النقود المستخدمة في شبه جزيرة العرب فـي عهـد الرسـول محمـد (صـلى اهلل عليـه والـه

وسـلم)هي النقــود الذهبيـة المتم لــة بالـدينار الــذهبي ،والنقـود الفضــية المتم لـة بالــدرهم الفضـي ،وهنالــك اشـارة لوجــود
نقود نحاسية متم لة (بالفل ) ولكنها قليلة التداول .وان هذه النقود كانت تحمل نقوشا وصو ار وكتابات منافية لروح
االسالم  ،وعلى ما يبدو ان الرسول (صلى اهلل عليه والـه وسـلم) عـد تلـك الرسـوم والعالمـات انهـا التعنـي اك ـر مـن
رسوم الينظر اليهـا كمـا ينظـر اليهـا االقـوام السـابقة لعصـر االسـالم ،اذ ينظـرون اليهـا بـروح مـن القدسـية واالجـالل

وبخاصة صور ورموز ملوك بيزنطة وساسان.

وان الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) كمــا ذكرنــا صــب اهتمامــه علــى نشــر االســالم وت بيــت اركانــه
والتصدي لمعاديه ،ولم يول مسالة النقد اهتماما الن النقود في ذاتها تحمل قيمتها ،وكـان التعامـل بهـا علـى اسـا

اوزانها وينظر اليها كانهـا تبـر(()87معـدن غيـر مسـكوك) ،فـال ينظـر الـى عالماتهـا وصـورها ورموزهـا .فكانـت تـوزن
الدنانير الذهبية على اختالف احجامها واوزنها ويعتمد الدينار الواحد على ما وزنه م قال واحد من الـذهب ،وتـوزن
الفضة على اسا

وزن الدرهم الواحد م قال من الفضة ،اذ ذكر المقريزي(((:)88ويسمى الم قال من الفضة درهما.

ومن الذهب دينا ار )).
قيرطـا)
وان الدراهم في ايام الفر مضروبة على ال ـة اوزان ،منهـا درهـم علـى وزن الم قـال (عشـرون ا

ودرهم وزنـه (ا نـا عشـر قيـراط) ودرهـم وزنـه (عشـرة قـ ارريط) ،فلمـا فرضـت الزكـاة علـى المسـلمين احتـيج الـى ايجـاد
وزن يعتمد في استيداء الزكـاة ،فاخـذ الوسـط مـن وزن هـذه الـدراهم الـ الث فكـان (اربعـة عشـر) قي ارطـا مـن قـ ارريط
()89

الم قــال ،فاصــبح وزن كــل عش ـرة د ارهــم تســاوي ســبعة م اقيــل

وبــذلك بــدأ أخــذ زك ـاة االم ـوال الــورق علــى هــذا

االسا .
وان الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) لما بعث معاذ بن جبل الى الـيمن امـره ان ياخـذ جزيـة مقـدارها

دينار واحد عن كل حالم ،وكانت قيمة الدينار يوم ذ عشرة دراهم او ا ني عشـر درهمـا( ،)90وهـذا يعنـي ان الـدراهم

كانـت مختلفــة االوزان لــذلك اختلــف عــددها فــي صــرف الــدينار.وذكــر الــبالذري(((:)91كانــت دنــانير هرقــل تــرد علــى
اهل مكة في الجاهلية وترد عليهم دراهم الفر الب ليـة فكـانوا اليتبـايعون اال علـى انهـا تبـر ...ووزن العشـرة د ارهـم
سبعة م اقيل فكان الرطل ا ني عشر اوقية وكل اوقية اربعين درهما ،فـاقر رسـول اهلل (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم)

ذلك)).

وفــي عهــد الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) طـ أر ت يــر واحــد فقــط علــى العملــة الفضــية (الــدراهم) اذ
كان في ال الب التعامل بالدراهم الساسانية وهي على نوعين  :ب لية تزن مانية دوانق ،والنـوع ال ـاني طبريـة وتـزن

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

اربعــة دوانــق ،وعنــد دفــع الجزيــة كانــت تــدفع بالــدراهم الطبريــة عل ــى انهــا د ارهــم كاملــة،فامر اهلل بالوفــاء وجعلهــا
للمســلمين بــان الــدراهم الشــرعية هــي التــي تــزن ســتة دوانــق ،بعــد ان جمع ـوا  6 = 2 ÷ 12 = 4 + 8فاخــذ وزن

الوسط الذي يعد الوزن الشرعي للدرهم االسالمي ،فكان وزن الدرهم اول االسالم ستة دوانق (.)92
المبحث الثالث  :النقود في عهد الخلفاء الراشدين.

كـان عصـر الخلفـاء ال ارشـدين الممتـد مـن ( 11ـ  41ھ  631 /ـ  661م) امتـداد طبيعيـا لعهـد الرسـول
(صلى اهلل عليـه وال وسـلم) فـي الـنهج والتوجهـات االسـالمية ،ويعـد اسـتمرار لتـاري الدولـة االسـالمية التـي ابتـدات
بهجرة الرسول (صلى اهلل عليه واله وسـلم) مـن مكـة المكرمـة الـى المدينـة المنـورة فـي (1ھ ـ  620 /م) وقـد تعاقـب

على خالفة الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) عدد من الصحابة ،وسوف نركز في دراستنا على اهم ما ط ار من
تطورات على النقود االسالمية خالل سني خالفتهم ،وكل واحد منهم على حده.
 1ـالخليفة ابو بكر الصديق (رل) 11( :ـ 13ھ  631 /ـ 634م).

()93

هو عبد اهلل بن ابي قحافة بـن ع مـان بـن عـامر بـن عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن تـيم

 ،ولـد بعـد عـام

الفيــل ب ـ الث ســنين ،ويعــد مــن المســلمين االوا ــل ،تــولى خالفــة المســلمين بعــد وفــاة الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه

وسلم) ،واستمرت خالفته سنتين و ال ة اشـهر وعشـر ليـال ،اذ تـوفي فـي سـنة (13هــ) عـن عمـر بلـ

ال ـة وسـتين

سنة( ،)94وان مدة خالفته تعد قصيرة ،وقد انش ل خاللها باحداث جسام ،منها ازمة الخالفـة التـي حـد ت بعـد وفـاة
الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) ،وكذلك مواجهة حركات الردة والتصدي للمتنب ين في شبه الجزيرة العربية(،)95

والرد على حشود الروم وتهديدهم الحدود الشمالية للدولة العربية االسالمية ،وتجهيزه اربعة جيوش وارسالها صـوب

بالد الشـام للبـدء بتحريـره مـن سـيطرة الـروم ونشـر اريـة االسـالم فـي تلـك االصـقاع( ،)96وبعـث خالـد بـن الوليـد نحـو
العراق لتحريره من سيطرة الفر ونشر رايات االسـالم علـى ربوعـه ( ،)97اضـف الـى ذلـك سـعيه الـى ت بيـت اركـان

حكمه واختيار عماله في شبه الجزيرة العربية وخارجها(.)98

هـذه االمـور وغيرهــا جعلـت الخليفـة ابــا بكـر الصــديق يوليهـا جـل اهتمامــه النهـا تعـد تحــديات مصـيرية تهــدد

مستقبل االسالم ،ولم يول مسـألة النقـود اهتمامـا ،لـذا ابقاهـا علـى ماكانـت عليـه فـي عهـد الرسـول (صـلى اهلل عليـه
واله وسلم) واستمر التعامل بها( ،)99وهي الدنانير والدراهم البيزنطية والساسانية والدراهم اليمانية والفلو

النحاسـية

القليلــة التــداول ولــم يطـ أر اي ت ييــر علــى العملـة فــي عهــد الخليفــة ابــي بكــر الصــديق ،بــل اســتمرت علــى مــا كانــت
عليه في عهد الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم).
 -2الخليفة عمر بن الخطاب (رل)  23-13( :هـ  643-634 /م).

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن ق ارط بن رزاح بن عدي ،وبني عدي هم بطن

من قبيلة قريش( ،)100ولد عمر قبل حرب الفجار باربع سنين ،وتوفي عن عمر نـاهز اربعـا وسـتين سـنة( ،)101وقـد
تــاخر اســالمه قلــيال اذ اســلم فــي الســنة السادســة للبع ــة ( ،)102وخــالل خالفــة ابــي بكــر الصــديق كــان عمــر اك ــر

الصـحابة نفــوذا ،وقــد رشــحه ابــو بكــر لخالفــة المســلمين مــن بعــده ،فعنــدما تــوفي ابــو بكــر باشــر عمــر بــن الخطــاب

بمهام عمله خليفة للمسلمين ،النه سمي لها في حياة ابو بكر(.)103

وفــي عه ـده ت ــم اســتكمال فــتح الشــام ســنة (14ه ـ ـ 635 /م) ،وفــي عــام (16ه ـ ـ 637 /م) فــتح العــراق،
()104

وفتحت مصر سنة (20هـ 640/م)

وتقدمت جحافل المسلمين نحو المشـرق بعـد عـام (21ه ـ 641 /م) لنشـر

اري ــات االس ــالم ،فوج ــد ف ــي تل ــك االنح ــاء المفتوح ــة عم ــالت محلي ــة ،فل ــم يتع ــرل اليه ــا ف ــي البداي ــة وابقاه ــا عل ــى

حالهــا( ،)105وقــام بــاجراءات اداريــة عديــدة فبنــى االمصــار (البص ـرة والكوفــة) فــي الع ـراق و(الفســطاط) فــي مصــر،
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ونظم الواليات ،واس

الديوان ،واستحدث التقويم الهجري( ،)106واهتم ايضا باالمور المالية كتوزيع العطاء ،وايجـاد

قواعد عامة في دفع الخ ار والجزية وضريبة العشور التجارية.

ان ه ــذه التنظيم ــات االداري ــة والمالي ــة ،ال ــرل منه ــا تنظ ــيم م ارف ــق الدول ــة وتعزي ــز ق ــدراتها ف ــي مواجه ــة
التحديات المحدقة بها مـن الشـرق وال ـرب ،الن الدولـة العربيـة االسـالمية اصـبحت لهـا حـدود واسـعة مواجهـة المـم
اخرى لها اطماع في استرداد ما فقدته في حروب التحرير االسالمية ،وان العرب الفـاتحين اطلعـوا علـى حضـارات
تلك االمم في بالد العراق والشام ومصـر ،ففـي العـراق وجـد المسـلمون العديـد مـن دور سـك العملـة الساسـانية التـي
اسســوها خــالل مــدة حكمهــم للع ـراق ،وقــد اســتفاد المســلمون مــن تلــك الــدور لســك نقــود جديــدة ،عنــدما اضــافوا الــى

قوالــب الس ــك الساســانية عب ــارات بالل ــة العربي ــة ،م ــل البس ــملة (بس ــم اهلل) واس ــم (محمــد) وكلم ــة (بركــة) وكلم ــات
اسالمية اخرى ،وقد اصدروا نقودا سميت بالنقود العربية على الطراز الساساني (.)107

وقــد ذكــر المقريــزي( :)108فــي ســنة (18هـ ـ  639 /م) وهــي الســنة ال امنــة لخالفــة عمــر ،ضــرب الــدراهم

على نقـش وشـكل الـدراهم الكسـروية باعيانهـا ،اال انـه زاد فـي بعضـها (الحمـد هلل) وفـي بعضـها (محمـد رسـول اهلل)
وفي بعضها (الاله اال اهلل وحده) الن العرب كان الكالم والبالغة اقرب مناحيهم واطهرها مع ان الشرع ينهـى عـن
()110

الصور( ،)109وذكر البعل ان دراهم نقش عليها اسـم (عمـر)

وهنـاك اشـارة ان خالـد بـن الوليـد ضـرب دنـانير

في الشام ايام الخليفة عمر وربما كانت احد اسباب نقمة الخليفة عمر عليه وعزله(.)111
اما الدرهم االسالمي فقد استقر وزنه اذ اصبح يقا

وزن الـدرهم الواحـد علـى اسـا

سـتة دوانيـق ،ووزن

كـل عشـرة د ارهـم سـبعة م اقيـل( ،)112اذ كانـت الـدراهم مـن ضـرب االعـاجم مختلفـة كبـار وصـ ار ،فكـانوا يضـربون
د ارهــم علــى وزن م قــال ،وهــو :عشــرون قي ارطــا ،ويضـربون منهــا وزن ا نــي عشــر قي ارطــا ،ويضـربون عشـرة قـ ارريط
وهــي انصــاف الم اقيــل ،فلمــا جــاء االســالم واحتــيج فــي اداء الزكــاة ،فاخــذوا معــدل الوســط ،فاخــذوا عش ـرين قي ارطــا
وا ني عشر قي ارطـا وعشـرة قـ ارريط فوجـدوا مجموعهـا ا نـين واربعـين قي ارطـا ،فاخـذوا وزن ال لـث مـن ذلـك وهـو اربعـة

عشــر قرياطــا ،فــوزن الــدرهم العربــي اربعــة عشــر قي ارطــا( ،)113فصــار وزن كــل عش ـرة د ارهــم ما ــة واربعــون قي ارطــا
وتساوي سبعة م اقيل الن الم قال الواحد يساوي عشرين قيراطا.
وان السبب في اسـتقرار وزن الـدرهم علـى سـتة دوانيـق ان الخليفـة عمـر بـن الخطـاب رأى اخـتالف اوزان
الدراهم ،كالدرهم الب لي يزن مانية دوانق والطبري اربعة دوانيق ،والم ربي يزن ال ة دوانيق ،واليمني دانـق واحـد،

فقال الخليفة عمر :انظروا االغلب مما يتعامل به النا

من اعالها وادناهـا فكـان الـدرهم الب لـي والـدرهم الطبـري،
()114

فجمع بينهما فكانا ا ني عشر دانقا فاخذ نصفها فكانت ستة دوانيق ،فجعل الدرهم االسالمي على هذا الوزن
وقــد ورد ان فــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ضــرب الفلـ

مــن معــدن النحــا

.

()115

بمدينــة قنسـرين

،

وذلك في سنة (17هـ  638 /م) علـى طـراز عملـة هرقـل (ملـك الـروم) ،وكـان مكتوبـا عليـه اسـم الخليفـة عمـر بـن

الخطــاب بــالحروف العربيــة ،فــي حــين حمــل علــى الوجــه ال ــاني صــورة للملــك البيزنطــي هرقــل( ،)116وبــذلك تكــون
الفلو

النحاسية سـباقة علـى الـدراهم الفضـية والـدنانير الذهبيـة بحملهـا الحـروف العربيـة ،ومنـذ ذلـك الحـين حملـت

الفلــو

وذكــر

()117

النحاســية بعــل الكلمــات والعبــارات العربيــة واســتمر الحــال فــي عهــد الخلفــاء ال ارشــدين التــالين

()118

البالذري

:ان الخليفة عمر بن الخطاب قال ((:هممت ان اجعل الدراهم مـن جلـود االبـل فقيـل لـه اذن ال بعيـر

فامسك)) وارى سبب ذلك ان الجمال كانت تتمتع باهمية اقتصادية عالية ونادرة.
 -3الخليفة ع مان بن عفان (رل) 35-24( :هـ 655-644/م)

هو ع مان بـن عفـان بـن ابـي العـاص بـن اميـة بـن عبـد شـم

()119

بـن عبـد منـاف بـن قصـي بـن كـالب

القرشي ،ولد في السنة السادسة من عـام الفيـل( ،)120واسـلم قـديما قبـل دخـول الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم)

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

دار االرقم بن ابي االرقم ،وكان ممن هاجر من مكة الى ارل الحبشة ،ومعه زوجته رقية بنت رسول اهلل (صلى
اهلل عليه واله وسلم)( ،)121التي تزوجهـا قبـل نـزول الـوحي علـى الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) وتوفيـت عنـد
ع مان في ليالي غزوة بدر ،فزوجه الرسول (صلى اهلل عليـه والـه وسـلم) بعـدها اختهـا ام كل ـوم وتوفيـت عنـده سـنة

(9هـ 630 /م)( .)122تولى خالفة المسلمين بعد مقتل الخليفة عمر بن الخطاب في بداية سنة (24هـ) ،وقتل سنة
( 35هـ) عن عمر ناهز ا نين و مانين سـنة( ،)123واسـتمرت الفتوحـات االسـالمية فـي عهـده ،فقـد توجهـت الجيـوش
االسالمية نحـو اذربيجـان وارمينيـة( ،)124وتصـدى الطمـاع الـروم والتـرك عنـدما استجاشـوا علـى بـالد االسـالم(،)125

ووصـ ــلت بعه ـ ــده جحاف ـ ــل المس ـ ــلمين ال ـ ــى اطـ ـ ـراف ب ـ ــالد الم ـ ــرب (ت ـ ــون ) ،وت ـ ــم ف ـ ــتح قس ـ ــم منه ـ ــا وف ـ ــتح جزيـ ـ ـرة

قبــرص( ،)127()126وفــي عهــده قتــل كســرى (يزدجــرد) ملــك فــار ســنة (31هـ ـ  651 /م )( ،)128وفــتح فــي عهــده
اراضي واسعة من بالد فار بعد ان انهار نظامها السياسي وجيشها النظامي(.)129

اما النقود في عهده فقد اقـر النقـود التـي كانـت سـا دة فـي دا ـرة التـداول عنـد مـن سـبقوه( ،)130وقـد اسـتمر

في سك الدراهم الجديدة التي تحمل نف

النقوش والرسوم السابقة ،وهي التي ابتدأها الخليفـة عمـر ،األ ان الخليفـة

ع مــان اضــاف علــى الــدراهم عبــارات اســالمية جديــدة كتب ـت بــالخط العربــي (بســم اهلل ربــي) و(بســم اهلل  -الملــك)

و(اهلل ربــي)( .)131وذكــر المقريــزي(((:)132فلمــا بويــع اميــر المــؤمنين ع مــان بــن عفــان رضــي اهلل عنــه ضــرب فــي
خالفته دراهم نقشها  :اهلل اكبر )).

 -4الخليفة االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم) 40-35( :هـ 660-655 /م )

()133

هو علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كـالب

 ،وامـه فاطمـة

بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وهـي اول هاشـمية ولـدت لهاشـم( ،)134ولـد االمـام علـي (عليـه السـالم)

بمكة في بيـت اهلل الحـرام ،اك ارمـا لـه وتعظيمـا مـن اهلل تعـالى واجـالال لمحلـه فـي التعظـيم ،فـي يـوم الجمعـة ال الـث
عشر من شهر رجب سنة ال ين من عام الفيل( .)135وذكـر ان قـريش اصـابتها ازمـة اقتصـادية فـي احـدى السـنين

وكان ابو طالب رجال جوادا معطاء فقل ماله ،واجحفت السنة بحاله ،فدعا رسول اهلل (صلى اهلل عليـه والـه وسـلم)
عمه العبا

فقال لـه :يـاعم ان اخـاك ك يـر العيـال والسـنة سـنة جـدب فالنـذهب نخفـف عنـه مـن عيالـه ،فـذهبا الـى

ابي طالب وقاال له :عيالك ك ير وج نا نخفف عن بعضهم .فقال ابو طالب :ان تركتما لـي عقـيال وطالبـا فشـأنكما

األصــاغر ،فاخــذ الرســول (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) عليــا( ،)136فتــولى مــن ذلــك الــزمن ت ذيتــه وتربيتــه وتعليمــه

بنفسه( ،)137وبقي علي (عليه السالم) مالزما للرسول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) طيلـة حياتـه فـي مكـة المكرمـة،

اذ اشار علي (عليه السالم) الى ذلك في خطبـة ذكـر فيها((:وقـد علمـتم موضـعي مـن رسـول اهلل (صـلى اهلل عليـه
والــه وســلم) بالق اربــة القريبــة ،والمنزلــة الخصيصــة وضــعني فــي حج ـره وانــا ولــد يضــمني الــى صــدره ويكنفنــي الــى
فراشه ،ويمسني جسده ويشمني عرفه( ،)138وكان يمض الشيء م يلقمنيه.)139())...

ك ان علي (عليه السالم) اول رجل رمن برسول اهلل (صلى اهلل عليه واله وسلم) وصدق بمـا جـاء مـن اهلل

وصلى معه( ،)140ولم يشرك باهلل ولم يسجد لصنم قط ( ،)141الزم الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) طيلة حياته
وشهد معـه المشـاهد كلهـا ،حتـى عهـد الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) اليـه امـر غسـله وتجهيـزه عنـدما التحـق

بالرفيق االعلى سنة (11هـ) (.)142

تــولى االمــام علــي (عليــه الســالم) خالفــة المســلمين بعــد مقتــل الخليفــة ع مــان بــن عفــان ســنة (35ه ــ)،

واســتمرت خالفتــه الــى ســنة (40ه ــ)( ،)143وقــد اولــى اهتمامــه االمــور الماليــة واالداريــة خــالل مــدة خالفتــه ومنهــا
()144

مسألة النقود ،اذ ذكر البالذري

ان الخليفة علي (عليه السالم) ابقـى انـواع العملـة التـي كانـت سـا دة فـي دا ـرة

مجلة العلوم االنسانية /كلية التربية للعلوم االنسانية  //المجلد  /22العدد الثالث /ايلول2015/

التداول النقدي منذ عهد الرسول (صلى اهلل عليه واله وسلم) الى عهـده ،وتشـير بعـل المصـادر التأريخيـة ان فـي

عهد االمام علي (عليه السالم) تم سك عملة اسـالمية جديـدة ،تحمـل نقـوش عربيـة اسـالمية فقـط ،فقـد نقـش عليهـا

عبارات(:بسم اهلل) او(بسم اهلل ربي) او (ولي اهلل)( .)145فقد ع ر اال اريون على درهمين:
()146

اولهما درهم مضروب في مدينة الري

سنة (37هـ 657 /م ) في والية يزيد بن قي

الهمذاني( ،)147اذ نقشت

عليه العبارة (ولي اهلل) مضروبا على الطراز الساساني ،ولكنه يعد الدرهم االول من نوعه الذي تظهر عليـه القـاب
()149

الخلفاء( .)148اما الدرهم ال اني فقد ضرب في مدينة البصرة

بــدرهم عربــي يعــود لســنة (40هــ) وقــد نشـره الفــوك

سنة ( 40هـ) ،اذ تحتفظ المكتبة الوطنية ببـاري

ســنة (1887م) وقــد نقشــت عليــه العبــارات االتيــة :فــي مركــز

الوجـه كتـب (الالـه اال اهلل وحــده الشـريك لـه) امـا الطــوق فـنقش عليـه (بسـم اهلل ضــرب هـذا الـدرهم سـنة اربعــين اهلل
احد اهلل الصمد لم يلد ولم يولد) اما مركز الظهر فنقش عليه (ولم يكن له كفوا احد) اما طـوق الظهـر فـنقش عليـه
()150

(محمــد رســول اهلل ارســله بالهــدى وديــن الحــق ليظه ـره علــى الــدين كلــه ولــو ك ـره المشــركون)
كلمات هذا الدرهم انها بدون تشكيل او اعجام (.)151

والمالحــظ علــى

وذكر محسن االمين( :)152انـه اطلـع علـى الجـزء ال الـث مـن دا ـرة المعـارف البرطانيـة التـي تناولـت سـيرة

االمــام علــي (عليــه الســالم) ،ان اول مــن ضــرب النقــود االســالمية هــو الخليفــة علــي (عليــه الســالم) بالبص ـرة ســنة
(40هـ) م اكمل االمـر الخليفـة االمـوي عبـد الملـك بـن مـروان سـنة (76ه ـ 695 /م) .لـذا يمكـن القـول بـان االمـام
علي (عليه السالم) اول من امر بضرب نقود اسالمية على الطراز العربي الخالص في البصرة خالية من النقوش

والكتابــات االجنبيــة ،مــع بقــاء التعامــل بســكة النقــود االخــرى .لــذا يعــد االمــام علــي (عليــه الســالم) مــن وضــع قواعــد
واس

تعريب النقود االسالمية وجعل نقوشها والكتابات التي تحملها اسالمية خالصة وبالل ة العربية.
المبحث الرابع  :النقود في العصر االموي ( 132-41هـ  749-161 /م)

بدأت الخالفة االموية في سنة ( 41هــ) واصـبحت حاضـرة خالفتهـا مدينـة دمشـق فـي بـالد الشـام ،وكـان
اول خلفا ها هو :
 -1معاوية بن ابي سفيان بن صخر بن امية بـن عبـد شـم

()153

بـن عبـد منـاف بـن قصـي
()155

سنة (8هـ  629 /م)( ،)154وولي بالد الشام سنة ( 18هـ  639 /م)

 ،اسـلم يـوم فـتح مكـة

واسـتمرت واليتـه الـى سـنة (41هــ)

اذ اصــبح بعــدها خليفــة للمســلمين ،وقــد انصــب اهتمامــه بتــدبير شــؤون ملكــه وت بيــت اركــان حكمــه بالدرجــة
االسا  ،واولى المسألة النقدية بعل اهتمامه ،اذ كانت النقود في خالفته ال ة انواع -:
أ – النقود التي سبقت عهده والتي كانت سا دة في دا ـرة التـداول ،ابقاهـا كمـا هـي ،وكانـت تحمـل عبـارات وكلمـات
عربية واجنبية على الطـراز الساسـاني والتـي ضـربت فـي عهـدي الخليفتـين عمـر وع مـان ،وكـذلك النقـود االسـالمية
الخالصة على الطراز العربي التي ضربت في عهد الخليفة علي بن ابي طالب (عليه السالم)(.)156
()157

ب – وفــي واليــة زيــاد بــن ابيــه

للبص ـرة والكوفــة عنــدما جمعهــا اليــه الخليفــة معاويــة بــن ابــي ســفيان فــي ســنة

(50هـ 670/م)( ،)158قال زياد لمعاوية((:ان العبد الصـالح اميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب صـ ر الـدرهم وكبـر
القفيــز ،وصــارت بــه تؤخــذ ض ـريبة ارزاق الجنــد ،وتــرزق عليــه الذريــة طلبــا لالحســان الــى الرعيــة .فلــو جعلــت انــت
عيــا ار دون ذلـك المعيــار ازدادت الرعيــة بــه رفقــا ،ومضــت لــك بــه الســنة الصــالحة ))( ،)159فاســتجاب معاويــة لـرأي
زياد وضرب الـدراهم السـود الناقصـة والتـي تـزن سـتة دوانيـق ،فتكـون خمسـة عشـر قرياطـا ،تـنقص حبـة او حبتـين،
وضرب زياد على شاكلتها دراهم في والية البصرة وجعل وزن كل عشـرة د ارهـم سـبعة م اقيـل ،وكتـب عليهـا فكانـت

تجري مجرى الدراهم( ،)160وذكر البالذري()161عن داوود الناقد قال(( :رأيت درهما شاذا لم َي َر م له عليه عبيـد اهلل
بــن زيــاد)) ويبــدو ان فــي واليــة عبيــد اهلل بــن زيــاد للبص ـرة ســنة (56هـ ـ  675/م) ســك هــذا الــدرهم( ،)162اذ ذكــر

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

المقريــزي(((:)163يقــال ان اول مــن غــش الــدراهم وض ـربها زيوفــا عبيــد اهلل بــن زي ـاد حــين فــر مــن البص ـرة فــي ســنة

(64هـ  683 /م))).

– وضرب الخليفة معاوية بن ابي سـفيان ايضـا نقـدا مـن ف ـة الـدينار وكـان عليهـا تم ـال متقلـد سـيفا( ،)164وربمـا

يكون هذا التم ال تعبي ار عن صورته ولم يصلنا م ل هذا النوع من النقـود( ،)165وان هـذه الـدنانير التـي ضـربت فـي
عهد معاوية كان قسم منها رديء النوعية مما اعترل البعل عليه وعاب نقوده من الدنانير( .)166وورد في عهـد
الخليف ــة معاوي ــة ان ــه س ــك نق ــودا نق ــش عليه ــا عب ــارة (معاوي ــة امي ــر اورش ــنكان) بالل ــة الفهلوي ــة عل ــى المس ــكوكات

الساسانية ،وترجمتها بالعربية (معاوية امير المؤمنين)(.)167

 -2الخليفة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان 64-60( :هـ 683-680/م).
استمر التـداول بـالنقود التـي كانـت سـا دة فـي عهـد ابيـه ،األ ان بعـل شـيوا الجنـد اعترضـوا عليهـا بسـبب

حملها صورة معاوية وهو متمنطق سيفه وان بعضها كان فيها زيوف وغشوش(.)168
 -3الخليفة معاوية بن يزيد بن معاوية 64-64( :هـ 683-683 /م).
تولى الخالفة بعد وفاة ابيه ،وذات يوم خطب في النا
بعده وانما تركها وشأن النا

م دخل منزله وت يب عن النا

خطبة ذكر فيها  :انه لـم يسـم مـن يتـولى الخالفـة
حتـى مـات ،وكانـت مـدة خالفتـه اربعـين يومـا وقيـل

اربعة اشهر( ، )169فلم تدم خالفته طويال واستمر التداول بالعملة السا دة في عهد من سبقه من الخلفاء.
 -4الخليفة مروان بن الحكم65 -64( :هـ 684-683 /م).

استمر تداول النقود العربية علـى الطـراز الساسـاني وبـدأت الكلمـات والعبـارات بالعربيـة تـزداد ظهـو ار علـى

المسكوكات الساسانية(.)170

 -5الخليفة عبد الملك بن مروان 86-65( :هـ 705-683 /م).

شهد عهده الك ير من الحركات االنفصـالية المناو ـة للدولـة االمويـة ،وقـد بـدأ زعمـاء هـذه الحركـات بسـك

نقودا خاصة بهم ونقشوا عليها عبارات ردا على نقود معاوية بن ابي سفيان التي سكها في عهده ،ومـن اقـدم علـى
سك بعل النقود -:
أ – عبد اهلل بن الزبير بن العوام بـن خويلـد بـن اسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي االسـدي ولـد فـي السـنة االولـى

للهجرة في المدينة المنورة( ،)171كان ممن رفل البيعة ليزيد بن معاوية حين توليه الخالفة سنة (60هـ) ،اذ غادر
مـن المدينـة الـى مكـة المكرمـة خالعـا يزيـد بـن معاويــة ودعـا بالخالفـة لنفسـه( ،)172ولمـا تـوفي يزيـد بـن معاويـة ســنة

(64هــ) بويـع لعبـد اهلل بـن الزبيـر بالخالفـة فـي مكــة ،واطاعـه اهـل الحجـاز والـيمن والعـراق وخ ارسـان( .)173وعنــدما
تولي الخالفة معاوية بن يزيد سنة (64هـ) الذي توفي بعد مدة قصـيرة بـايع اهـل الشـام ومصـر عبـد اهلل بـن الزبيـر
بالخالفـة( ،)174اذ لـم يبـق تحـت امـرة الخليفـة االمـوي اال القليـل .وفـي خالفـة مـروان بـن الحكـم ،تمكـن مـن اسـتعادة
بالد الشام ومصر الى السلطة االموية واستمرت الى ان توفي مروان سنة (65هـ)(.)175
وذكر البالذري

()176

في ايام خالفة عبـد اهلل بـن الزبيـر ،ضـرب اخـوه مصـعب بـن الزبيـر د ارهـم بـامر اخيـه

عبد اهلل في سنة (70هـ 689 /م) وكان الضرب على طريقة االكاسرة ،منقوشا عليهـا (بركـة) وعليهـا (اهلل) ،وروي
عــن هشــام بــن الكلبــي قــال(( :ضــرب مصــعب مــع الــدراهم دن ـانير ايضــا ))( .)177وقيــل اول مــن ضــرب الــدنانير

والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق سنة (70هـ) علـى ضـرب االكاسـرة بـأمر اخيـه عبـداهلل لمـا ولـي الحجـاز وكتـب
عليهــا فــي احــد الــوجهين (بركــة) وفــي االخــر اســم (اهلل) ــم غيرهــا الحجــا بعــد ذلــك بســنة( ،)178وكــان وزن الــدرهم
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علــى وزن درهــم اول االســالم ســتة دوانــق ،والم قــال وزنــه درهــم و ال ــة اســباع الــدرهم ،فتكــون عش ـرة د ارهــم تســاوي

سبعة م اقيل(.)179

()180

وذكـر المقريــزي

لمـا قــام االمـر لعبــد اهلل بـن الزبيــر فـي مكــة ضـرب د ارهــم مـدورة وكــان اول مـن ضــرب

الدراهم المستديرة ،اذ كـان ماضـرب منهـا قبـل ذلـك ممسـوحا غليظـا قصـي ار فجعلهـا مـدورة ،ونقـش علـى احـد وجهـي
الدرهم (محمد رسول اهلل) وعلى الوجه االخر (امر اهلل بالوفاء والعدل) .وورد ان اول من ضرب الـدرهم علـى وزن
()181

سبعة دوانيـق الحـارث بـن عبـد اهلل بـن ابـي ربيعـة المخزومـي

ايـام ابـن الزبيـر( .)182وضـرب اخـوه مصـعب بـن

الزبير دراهم بالعراق ،وجعل كل عشرة دراهم منها تزن سبعة م اقيل ،واعطاها النا

في العطاء ،واستمر التعامـل

بها حتى قدم الحجا بن يوسف ال قفي واليا على العراق( ،)183ايام الخليفة االموي عبد الملك بن مروان(.)184
ب -الحجا بن يوسف ال قفي -:

بعد القضاء على الحركة الزبيرية بواسطة الجيش االموي الذي تـولى قيادتـه الحجـا اذ تمكـن مـن قتـل عبـد

اهلل بن الزبير سنة ( 73هـ  692 /م) في مكة(.)185

وبقـي الحجــا فــي المدينــة المنــورة الــى ســنة (75ه ـ  694 /م) ــم واله عبــد الملـك العـراق( ،)186فوجــد نقــودا

بسكة زبيرية تتداول في العراق فقال (( :ما نبقي من سنة الفاسق او المنافق شي ا ف يرها ))( ،)187وغيرها بعد سنة

وكتــب عليهــا فــي جانــب (بســم اهلل) وفــي الجانــب االخر(الحجــا )( ،)188وذكــر الــبالذري( :)189ان الحجــا ضــرب
الــدراهم اخــر ســنة (75هــ) ــم امــر بضـربها فــي جميــع النـواحي فــي ســنة (76هــ) ،وكانــت هــذه النقــود خالصــة مــن

الزيوف وكتب عليها( :اهلل احد اهلل الصـمد) وسـميت مكروهـة ،فقـال قـوم الن الفقهـاء كرهوهـا لمـا عليهـا مـن القـررن

وقد يحملها الجنب والمحدث ،وقال اخرون ان االعاجم كرهوا نقصانها فسميت مكروهة(.)190

وورد ان الحجــا اتخــذ دا ار لضــرب الــدراهم جمــع فيهــا الطبــاعين فكــان يضــرب فيهــا المــال للســلطان ممــا
()191

يجتم ــع الي ــه م ــن التب ــر وخالص ــة الزي ــوف والس ــتوقة

والبهرج ــة( ،)192ــم اذن للتج ــار ول ي ــرهم ف ــي ان تض ــرب
()193

االوراق (الفضية) مقابل اخذ اجرة للصناع والطباعين وختم على ايدي الطباعين

.

واصــبح نهجــا لــدى الخالفــة انــه اليجــوز ضــرب النقــود اال فــي دور ضــرب الخالفــة المــرخص به ـا ،واليجــوز
خارجهـا فقـد ذكـر ان الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان اخـذ رجـال يضـرب نقـودا علـى غيـر سـكة المسـلمين فـاراد قطـع

يده ،م ترك ذلك وعاقبه (.)194

سك العملة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان :
تمكــن الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان مــن القضــاء علــى الحركــات المناو ــة للدولــة االمويــة وتوحيــدها ،وجعــل

السلطة مركزية ،بدأ بالتفكير بتعريب النقود وتخليصها من التبعية االجنبية ،وكان البد ان يخطو م ل هـذه الخطـوة
الكمال االستقالل السياسي باستقالل اقتصادي ،فكان تعريب الدواووين ،م بدأ بتعريب الدنانير بعـد انتصـاره علـى
الجيش البيزنطي (74هـ 693 /م)()195بعد ذلك اصبح فـي حـل مـن االتفاقيـة التـي عقـدها مـع جسـتيان ال ـاني سـنة

(70هـ 689 /م)( .)196وخالل السـنوات (77-74هــ) اكتملـت خطـوات تعريـب الـدنانير ،وكانـت البدايـة ان الخليفـة
عبد الملك الحظ القراطي

تطرز بالرومية وعليها عبارات ال الوث للديانة النصرانية (ابا وابنا وروحا قديسـا) وكـان

طرازها يتم في بالد مصر ،فانكر ذلك وكتب الى عبد العزيز بن مروان عامله علـى مصـر ،بابطـال ذلـك الطـراز،
وان يأمر صناع القراطي

ان يطرزوها بسورة التوحيد ،وكتب الى عماله بابطال العمل بالقراطي

الروم ،فلما وصل امر القراطي

المطرزة بطـراز

الى ملك الروم ،انكـره وكتـب الـى عبـد الملـك ،ان يـرد الطـراز الـى مـا كـان عليـه،

وبعث اليه بهدية عظيمة القدر ،فلما ق أر عبد الملك كتاب ملك الروم لم يجبه ورد الهدية( ،)197فلما علم ملك الروم

بذلك ضاعف له الهدية مرة اخرى وطلب منه رد الطراز الى ما كـان عليـه اوال .فقـ أر الكتـاب عبـد الملـك ولـم يجبـه

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

ورد الهدية مرة اخرى ،فكتـب لـه ملـك الـروم مـرة ال ـة ((:انـك قـد اسـتخففت بجـوابي وبهـديتي ولـم تسـعفني بحـاجتي
فتوهمتـك اســتقللت الهديـة فأضــعفتها ،فجريـت علــى سـبيلك االول وقــد اضـعفتها ال ــة ،وانـا احلــف بالمسـيح ،لتــأمرن

برد الطراز الى ماكان عليه او لألمرن بنقش الدنانير والدراهم ،فانك تعلم انه اليـنقش شـيء منهـا األ مـا يـنقش فـي
بــالدي ،ولــم تكــن ال ـدراهم والــدنانير نقشــت فــي االســالم ،فيــنقش عليهــا شــتم نبيــك فــأذا ق أرتــه ارفــل جبينــك عرقــا،
فاحب ان تقبل هديتي وترد الطـراز الـى ماكـان عليـه ،ويكـون فعـل ذلـك هديـة تـودني بهـا ،ونبقـى علـى الحـال بينـي

وبينك))(.)198

فلما ق أر عبد الملك بن مـروان الكتـاب غلـظ عليـه وضـاقت بـه االرل وقـال :انـي جنيـت علـى رسـول اهلل
(صلى اهلل عليه واله وسلم) من شتم هذا الكافر ما يبقى الدهر وال يمكن محوه مـن جميـع مملكـة العـرب ،اذ كانـت
المعامالت في ال الب تدور بين النا

بالـدنانير والـدراهم الروميـة ،فجمـع عبـد الملـك مـن اهـل االسـالم واستشـارهم
()199

فلم يجد عند احد منهم رأيا يعمل به ،فقال له :روح بن زنباع

 ،انك لتعلم المخر من هذا االمر ،ولكنك تتعمد

()200

تركه ،فقال عبد الملك :ويحك من ؟ قال:عليـك باالمـام البـاقر

(عليـه السـالم) ،مـن اهـل بيـت النبـي (صـلى اهلل

عليــه والــه وســلم) .قــال عبــد الملــك :صــدقت ولكنــه ارتــج علــي ال ـرأي فيــه ،فكتــب الــى عاملــه بالمدينــة المنــورة ،ان
اشــخص الــي محمــد بــن علــي بــن الحســين (علــيهم الســالم) مكرمــا ومتعــه بما ــة الــف دينــار لجهــازه وب ل ما ــة الــف
لنفقتــه ،وقــد حــب

عبــد الملــك رســول الــروم حتــى قــدوم االمــام البــاقر (عليــه الســالم) ليــرى أريــه ،فلمــا وافــاه االمــام

الباقر(عليه السالم) ،اخبره عبد الملك بالخبر ،فقال له االمام البـاقر (عليـه السـالم) :ادعُ فـي هـذه السـاعة بصـناع
فيضربون بين يديك سـككا بالـدراهم والـدنانير وتجعـل نقشـها علـى سـورة التوحيـد ،وذكـر رسـول اهلل (صـلى اهلل عليـه

واله وسلم) ،احدهما في وجه الدرهم والدينار ،واآلخر علـى الوجـه ال ـاني منهمـا ،وتجعـل فـي مـدار الـدرهم والـدينار
ذكــر البلــد والســنة الت ــي ضــرب فيهــا( .)201واتفقــا علــى صــب صــنجات()202مــن ق ـوارير ال تســتميل ال ــى زيــادة وال

نقصان ،فتضرب دراهم على وزن كل عشرة ،عشرة م اقيل ،والدنانير على وزن كل عشرة ،سبعة م اقيل(.)203

وأشــار االمــام البــاقر (عليــه الســالم) ،الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان ان يكتــب الــى جميــع بلــدان االســالم
بذلك وان يطلب من النا

التعامل بها فقط ،وان يهدد بمعاقبـة مـن يتعامـل ب يـر هـذه السـكة مـن الـدراهم والـدنانير

وغيرها ،وابطال التعامل بالنقود القديمة كافة ،وعلى اصحابها اعادة سكها بسكة االسالم الجديدة ،ففعل عبد الملك
ذلك(.)204

ورد الخليفة عبد الملك بن مروان رسول ملك الروم واخبره بمـا اقـدم عليـه مـن سـك عملـة عربيـة اسـالمية

جديدة وابطال التعامل بالسكك والطراز الرومية( ،)205لذا فأن عبد الملك يعد اول من ضرب الدنانير والدراهم على

الطراز العربي االسالمي()206وذلك في عـام الجماعـة سـنة (74هــ) ،وقيـل سـنة (75هــ) ـم امـر بصـرفها فـي سـا ر
()207

نواحي بالد االسالم سنة (76هـ)
العمالت االخرى.

وجعلها العملة الوحيدة المعتـرف بهـا فـي دا ـرة التـداول وابطـل التعامـل بكافـة
()208

وكان البدء بسك النقود الجديدة حين استدعى الخليفة عبد الملـك بـن مـروان رجـال يهوديـا مـن تيمـاء

السـميرية) وبعـث عبـد الملـك بالسـكة الـى
ويقال له (سمير) وامره ان يضرب الدراهم فضـربها ونسـبت اليـه (الـدراهم ُ

الحجا فسيرها الى اآلفاق لتضرب النقود بها ،وامر اصحاب االمصار كلها ان ُيكتب اليـه مـا ُيسـك منهـا فـي كـل
شــهر ،ومــايجتمع مــن قــبلهم مــن المــال كــي يحصــيه عنــدهم ،وان تُضــرب النقــود فــي اآلفــاق علــى الســكة االســالمية

ونقـش علـى
وتُحمل اليه اوال فـأول ،وقـدر فـي كـل سـك ما ـة درهـم درهمـا واحـدا عـن مـن الحطـب واجـرة الضـرابُ ،
احد وجهي الدرهم (قل هو اهلل احد) وعلـى الوجـه االخـر (ال الـه اال اهلل) وطـوق الـدرهم علـى وجهيـه بطـوق وكتـب
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(ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا) وفي الطوق االخر (محمد رسول اهلل ارسله بالهدى ودين الحق
في الطوق الواحدُ :
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)(.)209
وكانت الـدراهم المتداولـة قبـل عهـد عبـد الملـك علـى نـوعين كبيـرة الحجـم والـوزن وصـ يرة الحجـم والـوزن،
فالكبيرة يزن مانية دوانق والصـ يرة تـزن اربعـة دوانـق ،فجمعهـا وجعـل زيـادة االكبـر علـى نقـص االصـ ر وجعلهمـا
درهمين متساويين زنة كل منهما متساوية ستة دوانق ،وسك درهما موحدا علـى هـذه الزنـة ،واصـبح وزن كـل عشـرة
دراهم منها يساوي سبعة م اقيل( .)210فأقر ذلك عبد الملـك وامـر باسـتخدامه علـى هـذا الـوزن فكـان فيمـا صـنع فـي

تلك الدراهم الث فضا ل:

االولى :ان كل سـبعة م اقيـل تسـاوي عشـرة د ارهـم .وال انيـة  :انـه عـدل بـين صـ ارها وكبارهـا حتـى تسـاوت وصـار
درهمــا موحــدا ي ـزن ســتة دوانيــق .وال ال ــة  :انــه موافــق لمــا ســنه رســول اهلل (صــلى اهلل عليــه والــه وســلم) فــي اداء
فريضــة الزكــاة مــن غيــر وكـ

التعامل به (.)211

والزم النا

الســنة ،واجتمعــت عليــه االمــة واصــبح هــذا الــدرهم شــرعيا
وال شــطط ،فخصــت عليــه ُ

وعندما ضرب الحجا الدراهم البيل ونقش عليها (قل هو اهلل احد) فقال القراء :قاتـل اهلل الحجـا  ،اي
شــيء صــنع للنــا

اآلن ؟ يأخــذه الجنــب والحــا ل فك ـره نــا

(الــدراهم المكروهــة)  ،وســأل بعــل النــا

مــن الق ـراء مســها وهــم علــى غيــر طهــارة وقيــل لهــا

عمــر بــن عبــد العزيز(عنــدما ان عــامال علــى المدينــة المنــورة) عــن هــذه

الدراهم البيل التي فيها كتاب اهلل يقبلها اليهودي والنصراني والجنب والحا ل ،فـنن أريـت يمحوهـا ؟ فقـال :أردت
ان تحتج علينا االمم ان غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا .ومات عبد الملك وكان االمر على ذلك (.)212

وفي عهد الخلفاء االمويين :الوليد بن عبد الملك ( 96-86ه ـ) ،وسـليمان بـن عبـد الملـك (99-96هــ)،
وعمر بن عبد العزيز (101-99هـ) ،استمر سك النقود على الطراز العربي االسالمي ،حتى ان الخليفة عمر بن
عبد العزيز عاقب من يطبع النقود خار سكة السلطان ،وصادر ادوات سكته واتلفها(.)213

وفـي خالفـة يزيــد بـن عبــد الملـك ( 105-101هــ) ضــرب عاملـه علــى العـراق عمـر بــن هبيـرة( )214نقــودا

من ف ة الدراهم على عيار ستة دوانيق اطلق عليها (الهبيرية) فجود السكة وضربها باجود مما كانت عليه(.)215

وفي خالفة هشام بن عبـد الملـك (125-105هــ) وكـان جموعـا للمـال ،امـر واليـه علـى العـراق خالـد بـن

عبد اهلل القسري( ،)216ان يعيد وزن عيار الدرهم الى سبعة دوانيق( ،)217اذ كبر السـكة ،واقتصـر سـك العملـة علـى
()218

مدينة واسط

فقط وابطل دور السكك في البلدان االخرى( ،)219وبقي هذا النهج من سك النقود حتى عزل خالد

القس ــري س ــنة (120هـ ــ) ،وضـ ـربت ه ــذه ال ــدراهم عل ــى الس ــكك الخالدي ــة نس ــبة الي ــه ،اذ بـــال خال ــد القســـري فـ ــي

تجويــدها( .)220وتــولى واليــة العـراق مــن بعــده يوســف بــن عمــر ال قفــي( )121الــذي صـ ر الســكة وجعــل الــدراهم علــى
وزن ستة دوانق في دار سكة بواسط فقط ،واستمر هذا االجراء خالل خالفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (-125
()222

126هــ) حتــى قتــل الخليفــة ســنة (126هــ)

وكــان يطلــق علــى هــذه الــد ارهم (اليوســفية) نســبة الــى والــي الع ـراق

()223

يوسف بن عمر ،وقد افرط في التشديد بجودتها

.

وفي خالفة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم (132-127هـ 749-744 /م) الذي يعد رخر خلفاء
()224

بنــي اميــة ،جعــل هــذا الخليفــة ضــرب الــدراهم بســكة مدينــة ح ـران
(132هـ)(.)225

واســتمر ســك النقــود هنــاك الــى ان قتــل ســنة

وكانت النقود الهبيرية والخالدية واليوسفية تعد من اجود نقـود بنـي اميـة( .)226وكـان الـدينار والـدرهم علـى

شكلين مدورين والكتابة عليهما في دوا ر متوازية ،يكتب فيها من احد الوجهين ،اسماء اهلل تهليال وتحميدا والصالة

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

علــى النبــي والــه ،وفــي الوجــه ال ــاني يــدون تــاري الســك ،واســم الخليفــة ،واســتمر ذلــك الســياق حتــى قيــام دولــة بنــي

العبا (.)227

اما النقود في بـالد الم ـرب العربـي (شـمال افريقيـة) وبـالد االنـدل

خـالل العصـر االمـوي فكانـت م ـايرة

لنصــوص الـدنانير االمويــة المضــروبة بالمشــرق ،اذ كانــت دنــانير الم ــرب له ـا اجـزاء م ــل النصــف وال لــث والربــع،
وكــانوا يتــداولون الفلــو

النحاســية وعليهــا عبــارات اســالمية ،ولــم تضــرب لــديهم نقــود مــن الفضــة( .)228وفــي ســنة

(103هـ 721 /م) ،ظهرت مدينة الضرب بكلمة افريقيـة علـى الـدنانير ،وكـان نصوصـها مشـابهة لـدنانير االنـدل

عدا نصوص طوق الوجه والتي حملت (ضرب هذا الدينار بافريقية سنة لث وما ة) والمقصود بافريقية هي مدينة

القيــروان فــي تــون ( . )229وان الــدنانير التــي ض ـربت فــي شــمال افريقيــة كانــت علــى المقــدار الشــرعي المشــابه لمــا
ضــرب فــي مقــر الخالفــة االمويــة( .)230امــا بالنســبة للــدراهم الفضــية االمويــة المضــروبة بأش ـراف والة االمــويين فــي

المشرق ،فكانت مستخدمة في دا رة التداول منذ سنة (79ه ـ 698 /م) مسـتخدما فـي بـالد الم ـرب واسـتمرت علـى
ذلك الطراز حتى مجيء دولة بني العبا (.)231
النقود النحاسية في العصر االموي -:
النق ــود المس ــكوكة م ــن مع ــدن النح ــا

تس ــمى (فل ــو ) وق ــد ش ــاع اس ــتخدامها ف ــي الدول ــة البيزنطي ــة قب ــل

االسالم ،وكانـت عبـارة عـن نقـود مسـاعدة للـدنانير الذهبيـة التـي شـاع اسـتخدامها ك يـ ار عنـد البيـزنطيين ،وعنـد قيـام
الدولة االموية اصبحت حاضرتها مدينة دمشق فكانت مكان لسك النقود النحاسية ،ـم سـكت مـدن اخـرى مـن بـالد

الشام م ل (بعلبـك ،وطبريـا ،وحمـص ،وقنسـرين ،وايليـا) نقـودا نحاسـية علـى الطـراز البيزنطـي وحملـت اسـم المدينـة
التي سكت فيها وبعل الكلمات العربية(.)232

وفــي عهــد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان اســتمر ســك النقــود النحاســية علــى الط ـراز العربــي االســالمي

فكانت الفلو

النحاسية تحمل البسملة والشهادة ،وقد حملـت النقـود النحاسـية االمويـة ايضـا رسـوما ادميـة وحيوانيـة
()233

واسماك وطيور اضافة الى العناصر الزخرفية النباتية واالشكال الهندسية و مار الفواكه
فلــو

نحاســية اال ان مــا وصــلنا منهــا تعــد قليلــة قياســا بالــدراهم والــدنانير ،الن معــدن النحــا

 .وبالرغم مما سك من
والبرونــز اســرع تــأ ار

بعوامل الطبيعة ،لذلك تكون اسرع تلفا من غيرها من المعادن االخرى.
الخاتمة

من خالل دراستنا لتاري النقود من عصر الرسالة حتى نهاية العصر االموي اتضحت لنا عدة امور:
 -1ان النقود تعد الوسيلة التي اليمكن االست ناء عنها في تسيير امور الحياة اليومية.
 -2ان استخدام النقود في دا رة التبادل التجاري قديمة تبدأ من اكتشاف االنسان للمعادن ال مينة.
 -3النش ال الرسول (صلى اهلل عليه واله وسـلم) بنشـر الـدعوة االسـالمية وت بيـت اركانهـا والتصـدي لمناؤيهـا ،قـد
اش له هذا ،الى معالجة سك النقـود اذ ابقـى التعامـل بهـا ،الن النقـود هـي ذاتهـا تحمـل قيمتهـا النهـا مصـنوعة
من الذهب والفضة وهذه تعد معادن نفيسة.
 -4في عهد الخلفاء الراشدين كانت المحاوالت االولى التخاذ عملة مستقلة فكانت البداية منذ عهد الخليفة عمر،
وتجســدت اك ــر وضــوحا فــي عهــد الخليفــة االمــام علــي (عليــه الســالم) عنــدما ســك عملــة عربيــة علــى ط ـراز

اسالمي واستمرت المحاوالت باجراءات متواضعة.
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 -5وعندما حاول ملوك الروم االساءة الى عقيدة االسالم من خالل سك العملة ،تكاتفت جهد االخيـار علـى سـك
عملـة جديـدة فـي عهـد عبـد الملـك بـن مـروان ،وبــذلك اصـبح للعـرب المسـلمين سـكة نقديـة خاصـة بهـم علــى

الطراز العربي االسالمي ،وهذا يعد بداية االستقالل النقدي للمجتمع االسالمي.
الهوامش :


القررن الكريم.

( )1الشـ ـ ـ ــيقل :تـ ـ ـ ــرد هـ ـ ـ ــذه المفـ ـ ـ ــردة قـ ـ ـ ــديما بمعنـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــوزن،وهي جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــتين جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ـ ــن المن.ج ـ ـ ـ ـواد
علي،المفصل.419/7،

( )2اوين هايم،بالد مابين النهرين،ص207؛القيسي،الموسوعة،صص .10،11
( )3الجليلي،المكاييل واالوزان،ص.179
( )4القيسي،الموسوعة،ص.12
( )5م، ،ص.12

( )6الجليلي،المكاييل واالوزان،ص.177
( )7الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص.179
( )8حبة :وحدة لقيا

الوزن وتساوي سد

سد

الم قال،ووزن الدينار يساوي ستة و ال ـون حبـة .الخـوارزمي،

مفاتيح العلوم،ص.42

( )9دانــق :وحــدة لقي ــا

الــوزن وتس ــاوي اربعــة طساســيج،ووزن ال ــدينار اربعــة وعش ــرون طس ــوجا .الخـ ـوارزمي،

مفاتيح العلوم،ص.41
( )10م قال :وحدة لقيا

الوزن ويساوي ستون حبة.المقريزي،النقود،ص.57

( )11البالذري،فتوح،ص.451

( )12تبر :الفتات من الذهب والفضة قبل ان يضرب او يصاغ .الجوهري،تـا الل ـة91/1،؛ ابـن منظـور ،لسـان
العرب.88/4،
( )13البالذري،فتوح،ص452؛ المقريزي ،النقود ،ص57؛ جواد علي،المفصل.496/7،
( )14الطا ف:مدينة ص يرة تقع على ظهر جبل غزوان ،مناخها معتدل قريبة مـن مدينـة مكـة وتعـد مصـيف اهـل
مكـ ـ ـة العت ـ ــدال اجوا ه ـ ــا وك ـ ـ ـرة فواكهه ـ ــا.ابن حوقل،ص ـ ــورة االرل ،ص32؛ المقدسي،احس ـ ــن التقاس ـ ــيم،
ص.88
( )15مأرب:هي مدينة من بالد اليمن وتعد موطن اسد اليمن وهي مقر لملوك سبأ .ياقوت،معجم البلدان.33/4،
( )16صنعاء :هي مدينة كبيرة تعـد قصـبة نجـد اليمن،معتدلـة المنـاا كانـت ديـار لملـوك الـيمن .ابـن حوقل،صـورة
االرل،ص 36،37؛المقدسي،احسن التقاسيم،ص.93

( )17عكاظ:سـوق مــن اسـواق العـرب فــي الجاهليــة يقـع فــي منطقــة بـين مكــة والطا ف،كانــت قبا ـل العــرب تجتمــع
فيه في كل سنة يتفاخرون فيها ويتبايعون تجارتهم .ياقوت ،معجم.243/3 ،
( )18نجران:مدينــة فــي بــالد الــيمن تقــع قــرب مدينــة جــرش وتشــمل علــى احيــاء ك يـرة مــن الــيمن.ابن حوقل،صــورة
االرل،ص.36

( )19البالذري،فتوح،ص.452
( )20جواد علي،المفصل487/7،؛ القيسي،الموسوعة،ص.36
( )21البالذري،فتوح،صص .452،453
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( )22المقريزي،النقود،ص.56

( )23جرجي زيدان،تاري التمدن االسالمي.134/1،
( )24البالذري ،فتوح،ص.450
( )25الماوردي ،االحكام،ص.154
( )26القيسي ،الموسوعة ،صص .23،16
( )27ن.م ، .ص .36

( )28الماوردي،االحكام،ص153؛ابو يعلى ،االحكام،ص.179
( )29القيسي،الموسوعة،ص.17
( )30الماوردي،االحكام،ص153؛ ابو يعلى،االحكام ص.175
( )31البالذري،فتوح،ص.451

( )32البالذري،فتوح ،ص451؛ الماوردي،االحكام،ص153؛ ابو يعلى ،االحكام،ص.175
( )33قيراط :وهو وحدة لقيا

الوزن يساوي ربع خم

الم قال.الخوارزمي،مفاتيح العلوم،ص.41

( )34المقريزي،النقود،ص.56
( )35البالذري،فتوح،ص452؛ المقريزي،النقود،ص56
( )36البالذري،فتوح،ص452؛المقريزي،النقود،ص.56
( )37الماوردي،االحكــام،ص154؛ابــو يعلى،االحكام،صــص175،178؛ ابــن االخوة،معــالم القربــة ،ص119؛ابــن
خلدون،المقدمة،ص.207
( )38جواد علي،المفصل114/3،؛القيسي،الموسوعة،ص.17

( )39الماوردي،االحكام،ص154؛ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )40البالذري،فتوح،ص452؛ابو يعلى،االحكام،ص181؛المقريزي،النقود،ص.58
( )41البالذري،فتـ ـ ـ ـ ــوح،ص451؛الماوردي،االحكام،صـ ـ ـ ـ ــص 154،153؛ابـ ـ ـ ـ ــو يعلى،االحكـ ـ ـ ـ ــام ،ص181؛ابـ ـ ـ ـ ــن
االخوة،معالم القربة،ص.191
( )42جواد علي،المفصل.487/7،

( )43البالذري،فتوح،ص452؛ المقريزي،النقود،ص.57
( )44ابن هشام،السيرة663/4،؛الطبري،تاري .43/3،
( )45البالذري،فتوح،ص.452
( )46ابو عبيد،االموال،ص518؛ ابن ماجة،سنن،رقم الحديث (.159/14،)4517

( )47ابو عبيد،االموال،ص.518ينظر:ابو داوود،سنن،ص663؛المقريزي،النقود،ص.58
( )48محمد بيومي،السيدة فاطمة الزهراء،ص.117
( )49ابو عبيد،االموال،ص.532
( )50ابن هشام،السيرة371/2،؛ ابن سيد النا ،عيون اال ر/1،صص .268،269
( )51ابن عبد الحكم،فتوح مصر،ص.120
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( )52جابر بن عبـد اهلل االنصـاري:جـابر بـن عبـد اهلل بـن عمـرو بـن حـرام بـن عمرو،شـهد بيعـة العقبـة ال انيـة مـع
ابيه وهو ص ير ،وشهد مع الرسـول (صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم) تسـع عشـرة غـزوة ،وفـي اخـر ايـام عمـره

كف بصره ،توفي سنة (74هـ) وهو ابن اربع وتسعين سنة .ابن عبد البر،االستيعاب.66/1،
( )53ابو عبيد،االموال،ص32؛البخاري،صحيح البخاري،رقم الحديث (.33/9،)2517
( )54البالذري،فتوح،ص452؛قدامة،الخ ار ،ص59؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )55جواد علي،المفصل.496/7،

( )56جرجي زيدان،تاري التمدن االسالمي.135/1،
( )57سورة رل عمران،اية (.)75
( )58النسا ي،س ـ ــنن،رقم الحـ ـ ــديث (123/14،)4491؛ البيهقي،السـ ـ ــنن الكبـ ـ ــرى467/7،؛ ابـ ـ ــن رفعة،االيضـ ـ ــاح
والتبيين،ص.49

( )59جواد علي،المفصل.491/7،
( )60البالذري،فتوح،ص452؛ ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )61سورة يوسف،اية (.)20
( )62سورة الكهف،اية (.)19
( )63البخاري،صــحيح،رقم الحــديث (64/20،)5955؛الطب ارنــي،المعجم الكبيــر،رقم الحــديث (172/19،)422؛
البيهقي،السنن الكبرى.245/10،

( )64البخاري،صحيح،رقم الحديث (296/8،)3001؛البيهقي ،السنن الكبرى.278/5،
( )65البالذري،فت ـ ـ ـ ـ ــوح،ص451؛الماوردي،االحكـ ـ ـ ـ ـ ــام،ص153؛ابويعلى،االحكـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ص175؛المقريزي،النقـ ـ ـ ـ ـ ــود،
ص.56،57

( )66البالذري،فتوح،ص452؛ابو يعلى،االحكام،ص178؛ المقريزي،النقود،ص.55
( )67علي معطي،النقود العربية االسالمية،ص.24
( )68الكرملي،النقود العربية،ص22؛علي معطي،النقود العربية االسالمية،ص.24
( )69الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص178؛ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )70المقريزي،النقود،ص.57

( )71الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص.178
خرســان،ك ير الحصــون منيــع باالودية،اهلــه مــن اشــراف العجــم ابنــاء ملــوكهم.
( )72طبرســتان:بلد يعــد مــن اقلــيم ا
اليعقوبي،البلدان،ص.91
( )73الكرملي،النقود،ص54؛جرجي زيدان،تاري التمدن االسالمي.135/1،
( )74ابو عبيد،االموال،ص.522

( )75ابو يعلى،االحكام،ص178؛ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )76المقريزي،النقود،ص57؛جواد علي،المفصل.496/7،
( )77الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص178؛جواد علي،المفصل.499/7،
( )78الماوردي،االحكام،ص154؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )79الماوردي،االحكام،ص154؛جواد علي،المفصل.499/7،
( )80ابو يعلى،االحكام،ص.175
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( )81المقدمة،ص.207

( )82الماوردي،االحكام،ص.154
( )83ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )84جرجي زيدان،تاري التمدن االسالمي،ص.133
( )85النمي:نمي هو الفل

بالرومية والواحدة نمية.الجوهري،تا الل ة.233/2،

( )86القيسي،الموسوعة،ص36؛ينظر :جواد علي،المفصل.503/7،
( )87البالذري،فتوح،ص.452
( )88المقريزي،النقود،ص.56
( )89الماوردي،االحكام،صص.153،154
( )90ابو عبيد،االموال،ص.45
( )91البالذري،فتوح،ص.452

( )92ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )93الزبيري،نسب قريش،صص 13-10؛خليفة،تاري خليفة،ص.63
( )94خليفة،تاري خليفة،ص81؛ الطبري،تاري /3،صص.425-420
( )95خليفة،تاري خليفة،ص 64؛ اليعقوبي،تاري /2،صص.86،87
( )96اليعقوبي،تاري .90/2،
( )97خليفة،تاري خليفة،ص77؛اليعقوبي،تاري .89/2،
( )98خليفة ،تاري خليفة ،ص82؛اليعقوبي،تاري ،ص.94
( )99البالذري،فتوح،ص452؛المقريزي،النقود،ص.59
( )100الزبيري،نسب قريش،ص.14-10
( )101الطبري،تاري .197/4،
( )102السيوطي،تاري الخلفاء،ص.113
( )103الطبري،تاري .428،432/3،

( )104اليعقوبي،تاري /2،صص.102-100
( )105البالذري،فتوح،ص452؛المقريزي،النقود،ص.59
( )106السيوطي،تاري الخلفاء،صص.133،140
( )107القيسي ،الموسوعة،ص.25
( )108المقريزي،النقود،ص.60

( )109ابن خلدون،المقدمة،ص207؛جواد علي،المفصل.499/7،
( )110نصر اهلل،دراسات،ص.82
( )111الكرملي،النقود،صص7،8؛نصر اهلل،دراسات،ص.82

( )112الماوردي،االحكام،ص153؛ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )113البالذري،فتوح،ص.451
( )114الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص178؛ابن خلدون،المقدمة،ص.207
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( )115قنسرين:هي مدينة تقع شمال بالد الشام فتحها المسلمون في سنة (17هـ) على يد القا د ابو عبيـدة عـامر
بن الجراح .ياقوت،معجم البلدان.441/2،

( )116عبد الرحمن فهمي،فجر السكة،ص.37
( )117القيسي،الموسوعة،ص.36
( )118البالذري،فتوح،ص456؛علي،جواد،المفصل.497/7،
( )119الزبيري،نسب قريش،صص275،17-10؛الطبري،تاري 20/4،؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.153
( )120السيوطي،تاري الخلفاء،ص.153
( )121الطبري،تاري .419/4،
( )122السيوطي،تاري الخلفاء،ص.153
( )123الطبري،تاري ،ص.416

( )124اذربيجــان وارمينيا:همــا اصــقاع مــن اقلــيم واســع يحــده مــن الشــرق الجبــال وبــالد الــديلم وبحــر الخزر،ويحــده
مــن ال ــرب بــالد االرمــن والــالن وشــيء مــن حــدود الجزي ـرة الفراتيــة،ومن الشــمال يحــده بــالد الــالن وجبــال
القبـ ـ ــق ويحـ ـ ــده مـ ـ ــن الجنـ ـ ــوب بـ ـ ــالد الع ـ ـ ـراق وشـ ـ ــيء مـ ـ ــن حـ ـ ــدود الجزي ـ ـ ـرة الفراتيـ ـ ــة.ابـ ـ ــن حوقل،صـ ـ ــورة
االرل،ص.331
( )125ينظر تفاصيل ذلك :الطبري،تاري /4،صص.249-246
( )126الطبري،تاري /4،صص.250،252،258

( )127قبــرص :جزي ـرة فــي بحــر الــروم ك ي ـرة الخيــر والتجــارة تبعــد عــن جبلــة يــومين ومنهــا الــى جانــب بلــد الــروم
يومين ايضا.ابن حوقل،صورة االرل،ص.204
( )128الطبري،تاري .293/4،

( )129ينظر تفاصيل ذلك :الطبري،تاري  309/4،ومابعدها.
( )130البالذري،فتوح،ص.452
( )131القيسي،الموسوعة،ص.25
( )132المقريزي،النقود،ص.60

( )133اب ـ ـ ــن الكلبي،جمهـ ـ ـ ـرة النسب،ص ـ ـ ــص18-10؛الزبيري،نس ـ ـ ــب قريش،ص ـ ـ ــص39-10؛اب ـ ـ ــن عنبة،عم ـ ـ ــدة
الطالب،صص27-20؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.171
( )134الزبيري ،نسب قريش،ص4؛اليعقوبي،تاري 123/2،؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.171
( )135المسعودي،ا بات الوصية،ص142؛الحلي،كشف اليقين،ص31؛ابن عنبة،عمدة الطالب،ص.58
( )136المسعودي،ا بات الوصية،صص.152،153
( )137ن.م، .ص.153

( )138عرفه  :ار حته الزكية.الفيروزربادي،قامو

المحيط.173/3،

( )139المقدسي،البدء71/5،؛الرضي،نهج البالغة157/2،؛الحلي،كشف اليقين،ص.33
( )140المسعودي،الوصية،ص142؛الحلي،شف اليقين،صص.36،40
( )141الحلي،كشف اليقين،ص.36

( )142ابن هشام،السيرة842/4،؛البالذري،انساب االشراف570/1،؛ابن سيد النا ،عيون اال ر.339/2،
( )143الطبري،تاري .143/5،
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( )144الفتوح،ص.452

( )145الحسيني،تطور النقود االسالمية،ص.162
( )146الري:مدينة فارسية عظيمة بناها فيروز بن يزدجرد،فتحت في خالفة عمر بن الخطاب سنة (21هـ)،واول
من توالها عروة بن زيد الخيل.ياقوت،معجم.379/2،
( )147يزيـد بـن قـي

الهمـداني :مــن اصـحاب االمـام علـي بــن ابـي طالـب (عليـه الســالم) كـان عاملـه علـى الــري

وهمدان واصبهان.التفريشي،نقد الرجال.95/5،

( )148الحسيني،تطور النقود العربية،ص.162
( )149البصرة :مدينة مصرت ايام الخليفة عمر بن الخطـاب سـنة (14هــ) اسسـها عتبـة بـن غـزوان وتقـع جنـوب
العراق.المقدسي،احسن التقاسيم،ص.108
( )150النصر اهلل،دراسات،صص43،84
( )151ن.م. .ص.84

( )152االمين،اعيان الشيعة.50/2،
( )153الطبري،تاري 328/5،؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.201
( )154اليعقوبي،تاري 42/2،؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.201
( )155اليعقوبي،تاري .104/2،
( )156البالذري،فتوح،ص.452
( )157زيــاد بــن ابيــه :رجــل مجهــول النســب يعــرف باســم امــه ســمية وهــي جاريــة للحــارث بــن كلــدة ال قفي،الحقــه
معاوية بن ابي سفيان بنسبه الغرال سياسية،تولى البصرة لمعاوية وضم اليه الكوفة،واستمر عليهما الى
ان توفي في الكوفة سنة (53هـ).ابن سعد،الطبقات.100/7،

( )158خليفة،تاري خليفة،ص.173
( )159المقريزي،النقود،صص.60،61
( )160المقريزي،النقود،ص61؛علي جواد،المفصل.500/7،
( )161فتوح،ص.454

( )162اليعقوبي،تاري 165/2،؛الطبري،تاري .304/5،
( )163النقود،ص.73
( )164المقريزي،النقود،ص61؛علي جواد،المفصل.497/7،
( )165القيسي،الموسوعة،ص.27
( )166المقريزي،النقود،ص.61

( )167الجليلي،المكاييل،ص239؛ القيسي،الموسوعة،ص27
( )168المقريزي،النقود،ص.161
( )169اليعقوبي،تاري 177/2،؛ابن اال ير،الكامل468/3،؛السيوطي،تاري الخلفاء،ص.319
( )170القيسي،الموسوعة،ص.28

( )171السيوطي،تاري الخلفاء،ص.221
( )172اليعقوبي،تاري 172/2،؛الطبري،تاري .474/5،
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( )173اليعقوبي،تاري 178/2،؛الطبري،تاري  .501/5،السيوطي،تاري ،ص.221
( )174اليعقوبي،تاري 178/2،؛ السيوطي،تاري ،ص.221
( )175اليعقوبي،تاري /2،صص.178،179
( )176فتوح،ص454؛ابن اال ير،االمل167/6،؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )177البالذري،فتوح،ص.454
( )178الماوردي،االحكام،صص154،155؛ابو يعلى،االحكام،ص181؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )179ابن خلدون،المقدمة،ص.207
( )180النقود،ص.61
( )181الحارث بن عبد اهلل بن ابي ربيعة المخزومي :الحارث بن عبد اهلل بن ابي ربيعـة بـن الم يـرة بـن عبـد اهلل
القرشـي المخزومي،اخـو الشـاعر عمــر بـن ابـي ربيعـة،ولي البصـرة ايـام ابـن الزبيـر لمــدة سـنة واحـدة وكــان
اهلها يلقبونه ( القباع ).ابن اال ير،اسد ال ابة.213/1،

( )182البالذري،فتوح،ص453؛ جواد علي،المفصل.497/7،
( )183الحجا بن يوسف ال قفي :هو الحجا بن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل بن مسـعود ال قفـي،واله الخليفـة
عبـد الملــك بــن مــروان واليــة العـراق وخ ارســان،ولما تــوفي عبــد الملــك ابقــاه الخليفــة الوليــد علــى واليتــه،توفي
سنة (95هـ) عن عمر ناهز الث وخمسين ودفن في مدينة واسط.ابن خلكان،وفيات االعيان.53/2،

( )184المقريزي،النقود،صص.61،62
( )185ابن اال ير،الكامل.126/4،
( )186ن.م.138/5 . .
( )187المقريزي،النقود،ص.162

( )188الماوردي،االحكام،ص155؛ابو يعل،االحكام،ص181؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )189البالذري،فتوح،ص453؛الماوردي،االحكام،ص154؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )190الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص180؛ابن االخوة،معالم القربة،ص.119
( )191الستوقة:تعني الزيوف،ودرهم ستوق يعني درهم مزيف.ابن منظور،لسان العرب.152/10،

( )192البهرج ــة:البهر يعن ــي الباط ــل ال ــرديء الس ــكة والفض ــة.الجوهري،ت ــا الل ــة156/1،؛اب ــن منظور،لس ــان
العرب217/2،؛جواد علي،المفصل.502/7،
( )193البالذري،فتوح،ص.454
( )194ن.م . .ص.455
( )195خليفة،تاري خليفة،ص207؛ابن اال ير،الكامل.132/4،
( )196ابن اال ير،الكامل.92/4،

( )197الدميري،حياة الحيوان96/1،؛االمين،اعيان الشيعة.499/1،
( )198الدميري،حياة الحيوان96/1،؛االمين،اعيان الشيعة.499/1،
( )199روح ب ــن زنب ــاع الج ــذامي  :روح ب ــن زنب ــاع ب ــن س ــالمة ب ــن جـ ـواد ب ــن حدي ــدة ب ــن امي ــة ب ــن ام ــر الق ــي

الجذامي ،كان مقربا وخصيصا من الخليفة عبد الملك بن مروان اذ وصفه الخليفة قـا ال:جمع روح طاعـة
اهل الشام ودهاء اهل العراق وفقه اهل الحجاز.ابن اال ير،اسد ال ابة.372/1،

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

( )200البــاقر :محمــد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ابــي طالــب(عليهم الســالم) ولــد ســنة (57ه ــ) بالمدينــة
المنورة ،ولقب بالباقر ل ازرة علمه،ويعد االمام الخام

عنـد الشـيعة اال نـي عشـرية،كان واسـع العلـم حليمـا

توفي سنة (114هـ) بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع وكان عمره ( )57سنة.الزبيري،نسب قريش،ص59؛ابـن
عنبة،عمدة الطالب،صص.194،195
( )201الدميري،حياة الحيوان97/1،؛االمين،اعيان الشيعة/1،صص.499،500

( )202صـ ـ ــنجات:جمع مفـ ـ ــرده صـ ـ ــنجة ويعنـ ـ ــي بهـ ـ ــا مي ـ ـ ـزان.الجوهري،تـ ـ ــا الل ـ ـ ـة397/1،؛ابـ ـ ــن منظور،لسـ ـ ــان
العرب.311/2،
( )203الطبري،تاري 256/6،؛الدميري،حياة الحيوان97/1،؛االمين،اعيان الشيعة.500/1،
( )204الدميري،حياة الحيوان97/1،؛االمين،اعيان الشيعة.500/1،
( )205االمين،اعيان الشيعة.500/1،

( )206البالذري،فتوح،ص455؛اليعقوبي،تاري 196/2،؛الطبري،تاري .256/6،
( )207البالذري،فتوح،ص454؛الطبري،تاري 256/6،؛ابن خلدون،المقدمة،ص.206
( )208تيم ــاء:مدين ــة تق ــع ال ــى الش ــمال م ــن مدين ــة تبوك،حوله ــا حص ــن ع ــامر،و به ــا نخي ــل وتع ــد س ــوق أله ــل
البادية،بينها وبين اول بالد الشام ال ة ايام.ابن حوقل،صورة االرل،ص.32

( )209المقريزي،النقود،صص63،64؛ينظر :ابن اال ير،الكامل.167/6،
( )210المقريزي،النقود،صص63،64؛ينظر :ابن اال ير،الكامل.167/6،
( )211المقريزي،النقود،ص.65
( )212المقريزي،النقود،صص68،69؛ينظر :ابن اال ير،الكامل.167/6،
( )213البالذري،فتوح،ص.455

( )214عمــر بــن هبيرة:عمــر بــن هبيـرة بــن ســعد بــن عــدي بــن ف ازرة،ولــي العـراقين فــي عهــد الخليفــة يزيــد بــن عبــد
الملــك وبقــي مــدة ســت ســنوات ــم عــزل عــن الواليــة ســنة (106ه ــ) مــات بالشــام.ابــن قتيبــة ،المعــارف،
ص.408
( )215البالذري،فتوح،ص454؛ابن اال ير،الكامل167/6،؛المقريزي،النقود،ص68؛كوركي

عواد،الذخيرة.8/3،

( )216خالــد بــن عبــد اهلل القســري:خالد بــن عبــد اهلل بــن يزيــد بــن اســد بــن كــرز البجلــي ــم القســري،جعله الخليفــة
هشــام بــن عبــد الملــك واليــا علــى العـراق ســنة (106هــ) وعــزل عــن الواليــة ســنة (120هــ)،قتل ايــام خالفــة
الوليد بن يزيد سنة (126هـ) ودفن بالحيرة.ابن خلكان،وفيات االعيان.229/2،
( )217الماوردي،االحكام،ص154؛المقريزي،النقود،ص.68

( )218واســط:مدينة بــالعراق تتوســط بــين مــدينتي الكوفــة والبصـرة،بناها الحجــا بــن يوســف ال قفــي علــى شــاطيء
نهر دجلة في سنة (86هـ).ياقوت،معجم البلدان.278/4،
( )219ابو يعلى،االحكام،ص181؛المقريزي،النقود،ص.168
( )220البالذري،فتـ ـ ـ ــوح،ص454؛الماوردي،االحكـ ـ ـ ــام،ص154؛ابـ ـ ـ ــن اال ير،الكامـ ـ ـ ــل167/6،؛المقريزي،النقـ ـ ـ ــود،
ص.168
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( )221يوسف بن عمر ال قفي:يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن ابي عقيـل بـن مسـعود ال قفـي،واله الخليفـة
هشــام بــن عبــد الملــك بــالد الــيمن ســنة (106هــ) ــم جعلــه علــى واليــة العـراق فــي ســنة (120هــ)،قتل فــي

دمشق سنة (126هـ).ابن خلكان،وفيات االعيان/7،صص.101،112
( )222الماوردي،االحكام،ص154؛ابو يعلى،االحكام،ص181؛المقريزي،النقود،ص.68
( )223الماوردي،االحكام،ص154؛ابن اال ير،الكامل.167/6،
( )224حران:مدينــة عظيمــة مشــهورة تقــع فــي جزيـرة رقــور وهــي قصــبة ديــار مضــر تقــع بــين الرهــا والرقــة.يــاقوت،
معجم البلدان.97/2،

( )225الماوردي،االحكام،ص154؛المقريزي،النقود،ص.69
( )226ابو يعلى،االحكام،ص181؛ابن اال ير،الكامل.167/6،
( )227ابن خلدون،المقدمة،ص.207

( )228الجليلي،المكاييل،ص225؛القيسي،الموسوعة،ص.32
( )229القيسي،الموسوعة،ص.33
( )230الجليلي،المكاييل،ص.227
( )231القيسي،الموسوعة،ص.33
( )232ن.م . .ص.36،37
( )233ن.م. .ص.37
المصادر والمراجع
المصادر:


القررن الكريم.

* ابن اال ير،علي بن ابي الكرم محمد بن محمد الجزري (ت 630هـ1232/م).
 -1الكامل في التاري ،تحقيق،عبد اهلل القاضي،دار الكتب العلمية (بيروت .)2006 -
 -2اسد ال ابة في معرفة الصحابة،تحقيق،محمد ابراهيم البنا ورخرون،منشورات دار الشعب (القاهرة .)1970 -
* ابن االخوة،محمد بن محمد بن احمد (ت 696هـ1271/م).

 -3معالم القربة في احام الحسبة،دار الحدا ة للطباعة والنشر (بيروت .)1990 -
* البخاري،محمد بن اسماعيل (ت 256هـ869/م).
 -4صحيح البخاري،المطبعة االميرية (القاهرة .)1994 -
* البالذري،احمد بن يحيى بن جابر (ت 279هـ892/م).
 -5انساب االشراف،تحقيق،محمد حميد اهلل،مطبعة المعارف (القاهرة .)1953 -

 -6فتوح البلدان،تحقيق،رضوان محمد رضوان،دار الكتب العلمية (بيروت .)1978 -
* البيهقي،احمد بن الحسن ن علي (ت 440هـ1048/م).
 -7السنن الكبرى،مطبعة دار المعارف (الدكن .)1934 -
* التفريشي،السيد مصطفى (ت ق  11هـ).

 -8نقد الرجال،الناشر،مؤسسة اهل البيت إلحياء التراث،مطبعة سنارة (قم .)1997 -
* الجوهري،اسماعيل بن حماد (ت 393هـ1002/م).
 -9تا الل ة وصحاح العربية،تحقيق،احمد عبد ال فور،طبع ونشر دار العلم للماليين،ط( 4،القاهرة .)1970 -
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أ.د محمد حسين حسن الفالحي

* ابن حوقل،ابو القاسم ابن حوقل النصيبي (ت 350هـ961/م).

 -10صورة االرل،دار صادر (بيروت – بال.ت).

* الحلي،جمال الدين الحسن بن يوسف (ت 726هـ1325/م).
 -11كشف اليقين في فضا ل امير المؤمنين (عليه السالم)،تحقيق،علي رل كو ر،الناشر مجمع ال قافة االسالمية
(قم .)1992 -

* ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 808هـ1405/م).

 -12مقدمة بن خلدون،دار العودة (بيروت .)1981 -
* ابن خلكان،شم

الدين احمد بن محمد (ت 681هـ1283/م).

 -13وفيات االعيان في انباء ابناء الزمان،تحقيق،احسان عبا ،دار صادر (بيروت .)1994 -
* خليفة،خليفة بن خياط العصفري (ت 240هـ854/م).

 -14تاري خليفة بن خياط،تحقيق،سهيل زكار،دار الفكر للطباعة والنشر (بيروت .)1993 -
* الخوارزمي،محمد بن احمد بن يوسف (ت 385هـ995/م).
 -15مفاتيح العلوم،دار الكتب العلمية (بيروت – بال.ت).
* ابن داوود،سليمان بن االشعث (ت 275هـ888/م).

 -16سنن ابو داوود،دار الفكر للطباعة والنشر (بيروت .)2005 -
* الدميري،كمال الدين محمد بن موسى (ت 808هـ.)1405/
 -17حياة الحيوان،تحقيق،احمد حسن،الناشر،دار الكتب العلمية،ط( 3،بيروت .)2007 -
* الرازي،احمد بن عبد القادر (ت 666هـ1267/م).

 -18مختار الصحاح،الناشر،دار الرسالة (الكويت .)1983 -
* الرضي،الشريف محمد بن الحسن بن موسى (ت 404هـ1013/م).
 -19نهج البالغة،تحقيق،محمد عبده،منشورات مكتبة النهضة (ب داد – بال.ت).
* ابن رفعة،نجم الدين رفعة االنصاري (ت 710هـ1310/م).
 -20االيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان،تحقيق،محمد احمد اسماعيل،دار الفكر (سوريا .)1980 -
* الزبيري،المصعب عبد اهلل بن المصعب (ت 236هـ850/م).

 -21نسب قريش،تحقيق،ر.ليفي،ط،2،دار المعارف (مصر .)1976 -
* ابن سعد،محمد بن سعد بن منيع (ت 230هـ844/م).
 -22الطبقــات الكبير،تحقيــق،علي محمــد عمر،الناشــر،مكتبة الخانجي،مطبعــة الشــركة الدوليــة للطباعــة(القاهرة -
.)2001

* ابن سيد النا ،فتح الدين محمد بن محمد (ت 734هـ1333/م).
 -23عيون اال ر في فنون الم ازي والشما ل والسير،دار الجيل،ط( 2،بيروت .)1974 -
* السيوطي،جالل الدين عبد الرحمن (ت 911هـ1505/م).

 -24تاري الخلفاء،الناشر،مكتبة مصر للطباعة والنشر (القاهرة .)2001 -
* الطبراني،سليمان بن احمد (ت 360هـ970/م).
 -25المعجم الكبير،تحقيق،حمدي عبد الحميد،ط ،2،مطبعة الزهراء (الموصل .)1985 -
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* الطبري،محمد بن جرير (ت  310هـ922/م).

 -26تاري الرسل والملوك،تحقيق،محمد ابو الفضل ابراهيم،دار المعارف (القاهرة .)1964 -
* ابن عبد البر،يوسف بن عبد البر القرطبي (ت 463هـ1070/م).
 -27االستيعاب في معرفة االصحاب،دار الفكر للطباعة والنشر (بيروت .)2006 -
* ابن عبد الحكم،عبد الرحمن بن عبد اهلل المصري (ت 257هـ870/م).
 -28فتوح مصر واخبارها،تحقيق،محمد الحجيري،دار الفكر للطباعة والنشر (بيروت .)1996 -
* ابو عبيد،القاسم بن سالم (ت 224هـ838/م).

 -29االموال،تحقيق،محمد خليل،دار الكتب العلمية (بيروت .)1986 -
* ابن عنبة،جمال الدين احمد بن علي (ت 828هـ.)1424/
 -30عمدة الطالب في انساب رل ابي طالب،دار االندل

للطباعة والنشر (النجف .)1988 -

* الفيروز بادي،مجدي الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ1331/م).

 -31القامو

المحيط،دار العلم (بيروت – بال.ت).

* ابن قتيبة،عبد اهلل بن مسلم (ت 276هـ889/م).
 -32المعارف،تحقيق ،روت عكاشة،دار المعارف،ط( 2،القاهرة .)1969 -
* قدامة،ابو الفر قدامة بن جعفر (ت 337هـ948/م).

 -33الخ ار وصناعة الكتابة،تحقيق،محمد حسين الزبيدي،دار الرشيد (ب داد .)1981 -
* ابن الكلبي،هشام بن محمد السا ب (ت 204هـ817/م).
 -34جمهرة النسب،تحقيق،ناجي حسن،مكتبة النهضة العربية (بيروت .)1986 -
* ابن ماجة،محمد بن يزيد القزويني (ت 375هـ985/م).

 -35سنن ابن ماجة،تحقيق،محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر (بيروت – بال.ت).
* الماوردي،علي بن محمد بن حبيب (ت 450هـ1058/م).
 -36االحكام السلطانية والواليات الدينية،مطبعة مصطفى الباي (القاهرة .)1973 -
* المسعودي،علي بن الحسن بن علي (ت 346هـ957/م).

 -37ا بات الوصية لالمام علي بن ابي طالب،مطبوعات دار االندل
* المقدسي،شم

للطباعة (النجف .)2009 -

الدين محمد بن احمد (ت 380هـ990/م).

 -38احسن التقاسيم في معرفة االقاليم،منشورات محمد علي بيضون،دار االداب العلمية (بيروت .)2002 -
* المقدسي،طاهر بن المطهر (ت 355هـ965/م).
 -39البدء والتاري ،الناشر،مكتبة الم نى ب داد،مطبعة بطرند (باري
* المقريزي،تقي الدين احمد بن علي (ت 845هـ1441/م).

.)1916 -

 -40النقود االسالمية،تحقيق،محمد بحر العلوم،دار الزهراء للطباعة والنشر،ط( 6،بيروت .)1988 -
* النسا ي،احمد بن شعيب (ت 303هـ915/م).
 -41سنن النسا ي،مطبعة الباي الحلبي (مصر .)1964 -
* ابن هشام،عبد الملك بن هشام (ت 213هـ829/م).

 -42السيرة النبوية،تحقيق،محمد علي القطب،مكتبة النهضة (بيروت .)2009 -
* ياقوت،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل (ت 626هـ1228/م).

النقود العربية االسالمية حتى نهاية العصر االموي (132ھ 749/م)

أ.د محمد حسين حسن الفالحي

 -43معجم البلدان،الناشر،دار احياء التراث العربي (بيروت)1979 -
* اليعقوبي،احمد بن اسحق (ت 292هـ904/م).

 -44تاري اليعقوبي،تحقيق،خليل المنصور،مطبعة شريعت (قم .)2004 -
 -45البلدان،تحقيق،محمد امين مناوي،منشورات،محمد علي بيضون،دار الكتب العلمية (بيروت.)2002 -
* ابو يعلى،محمد بن الحسن الفراء (ت 458هـ1065/م).

 -46االحكام السلطانية،تحقيق،محمد حامد،مطبعة االعالم االسالمية،ط( 2،قم.)1985-
المراجع :
االمين،محسن.
 -47اعيان الشيعة،تحقيق،حسن االمين،الناشر،دار المعارف،ط( 5،بيروت.)1980-
أوينهايم،ليو.

 -48بالد مابين النهرين،ترجمة،سعدي فيضي،منشورات و ازرة ال قافة واالعالم،دار الرشيد (ب داد.)1981-
الجليلي،محمود.
 -49المكاييل واالوزان والنقود العربية،دار ال رب االسالمي (بيروت .)2005 -

جواد علي.

 -50المفصل في تاري العرب قبل االسالم،ط( 2،ب داد .)1993 -

جواد كاظم النصر اهلل.
 -51دراسات ورؤى في تاري البصرة،الناشر،دار الفيحاء (البصرة .)2013 -
زيدان،جرجي.

 -52تاري التمدن االسالمي،منشورات مكتبة الحياة (بيروت – بال.ت).
عبد الرحمن فهمي محمد.
 -53فجر السكة االسالمية،دار الكتب (القاهرة .)1965 -

عواد،كوركي .
 -54الذخا ر الشرقية،تحقيق،جليل عطية،دار ال رب االسالمي (بيروت .)1990 -
القيسي،ناهل عبد الرزاق.

 -55موسوعة النقود العربية االسالمية،دار االندل

للطباعة والنشر (عمان .)2005 -

الكرملي،محمد.
 -56النقود العربية االسالمية وعلم النميات،الناشر،مكتبة ال قافة الدينية،ط( 2،القاهرة .)1987 -

محمد بيومي.

 -57السيدة فاطمة الزهراء،مطبعة سفير،ط( 2،اصفهان .)1997 -
معطي،علي.
 -58النقود العربية االسالمية،دار المنهل اللبناني (بيروت .)2001 -

