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 الملخص:

ضددفاألولةمدد،ةوتنألاةدددد ألفدويددرألولدالددرألو  ددوةيرألتددد ألأللددأألميةيددرأل فددد  أل دد أل1تحديدددألوزانو 
تحديدددألولددان ألول ددد  يألولدد مأليضدددفاألولةمدد،ةوتألولحي،تيدددرأللوددد،انألاو دددتة أل لدد ألا ددد، ألولت  يدددأللدددأنأل
ات  يوأأل لنو ألولةتم،ةوي ألفأألةد ألوت ،هألولدالرألو  وةيرألول ألتغيي أل  لألولة  ا ،تألاو دو ةألول أل

تؤ ددددأل وددد ألم ألويتةددد، ألولدالدددرأللدد ألي ددد ألةد دددف، أل  ددداأل وددد ألألولدددةاألولم فددديألول ددد،لانألايددد هألولد و ددر
دةدد،ألوةتددألميضد، أللو ودداانألازيةيدرأل لدد أل د، ألتحديدددألألولة د ا ،تألول يي ديرلولدد،دي ألاولددد وي     دانألاون

انده،ألة فاق، ألف ة ألول وي رألولاليدنألادتي رأللا ادألمانو ألة تو رألة ألول وااألت ألتحديددألمانو أل  دةيرأل
أللودالرألل موه،ألمانو ألقي، يرأليت ألان ألول وااألاتدواله،ألو تد،دو ألإليه،.ألله،ألة ألقفلألو دو ةألولموي،

ألان نألول واانألقي وانألاف يرنألولاليدألف أل فدألولةو .الكممات المفتاحية: 
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Abstract: 

Setting the weights1 is critically important in the control of transactions. Since 

the early Islamic state, the authorized weight was determined to regulate domestic 

transactions. This case was continued, asserted, and registered to oblige dealers 

because of the attitude of the Islamic state to change the form of numismatics and 

administration to be Arabic completely. The present study stressed that the state did 

not show interest in the main numismatics (dinars and dirhams) only, but it took an 

interest in fulūs, as well. Therefore, their weight was set according to the orders of the 

Caliphate Al-Walid. Because of the various weights of fulūs, the top management of 

the state set official standard weights. 

Keywords: Weight, fulūs, carat, Tiberias, Al-Walid ibn Abd al-Malik. 

 المقدمة:
 ، أللودالرألوزةايرألول ضلأل  ألتغيي أليييرألولة  ا ،تألإل ألولهييرألولم فيرألول ،ل درألولتد أل

ألةثوتألة حورألتحالأل في ةأل  ألولدالرألو  وةيرنألا ف تألف  لألةف،  أل  أل   يرألولدالر.
تم،ةوتألولدالرألو  وةيرألةد ألت  ي ه،ألفح ةرألةعألولد اد؛ألال ألت د أل و ألتغيي ألة ، ئأللهد،أل

 ألو ض وف،تألوالقت ،ديرألولتيأل ت يبألولة تةعألدتي رألل ل نألا  ل أل ا ، ألة أل د ألقفالأل ا ، ألة
ولد دألول ديدأل  ألولتدوالألفي ألولد،األ  أليد هألولح،لدر؛أللد وألتفمدتأل ي، درألةددةدرألتدد  تألةد أل ولهد،أل
ألول ألم ألتح قألله،ألة،ألت يدألاياألا ادأل ةورأل  فيرألإ وةيرألقايرألتحةلأل   يته،نألاتمف أل ده،.

أل ،يةا أل و أل ةويرألولتم يبألةحا ي أل يي ي أل يألتد حألةهةته :او تةدألول
اتةثدددددلأل ددددد ألولتةهيدددددأللتغييددددد أليييدددددرأل المحوووووور اخوص: مووووواص لمحتويوووووات الم وووووكوكات 

أل لد أل ولة  ا ،تألول ألول د لألولم فديألول د،لانألايداألةد،أللداضحدألفاضداحأل د أل د لألولدد وي ألحيدثألتد  
رألدا ألولتد لأل  أليييرألت ةي ألول ا ألفإض، رألفمضألول وة،تألف،لوغرألولم فيرألف  لألقويلأل  ألولفدوي

اولد اشألوز   نألث ألتدد جأل د ألنيد،دةألتود ألولد دااألولم فيدرنألثد ألودت دلألولد ألتغييد ألةوةدحألول دا أل

                                                                 
1-

 Weight is a measurement of something for another, such as the weights of dirhams…Abu 
Mansour said that "the Arabs used to name the weights of dates known as Zaghira that 
were made of stone and iron as mawazeen. A singular is mizan (weight). Weight are 
measurement units. A device used for weight is a scale.; Ibn Manzur (Muhammad ibn 

Mukarram ibn `Alī) (630-711A.H.): Lisān al-ʿArab (the Tongue of the Arabs), ed. 
Abdullah Aly Alkabeer et al. Dar Almareef, Cairo, 1984, Vol.13, p.446". 
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ولد ألولهييدرألولم فيددرنألا داال ألولدد ألولتحدالألول ،ةددلألفهييدرألولة دد ا ،تألولد ألول دد لألولم فديألول دد،لا.أل
ألي، ألا ،  ي،  .لولتةهيدألل فالألول  لألول ديدأل  ألولتدوالألفي ألولد،األدو و

 ددد، ألواليتةدد، ألفهدد،أل فيددد و أل ددا ألم،لفيدددرألولةمدد،ةوتألولد ديدددرأل المحووور النوووابط: ألووول؛ اخوزا  
فد،لان أل دديألتود ألول تدد ةنألثدد أللتد، دبألولةمدد،ةوتألو  دوةيرأل دد ألولة تةددعألدو ويد، نألالت دد عألولة تةمدد،تأل

ولتدددوال.ألةدد ألولةهدد ألو  دد، ةألولدد ألم ألة دد لرألإي دد،دألمانو ألةضت ددقأل ويهدد،ألفددي ألألول ،  يددرأل ودد ألقفالهدد،أل دد 
ولدد،األةهةددر؛أل ادهد،ألولةضدددد ألاولةددتح  أل د ألولةمدد،ةوتنألا دد أل دفيلأل لدد ألا ددبألوز د ألفمددي ألوال تفدد، أل
ث ، درألولة تةمدد،تألةحددلألولد و ددرنألاةم  ددرألةدد،أل دد، أل دد،يدو أل يهدد،ألةدد ألاحدددوتألانديددرنألاةدد ألولةهدد ألميضدد، أل

مدد،ةوتألولانديدرألتد تفاألف دد لألاثيدقألف،لح،لدرألول ي، دديرأللوددالألةد ألحيددثألول داةألاولضددم ألو ي د، ألفد  ألولة
اول مأليتفمأألوقت ،دي، ألت و لألات   حأل  ألي هألوزانو ألة ألولني،دةألماألولثف،تألول ألولد  ، .أل  د ألفدويدرأل

 ألولتم،ةدددلألفدددد األولاحددددوتألولد ديدددرنأل ةددد،ألمقدددد أل دددو ألولأل ويدددأألا ددددو لمقددد ألول  دددالولدالدددرألو  دددوةيرأل
ةمدد،ةوتألول ، دددرألفددد،لان ألاول يدددلألولودد ي ألتح ةددد،أل ددديألت ددديي ألمةدددا ألولددد،األولحي،تيدددرأل ددد ألتوددد ألول تددد ةألول

ق،ل:أللولة يد،لألة يد،لألميدلألولةديددرألل دو ألولأل ويدأألا دو  ولةف د ةنألحيدثألا دأل د ألوفد أل ةد أل د ألولدفي
نألاةددد ألتوددد ألولاحددددوتألولانديدددرألولتددديأل ،ددددتألة دددت دةرألقفدددلألو  دددو ألوت ددد تأل1اولدددان ألان ألميدددلألة دددر 

نأل3نألا د  ألد يد ألول يدلألام دنوؤهألةد ألولحفدرألاول يد واألاولددودقألاولدد ي ...ألإلد 2لاحدوتألولانديرألول د  يرو
ألاة أليد،ألت ألتحديدألولةم،ةوتألول   يرألة ألد بألولن ،ةألاولةها ألاولدي،تألامي ي،.

امانوده،نألحديتألف،يتة، ألةمد ألأل-ولدد،دي ألاولد وي أل–اولةوحدألم ألول ي،تألولد ديرألول يي يرأل
ولف،حثي نألات ألت دي ي،ألافي، ألقاو دأل   ه،ألاتددواله،ألف د لألدقيدقنألاز ألول ودااأل ،ددتألت دت د أل د أل

نألنأل  يةدرأل دد  ه،ألاتددواله،ألتضد  أل د ألولفدويددرأل ةد،أل د، ألقفددل4ةح د وتألوزةدا أل ةد،أل  دد ألفمدضألول  هد، 
دةيددأنألا دددلأل وددداأللددأأل دددددألةددد ألأل72ايدداألم ألت ددد  ألف،ل يدد،األولددد ألولدددديد، ألولدد يفيألولددد مألي ددد،امأل

ولدةي،تألي ،األفه،أل ددأل   أنألا  لأل و أل لألداعألة ألول وااألة،ألي ،امألقيةتأألة أل ولألح  أل
ألالتيديأليدلأل ويألتو ألول يةر.أل

                                                                 
َار وص  ه ابر حبان  -2   .يوالدار قطنرواُ أبو داود والنسائي والب
َيد عر األهمية الشىرعية للمكاييىل والمىوازير؛ الش ىمري )ن بلء سىويد إبىراهيم صىال (:  -1 ادلكاييل  واووزان الرلرعيو و لا يعادذللا زلاووزان للم

  .4161 -4163م، ص 3043اد، العراق، ازن رشد، جا عو زغد -، كليو الرتزيو 301رللو اوستاذ، عدد ادلعاصرة،

َيد حول هذا الموضوع؛ بر الرفعة )أبي العباس ن م الدير بر الرفعة األنصاري ت  -3 اإليضاح والتبيان يف  عرفو م(: 2320هى / 720للم
ادلكاييل   :الش ىمري   ؛33- 15م، ص 4650ىلل/ 4100، حققو وقدم لو: زلمد أمحد امساعيل  اخللاروف، دار الركلر د رلق، ادلكيال وادليزان
 .4231: 4153واووزان، ص 

 .63- 61ص  م،4660، 3، ادلملكو العرزيو السعوديو، ط ركز النرر العلمي جبا عو ادللك عبد العزيز ،اإلسالم والنقود(: رفيق) المصري -4
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ةد تألألي  وألو ضت دةتألد األدا ي،تألولة  ا ،تألولتيأل ،ددتألة دت دةرألقفدلألو  دو نألاقدد
ول ودددااألفددددد األة وحدددلألولتم يددددبألولتددديألةدددد تألف،لددددد،دي ألاولددددد وي ألإلددد ألم ألدهدددد ألولاددد ونألو  ددددوةيأل
ول ،لا.ألحيثألوةتدألو  وحألولد دمأل  أل هدأل" فدألولةو ألف ألة او "ألوليه،نألاض فتألول وااأل  أل

.ألاةدد أل ددولأليدد هألولد و ددرألوتضددحألم أل1م ثدد ألةدد أل ددتألا ددتي ألةديدددرألضدد بأل دد ألولمدد،ل ألو  ددوةي
 ةويرألولتم يبألل ألتت  ألفدا ألتحديدألمانو أل ، رألفه،ألتضحددألا ،يلأل   ه،ألاتدواله،ألألول وااأل  ب

دة،ألحضددتألله،ألقي ألانديرأل  وتأل  ألفمضألول ت وتألف  لألةف،  أل ويهد،نألا لد ألةثوةد،أل   ألولدالرنألاون
أل.2ت ألفمدأل ل ألة ألتحديدألل يةرأل   ألاتف،دله،ألة ،فلألولد وي 

تحديدددألقيةتهد،نألا دد وألولد دااألولة دد ورأل"تد  ألول و دد، أللح يدرألضدد بألول ودااألاألألوم ووةلة:
 ويهدد،ألإلددد أل ةددد،لألوزقددد،لي ألاولااليددد،تألدا ألول  ددداعألإلددد ألدو ألول ددد ألولة  نيدددرأللو و دددرنألولتددد ألمث، يددد،أل
ولفدد،حثا أل ودد ألو ادددوقألتحتدد،جألولددد ألة و مددرااألا لددد ألو تةدد،دو أل وددد أل ددد ةألو تفددد، وتألةدهدد،:ألح، دددرأل

 قمتهد،نألولد أل ،ددبألم ألول ودااأليديألولمد د ألولدالرأللو وااألولت أل ،دتألتتنويدألفتنويدألقاتهد،ألاوت د،عأل
ولضد،فاأللةمددد ألولةمدد،ةوتألولدو ويددرأل دد ألولدالددرنألايد وأليضحددت ألم ألتهددت ألولدالددرألا ودد أل م دده،ألول و دد، أل

ألفة وقفرألإ دو وتألول وااألام ألياضعألله،ألةينو ألةموا أليضفاألتدواله،.
م أليؤ د ألأل ة،ألم ألقورألماأل ث ةألة،أليضمثد أل ويدأألةد أل ةيد،تألممألدداعألةد ألولة د ا ،تألالفددألةد 

 ةؤ  أل و أل ث ةألتدوالأألماألقوتأ؛أل ةثو ألول يبألاول ضرأل ةمددي أللهة،ألت اي ألة تو أل  ألولدح،األ
ماألولف اددنألةدد ألحيددثألولتد ث ألف،لماوةددلألولفيييددرألولة تو درنألاو ت دد،عألقددي ألاحددوتهة،ألولد ديددرألةدد ألدددد،دي أل

ةد،ألد دعألولد ألألاد وي نألياألة،ألمد ألول ألح د ألو دت دوةهة،أل د ألولغ،لدبأل د أل د يحرألة تةميدرألةميددرن
 فداأل"وال تددد،ن"أل د ألولغ،لددبألفهةد،ألايدداألةد،ألدددت أل ددأألولمثددا أل ود أل ةيدد،تأل فيد ةألةدهةدد،ألفح،لدرأل يدددةنأل
فيدة،ألول وااأل ،دتأل د ألولغ،لدبألت دت د أل د ألولةمد،ةوتألولياةيدرألاا داأل د ويحألولة تةدعألولةت ،اتدرنأل

 ألف،الحت د،دألولد أل ،ددبألم ألةمدد ألولدحد،األماألولف اددنأل د يعألولتود ألايداألةد،ألددت أل ددأأل دد ألواليتةد،
فه،ألماألف دني،أل  أل ثي ألة ألوزاق،تنألةة،ألت تبأل ويأأل د ألواليتة، ألف  لألةد، بألفة،ألله،ألة ألدا أل

أل في أل  ألحي،ةألولة تةم،ت.
ايدد، أل ،ةددلأل  د ألةهدد ألايداألم ألةددد،  ألولدحدد،األالألتتداو  أل دد أل دلألوزقدد،لي ؛ألةد،ألقدددألي مددلأل

د،أل د ألوزةد،  ألوز د  ؛ألولةد،اقألولتيألتتاو  أل يه،ألتو ألولةد،  ألتض بألول وااألف  لألم ث  ألودتد،ة 
 ة،ألم ألت و رألولد لألة ألمة،  ألتاو  ألولةمد ألول ، ألإل ألولةد،اقألولتيألالأليتاو  ألفه،ألقددألت دا ألم ود أل

                                                                 
 .403-404، ص م3001، 4، دار القاىرة، طنقود اخلالفو اإلسال يو –4العامل اإلسال ي، ج  وسوعو النقود ىف: (عاطف منصور م مدرمضان ) -2

2- 
Zarazir (M. Ahmad): The Exchange Rate of Fals in the Islamic Orient from Arabicization till 

the End of the Umayyad period, EJARS, Volume 7, Issue 2, December - 2017: pp: 161-179. 
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ةد ألول يةدرألولةد دادةألوقت د،دي،أللو ودااألولتديأل دديت ألضد فه،نألاددت ألف د لألةف، د أل د أل لد ألو ددتو أل
 ألولانديدرألولتد أل ضد وتأل ود ألول دد ألان ألاقيةرأل   ألول وااألة ألةديدرألول ألم  منألم د أل ل ألول ي

أل.1قي وا أل36ول ألأل9ولة   رأللو وااألاولت ألت واحتألمانوده،ألة،ألفي لأل
ا  أل فيلألولت  يدأل و ألولدا ألولةه ألول مأل ،دتألتومفأألول وااأل مةوتألة ، دةألله،ألدا يد،أل
 د ألولدددد، ألولد دددمأللودالددرألو  ددوةيرنألا دد وألفيدد، ألم ألضد فه،أل دد، ألفددان ألةموددا ألاةمدد ا ألةدد ألقفددلأل
ولدالدرنأل د، تأليد هألولد و درأللدفمضألول ودااألوزةايدرألولتد ألضد فتأل د ألةديددرألاف يدرألا ضد لأل ويهد،أل

ألد ااألةهةرأل ا أليويألت  يوه،.
هذه الدرا ة  تتباوص أحد ؛رز الفموس التى أُلرلت فى مديبة ؛لرية فى عهد المميفة 

وف ، وُ جص عميها بصوص مهمة غير مةلم(715 -705/  ه96 -86)الوليد ل  علد الممك
ت جيمها عمى الفموس التوى أُلورلت فوى هوذه المديبوة لاوكص مواص والمود  األ وىمية اخمور  

 لاكص عام، و وف بحاوص التعرف عمى أ لاب ت جيمها ومألموبها، فيما يمط:
لةة،ألمة ألفض بألول وااأل فدولألولاليدألمةي ألولةؤةدي  ؛ألوآلةد أل ُ جص فى هامش الوجه علارة -

فضدد بألول وددااأليددد،ألا ددقألولدددداألولةض دد لألول وي ددرألولاليدددألفدد أل فددددألولةودد  ألاتدد ألت  يدددأليدد وألوزةددد أل
 لو وي رألولاليدألفو في ألة ألمل ،بألول و ؛ألل فدألول األالمةي ألولةؤةدي  اا.أل

ولاليددأللمةيد ألولةدؤةدي ألف،لا د،  نألحيددثأللمةد أل فدددولأل ُ وجمت علوارة:وعموى ال؛وراز ارموور 
 مض، أليد،أل وةرألف،لا ،نأللوحثأل و ألولا ، ألف،لان ألولةاوابأل ددألولتدوال.

ل دتأل  د ألقي وادد،  ألألاف يدرولد لم ألتضدد بألفاألاألول ودأل فد، ة:أللان  ُ وجص فووى هوامش ال هوور: -
  .ألاول ديدأليد،ألت  يلألقيةرألان ألول ودااأل ويهد، ألإ ألول د،يعألفدي ألا و ألا ونأل   ألل   ي ألقي ا، أل

ولدو  دددي أل دددد ألا دددادألان ألةمددد ا أللو وددددااااألايددداألةددد،ألثفدددتأل اددد هألةدددد أل دددولألد و دددرألةثدددلأليدددد هأل
 ولدة، جنألا  ل ألول د ألولت أل ض لأل ويه،ألمانو ألول واانأل  أل ت ةألالح رألل ت ةألولد و ر.

 ؛رز الفموس
ت عمى عّدة ؛ورز مو  الفمووس أُلورلت فوى مديبوة تتباوص الدرا ة البصوص التى ُ جم

 :2؛لرية، وُ جص عميها الوز  الماص لها لالقيرا؛، وتمنمت فى ؛رازي 
                                                                 

، رلموعلو 4، طمنّيات حناسيو أ ويو جديدة  ن رلموعو خاصّو  سامهو ىف إعادة نظر ىف منّيات زلالد الرلام: (نايف جورج القسوس)القسوس  -2
 .330:  304، ص م3001الدكتور نايف جورج القسوس ىف  تحف البنك اوىلي اوردين للنّميات،  نرورات البنك اوىلي اوردين، اوردن، 

-Balog. Paul, Umayyad, 'Abbasid and Tuunid Glass Weights and vessel stamps,  American 
Numismatic Society, New York, 1976, no, 18, 75 : 85, 152 : 157, 218 : 220, 260 : 264. 

َيود -1 ، مدير مت ف البنك األهلي األردني للنميات الذي تفضل بالسماح ل  بدراسة م موعة كل الشكر والتقدير للسيد الدكتور حسر ال
مر الفلوس م فوظه لدي م بالمت ف وإمدادي بصور ل ا، والت  ت مل نفس أرقام الفلوس الت  نشرها الدكتور نايف القسوس، في كتابه 

 )نميات ن اسية(، وأرقام ا مرفقه مع لوحات الدراسة.

http://numismatics.org/digitallibrary/results?q=creator_facet:%22Balog,%20Paul%22
http://numismatics.org/digitallibrary/results?q=publisher_facet:%22American%20Numismatic%20Society%22
http://numismatics.org/digitallibrary/results?q=publisher_facet:%22American%20Numismatic%20Society%22
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 :أل أل ترأل   ألقي وا، .16 وااألدضح، يرألان أللألال؛راز اخوص
 :أل أل   ي ألقي وا، .22 وااألدضح، يرألان أللألال؛راز النابط

 وفيما يمط تفصيص هاذي  ال؛رازي :
يحت دألةتح ألولفد ألوزيويألوز دديأل :(  تة عار قيرا؛ا  16فموس ُبحا ية وز  )ال؛راز اخوص: 

 وداأل  د ألةة،ثدلألأل2 دا ةأللدأنألا د ل ألد د ألإيوديشأل1لودةي،تألف واألةد ألولدحد،انألد د ألول  داا
Dr. Busso Peus Nachfلدأ؛ألادض د أل د ألةدنودأل

3
 وداأل  د ؛أل ضد لأل وديأليد هألول ودااألوزةد ألةد أل 

 أل ددترأل  دد ألقي وادد، نأل16ي ددا ألان ألول وددااأل دددألولتدددوالأللألول وي درألولاليدددألفدد أل فدددألولةود ألفدد  
أل :2نأل1نأل  لأل2نأل1د ااأل ت،ف،تأأل ية،أليو للاحر

 الفمس اخوص:  بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -1
 الظ ر الوجه

 مركَال
 ال اله

 اال اهلل  
 )و(حدُ

 (د ى)ىىم م

 (ل )رسو
 اهلل

 ( ست عشر قيراطاً طبريةالذ( يضرب) بس و لىى)ىىالف  وزن المؤمنير بالوفا()أ(مر عبداهلل الوليد )أمير  ال امش 
 

 

 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، ؛ مر الن اسمعرب فلس أموي( 2لوحة )
، رقم ال فظ  مت ف البنك األهلي األردني للنميات مم. 28القطر: ، جم 4.0الوزن: ، م(725 -705ه/ 96

 .513، رقم 423؛ القسوس، نميات ن اسية، ص 513

                                                                 
 .231،  تحف البنك اوىلي اوردين للنميات، رقم 231، رقم 141ص  منيات حناسيو،: القسوس -2

2-
 Ilisch, Sylloge Numorum Arabicorum, Tubingen, p. 32, no. 324 – 329. 

3-
 Dr. Busso Peus Nachf, Auctions 407-408, 7-9 November 2012, lot.1331. 

 أسد رابض
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 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق، عمل الباحث2شكل )

 الفمس النابط:  بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -2
 الظ ر الوجه

 مركَال
 ال اله
 اال اهلل
 )و(حدُ

 (د ى)ىىم م

 (ل )رسو
 اهلل

 ستة عشى)ىىىر قيراطاً( طبريةالذ( يضرب بس و الفل  )وزن عبداهلل الوليد أمير المؤمنير بالوفاأمر  ال امش
  

 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، ؛ مر الن اسمعرب فلس أموي( 1لوحة )
 مم. ...القطر: ، جم 3.37الوزن: ، م(725 -705ه/ 96

Dr. Busso Peus Nachf, Auctions 407-408, 7-9 November 2012, lot.1331.   

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق، عمل الباحث1شكل )

 أسد رابض

https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
https://www.numisbids.com/sales/hosted/peus/407/image01331.jpg
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يحت دألةتح ألولفدد ألوزيوديألوز ددديأل ( عاري  قيرا؛ا :20ال؛راز النابط: فموس ُبحا ية وز  )
 وداألةة،ثدلأللددأنألأل2إيوديش دا ةأللهد نألاد دد ألأل1لودةيد،تألفمدد ةأل ودااألةد ألولدحدد،انألد د ألول  داا

نأل3ادد  ألزالألة ةأل واأل   ألةة،ثلأللهة،أل ض لأل ويه ألولان ألولةضحدددألل د  ه،ألل  د ي ألقي واد،  
أل–أل8نأل7نأل6نألنأل5نأل4نأل3نأل2:أل ددددا ألدمدددد ضأللد ددددااأل ت،فدددد،ته ألا ددددا ي أل يةدددد،أليو للاحددددر

  :8نأل7نأل6نأل5نأل4نأل3نأل2أل:  ل
 الفمس اخوص:  بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -1

 الظ ر الوجه
 مركَال

 داخل دائرة
 مسننة

 ال اله
 اال اهلل  

 وحدُ

 م مد 

 رسول 
 اهلل

 .عشرير قيرطاً  طبريةالذ يىى(ىىضرب بس و الفل) وزن أمر بضرب الفلوس عبداهلل الوليىى)ىىد أمير المؤمنير( داخل دائرةال امش 
 

 

/  ه96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، ؛ مر الن اسمعرب فلس أموي( 3لوحة )
 م فوظ بأحدي الم موعات الخاصة مم. 10القطر: ، جم 3.60الوزن: ، م(725 -705

 
 

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث3شكل )

                                                                 
 .243 - 244، رقم 140 - 106ص  منيات حناسيو، القسوس: -2

2-
 Ilisch: Sylloge, p. 32, no. 313 – 318. 

كل الشكر والتقدير لؤلستاذ الدكتور عاطف منصور م مد رمضان، الذي تفضل بإمدادي بصور ل ذا الفلس الم فوظ بإحدى  -3
 الم موعات الخاصة.

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 
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 الفمس النابط: بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -2
 الظ ر الوجه

 مركَال
 داخل دائرة

 ال اله
 اال اهلل
 وحدُ

 دىىىم م

 رسول
 اهلل

)أمر بضرب الفلوس عبد( اهلل الىوليد )أ(مير  داخل دائرةال امش 
 )المؤمنير(

 )عشرير قيراطاً( طبريةالذ يضرب بس و فلى( ىال )وزن
 

 

ه/ 96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، ؛ مر الن اسمعرب فلس أموي( 4لوحة )
؛ القسوس، 525؛ مت ف البنك األهلي األردني للنميات، رقم ال فظ  مم 29القطر: ، جم 3.7الوزن: ، م(725 -705

 .525، رقم 420نميات ن اسية، ص 
 

 

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث4شكل )

 الفمس النالث:  بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -3
 الظ ر الوجه

  داخل دائرة مركَال
 ال اله

 اال اهلل  
 وحدُ

 د ىىىم م

 رسول 
 اهلل

 عشرير قيراطاً( طبريةالذ يضرب بس و الفل )وزن )أمر بضرب الفلوس عبداهلل الىوليد أمير المؤمنير( داخل دائرةال امش 

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 
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ه/ 96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، مر الن اس ؛معرب فلس أموي( 5لوح)
؛ القسوس، 521؛ مت ف البنك األهلي األردني للنميات، رقم ال فظ مم 10القطر: ، جم 4.1الوزن: ، م(725 -705

 .521، رقم 409نميات ن اسية، ص 
  

 كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث( تفريغ  5شكل )

 الفمس الرالع: بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -4
 الظ ر الوجه

 مركَال
  داخل دائرة

 ال اله
 اال اهلل  

 وحدُ

 د ىىىم م

 رسول 
 اهلل

 عشرير قيراطاً  طبريةالذ يضرب بس و الفل وزن )أمر( بضرب الفلوس عبداهلل الىوليد أمير )المؤمنير( داخل دائرةال امش 
 

 

ه/ 96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، ؛ مر الن اسمعرب فلس أموي( 6لوحة )
؛ القسوس، 524؛ مت ف البنك األهلي األردني للنميات، رقم ال فظ  مم 29القطر: ، جم 4.5الوزن: ، م(725 -705

 .524، رقم 420ن اسية، ص  نميات

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 
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 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث6شكل )

 الفمس المامس: بصوص كتالاته وبقواه كالتالط: -5
 الظ ر الوجه

 مركَال
  داخل دائرة

 ال اله
 اال اهلل  

 وحدُ

 د ىىىم م

 رسول 
 اهلل

داخل ال امش 
 دائرة

)بضرب الفلوس( عبد اهلل الىوليد أمير أمر 
 المؤمنير

 عشرير قيراطاً  طبريةالذ يضرب بس و فلىىال وزن
 

 

ه/ 96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، مر الن اس ؛معرب فلس أموي( 7لوحة )
؛ القسوس، 526؛ مت ف البنك األهلي األردني للنميات، رقم ال فظ  مم 10القطر: ، جم 4.6الوزن: ، م(725 -705

 .526، رقم 420نميات ن اسية، ص 

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 



 م9102، العدد الثاني، مصر – اإلسالمية املشكوكات مركز جملة

 

761 

JINCE, Issue No. 2 ( 2019 ) 
 

 

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث7شكل )

 الفمس ال ادس: بصوص كتالاته وبقواه كالتالط: -6
 الظ ر الوجه

 مركَال
  داخل دائرة

 ال اله
 اال اهلل  

 وحد)ه(

 د ىىىم م

 رسول 
 اهلل

 داخل دائرةال امش 
)أمر بضرب الفلوس عبداهلل الىوليد أمير 

 المؤمنير(
 عشرير قيرطا طبريةالذ يضرب بس و الفل وزن

 
 

الوزن: ، م(442 -402ى/ 63 -53الوليد زن عبدادللك )،  ن عهد اخلليرو زدون تاريخ ضرب طربيو،  ن النحاس ؛ عرب فلس أ وي( 5لوحو )
 .244، رقم 106؛ القسوس، منيات حناسيو، ص 244؛  تحف البنك اوىلي اوردين للنميات، رقم احلرظ  م45القطر: ، جم 2.0

  

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث8شكل )

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 
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 الفمس ال الع:  بصوص كتالاته وبقواه كالتالى: -7
 الظ ر الوجه

 مركَال
  داخل دائرة

 ال اله
 اال اهلل  

 وحدُ

 د ىىىم م

 رسول 
 اهلل

 عشرير قيراطاً  طبريةالذ يضرب بس و الفل وزن أمر بضرب الفلوس عبداهلل الىوليد أمير المؤمنير داخل دائرةال امش 
 

 

ه/ 96 -86الوليد بر عبدالملك )، مر ع د الخليفة بدون تاريخ ضرب طبرية، مر الن اس ؛معرب فلس أموي( 9لوحة)
؛ القسوس، 523؛ مت ف البنك األهلي األردني للنميات، رقم ال فظ  مم 10القطر: ، جم 5.1الوزن: ، م(725 -705

 .523، رقم 409نميات ن اسية، ص 
 

 

 ( تفريغ كتابات ونقوش الفلس السابق. عمل الباحث9شكل)

وحتاتألي هألولا نألة ألول وااأل و ألد ااألةهةرألم دتألم ألول وااألولت ألضض فتأل ولأل
ولة حورألوزال أللوتم يبأل  أل هدألولدالرألوزةايرألضض فتألفان ألةضحددألاةموا ألة ألقفلألولدالرنألاحت أل

ولت ألا وتد،ألتضحددألمانو ألأل-ول ألوآل -تو ألولد ااألي ألوزال ألوآل ألتمدألي هألول وااألولت ألتحةل
دويرأل ةويرألولتم يبنألاي وأليفض نألدا ألول وااألولةؤث أل  ألةدداةرألولتددوالألولد ددمأل د ألول وااأل  ألف

ألولدالرألو  وةيرألاياضحألويتة، ألول و ، ألف  لأل ،األفه،ألافتحديدألول ي ألولانديرألله،.
ولة دةددرأل ددإ أل ةيدد،تألول وددااألولتدديألا ددوتألوليددد،ألةدد ألألاز ددف،بأل ثيدد ةألتدد أل دد دألفمضدده،أل دد 

ألولم  ألوزةامألفح،لرأل يدةألالألتمايد،ألةؤ  ألدقيقأل  ألوزانو ألولت أل ،دتألةدت  ةأل يألتو ألول ت ةأل

 نقشيوجد 
 لسعف نخيل 
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ف،لتحديددألال د ألفد و درألةد،ألدض د ألةد أل دد أل
ن ، يدددرأل ض  ددددتأللددددان ألول وددددااألا ضدددد لأل ويهدددد،أل
وزانو ألول ، ددددددددرألفهددددددددد،أليتفددددددددي ألم ألول دددددددددي ألولانديدددددددددرأل
ولةض د ورأل ود ألولدةدد، جألةحدلألولد و درأللدد ألت د أليدديأل
دةدد،أل ،دددتأليدددد، ألمانو تمدد،  أل ويهدد،ألاون  ألولاحيدددةألولةض

أل36األأل9م ددددددد مألتدددددددان ألفهددددددد،ألت واحدددددددتألةددددددد،ألفددددددددي ألل
 .ألاة،ألا دألحت ألوآل ألة ألي هألول د أليمادأل1قي وا

ولد أل تد وتألت،ليدرألل تد ةألولد و درنألإ ألم ألمقدد أل ددد رأل
دض دد تألتحةدددلألول يةدددرألولانديددرأللو وددداانأل ،ددددتأل ددد أل
ة دددد ألةددددد أل هدددددأل ،ةدددددلألول ددددد وجألم دددد،ةرألفددددد ألنيددددددأل

يدددددنألاد ا ددددده،أل99أل–أل96ولتدددددا يألولدددد مألتددددال أل
أل  :12 نأل  لألل12للاحرألأل2 ،لت،لي

هألول د رألولةضحددألحيثألإ ألولان أل و ألي 
ة ألقفلألو دو ةألولة ديالرأل د ألو قودي ألف  فمدرأل  د أل
قيدددد وانألاولةوحددددددألم أليدددد وألولدددددان نألاوزانو أل وددددد أل
ول وددااألةحدددلألولد و دددرألةضحددددألفددد،ل ي وانألايددد وأليددددلأل
 ودد ألو تفددد،األوزقددد،لي ألولتدد أل ،ددددتأل ،ضدددمرأللودالدددرأل

اةده،ألةديدرألاف يرأل ضماوألول اة،ديرألفدد، ألانديألةت ،فأنألإ ألولث،فتألم ألة  ألاةمد ألفودألول ، أل
لح  ألولدالرألول اة،دي.ألاي وألية  ألوال تة،دأل ويأألإ وألح،الد،ألةم  رألد فرألوزانو ألولة دت دةرألاولتد أل

ألو تة تأل ولألح  ألولدالرألو  وةيرألول ألان ألولةث ،لألول اة،دي  أل
تحةددلألول ودددااألةحدددلألولد و دددرألد دددااألةهةدددرنأليتضددحألةدهددد،ألم أل دددلألةددد ألي،ة ددديألولا دددأأل

  ألضفاألداألةضحددألاة  األ ي ،لأل  ،لرألة  ادة؛ألافضفاألي هألولد ااألألاولده ألتوقي،
ألد دألم ألي هألول وااألتحةلألد ي ألاوضحي :

                                                                 
رلموعلات  تحلف الرلن اإلسلال ي زالقلاىرة،  طبعلو دار الكتلة ادل لريو، ، صلن  السلكو يف ف لر اإلسلالمف مي)عبد الرحمر ف مي م مىد(:  -2

 .15م، ص 4624القاىرة، 
 .48، ص صنج السكةف مي:  -1

Balog, Umayyad, 'Abbasid, no, 18. 

 أمر أ امو)ووه(
 ل  زيد ميزا 
 فمس أرلعة
 عار قير)ا(؛

 

( صن ة زجاجية لوزن الفلوس مر العصر 20لوحة)
فترة تول  أسامة بر زيد التنوخ   ترجع لمصر ف  األموي؛

 قيراط؛ 24س ل علي ا الوزن  ،عامل الخراج ب ا
Balog, Umayyad, 'Abbasid, no, 18. 

 

عمل  ،( تفريغ كتابات ونقوش الصن ة السابقة20شكل )
 الباحث

http://numismatics.org/digitallibrary/results?q=creator_facet:%22Balog,%20Paul%22
http://numismatics.org/digitallibrary/results?q=creator_facet:%22Balog,%20Paul%22
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 دديغرألةددد أل ددي أل ددده،دةأل الووبص اخوص: ُ وووجص فوووى مركوووزظ الوجوووه وال هووور محتوووواه:
ةحةددأل  دالألول نألاةددلالأليد وألولدداألاوضددحألأل–ولتاحيددألاول  د،لرألولةحةددملألالألولدأألإالألولألاحددهأل

إ أل ض وتأل يغرأل ه،دةألولتاحيدأللالألولأألوالألولألاحدهألالأل  ي أللأ ألةد ألة وحلألولتم يبنألألاة  اد؛
ايد،أل ، ألت  لأل ه،دةألولتاحيددألةتفا درألف،ل  د،لرألولةحةديدرنألايد ألولتديألالألي دحألإ دو ألولة دو ألوالأل

ةدد ألفهد،نألا يهدد،ألتد  ي أللوةتمدد،ةوي ألولةتفمدي أللهدد هألول ده،دةألفةدد،أليد ة ي ألفددأألديدده ألةدد ألوتفد،عألزالدد ألوز
ألا د ألولة ،ل رأل  ألإ  ،دألوزانو ألولت ألت ألإق و ي،ألة ألقفلألول وي رألول   يأللوة وةي .

 :اخوص زال؛وورا:أل دديألأموا الووبص النووابط: فُ ووجص فوى هاماووى ال هوور والوجووه ومحتوواه
 وتة عاور  ؛لريوةالوذ)ظ( يألورب لس و الفم )أمر علداهلل الوليد أمير المؤمبي  لالوفا &  وز 

حيثأليض ه ألةحتا ألي وألولداأل ددألق و تأألف  لألةتت،لينألا يأألمة ألةف،  ألة ألقفلألول وي رأل  قيرا؛ا (
ألف،لا ، أل ددألولتم،ةلألف،ل وااأل  ألةديدرألاف يرألفان أل ترأل   ألقي وا، .

 )أموور لألوورب الفموووس علوود اهلل الووووليد أميوور المووؤمبي  & وز  وفووى ال؛ووراز النووابط: 
حيثأليض ه ألةحتا ألي وألولداألميض، أل ددألق و تأألعاري  قيرا؛ا (.  ؛لريةالذ)ظ( يألرب ل سو فمووال

ف د لألةتتد،لينألا يدأألمةد ألةف، د ألةد ألقفدلألول وي ددرألف،لا د، أل دددألولتم،ةدلألفد،ل وااأل د ألةديددرألاف يددرأل
ألفان أل   ي ألقي وا، .

 ولليا  الهدف م  ت جيص تمك البصوص  وف بباقاها لالترتيب ح ب ورودها عمى الفموس:
 :مركَ الوجه 

)ال  :ايد ألة أل ه،دةألولتاحيدأل يغرألاوحدةلألي  ضألوت  تأل ةيعألول وااألةحلألولد و رأل  ألت
نأل د وتأل ود ألةمدد ألول ودااألفمددألولتم يدب  ألثوثرألم ا ؛ألاي هألول ديغرألوحده(  / إال اهلل / اله

ألر.  ،يلألت د ألول   ألاولم يدةألو  وةيألاي ألتتضة 
)أموور علووداهلل الوليوود أميوور المووؤمبي  لالوفووا(،   د ألولادد ونألوزالأل ضد وتأل فدد، ة:هووامش الوجووه: 

حيثألوت  تأل)أمر لألرب الفموس علد اهلل الووليد أمير المؤمبي (   اولا ونألولث،ديأل ض وتأل ف، ة:
  ) أموور، علوود اهلل الوليوود أميوور المووؤمبي (د دااأليدد،ةشألولا ددأأل دد ألوحتاويهدد،أل ود ألول وةدد،تأل

قد و ألاتد يد ألةد،أل دي تينألاتد ألت  يددأل لد ألفد  ألا وةرألمة ألت  لأللتحديدأل ،حبألوزةد ألولةف، د أل د ألإ
 ضد لألفمددي،ألةف، د ةألل ددبأل و ديألثد ألو د ألول وي ددرألثد ألل دبأل و ديأل  دد نألايدد،ألةح،الدرأللو دتألودتفدد،هأل
ولةتم،ةوي ألول أل  األ د،حبألوزةد أل ديألي ت دبأليد وألوزةد ألث درألفدي ألولةتمد،ةوي ألاتد يد و ألةف، د و أل

ألله وألوزة ألوحت وة، ألل ،حفأألماألييفرألا ا ، ألةدأ.
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دة،ألو ت، ألل في ألة ألمل ،بألول و رأللهة،ألة ،درأل ال ألي ت ألول وي رألولاليدألف   ألو ةأأل  األاون
ايد و ألولو فد، ألةتمد،  أل ودد أل) علود اهلل، وأميور المووؤمبي (، اداللدرألاوضدحرأل ود أل د،حفهة،ألايةدد،
 نألايفددددداألم ألول وي ددددرألولاليدددددأليددددد،ألم ودألم أليددددد   ألرضلللللي اهلل عنللللومدهةدددد،أللو وي ددددرأل ةدددد ألفدددد ألول ادددد،بألل

تم،ةوي ألفه هألوزان ألولة   ةألة ألقفوأألف دأألول وي رألول د  يألامددأألةض د أللهد هألوزانو ألايداأللد أليد ة ألولة
فدود ألزحدددألةدد أل  يتدأنألامدددأألي تدددمأل د أل دلددأألاضددفاأأللوةمد،ةوتألفددي ألولددد،األف،ل وي درأل ةدد ألفدد أل

ألول ا،بألول مألي تدمألفأأل  ألمل ،فأ.
ا دد أل )لالوفووا(، زالاو تو ددتألد ددااأليدد،ةشألولا ددأأل دد ألا ددادألول وةدد،ت:أل دد ألولادد ونألو

اميةيدرألت د يوه،أليتضدحألةدد أل دي،قألولمفد، ةألد  ده،:أل  د ألولادد ونأل  )لألورب الفموووس(ولاد ونألولثد،ديأل
حيدثأل  د أل وةدرألف،لا د،أليدد،أللحدثألولةتمد،ةوي أل)أمر علداهلل الوليد أميور الموؤمبي  لالوفوا(  وزال:أل

ألفأ.له هألول وااأل و ألواللتنو ألف،لان ألولةضحددأل و ألول وااألا د ألو  ولأل
ا يهد،ألتد أل)أمر لألرب الفموس علد اهلل الووليد أمير المؤمبي (، فيدة،أل ي،قألولمف، ةألولث،ديدر

ايد،ألت  يدأل و ألم ألوزةد ألةضحدددأل)أمر لألرب الفموس(، تحديدألداعألوزة ألف  لألةف،  ألحي أل   أل
اة  ددا أل ودد ألول وددااألايدديألولةض ددد ألاندهدد،ألفةدد،ألتحةوددأألةدد ألد دداانألا فةدد،ألي ددا ألولة  ددادألةددد أل

ضض فتأل  أل ت ةألنةديرألم فقأل)عاري  قيرا؛ا (  هألولمف، ةألم ألول وااأل  ألولا ونألولث،ديألان أل ولألي
اولدددليلألم ألوزةدد أل دد ألولادد ونألوزالأل ضدددت أل) ووت عاوورة قيرا؛ووا (، ةدد ألول وددااأل دد ألولة حوددرألوزالأل

ف،لا ،نألاياألةد،أليددلأل ود ألم أليدد، ألان أل د، ألةحدددو ألقفدلأل لد ألاتد ألود ، دأألماألوال دولألفدأأللدد  أل
ل وأل ،ل وي رألياألول مألمة أل  ألولة ةألوزالد ألفهد وألولدان ألايداألةد أليحدثأل د ألولةد ةألولث،ديدرأل ود ألة،  أل

ألولا ، ألفة،ألت ألتحديدهألة ةألث،ديرألة ألمانو ألل   ألول واا.
 :مركَ الظ ر 

ر وص  محمد /):أل يغرألول  ،لرألولةحةديرلألي  وت  تأل ةيعألول وااألةحلألولد و رأل  ألت
 ددرأللود دددااألولةمتدد،دألت دد يوه،أل ددد ألة  ددنألدهدد ألولة ددد ا ،تألايددد،ألة ،ل دد ألثوثددرألم دددا ؛ألاهلل(  /

أللودالرألوزةايرألاولةتةثورأل  أل ن ألة أل ا ةألو  وا.أل-ولدد،دي ألاولد وي -ول  ةيرأل
ولةد ا رألف ،دبألألراد ارألوال تو ألفي ألولا ونألوزالألاولث،ديألة ألي هألول وااألي ألولن   

 ددا ةألحياوديددرألز دددألألولدداألول تدد،في؛أل  دد ألولادد ونألوزالأل دد، تأل دد 
 وفضنألاة ألولةتاقعألم ألي ا ألي وألوز دألدض شأليد،أللي ةنألة أل ولدأأل
ولدد ألقددداةألول وي ددرألافا دددأألفةدد ألي ددد،ل ألمةدد هألولددد مأل ضدد لأل ددد أليددد،ةشأل

ألولا أألامة أل يأألف،لا ، ألفأ.
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ا  ألولا ونألولث،دي؛ألدض  تألن   رألدف،ترأل ف، ةأل  أل  عألدفد،تيألا د رألول  دااألف ددأأل دم أل
ة أليييتأألمدأألي ةنأللداعألةمي ألة ألوز  ، ألولتيأل ،دتألةدت  ةأل  ألألد يلاألفيدة،أليفداو

ةديدرألاف يرأل  ألتو ألول ت ةألاي  حألمدأأل   ألولنيتا نألاي وألول  عألولدفد،تيألد دشأل ود أل
ألإ دو وتأل ثي ةألة ألول وااألولت ألض فتأل  ألةديدرألاف يرأل ولألولم  ألوزةام.

الوووذ)ظ( يألووورب س و الفمووو :)وز  ددد ألولاددد ونألوزالأل ضددد وتأل فدد، ة هوووامش ال هووور:
الوذ)ظ( يألوورب  سو فموووال )وز  ا د ألولاد ونألولثد،ديأل ضد وتأل فدد، ة: وتة عاور قيرا؛ووا (،  ؛لريوةل
 عاري  قيرا؛ا (. ؛لريةل
 ) تم تحديد وز  الفموس لو ) تة عار قيرا؛ا ، وعاري  قيرا؛ا 

دد و ألز ألم،لفيرألولةمد،ةوتألولد ديدرأل د ألتود ألول تد ةأل ،ددتألتمتةددأل ود ألولدان نأل دإ ألول ودااأل
 مد  أل يياألة أل د،  ألولدد، ألولد دمأل ، ألالفدألة ألوي ،دألمانو ألله،ألتضفاألولتم،ةلألفه،ألاتحددأل

ألقيةرأل   ه،نألا و ألي هألول وااألت ألتحديدألمانوده،ألف يةرأل ترأل   ألقي وا، ألا   ي ألقي وا.
ولمفد، وتألولة د ورأليدد،ألةهةدرألزدهد،ألتحدامألد دااألية د ألةد أل ولهد،ألو د،دةألولددد ألف د لأل

ولةت   رأل  ألولة  ا ،تألو  وةيرألاولةتمو رألف،ل وااألادا ي،ألاة ،دته،أل  ألأل ،ةلأل  ألولد و ،ت
ولةدداةددرألولد ديددرأللودالددرألو  دددوةيرنأل ةمددد ألولدو  ددي ألية دداوأل ددد ألد و دد،ته ألقضدديرألمانو ألول ودددااأل
اميةيته،ألفلألادا ألول وااألد  ه،نألات وياألولضا ألة أل ولألولد ااألولة  ورأليد،ألياضحألولدا أل

دويددرألة حوددرألتم يددبألولة ددد ا ،تنألاةدددمألويتةدد، ألول و دد، ألف دد لأل   دديألفهددد،ألولةهدد أللو وددااألةددد ألف
نألفددلألاتحديدددألمانو أل  ددةيرأللهدد،ألت دد  أل دد ألضددايه،أل دد أل دداقألولتددددواالتأل،ات دددي ي أللدددا ي،ألاقيةتهدد

ألولد ديرنألف انو ألةتم،  أل ويه،ألح بأل لألة تةع.
ةمت  ألفه،أل ، ألألاقدألت ألتحديدألولان أليد،ألد فرألول ألول ي وا؛ألاول ي واأل احدةألانديرأللأألقيةر

اندأألقفلألة حودرألولتم يدبأللثدوثألحفد،ت نألل د أل دولألو  دوحألولد ددمألولد مألقد، ألفدأألول وي درأل فددأل
=ألأل4أل×أل15لممألأل1قيدد واأل15ولةود ألفدد ألةدد او أل موددأأللم فددعألحفدد،ت نألا مددلألان ألولددد ي ألول دد  يأل

 نألاةد أليددد،أل دإ ألوزانو ألولة دد ورأل ود ألول وددااأل11حفدأألولددان ألول د  يأللوددد ي  أللوددد أللاحددرأل62
ألةحلألولد و رألتحةلألإ ، وتألةهةرأللمدةألم ف،ب:أل

                                                                 
، حتقيق: رجاء زلمود السا رائي،  نرورات النقود وادلكايي  وادلوازين هى(:2032المناوي )م مد عبد الرؤوف بر تاج العارفير بر علي. ت  -2

 .41، 14م، ص 4654(، دار الرشيد، العراق، 404وزارة الثقافو واالعالم، سلسلو كتة الرتاث)
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 .. عمل الباحث2(: توض  األوزان الت  كانت سائدة خبلل العصر اإلسبلمي22لوحة )

م أليد هألول وددااألإ وألةد،ألقضا دددتألمانودهدد،ألفد انو ألولددد وي ألفدد،ل ي واألاولحفدرنأل هدد ألمان ألةدهدد،ألإ أل
أل22حفدددر نألاولددددان أل ددد ألولادددد ونألولثدددد،دي:أل64=أل4أل×أل16قيدددد والأل16م ألولدددان أل دددد ألولاددد ونألوزال:أل

ألحفر نألفة،أليمد ألم ألانده،ألة ألحيثألول  و ياألم ف ألة ألان ألولد وي ألول   ير.82=أل4أل×أل22قي وال
اون وألح،الدد،ألضددفاألولة د،لرألم ثدد أل إددد،ألدحدد،الألةم  درألان ألول يدد واألول د  يألفدد،ل  و نأللدت  دددأل
ة أليلألوزانو ألولة  ورأل و ألي هألول وااألفد،لان ألول د  يألم ألفد،لان ألولم  دينألايدلألولدان ألولم  ديأل
ولدد مأل دد، أل دد،يدو ألت تودد ألقيةددأأل ثيدد و أل دد ألولددان ألول دد  ي ألم أليت ددقألةددعألولددان ألول اةدديألولدد مأل ددد، أل

ألو أل  ألولفودو ألولتيأل ،ضمتأللودالرألول اة،ديرألاو تة تألمانوده،ألة ت دةرأل يه،  ،يد

                                                                 
ُ اللوحة بما ورد عر  -2 تقي الدير أبو العباس )المقريَي؛ 33- 15، ص اإليضاح والتبيان :األوزان عند: بر الرفعةتم االستعانة في عمل هذ

، حققو وعلق عليو: سلطان زن ذىي  زن عيد ادلسمار، دار البرائر اإلسال يو، كتاب اووزان واوكيال الررعيو: (هى854ت  .أحمد بر علي
ادلكايي   جمعه )علي جمعه م مد(: ؛41، 14، ص النقود وادلكايي ؛ المناوي: 14 – 13ىل، ص 4135م / 3004، 4لبنان، ط -زًنوت

 .14:  46م، ص 3004القاىرة،  -القدس لإلعالن والنرر والتسويق وادلوازين الررعيو،
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ا فددألولد حة أل هةديألم ألألSauvaireتد،الأل ثي ألة ألولموة، ألي هألولة  لرنألاقدألوت قأل لألةد أل
أل2.1968م ألةتا دداألان ألول يدد واأليددداأللألMiles دد و  نألفيدةدد،أل  دد ألأل2.194ةتا دداألان ألول يدد واألل

ي ي ألول ميي أللةم  درألان ألول ودااألةحدلألولد و در؛ألةد أل دولألةد،أل ضد لأل.ألا ا ألدمتةدأل و أل1  و  
أل ويه،ألة ألقي ألانديرألاان ألول واألولح،ليألف،ل  وة،ت.

الوزن احلايل  الرلس م
 زاجلرام

الوزن ادلس   على 
 الرلس

وزن القًناط زاجلرام 
 جرام 0.461

وزن القًناط زاجلرام 
 جرام 0.4635

 0.461× قًناط  43 قًناط 43 جرام 1.0 4لوحو  4
 جرام 1.401= 

 04635× قًناط 43
 قًناط 43 جرام 1.14 3لوحو  3 جرام1.4155= جرام

 قًناط 30 جرام 1.30 1لوحو  1

 0.461× قًناط 30
 جرام 1.55= جرام

 04635× قًناط 30
 جرام 1.613=  جرام

 قًناط 30 جرام 1.4 1لوحو  1
 قًناط 30 جرام 1.3 2لوحو  2
 قًناط 30 جرام 1.2 3لوحو  3
 قًناط 30 جرام 1.3 4لوحو  4
 قًناط 30 جرام 2.0 5لوحو  5
 قًناط 30 جرام 2.3 6لوحو  6

 (: يوض  مقارنة بير األوزان المس لة عل  الفلوس واألوزان الفعلية ل ا واألوزان الشرعية بال رام .. مر عمل الباحث2جدول)

 هذا الجدوص م  ليابات يتألح أ : ولتحميص ما ورد فى
قيرا؛(  وزباهما أكلر لقميوص مو  الووز  الُمحودد  16وز  ) يةثوأأل و د، :ال؛راز اخوص: 

جوورام(،  3.104لالجرامووات وفوور اررام المووذكورة  ووالقا  لموووز  الاوورعط، ففووط الوورأظ اخوص:) 
، مراجووو 4.0خوص جووورام(  ليبموووا الوووز  الفعموووط الحوووالط لهمووا:) الفموووس ا 3.1488والنووابط: )
وهذا يعبى أ  الوز  هبا أكلر م  الوز  الارعط، ورلما يدص هذا عمى (  مراج 3.37والنابط: 

 أ  الوز  الم تمدم هبا الوز  العرفط.
 فقد جامت أوزابها الفعمية لالجرامات فى نىث حاالت: قيرا؛(  20أما الفموس وز  )

ف ويلألة ألولان ألولةضحددألف،ل  وة،تألا قألوآل و ألاند،ية،ألمقلأل الحالة اخولى: يمنمها فم ا  
 د و  ؛ألفيدةد،ألأل3.936 د و  نألاولثد،دي:أللأل3.88ولةد  ا ةأل د،ف ، أللودان ألول د  ينأل  ديألولد ممألوزال:لأل

 ؛ألايدد وأليددلألم ألمانو أليدد ي أل  و دأل3.7نألاولثد،دي:أل  و ددأل3.62ولدان ألول موديألولحدد،ليأللهةد،:لألوزالأل
تودد ألول تدد ةنألإ ألم ألولددد األولف ددياأل دد ألانديهةدد،أليضمدددألول و دي ألةضددفاا، أل ودد ألولددان ألول دد  يأل دد أل

                                                                 
 .15، ص صن  السكو ف مي: -2
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نألا قألول ت ةألولنةديرألات ثي ألولماوةلألولة تو رأل ويهة،ألة ألتو ألامي هألقدأليؤدمأل ةدا ي، ألفمضألول ي
ألول أل  دأل ةيرألة ألولان ألول مويأللهة،.

انده ألم ف ألف ويدلألةد ألولدان ألولةضحدددألف،ل  وةد،تألا دقأل الحالة النابية: يمنمها نىنة فموس 
 د و  ؛ألأل3.936 د و  نألاولثد،دي:أللأل3.88آل و ألولة  ا ةأل ،ف ، أللوان ألول   ينأل  ديألولد ممألوزال:لألو

 ؛أل  و دددأل4.6نألاولث،لددث:أل  و دددأل4.5نألاولثدد،دي:أل  و ددأل4.2فيدةدد،ألولددان ألول موددديألولحدد،ليأللهددد :لألوزالأل
ي ألمانو ألاي وأليدلأل و ألم ألمانو ألي هألول وااألول مويرأل ،دتألم ف ألة ألولان ألول   يألفد فرألقويورألاأل

ألةتا ارألفي ألمانو ألولح،لرألوزال ألاولث،لثر.
اند،يةدد،ألم فدد ألف ثيد ألةدد ألولددان ألولةضحددددألف،ل  وةدد،تألا ددقأل الحالووة النالنووة: يمنمهووا فم ووا  

 د و  ؛ألأل3.936 د و  نألاولثد،دي:أللأل3.88وآل و ألولة  ا ةأل ،ف ، أللوان ألول   ينأل  ديألولد ممألوزال:لأل
 ؛ألاي وأليدلأل و ألم ألمانو أل  و أل5.2نألاولث،دي:أل  و أل5.2الألفيدة،ألولان ألول مويألولح،ليأللهة،:لألوز

يدد ي ألول و ددي ألم فدد ألف ثيدد ألةدد ألولددان ألول ددد  ينألا فةدد،أليحةددلألإ دد، ةألولدد ألو ددت دوةهة،أل ددد ألوزانو أل
ألولم  يرأل  ألتو ألول ت ة.

وزانو ألول مويرأللو وااألةحدلألولد و درألاوزانو ألولة د ورأل ويهد،نألي دتحألألاي هألوال تو ،تأل  
ولف،بأللوت ،ؤلنأليلألوزانو ألولة  ورأل و ألي هألول وااألف،ل  و ياألة ألقفلألودو ةألول وي رألولاليدأل ،دتأل
  دد،نةألو ددت دوةه،ألدا ألولدددد أللوددان ألول مودديأللهددد، ألم أليدديألمانو ألةتاو  ددرألةددعألولددان ألول موددينألال ددد أل

ألرألان ألول ي واألولة  ا نأل   يألم أل   ي.ت تو أل يألقية
ويترتب عمى ذلك  ؤاص وهوو هوص القيورا؛ الممصوص لووز  الفمووس هوو بفوس القيورا؛ 

 الممصص لوز  الدراهم وغيرها؟؟
يدددد هألوزانو ألتمدددددألةددددد ألمالألو  دددد، وتأللدددد انو ألولتددددد أل ضدددد وتأللددددان ألول ودددددااألةددددد ألتم يدددددبأل

تألتحةدلأل دديغرألوزةد ألاولت  يددألحيدثأل ددفقألولة د ا ،تنألايد وألي  د ألت د يلألول وي ددرألولاليددأللمفد، و
الوذ)ظ( يألورب س و الفمو )أمر علداهلل الوليد أمير المؤمبي  لالوفوا&  وز  ولا ونألوزالألفمفد، ة:

 تة عار قيرا؛وا (، وال؛وراز النوابط لعلوارة: )أمور لألورب الفمووس علود اهلل الوووليد أميور  ؛لريةل
   قيرا؛ا (.عاري ؛لريةالذ)ظ( يألرب ل سو فمووال المؤمبي  & وز 
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اول مأليؤ دألم ألول وي رألولاليدألف أل فدألولةو أل ، ألةت،فم، ألل انو ألولةضحدددةألةد ألقفودأأللو ودااأل
  ددألما دألفمددضألولةدؤ  ي ألمدددأأل د، أليةدد ألف،لف دد،لأل يتدد،الألقفضددرأل ي دال:ألف دد أليد ه أل ي ددال:ألف وددانأل

أل.1 ي ال:ألندأل يه،أل إد ألت فح
ااأل  ألتو ألول ت ةألالفدألة ألولة و مرألاف،لدد ألول ألميةيرألتو ألولد ااألولةضحددةأللان ألول و

ولت، ي يددرألل تدد ةألضددد فه،نأل د دددألم أليدد هألول تددد ةأليدد أل دد ألفددددوي،تألة حوددرألولتم يددبألام ألوزانو ألاول دددي أل
ولد ديددرألولة ددت دةرأللدد ألت دد ألقدددألو ددت  تألفمدددنأل ةدد،ألم ألةمددد ألو  دد، وتألولت، ي يددرألاولد و دد،تألولتددد أل

م ثدد ألفت دددوياألولضددا أل وددد ألول يتدددي ألتةددتأل وددد ألولة دد ا ،تأل ددد ألة حوددرألولتم يدددبألوزالدد ألويتةدددتأل
وز ود أل د ألول يةددرألوالقت د،ديرلولدد،دي ألاولدد وي  نألالدد ألتد دألإالألإ د، وتألف دديارأل د ألميةيدرألتم يددبأل
ول واانألاة أل ولألي هألولد ااأليتفي ألم ألواليتة، ألفتم يبألول وااألاتحديدألول ي ألولانديرألله،ألل أل

ألي لأل  ألوزيةيرأل  ألولدد،دي ألاولد وي .
اياألة،أل يتضحأل  ألولتم ضأللةديدرأل-ألولض بألميةيتأأل ، رأللدمألول وي ر ة،ألم أللة ، أل

 ة ، درألوزحدوثألول ي، يرأل  ألتو ألول ت ةألاة،أل ض  ألة ألةح،الرألولاليدأل نلألم يأأل وية، ألأل-ولض ب
  ألااليرألولمهددألاتاليتهد،ألالفددأأل فددألولمنيدننألايداألةد ألوز دف،بألولتد أل دي تأللمدنلألولاليددأللمةد ألفد أل

 د ألااليدرألولةديددرألولةددا ةنألحيدثألما، دأأل ثيد ألةد أل امألولد ممنألال د أل ةد أليددأل93 فدألولمنينأل درأل
ف أل فدألولمنينألمفيألم ألي وعأل  و أللأأل يأل د أألفيمرأل غضبأل ويأألولاليدألا د،دألي تد ألفدأألثد ألو ت د أل

 ةدد ألولاوضددحألمدددأألحدد،الألضددفاألوالقت دد،دألولدددو ويأل دد ألوز ددد،دألولتدد أليتدددال ألألن2فمنلددأأل دد ألولةديدددر
ألدته ألا  ، ته ألو دو يرأل  ألتو ألولةد،اقألولةهةر.ح ةه،ألمفد،ؤهأل ف ونألة ،

ايفددداألم ألولةاقددعألولةتا ددداأللةديدددرألاف يدددرألفددي ألدة دددقألولم، ددةرألوزةايدددرألافيددتألولة دددداأل
ولااليدرألولتد أل دد، أل ويهد،أل دد ألتود ألول تدد ةأل دوية، ألفد أل فدددألولةود نألح ددبأل اويدرألولفغدددودمألولد مأل  دد أل

فويدةألةاورأل و ألولفحي ةألولةم ا رألفه،ألاي ألة ألم ةد،لألوز د أل د ألاد  ألولغدا نألفيدهد،ألألَ؛َلريَّة:م ل
.أليداألولد مأل مدلألول وي درألولاليددأليهدت أل3... ي، ألا  ل ألفيده،ألافدي ألفيدتألولة دداافي ألدة قألثوثرألم

فد  أألفضفاألمانو ألول وااألتو ألول يرألولد ديرألولة تفارأل  ألولغ،لبألف ةها ألولد،انألايفدمأل  أل ةويرأل

                                                                 
  لر،  -أزلو الرضل  إزلراىيم، دار ادلعلارف، حتقيلق: زلملد 3ج، تلاريخ الرسل  وادلللوكهىى(:320 – 114م مىد بىر جريىر الطبىري)) الطبىري -2

ىلل )دراسللو 413 – 31الروايلات التارييلو يف كتلاب العقللد الرريلد ادلتعلقلو زاخللرلاء او لويٌن علي)م مىد حسىير معلىم(:  ؛163، صم4633
 .415ىل، ص4145 – 4144،  اجستًن، جا عو أم القرى، ادلملكو العرزيو السعوديو، نقديو(

، ادلؤسسو ادل ريو العا و للتأليف والرتمجو 44سلسلو أعالم العرب م،442 – 402ىل / 63 – 53الوليد زن عبدادللك كاشف )سي دة إسماعيل(:   -1
 .25م، ص 4633والطباعو والنرر، 

، سلت ر  ع م البلدان لياقوت راصد االطالع على أمساء او كنو والبقاع، وىو هى(:739البغدادي)صف  الدير عبد المؤمر بر عبد ال ق ت  -3
 .546 - 545م، ص 4621ىل / 4141دلعرفو للطباعو والنرر، زًنوت، لبنان، 4، دار /ا3حتق: على زلمد الب اوي، ج
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لتةييددددنألولةددددد ألاوز ددددد،دألولتدددد أليتااليدددد،ألمفددددد، هنأل ي دددد،لأل  دددد،يلألة ،ديددددد،ألألن ددددوحألولد دددددمألةدهدددد،و 
ألولتم يضألفح  ألم يأأل وية، .

 )مكان ضرب الفلوس )طبرية: 
مةد،ألة د، ألولضدد ب؛ألةديددرألاف يددرأل هد ألةديدددرألةهةدرألالهدد،ألة ،دتهد،ألول ، ددرأل دولألولم دد أل
وزةامنألا ،دتألق فرأل ددألوز د ألاقدأل هدألولاليدألول ألوفددأأل ةد ألفد ألولاليددألفد أل فددألولةود ألفااليدرأل

نألا ، أليت  أل1وز د ألحت ألة،تألولاليد
ةدد ألاف يدددرألق، ددددةأللدددأنأل ةددد،ألم ألولاليددددأل

إلدددد ألول ددددد قألةدددد أل دددد،ائألفحيددددد ةأل دددديدأل
ق ددددددد و ألماودددددددقأل ويدددددددأألق ددددددد ألاف يددددددرنأل

ولةديددددددددرنألاتمددددددددد  ألوآل ألماولددددددددأأل ددددددددد أل
ةدا دددرألياودددقأل ويهددد،ألف و ددداي أل  فدددرأل

أل .1ولةدي،ل  يارأل
اقدددألفديددتألولةديدددرألقدد بألةديدددرأل
ول قرألول دم،ديرألاماوقألولح،  ألول اةد،ديأل

األو دددد ألاف يدددرأل ودددد أليي اديدددااألودتيفددد،
ولةديددددددرألإ  وةددددد، ألللةف وادددددا ألول اةددددد،ديأل
ايفددددد، يااألقي ددددد ألفمددددددألم ألفديدددددتأل ددددد أل
 هددهأل د ألول د  ألوزالألولةديودمنألافمددأل
ول تحألو  وةيألم فحتألاف يرألق دفرأل
 ددددددددددددألوز د ألممألولم، ددددددددددةرألو دو يددددددددددرأل

أل.2اولم   يرأللأ

                                                                 
 .144م، ص4652ىل/ 4102ادلملكو العرزيو السعوديو،  –، الرياض3حتقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبو للنرر والتوزيع، ط تاريخ،خياط)خليفة(:  -2
العفيفي ؛ 21، 21، ص 4م، ط3044، لندن،  ارس E-Kutub Ltdكتة   –إصدارات: إي  نقود إسال يو  ن فلسطٌن، عقل )م مد(: -1

زن العماد أن اوردنٌّ  ذكر؛ 133م، ص 3000ىل / 4134، 4اوراق شرقيو للنرر والتوزيع، ط  دينو إسال يو،4000وسوعو م )عبد ال كيم(:
ابر العماد)شى اب الىدير أبىي الفىبلح عبىد ال ىي بىر أحمىد بىر م مىد  ى ري: 42افتتحت عنوًة، إال طربيّو مت فتحها صلحاً وذلك عام 

  ، حتق: زلمود وعبد القادر اورناؤوط، دار ازن4، رللد شذرات الذىة يف أخبار  ن ذىةهى(: 2089 – 2031العكري ال نبلي الدمشقي 
 .433م، ص 4653ىل/ 4103، 4كثًن، د رق، زًنوت، ط

 
(أجناد الشام ومر ضمن ا جند األردن وعاصمته طبرية؛ عر: 2خريطة )

مدينة نصر  ، الَهراء لئلعبلم العربي،2مؤنس)حسير(: أطلس تاريخ اإلسبلم، ط
 .71، خريطة 242م، ص2978القاهرة، 
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ةد،لألوز د أل د ألاد  ألفويددةألةاودرأل ود أل فدلألا فدلألولادا ألةا دلأل ويهد،ألايديألةد ألم ألَ؛َلِرّيوُة:
ولغدا ألفيدهدد،ألافددي ألدة ددقألثوثددرألميدد، ألا دد ل ألفيدهدد،ألافددي ألفيددتألولة ددداألافيدهدد،ألافددي أل  دد،ألياةدد، نألايدد أل

أل. 2نألل  يارأل1ة تايورأل و ألولفحي ةأل  ضه،ألقويلألحت ألتدتهيألول أل فلأل غي أل مددهأل   ألولمة، ة
اي   ألوف ألحاقلألم :أل
لوز د ألةديدته،ألول ف مألاف يرأل
ايديأل ود ألفحيدد ةأل  فدرألولةدد، نأل
االهددد،ألوثدددد،أل  ددد أل   ددد ، أل دددد أل
  ضأل    ي ألماألثوثرألافه،أل
 يدا أل ، يدرألحد،  ةألاة ددتدفاه،أل
 ودددددددددد ألدحددددددددددداأل   دددددددددد ي ألةددددددددددد أل
ولةديددددرن...ألام ألفددد،ز د أل دددد، أل
ة دددددد  أليم دددددددابألولدفدددددديأل ويدددددددأأل
أليا دددددد أل وددددددد أل ول ددددددو ألا دددددددب 

  دددد ألةدددديو ألةدددد ألاف يددددرألألوثددددي
ةةدد،أليودديألدة ددقنألا ةيددعألةيددد،هأل

أل.أل2اف يرألة ألفحي ته،
حألوف ألحاقلألميض، ألولة ، ،تألول غ و يرأل   فودألول ، ألاةده،ألةاقعألاف يرألف،لد فرألألاقدألاض 

يددرألم فمددرألميدد، نألاةدد أل لوم، دةرألدة ددقألاةدد،ألحالهدد،ألميضدد، أل دد   ألم :أللألولة دد، رألةد ألدة ددقألولدد ألاف  
يرألول ألول ةورألثوثرألمي، ... اف  

ألاف ي رألاةده،ألول أل ا أليا ألاةده،ألول أل  فرأل3 نألام ألاق فرألوز د  
اةده،ألول أل   ،أليا نألاوز د ألم دغ ألم دد،دألول د، أل يقألة حورنألاةده،ألوليألفي ، ألة حوت، أل  ي ت، نأل

أل.4امق  ي،ألة ، ر...

                                                                 
اإلقليم الثالث طوذلا  ن جهو ادلغرب سبع ومخسون درجو ومخس وأرزعون دقيقو، وعرضها اثنتان وثالثون  )َطرَب ىف العرزيو مبعين قرز واختبأ( وطربيو ىف -2

ىل صلحاً على أن اف  نازذلم وكنائسهم، وقي  إنو حاصرىم أيا اً مث صاحل أىلها على أنرسهم 41درجو، فتحت على يد شرحبي  زن حسنو سنو 
، واجتمع اليهم قوم  ن شواذ )رضي اهلل عنو(ّلوه واستثىن دلس د ادلسلمٌن  وضعاً مث نقضوا ىف خالفو عمر وأ واذلم وكنائسهم إال  ا َجَلوا عنو وخَ 

الروم فسًن أزو عبيدة اليهم عمرو زن العاص ىف أرزعو آالف وفتحها على  ث  صلح شرحبي  وفتح مجيع  دن اوردن على  ث  ىذا ال لح زغًن 
 .30:  44م، ص 4644، دار صادر، زًنوت، لبنان، 1     ع م البلدان،اهلل ياقوت بر عبد اهلل(:  ال موي )ش اب الدير أبي عبدقتال؛ 

 .430م، ص 4663 نرورات دار  كتبو احلياة، زًنوت، لبنان،  صورة اورض، :ابر حوقل)أبي القاسم بر حوقل الن صيبي( -1
 .440ص  صورة اورض،ابر حوقل:  -3
 .444ص  صورة اورض،ابر حوقل:  -4

 
ألدمش والقدس(: تفصيل مر الخريطة السابة يوض  موقع مدينة طبرية بير 1خريطة)
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إ  أل ح دبألول اويدد،تألول د،ف رألةديدددرألاف يدرأل ،دددتأللهد،ألميةيددرأل فد مأل دد ألتود ألول تدد ةأللتةيددنأل
ةاقمهد،ألول غ و دينألايد وألةد،أل مدلألول وي درألولاليددألفد أل فددألولةود ألياليهد،ألويتة،ةد، أل فيد و ألاي مدلأل ويهد،أل

 لأل   يألف،لح،لرألوالقت ،ديرأل يه،ألايضعألةم،يي أللان ألول وااألفه،.أل ة،ألمحدألمفد،يأنألث أليهت ألف 
م ألةمد ألول اوي،تألولت ألتد،التألضفاألاتم يبألولد وي أل   تألم أليد، ألولد وي ألولاف يرألولت أل   أل

نألاولتددد أل ددد، أللهددد،ألدا أل يةدد،ألقفدددلألضدددفاألولدددان أل1مدهدد،ألثة،ديدددرألداوددددقألا  دد ألميضددد، ألمدهددد،ألم فمدددرألداودددق
ألول   يأللود وي .
ك عدة بقا؛ اللد مو  األاوارة اليهوا عو  درا وة فتورة حكوم المميفوة الوليود لو  علود وهبا

الممك ل  مروا  لتوأليح أهمية ما قام له مىص فترة حكمه، ولليا  األصىحات التى قام لهوا، 
 ومبها ألرله ل؛رز الفموس محص الدرا ة:

 ول وي درألولاليددألفد أل فددألولةود نألمالأل وي درأليوديألولح د ألفمددألولتحدالألول ،ةدلأللوددد، ألولد دددمألأل
و  دددوةيألولددد ألاددد ونألولم فددديألول ددد،لانألايددداألةددد،أليمدددديألم ألوال دددت  و ألوالقت ددد،دمألاولتاو دددقأل وددد أل

 ول  لألول ديدأللوة  ا ،تألاي ف ه،ألوزانو ألولة ت دةرأل ، ألة،ألنولأل  ألفدويتأ.
 ولد مأل-ولداألولة  لأل و ألي هألول وااألم ف ألدليلأل و ألو تة و ألو  وحألوالقت ،دمألأل

 د أل هددألولاليددنألامددأألةد،ألنولأليمةدلأل ،يددو أل ود ألإقد و ألول دد لألأل-فددمهألول وي درأل فددألولةود ألفد ألةد او 
 ألألاولان ألول ديدي ألفي ألولةتم،ةوي .ألأل

 وح،تألو تة، يدرألايدداألةدد،ألتفدعألول وي ددرألولاليددألإ ددوح،تألمفيدأأل فدددألولةودد ألوالقت د،ديرألفإ ددألأل
 دد ألمددأألمالدد ألول ،ددبألوال تةد، يألويتة،ةدد، ألا  ،يدرأل  دد، أليماديألولددد،األتد،قوتدأأل ددأألولة دد،د ؛ألحيدثأل ضأل

ايما أل ويه أل  ا ، ألولة ناةي ألول ي ألا د أللهد ألولح د ألول دحيألااودبألةدده أل دد أل دؤولألولدد،األ
نأل ةدد،أل2وز ددم، أل ودد ام اديأل ددلألضدد ي أل دد،د ألي ددا ألف دةتددأنألا دد، أليةد ألفد  ددأأل دديألوز دداوقأللي دد أل

 ث تألو  وح،تألولدو ويرأل  أل هدهألةثلألتمفيدألولا قألاويتة،ةأألفهد،ألافدد، ألولة ت د ي،تألامقيةدتألدو أل
اة ألوالد ،نوتأل  أل هدهأل و أل فيلألولةث،لأل  ألولم وقنألت ألة حألوز وضيألولن و يرألنأللوم نةألاولة دي 

 د، دأل ود ألو دتتف،بألألا ملأل لأل ،حبألم ضألة دؤاال أل د ألممأل  يةدرألت دعألدو دلألم ضدأنأل هد وألفددا ه
وزةد ألام يددألميضدد، ألإ دوحألاتدددي أل ةويددرألولد مألاةدمدتألوله دد ةألةد ألول يد ألولدد ألولةدد ألل ديألالألت ت دد أل
نأل3ولن و درألولدد ألوزيدددمألولم،ةودرأل ةدد،ألويددت ألميضد، ألف،ل  يددرألا دد، ألولاليددأليدداألمالألةدد أل ةدلألفيتدد، أللوضددي، ر

                                                                 
 .30- 26ص  اإليضاح والتبيان،بر الرفعة:  -2
 . 31الروايات التارييو، ص  علي:؛ 104، ص 4، ج تاريخ الطبري: -1
،  نرورات جا علو د رلق، سلوريا، واحلضاري السياسي او وي الع ر تاريخ زعرور إبراهيم وعلي أحمد:  ؛31، ص الروايات التارييوعلي:  -3

 .432م، ص 4663 –4662
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وتألةمددد ألم  ددد، ألولدالدددرألا دد، أل هددددهألةددد ألمدضدد أل هدددادألولدالدددرألوزةايددرأللةددد،أل دددهدهألةدد ألة اةددد،تأل دددة
 .أل1و  وةيرألالة،أل يأألة ألإ وح،تألاو مرأل ةوتألةمد ألوزقا، أل  ألولدالرألوزةاير

 يدد، ألإ دد، وتألت، ي يددرألد وتهدد،ألوليدد،ألولة دد،د ألتؤ دددأل ودد ألويتةد، ألوز دد ةألولة اوديددرألف  ددد،دألأل
،يدلألول ، ألف  لأل ، ألا دددمأل و داي ألاوز د ألف د لأل د،انأل دتي درألالحتددو ألولم دفي،تألفدي ألول ف

 مفدرألةددأأل د ألإف د، ألولاحددةألولدو ويدرأللةد،أللهد،ألةد ألميةيدرأل-ولم فيرأل  ألتو ألولةد،اق؛ألق، أل فدألولةو أل
فتاليدرألإةد، ةألوز دد،دألزفد،يدأألاو اتدأألماألم د ودألةد ألولفيدتألولة اوددينألأل- ف مأل  ألتثفيتألد د،ي ألولح د 

نيددددنألا ةدددد ألاوتفدددعألولاليدددددألم ددددوابألاولدددددهأل   دددددأل ددددددألدة ددددقألاوز د ألاحةدددداألولددد ألمفد،يددددأأل فدددددألولم
نألي هألاوحدهنألمة،ألولث،ديرأل إ أل2اولمف،انألمة،أل ددأل و اي أل  دألال أل ويأألم ،هأل وية، ألف أل فدألولةو 

 تبألولت، ي ألتؤ دأل و ألم ألولاليدألح،الألإف ونألة ،درألمفد،يأأل ،ليأل ،دبألتاليته أللوةد ألاوز د،دأل إدأأل
يدددألمقددد، ألولحدد أل ةددد ألفدد ألولاليددددألفدد أل فددددأل88 ددددرألحدد األ ودد ألتاليدددرأل ددددألةدددده ألإةدد، ةألولحددد ؛أل  دد 

يدددألمقدد، أل95نألا دد أل ددرأل4يدددألمقد، ألولحدد أل فدددألولمنيدنألفدد ألولاليددألفدد أل فدددألولةود 93نألا دد أل ددر3ولةود 
أل.5ولح ألف  ألف ألولاليدألف أل فدألولةو ألف ألة او 

يدألوفدأألولمف،األف ألولاليدأل92ال ألي ت ألف ل ألفلألم   ألمفد،يأأل  ألولغناألحيثألمنوأل  أل درأل
يددنألمدنوألولمفد،األميضد، أل93.ألا د أل ددرأل6ةو أل فو ألم ن لةديدرألةد ألةدد ألم ةيديدر ألثد أل  دعف أل فدألول

د ة د   يدددألمدنوألولمفدد،األفد ألولاليدددأل94نألا دد أل ددرأل7م ضألولد ا نألامدنوألةدد او ألفد ألولاليدددألميضد، أل فودد أل  
م ضألولد ا أل دد، تتحألمدا، يددرألاق، ادرألةدد ألول دد،حلنألا يهد،ألميضدد، ألمددنوأل فددألولمنيددنألفدد ألولاليدددألم ضأل

أل.8فو ألمنولرألول ا ألحت 
 دلأليد وأليؤ ددأل ود ألدهد ألا ي، درألاوضدحرأللو وي درألولاليددأل د ألةح،االتدأأل ثفد،تألحدقألمفد،يددأأل
  ألولح  ألة ألفمدهألحيثألما دألفمضألولةؤ  ي ألمدأألف،ل ملألح،الأل وعألم يأأل وية، ألف أل فدألولةو أل

م ألألة ألااليرألولمهدألاتاليرألوفدأأل فدألولمنينألة ألفمدهنألا د، أليد وألقفدلألة ضدأألولد مألةد،تأل يدأنألميد 

                                                                 
مجي  زلمد عبد اهلل حتق:  (،عيون ادلعارف وفنون اخبار اخلالئف )تاريخ القضاعى(: هى454م مد بر سبلمة بر جعفر الشافعي )تالقضاعي ) -2

 .31-31الروايات التارييو، ص  ؛ علي:(113، ص م4662 ،   ر ركز البحوث وإحياء الرتاث االسال ي، 4، طادل ري
ىلل / 4105رزيلع اوول  4-3ادلؤمتر اللدويل الرازلع لتلاريخ زلالد الرلام )زلالد الرلام يف الع لر او لوي(، زلاضلر النلدوة الثالثلو،  وإدارهتا،اوجناد خماش)ن دة(:  -1

 .365، 351م، ص4656اوردن  -اجمللد اوول، حترير: زلمد عدنان البخيت، عمان -م، القسم العريب4654تررين اوول  36- 31
 .103، ص تاريخخياط:  -3
 .102، ص تاريخخياط:  -4
 .106، ص تاريخخياط:  -5
 .101، ص تاريخ :خياط -6
 .102، ص تاريخخياط:  -7
 .103، ص تاريخخياط:  -8
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ألم ألي ا ألوزةد أللدأألةد ألفمددهنأل ود ألولد م ألةةد،ألف لدأألولاليددألةد ألولضدغااأل  وية، أل  ضأل ل ألام   
أل.1او م و ألف،زةاول

 النتائج:
 م  مىص هذه الدرا ة اتألح أ :

o ألول وااأل ،دتألتضحددألمانوده،أل يألإا، أل  ةيألة ألولدالر.أل
o ويتةدددتألولدالددددرألوزةايددددرألةددددد ألتم يددددبألولة ددد ا ،تألفتحديدددددألمانو أل  ددددةيرألل دددد  ألاتفدددد،دلأل

ألول واانألا ،دتألتتغي ألي هألوزانو ألح بألولد ا ألول ي، يرألاوالقت ،ديرأل  ألولدالر.
o وزانو ألولتد ألحةوتهد،ألول وددااألةحدلألولد و ددرألتددلأل ودد ألمدهد،أللد ألت دد ألةتفمدرألف دد لأل د، أل دد أل

فددد أل فدددألولةودد ألفت ددد يلألةدد،ألي يدددألم أليددد هألوزانو ألحضددددتألفددد ة هألولدالددرنأللدد وألويدددت ألول وي ددرألولاليدددأل
ألافإ  و ألةف،  ألةدأ.

o ة ألول وااألولت أل ض لأل ويه،ألأل-ول ألوآل أل–ول وااألةحلألولد و رألتمدألي ألولدة، جألوزال أل
 ول يةرألولانديرألول ، رألفه،.

o ول وااألةحلألولد و رألتحةلألد ااألتدلأل و ألثف،تألولدان أل د ألوال دت دو نألفيدةد،ألمانودهد،أل
ول مويدرألة تو ددر.ألاي ددتدت ألةدد أل لد ألم أليدد هألولد ددااأل ضدد وتأل  د،نةألو ددت دو ألول وددااألف انودهدد،أل

 ولةت ،اترألا قألمة ألول وي ر.
o قيدد وا نأليدددلأل ودد أل22قيدد وانألاأل16و ددتو ألولد ددااألولة دد ورأللتحديدددألان ألول ودداا؛ألل

 تمددألمانو ألول وااألاا ادألم ث ألة أل يرألله،أل  ألتو ألول ت ة.
o لأللةنيددددألةدددد ألولد و ددد،تألوزث يدددرألحددددالألة،ييدددرألوزانو ألاولة ،ييددددلأليددد هألولد و دددرألت ددددتحألولة ددد،

امداو هدد،ألةددد أل ددولألد دددااألامانو ألولة دد ا ،تألاول دددد نأل ةدد،ألية ددد ألةدد أل دددولأليدد هألولد و دددرأل
دةرأل ددد ألولم ددد ألو  ددددوةينألامي يددد،ألولتمددد ضألل ضددد،ي،ألةهةددددرألةثدددلألتمدددددأل يددد،تألول وددددااألولة دددت 

أل...ألول .اولت مي 
ألأل

                                                                 
 .413، 411، ص الروايات التارييوعلي:  -2
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 المصادر والمراجع:
 المصادر:أواًل: 

  .القرآ  الكريم 
   ة و ددألوالادوعأل ود ألم دة، ألوزة ددرأل هوو(:739اللغدادظ)صفى الدي  علود الموؤم  لو  علود الحور ت

نألدو ألولةم  ددرأللواف، دددرأل2تحددق:أل ودد ألةحةددددألولف دد،امنألجألاولف دد،عنألايدداألة ت ددد ألةم دد ألولفودددو ألليددد،قاتن
أللفد، ن   .1954ألاولد  نألفي اتن

   :)نألدو أل د،د نألفيد اتنأل4نألةد ألةم د ألولفوددو الحموظ )اهاب الدي  ألط علود اهلل يواقوت لو  علود اهلل
  .1977لفد، نأل

   :)نألةد ددا وتألدو ألة تفدددرألولحيدد،ةنألفيددد اتنأل دددا ةألوز ضالوو  حوقوووص)ألط القا وووم لووو  حوقوووص الّبصووويلط
  .1992لفد، نأل

   :)ولةةو ددرألأل–نألول يد،ضأل2لود د ألاولتانيدعنألاألنألتح يدق:ألم د  ألضددي، ألولمةد منألدو ألايفدرتد، ي ميا؛)مميفوة
  .1985ولم فيرألول ماديرنأل

   و يضد،حألاولتفيد، أل ديألم(: 1310هو / 710ل  الرفعة )ألط العلاس بجم الدي  ل  الرفعة اخبصارظ ت
أل .1982ح  أألاقد أللأ:ألةحةدألمحةدألو ة، يلألول ، ا نألدو ألول   ألدة قنألألةم  رألولة ي،لألاولةينو ن

   نألتح يددق:ألةحةددألمفدداأل7جألتد، ي ألول  ددلألاولةودا ن هووو(:310 – 224لوو  جريوور ال؛لوورظ)ال؛لوورظ )محموود
أل .1962ة  نألأل-ول ضلألإف ويي نألدو ألولةم،  

   1032ال  العماد)اهاب الدي  ألط الفىح علد الحط ل  أحمد ل  محمود العكورظ الحبلموط الدماوقط 
ا فددألول د،د ألوز دد،ؤاانألدو ألنألتحدق:ألةحةدادأل1نألة وددأل د  وتألولد يبأل ديألم فد، ألةد أل يدبهو(: 1089 –

ألا أل .1986نأل1وف أل ثي نألدة قنألفي اتن
  يدا ألولةمد،  ألا ددا ألو فد، ألول ويدد ألهوو(: 454القألواعط )محمود لو   وىمة لو  جعفور الاوافعط )ت 

حيدددددد، ألولتددددددد وثأل1تحدددددددق:أل ةيددددددلألةحةددددددددأل فدددددددألولألولة ددددددد منألاأللتدددددد، ي ألول ضدددددد،   ن نألة  ددددددنألولفحددددددداثألاون
  .1995نألوال وةينألة  

   نألح  دأألا وددقأل تد،بألوزانو ألاوز يد،لألول د  يرهوو(: 854المقريزظ)تقوط الودي  ألوو العلوواس أحمود لو  عمووط. ت
أل. 2227نأل1لفد، نألاأل-وةيرنألفي ات ويأ:أل وا، ألف أل ييلألف أل يدألولة ة، نألدو ألولف ،ي ألو  

  نألولةدداوني ولد دادألاولة ،ييدلألاألهوو(: 1031المبواوظ )محمود علود الوورؤوف لو  تواج العوارفي  لوو  عموط. ت
 نألدو أل127تح يددددق:أل  ددددد، ألةحةددددادألول ددددد،ة ويينألةد ددددا وتألانو ةألولث ، دددددرألاوال ددددو نأل و دددددورأل تددددبألولتددددد وثل

أل .1981ول  يدنألولم وقنأل
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  ( (: 711-630الو  مب ور)محمود لوو  مكورم لوو  عموى)نألتح يدق:أل فددألولأل ودد أل13نألجل دد، ألولمد بهوو
ألدو ألولةم،  نألول ،ي ةنأل   .1984ول في ألا   ا ن

 المراجع: ثانيًا:
   :)أل .2221ول ،ي ةنألأل-ول داأللل و ألاولد  ألاولت ايقألولة ،ييلألاولةاوني ألول   يرنجمعه )عمط جمعه محمد
   :) د ددادألول و ددرألأل–1جألةا ددا رألولد ددادأل د ألولمدد،ل ألو  ددوةينرمألووا  )عووا؛ف مبصووور محموود رمألووا

أل .2224نأل1و  وةيرنألدو ألول ،ي ةنألا
  ةد دا وتأل ،ةمدرألدة دقنألألاولحضد، من ول ي، دي وزةدام ولم د  تد، ي  :ألزعورور) إلوراهيم وعموط أحمود

أل   .1996أل–1995 ا ي،ن
   :)ألإ وةير1222ةا ا رألالعفيفط )علد الحكيم أل .2222نأل1اا وقأل  قيرأللود  ألاولتانيعنألمألنةديدر
   ،)تبألأل–نألإ دو وت:ألإمأل1األد ادألإ وةيرألة أل و اي نعقص )محمد E-Kutub Ltdأل .2217نأللدد نأل
   :)دد ألول دد رأل ديأل  د ألو  ددو نألة ةا د،تألةتحدد ألول د ألو  ددوةيألفهمط)علود الوورحم  فهمووط محموود 

ألول ،ي ةنألألف،ل ،ي ةن أل .1957ةافمرألدو ألول تبألولة  يرن
  دة يددد،تألدح، دديرألمةايدددرأل ديدددةألةددد ألة ةا ددرأل ،  دددرألة دد،يةرأل ددد أل :ألالق وووس )بوووايف جوووورج الق ووووس

لدد تا ألدد،ي أل دا جألول  دااأل د ألةتحد ألولفدد ألوزيوديألنألة ةا درألو1األإ ،دةألدد أل  ألدة يد،تألفدودألول د، ن
أل 2224وز دديأللودة ي،تنألةد ا وتألولفد ألوزيويألوز ددينألوز د نأل

   :)و ددورألم ددو ألولمددد بألأل ن715أل–أل725يدددأل/أل96أل–أل86ولاليدددألفدد أل فدددولةو ألكااووف ) ووّيدة إ ووماعيص 
  .1962نألولةؤ  رألولة  يرألولم،ةرأللوت لي ألاولت  ةرألاولاف، رألاولد  نأل17

   :)ولةةو ددرألولم فيدددرألألو  ددو ألاولد ددادنألة  ددنألولد ددد ألولموةدديألف ،ةمددرألولةودد أل فددددألولمنيددننالمصوورظ )رفيووور
  .1992نأل2ول ماديرنألا
 الدوريات العلمية:ثالثًا: 

   :)دو تهددد،نألولةدددؤتة ألولدددداليألول وفدددعأللتدد، ي ألفدددودألول ددد، أللفدددودألول ددد، أل ددديألولم ددد ألمماش)بجووودة وز دددد،دألاون
 نألول  ددد أل1987ت دد ي ألوزالألأل29-أل24يددددأل/أل1428 فيددعألوزالألأل7-2ةح،ضددد ألولدددداةألولث،لثدددرنألألوزةددام ن
ألةحةدأل دد، ألولف يتنأل ة، أل-ولم في أل .1989وز دددألأل-ولة ودألوزالنألتح ي :

   :)ألولة ،ييدددلألاوزانو ألول ددد  يرألاةددد،أليم،دلهددد،ألفددد،زانو ألولةم، ددد ةنالّاووومرّظ)بجىم  وووويد إلوووراهيم صوووالح
  .2212وف أل  دنأل ،ةمرألفغدودنألولم وقنأل-نأل ويرألولت فير223ددرألوز ت، نأل ة و
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 الرسائل العلمية:
  :)أل–أل64ول اويد،تألولت، ي يددرأل دديأل تد،بألولم دددألول  يدددألولةتمو درألف،ل و دد، ألوزةددايي ألعمط)محموود ح ووي  معمووم

 . 1998ة،  تي نأل ،ةمرألم ألول   نألولةةو رألولم فيرألول ماديرنألأللد و رألد دير ندي132
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