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  يوائـل عبد الرحیم عبد اهللا همیم

  جامعة جنوب الوادى، كلیة اآلثار باألقصر ،مدرس اآلثار اإلسالمیة

 : ملخصال

زهیر یحمل اسم األمیر  أو الحمدانى یتناول هذا البحث دراسة ونشر لفلس فرید ربما یرجع إلى العصر العباسى

اسم الموصل باعتباره حاكًما علیها، وهذا الفلس لم یسبق نشره أو دراسته من قبل، ویتضمن كتابات بن عیسى یلیه 

بالهرب األعداء جند غیر مسبوقة ال مثیل لها على النقود اإلسالمیة، وهى أن األمیر زهیر بن عیسى یأمر 

/ فلوس عباسیة ترجع للقرنیین الثالث والرابع الهجریینلم یصلنا إنه  رضاًء هللا لوقف الهجوم، وحیث) االنسحاب(

التاسع والعاشر المیالدیین تحمل هذه الكتابة الموجودة على الفلس، ولهذا ُیعد هذا الفلس إضافة جدیدة للفلوس 

  .التاسع والعاشر المیالدیین/ اإلسالمیة التى ترجع إلى للقرنیین الثالث والرابع الهجریین

  .زهیر -االمیر  -الموصل - عباسى  -فرید .- سفل: الدالةالكلمات 

  

Unique Mosul Mint Fals By Prince Zouhair Ibn Essa 
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Abstruct: 

This research investigates and publishes extremely unique bronze Mosul mint 
fals, presumably Abbasid or Hamdania State, it is holding the name of Prince 
Zouhair Ibn Essa followed by the name of Mosul as he (Prince Zouhair Ibn Essa) its 
ruler. 

The false includes unprecedented and exceptional writings on the Islamic coins that 
Prince Zouhair Ibn Essa orders the enemies to withdraw (escape) for God's sake to 
stop the attack. To date, There are  no Abbasid fulus of the third and fourth centuries 
AH / the ninth and tenth centuries AD that holding this unique writing on the fals. 
As a result, this fals is considered a significant addition to the history of Islamic 
coins that back to the third and fourth centuries AH / the ninth and tenth centuries 
AD. 

Keywords: Fals, Unique, Abbasid, Coins, Mosul, Bronze, Zouhair. 

  :مقدمـة

فلس فرید ضرب الموصل باسم األمیر زهیر بن عیسى لم أبو أحمد بسوریا  أسامه/ یوجد بمجموعة األستاذ

یسبق نشره أو دراسته من قبل ویدرس وینشر فى هذا البحث ألول مرة یحمل عبارة جدیدة لم تظهر على المسكوكات 

من المعركة رضاًء هللا ووقف هذا الهجوم، ویتمیز  وهى مناشدة جند األعداء المسلمین بالهرب ،اإلسالمیة من قبل
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داخل دائرتین أسطر  أربعةیشتمل على كتابات بالخط الكوفى البسیط فى  هن وجهأالشكل العام لهذا الفلس ب

متوازیتین متحدتا المركز بینهما مسافة واسعة یتخللها بعض الدوائر الصغیرة على مسافات، أما الظهر فیشتمل على 

من الخارج دائرة، وجاءت زیة فى ثالثة أسطر داخل دائرة یدور حولها كتابات فى هامش واحد یحیط بها كتابات مرك

  :على النحو التالى )١(كتابات وزخارف هذا الفلس

  

  

  

  

  

ـــ   رالظهــ

           مركز

  رضا هللا

  بوقف 

  هذا

  عیسى بالموصل (....)م اهللا أمر األمیر زهیر بن بس  هامش

  

، وقد بدأ ظهور البسملة غیر الكاملة على النقود )بسم اهللا(وقد ورد بكتابات مركز الوجه البسملة غیر الكاملة 

، ثم ظهرت بعد ذلك اإلصالح وأثناءعبد الملك بن مروان للمسكوكات  إصالحالعربیة البیزنطیة والساسانیة قبل 

  .)٢(العباسیةو كاملة على الدنانیر والدراهم والفلوس األمویة  بصیغة

وهى تعنى اآلمر بضرب هذا الفلس یلیها لقب األمیر بنفس السطر الثانى " أمر"وجاء بالسطر الثانى كلمة 

فى اللغة ذو األمر والتسلط وهو من ألقاب الوظائف التى استعملت كذلك كألقاب فخریة،ویرجع استعماله واألمیر 

، حین كان یقصد به الوالیة على الحكم أو رئاسة الجیش وورد فى أحادیث نبویة )(اسم لوظیفة إلى عصر النبى ك

كثیرة، كما استعمل كلقب دال على الوظیفة لوالة األمصار التابعة للخالفة اإلسالمیة، كما استعمل فى العصر 

ى عباسى كان یطلق على ولى العهد، و وفى العصر الاألموى كلقب فخرى وأطلق على الخلیفة الولید بن عبد الملك، 

                              

  .م٢٢جم، والقطر  ٤,٦: الوزن) ١(

، )١(لة المسكوكات، عددالدراهم اإلسالمیة المضروبة على الطراز الساسانى للخلفاء الراشدین فى المتحف العراقى، مج ،وداد القزاز )٢(

: القاهرة( فة اإلسالمیةنقود الخال :ء األولموسوعة النقود فى العالم اإلسالمى، الجز ر، عاطف منصو ؛ ١٤ )م١٩٦٩( )١(مجلد 

 .١٥، )م٢٠٠٤

ــــه   الوجـــ

  مركز

  بسم اهللا

  میر امر اال

  عداءجند األ

  بالهرب
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كما  ،والعثمانیة ، واستمر كوظیفة فى عصر الدولة المملوكیة والسلجوقیةالخلفاء أبناءالعصر الفاطمى أطلق على 

، وجاء بالسطر الثالث من كتابات مركز الوجه جند األعداء، وبالسطر الرابع )١(كان یحلق ویضاف إلیه ألقاب أخرى

الموصل قد طلب من جنود األعداء المهاجمین على الموصل أن یتركوا  أمیرب، وهذه الكتابات تعنى أن بالهر 

بكتابات إرضاًء هللا تعالى ووقف الهجوم لوقف قتال المسلمین بعضهم ببعض كما جاء  ینسحبوامیدان المعركة و 

  .الوجهمركز 

ود معز الدولة الذى استولى على الموصل سنة وربما یقصد األمیر زهیر بن عیسى بعبارة جند األعداء هى جن

بعدها عین سبكتكین الحاجب الكبیر وترك الموصل، أو ربما یقصد بها أیًضا قوات أو جنود ناصر  م٩٥٨ /هـ٣٤٧

، أو ربما استیالء بختیار على )٢(م٩٦٤ /هـ٣٥٣الدولة الحمدانى عندما استولى على الموصل فى رجب سنة 

أو ربما یقصد جنود أبو جعفر بن هرمز الذى أرسله بهاء الدولة م ٩٧٣/ هـ٣٦٣ل سنة الموصل فى شهر ربیع األو 

فأراد األمیر زهیر بن عیسى التخلص من هؤالء الجنود المهاجمین على الموصل  م٩٩١ /هـ٣٨١وصل سنة مإلى ال

  .)٣(بمناشدتهم لیتركوا الموصل وینسحبوا منها

وبالثالث كلمة هذا مقلوبة، وجاء بهامش الظهر الثانى بوقف  وجاء بكتابات مركز الظهر رضاء هللا، والسطر

 عیسى وبعد االسم یوجد اسم مكان الضرب وهى...  أمر األمیر زهیر بن"غیر الكاملة یلیها عبارة  اأیضً البسملة 

 اا وِعظمً قلیلة النظیر كبرً  اإلسالمقواعد بالد  إحدىبالفتح والكسر المدینة المشهورة العظیمة  هى والموصلالموصل، 

ثانى مدینة عراقیة بعد بغداد تقع على جانبى نهر دجلة، وهى تقابل مدینة نینوى وكترة َخلق وسعة ُرقعٍة، وهى 

از بجمال موقعها واعتدال مناخها وكثرة خیراتها وفصل الخریف فیها یشبه الربیع لذا سمیت تن، وتمیعاصمة اآلشوری

الشرق بالغرب وتمر بها سكة حدید بغداد التى تصل بین تركیا ، وهى تقع على مفترق طرق یصل أم الربیعین

على الضفة الیمنى من نهر دجلة ا صغیرً ا قد نشأت حصنً ، و میًال  ٢٦٨وسوریا والعراق، وتبعد عن بغداد بمسافة 

م وسكن . ق ٦١٢وزاد سكانها بعد تدمیر نینوى سنة  األعداءفوق تل قلیعات فى مقابلة مدینة نینوى وتصد عنها 

فیها العرب منذ القرن الثالث قبل المیالد تغلب وایاد وبكر والنمر بن قاسط ومن القبیلة كان الصحابى الجلیل 

 قاعدة حربیة عمر بن الخطاب واتخذها الفاروق ،م٦٣٧ /هـ١٦وفتحها العرب المسلمون سنة  "صهیب بن سنان"

میة اقتصادیة وحربیة بحكم موقعها وظلت كذلك ذات أه ،وأذربیجانوخرجت منها الجیوش وفتحت أرمینیة 

وبنوا فیها القصور، وفى العصر العباسى فتك بها العباسیون وعطلوا  الوالةن و األموی، وعنى بها االستراتیجي

وازدهرت وعنوا بالزراعة فیها،  ،م٩٧٧ - ٩٠٥ /هـ٣٦٧- ٢٩٣، كما اتخذها الحمدانیون قاعدة لدولتهم أسواقها

، ثم حكم األتابكة م١١٢٦ - ٩٧٧ /هـ٥٢٠ -٣٦٧والسالجقة من بعدهم  بنكسة خالل حكم العقیلیین وأصیبت

                              

؛ مصطفى ٢١٣- ١٧٩ ،)م١٩٨٩ الدار الفنیة للنشر والتوزیع :هرةالقا( یة فى التاریخ والوثائق واآلثاراأللقاب اإلسالم، حسن الباشا) ١(

من (ء الخالفة العثمانیة الفتح العثمانى لمصر حتى إلغا األلقاب والوظائف العثمانیة دراسة فى تطور األلقاب والوظائف منذ ،بركات

؛ قتیبة ٦٨-٦٥ ،)م٢٠٠للطباعة والنشر، دار غریب :القاهرة( م، الطبعة األول١٩٢٤- ١٥١٧، )طوطاتوالوثائق والمخ خالل اآلثار

 .٢٣ ،)م١٩٩٥ :دمشق( معجم ألقاب أرباب السلطان فى الدولة اإلسالمیة من العصر الراشدى حتى بدایات القرن العشرین، الشهابى

الكامل فى التاریخ،  ،)هـ٦٣٠أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیبانى ت (ابن األثیر) ٢(

  .٢٨٢، ٢٦٠ )م١٩٨٧،  ة، الطبعة األولى، المجلد السابعدار الكتب العلمی: بیروت ،لبنان(مراجعة الدكتور محمد یوسف الدقاق،

   .٤٥٨، ٣٩٣ ،الكامل، ابن األثیر )٣(
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م، ومؤسس الدولة هو عماد الدین بن آقسنقر، وفى عصر األتابكة ١٢٦١ - ١١٢٧/ هـ٦٦٠ - ٥٢١الموصل سنة 

ان بها مراكز صناعیة وك والعلماء، عد الدور الذهبى على الموصل حیث جمعت شتى أنواع الفنون والعلومالذى یُ 

   .)١(متقدمة

خالل القرنیین أو الحمدانى العصر العباسى  إلىأما عن تاریخ ضرب هذا الفلس فهناك احتمال كبیر أنه یرجع 

المضروبة والحمدانیة التاسع والعاشر المیالدیین، وذلك للتشابه بینه وبین الفلوس العباسیة / الهجریین الثالث والرابع

  . ورة من حیث الشكل العام ونوع الكتابات وممیزاتها الفنیةفى الفترة المذك

هو من األسماء الشائعة  - موضوع البحث–ومن المالحظ أن اسم األمیر زهیر بن عیسى المسجل على الفلس 

  .)٢(التاسع والعاشر المیالدیین/ فى مدینة الموصل خالل القرنیین الثالث والرابع الهجریین

لم ینشر مثیل له من قبل على حد علمنا خاصة أنه یتضمن بین  -موضوع البحث – ومن المؤكد أن هذا الفلس

هذا الفلس أنه یضیف اسًما  ، فترجع أهمیةزهیر بن عیسى ملحوًقا بدار الضرب وهى الموصل األمیركتاباته اسم 

یخیة، ومن هنا نستطیع من أسماء األمراء الذین حكموا الموصل، وهذا االسم لم یرد له ذكر فى المصادر التار  اجدیدً 

حكام لم یرد لهم ذكرًا فى المصادر التاریخیة، وهذا الفلس ُیعد إضافة جدیدة  بأسماءأن نؤكد أن الفلوس تزودنا 

خاصة وأنه یحمل بمركزى الوجه والظهر عبارات لم یسبق نشر مثیل لها،  الموصلللفلوس التى ضربت فى مدینة 

فهى عبارات جدیدة غیر مسبوقة على النقود اإلسالمیة  - موضوع البحث– ومن هنا تأتى أهمیة وندرة هذا الفلس

  .عامة والفلوس بصفة خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              

شهاب الدین أبى عبد اهللا یاقوت (الحموى  ؛٧-٣ ،)م١٩٦٤ف عة الهدمطب: الموصل، العراق( الموصل أم الربیعین، د الدیوهجىسعی) ١(

ب واألسرات في معجم األنسا، زامباور ؛١٩٧-١٩٥ ،)م١٩٠٦ مطبعة السعادة: القاهرة( المجلد الخامس، معجم البلدان ،)ـه٦٢٦: ت

  .٥٢٨- ٥٢٥ ،)م١٩٨٠ دار الرائد العربى :بیروت( مىالتاریخ اإلسال

المجلس األعلى للشئون تاریخ الموصل، تحقیق دكتور على حبیبة،  ،)هـ٣٣٤محمد بن إیاس بن القاسم ت أبى زكریا یزید بن( األزدى) ٢(

  .٤٥٠ ،)م١٩٦٧: القاهرة (الكتاب الثالث عشراإلسالمیة، 
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  )كتالوج اللوحات(

  

  

  

  

  

  

  

  

 جم،  ٤,٦: ، وزنعیسى(...) باسم األمیر زهیر بن  الموصلضرب  فریدفلس ) ١(لوحة

  .أحمد بسوریا أسامه أبومم، محفوظ بمجموعة خاصة لألستاذ ٢٢وقطر 

 )ینشر ألول مرة(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )من عمل الباحث( توضیحى لكتابات وزخارف الفلس العلوىرسم 

"Unique Mosul Mint Fals By Prince Zouhair Ibn Essa" 

(Publish and Study) 
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