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 الـــــــزواج فـــي األنـــدلــــس
 ( دراسة وثائقية يف كتب النوازل)  

 د.أحمد صالح محمد عبد الغنى
 مدرس التاريخ والحضارة اإلسالمية  
 كمية اآلداب ـ جامعة حموان

 
، كال يمكف ماف استمرار الحياة كعمارة الككفإف الزكاج شرعية إلييو كسنة ككنية، لض     
كاؿ أف تككف ىناؾ ثمة حياة في أل بقعة مف بقاع األرض؛ إال إذا حاؿ مف األح بأم

 . كاالقترافكجد الزكاج 
كمف ىذا المنظكر نظر المجتمع األندلس إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية      

كياف المجتمع بقدر ما اتخذ  كتثبيتكحتمية، ال غنى عنيا لترسيخ الركابط االجتماعية ، 
ذر ، بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في اإلقباؿ عمى الزكاج، كذلؾ منو مكقؼ الحيطة كالح

 :عدة: مادية كنفسية كاجتماعية كىىألسباب 
ف : قمة أعداد الرجاؿ بالمقارنة بعدد النساء، بسبب الحركب الكثيرة التى دارت بي أولا 

( طيمة ثمانية قركف، كىى عمر الدكلة المسمميف كالممالؾ األسبانية )النصرانية
 . (ُ)مية في األندلس اإلسال

: المغاالة في الميكر كالنفقات عند بعض األسر األندلسية . كقد تناكلت األمثاؿ  ثانياا 
الشعبية األندلسية ىذا الكاقع المرير ، الذل تعيشو بالد األندلس ، فقد نظر إلى 
ر الزكاج أحيانان عمى أنو شبح، بسبب التكاليؼ الباىظة التى تؤدل أحيانان إلى الفق

 " النفقة: " ما أطيب العرس لكال سراؼ النساء في مطالبيف ، فقالكا، كإلمالؽكاإل
 (ِ)" : "مف زكج حكج" زكجكه حكجكه " كقالكا أيضان ك

كىذه الحالة مف المغاالة في الميكر ، كتكاليؼ الزكاج الباىظة ، دفعت بعض      
الزكاج، إلى تأخير زكاج األسر الفقيرة، في األندلس، ممف ال يتحممكف أعباء كنفقات 

أبنائيا، بؿ إلى العزكبية ، كقد ذكر ابف قزماف بعض الرجاؿ المتحسريف عمى عدـ 
 :(ّ)الزكاج، بسبب كثرة النفقات قائالن 
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 لس نزكج حتى يشيب الغراب رت عازب ككاف لعمرل صكاب    ص
 اجػػػػػػػػػػػػػػػعركسة بت كال حمكة كال زكاج    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا شايب يا لس نفكز ب

 كالمبيت بره كالطعاـ كالشراب اج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغير المعب بالزج رياسةال 
لذا انتشر الزكاج بيف الرجاؿ العجائز ، كقد سخرت األمثاؿ الشعبية مف زكاج الرجؿ      

كما كصفت " ، ك أزكج الشيخ لصبي يفرح صبياف لقكل: "إذا الصغيرة قائالن  بالفتاةالعجكز 
 المرأةالشيخ مدلؿ" ، ككذلؾ سخرت مف زكاج  : " زكجةـالصغيرة بقكلي الزكجةاألمثاؿ 
 .(ْ)" " كىؿ يصمح العطار ما أفسد الدىر: رجؿ يصغرىا بأعكاـ كثيرة ، فقالتالعجكز ب

: الخكؼ مف مسئكليات الزكاج كأعبائو . يبدك أف كثيران مف األندلسييف كانكا يفشمكف ثالثان 
كاج خشية الفشؿ فيو، ككثرة مسئكلياتيـ اجيـ، حتى بدأ الناس ينفركف مف الز في زك 
  يضمف النجاح كالتكفيؽ في زكاجو، كأف يككف بختو أك، فكاف الكاحد منيـ الكأعبائيـ

. كقد حفمت كتب األمثاؿ العامية بالعديد مف األمثاؿ التى تعبر عف ىذا نصيبو فيو حسنان 
 . (ٓ)" نى كاضمف لى بخت: " زكجرجاؿ مثؿالصنؼ مف ال

ب الرزؽ ، مصداقان لقكؿ كبرغـ ذلؾ نظر البعض لمزكاج عمى أنو باب مف أبكا      
: " أزكج ، فقالكا في أمثاليـ(ٔ)"أطمبكا الرزؽ في النكاح"  اهلل عميو كسمـ(: صؿالرسكؿ )

ىنا يظير ، ك (ٕ)؟! كحندؾ " أل كماذا بعد ذلؾ : يفتح يفتح اهلل عميؾ، قاؿ: يفتح ؟ ! قاؿ
، كتصدؽ طائفة متدينة تثؽ في مقدكر اهلل البعد اإلسالمي في األمثاؿ الشعبية، لكجكد

برغـ  ، كلكفعة العيش، في طمب الزكاج كالعفاؼمكعكد رسكؿ اهلل بفتح أبكاب الرزؽ كس
.  كنظران مف الزكاج، خشية الفشؿ كما أشرناعمى  النفكر  ذلؾ، فإف الكثير كاف ييصر

كضع  رغـ نصيحة األخرييف لو بالزكاج، طمبان لمرزؽ كالفرج كتحسيفلضيؽ العيش ب
 . (ٖ): " أزكَّج يفتح اهلل عميؾ " عمى ما ذكرنا ، قالكا في أمثاليـالمعيشة

 : الزواج المبكر
عمييف  كاالطمئنافـ، في المجتمع األندلسي عمى تزكيج بناتيـ في حياتي اآلباءحرص    

ليذا  (َُ)"وى عمى من مات وخمى سبع بنات" ك (ٗ)" ماتهم البنات لمم: " فيقكؿ المثؿ
نراىـ يزكجكف أبنائيـ في سف مبكرة لمغاية، سكاء لمبنت أك لمكلد ، فكانكا يزكج البنت منذ  
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، كقد عبرت الناس أراذؿ، كيفضمكف تزكيجيا ألكؿ خاطب حتى لك كاف المتقدـ مف صغرىا
 إذا: " دكف تردد، كيقكؿ المثؿبكؿ الخطاب كحرصيـ عمى ق اآلباءاألمثاؿ الشعبية عف رغبة 

ج أميا "، قالت البنت دد ، فكر ليا في مخد " ، " كاف رفعت القدح لفميا تحتاج ما تحتا
خطبؾ أزكاج " أل مف ، ك"(ُُ)زكج سك خير مف فقد"، ك" زكج مف عكد خير مف قعكد" ك"

مف كثر بناتو صارت  لأ (ُِ): " مف كثكر بنات كيف الكالب اختينكا " زكج ، ك مثؿ أخر
، كما سخركا مف المرأة غير الناس كشرارىـ أراذؿ، أل اضطر إلى مصاىرة الكالب أخكتو

 . (ُّ)" ؟؟  الكنانة: اش ذاك . رأت قول الرجل وقالتزبه بيانةعا"  المتزكجة
كيتضح مف الكثائؽ األندلسية ىذا األمر، فقد سيئؿ ابف رشد في رجؿ تزكج امرأة      

، كما ذكر ابف حـز أف أخكه ( ُْ)خمسة عشرة عامان، أنكحاىا عـ لياا مف العمر يتيمة لي
، كقد تكفى ككانت زكجتو في مثؿ سنو تقريبان  ،بكر تزكج في الرابعة عشر مف عمرهأبك 

ـ في الثانية كالعشريف مف َُُُعاـ  يكنيوفي الطاعكف الذل اجتاح قرطبة في شير 
 . (ُٓ)اـ ، بعد زكاج استمر ثمانية أعك عمره
أما اليتيمات مف النساء فقد اشترط الفقياء بمكغيف قبؿ الزكاج ، فقد ذكر ابف      

العطار أنو ال يجكز نكاح البنت اليتيمة قبؿ بمكغيا ، إال أف يككف األب جعؿ لمكصى 
 . (ُٔ)إنكاح بناتو األصاغر قبؿ البمكغ كبعده 

، في كثير اآلباءالمبكر ػ أف اضطر  كاف مف نتاج ىذه الظاىرة ػ أال كىى الزكاج      
دىـ كبناتيـ ، فكاف األب يدفع مف األحياف، تحمؿ أعباء كنفقات الزكاج عف عاتؽ أكال

المقدـ عمى الزكاج نفقات الزكاج مف أمكاؿ كمتاع ، كما كاف كالد البنت يتحمؿ  بنوال
كيتضح مف . اتؽ الشخص المقدـ عمى زكاج ابنتوالكثير مف النفقات، تيسيران عمى ع

كانكا يقكمكف بحبس الجناف كالبساتيف كالعقارات عمى  اآلباءالكثائؽ األندلسية أف بعض 
، فإما اف تستعيف بعائدىا عمى المعيشة، أك ر حياة كريمة لبناتيـ بعد مماتيـبناتيـ، لتكفي

 تجييز نفسيا عند الزكاج في حالة كفاة األب .
قاضى الجماعة ابف رشد ، فقد سيئؿ في  كقد عيرضت مسائؿ مف ىذا النكع عمى      

رجؿ زكج ابنان لو صغيران مف يتيمة بكر بالغ بمير معجؿ كمؤخر، كالتـز األب دفع 
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المعجؿ عف ابنو ، كرجؿ أخر كىب ابنو عند زكاجو ثمث أمالكو ، كرجؿ ثالث يدعى 
ف رشد .كسيئؿ اب (ُٕ)كحيكف بف عبد اهلل، كىب ابنو جعفر عند عقد نكاحو ثمث أمالكو 

أيضان عف رجؿ زكج ابنتو مف رجؿ كتحمؿ األب عنو النقد كاليدية إلى أجؿ معمكـ ، كما 
سيئؿ فى رجؿ كافؽ لزكج ابنتو، عند عقد الزكاج، أف يسكف معو في دار سكناه، لعدـ 

 . (ُٖ)استطاعتو تكفير بيت الزكجية 
ب ، رغبة منيـ كعمى الرغـ مف حرص أىؿ األندلس عمى تزكيج بناتيـ ألكؿ خاط      
، إال أف ذلؾ لـ يمنعيـ مف اختيار الزكج المناسب لبناتيـ ، كينصحكف ر بناتيـفي ست
 .(ُٗ)" ، ال يفقد عارلكف في أمثاليـ: " مف ال يختارفيما بينيـ ، فيقك  االختياربحسف 

 إجراءات الزواج في األندلس :
 الزفاف -3   العقد -2   الِخطبة – 1    

 
  : أولا : الِخطبة
الزكاج في المجتمع األندلسي، طبقان لمشريعة اإلسالمية الحنفاء،  إجراءاتتبدأ 

، ة ضركرية لعقد ميـ ىك عقد الزكاجبالًخطبة، كىى طمب المرأة لمزكاج بيا ، كىى مقدم
، كيتعدل الضرر فيو الخطيرة بيف الطرفيف اآلثاركلما كاف الزكاج عقدان دائمان تترتب عميو 

مف األبناء كالذرية، لذلؾ سكغ الشارع الكريـ، لكؿ مف طرفى ىذا العقد، إلى غير طرفيو 
عدـ  عقد خطير كيذا، آلف الرعكنة أك أف يتعرؼ عمى األخر تمامان قبؿ اإلقداـ عمى

عكلجت فيما بعد،  إذاالتبصر في ىذا المكضكع؛ قد تؤدل إلى تعاسة دائمة، كحتى 
، ف يرل أكالده مف الطرؼ األخرلطرفيف، حيفيمكف أف تظؿ أثارىا باقية تؤلـ كالن مف ا

كؿ كاحد منيما ما يدعكه  رألفكانت الًخطبة لذلؾ مقدمة ضركرية ليذا العقد، حتى إذا 
باألخر أقدـ عمى العقد كىك مطمئف، فيقـك الزكاج بينيما عمى أمتف األسس  االرتباطإلى 

يف سكنان مف الزكج أال كىى أف يككف كؿ لمبادئ، لتحقيؽ الحكمة مف كرائو،كأقكل ا
قاؿ اهلل  ، كيككف بينيما مف المكدة كالرحمة ما يساعد عمى تككيف أسرة سعيدة، كمالألخر

، كجعؿ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا : " كمف آياتو أف خمؽ لكـتعالى في كتابو العزيز
 . (َِ)لقـك يتفكركف "  آلياتبينكـ مكدة كرحمة ، إف في ذلؾ 
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بة ال تتـ عادة بيف الطرفيف إال مف خالؿ حمقة كصؿ بينيما، أال كىى كانت الخيطك      
 إتماـالخاطبة، كقد عرؼ األندلسيكف الخاطبة، ككانت الماشطة  تنيض بدكر كبير في 

ميمة الخيطكبة أيضان، حيث كانت تذىب لمنساء في بيكتيف كتمر عمييف كتطرؽ األبكاب 
زييف النساء كتجميميف، كبيع الطيب بصفة يكمية، كتعرض خدماتيا ليف الخاصة بت

كالبخكر، كغير ذلؾ مف لكاـز النساء . كبذلؾ يتاح ليا دخكؿ البيكت كاإلطالع عمى 
 .(ُِ)التى تتفؽ مع ميكلو كرغباتو أسرار الحريـ ، فتستطيع أف تأتى لمعريس بالعركس 

فقياء أف كغالبان ما كانت الخاطبات ك الماشطات مف العجائز ذكات السف ، كاشترط ال
تككف مسممة، ألنيا تطمع عمى المرأة كمفاتنيا ، كأف تككف غير جميمة ، كغير مظيرة 

. فيى تذلؿ العكائؽ كتحمؿ الرسائؿ كتحفظ السر،كأحب األعماؿ إلييا  (ِِ)لمزينة كالتبرج 
 . (ِّ)سعييا في تزكيج األيتاـ 

األندلسيكف يكـ الجمعة اليـك ، كقد اعتبر  (ِْ)كأحيانان يقكـ بيذا الدكر األصدقاء       
 . (ِٓ)المفضؿ ليذه المناسبة 

، فكانت النساء فى األندلس ي األندلس صاحبة الرأل في زكاجياككانت المرأة ف      
أكثر تحرران منيف في بقية البمداف اإلسالمية ، فمـ يكف أسيرات العادات كالتقاليد الشرقية 

. فقد ذكر (ِٔ)ائيف التعبير عف مشاعرىف كأر القديمة، بؿ تمتعت بالحرية الكاممة في 
جميمة كانت ممكان لسعيدبف منذر)صاحب الصالة( في جامع قرطبة،   ( أف جارية)ابف حـز

، في أياـ الحكـ المستنصر، كقد أحبيا كتعمؽ بيا، كعرض عمييا أف يعتقيا كيتزكجيا
، فاف حذفت  يا: " إف لحيتؾ استبشع عظمنو ساخرة أف يخفؼ مف لحيتو قائمةفطمبت م

، حتى لطفت ثـ دعا منيا كاف ما ترغبو " ، فأعمؿ فييا الجمميف عمى حد تعبير ابف حـز
في جممة مف حضر بجماعة أشيدىـ عمى عتقيا ، ثـ خطبيا لنفسو فمـ ترض بو ، ككاف 

، فأسر إلى كاحد في المجمس أف يعرض عمييا رغبتو في خطبتيا أخكه حكـ بف منذر
تزكجتو في ذلؾ المجمس بعينو ، ككره أىؿ قرطبة ىذا المكقؼ مف لنفسو ، فرضيت بو ك 

، لك لـ ، كما كانت تستطيعرأيياياده ، كلكف الجارية أنفذت الحكـ عمى نسكو ككرعو كاجت
 . (ِٕ)ينميا أل أذل في استعماؿ حقيا  يكف ذلؾ حقان مقرران ليا ، كلـ
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ائشة بنت أحمد القرطبية"، ماتت ( في نفح الطيب: أف الشاعرة األديبة "عكقد ذكر)المقرل
 ، كقد خطبيا بعض الشعراء ممف لـ ترضو، فكتبت إليو :ػ ةأربعمائعذراء في سنة 

 دػنفسى مناخان طكؿ دىرل مف أح ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنا لبؤة لكننى ال أرتض
 .(ِٖ)    د ػػػػػػػػػػػػػكمبان كلـ غمقت سمعى عف أس كلك أننى أختار ذلؾ لـ أجب    

كذلؾ "نزىكف بنت القالعى الغرناطية "، رفضت رجالن قبيحان تقدـ لخطبتيا ، كلـ       
 . (ِٗ)يستيكىا ، فكتبت إليو شعران تيجكه فيو 

كقد ذكر ) الحميدل ( في جذكتو: أف الشاعر يحيي بف الحكـ المعركؼ بالغزاؿ،       
بير السف، لكنو غنى كثير ك : أحدىما شيخرجميفأنشد شعران عف فتاة خيرىا أبكىا بيف 

 :(َّ)، كشاب فقير قائالن الماؿ
 رػػػػكثير الماؿ أك حدث فقي خ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيرىا أبكىا بيف شي

 رػػػػأرل مف خطكة لممستخي فقالت خطتان خسؼ كما أف     
 أحب  الى مف كجو الكبير ئ    ػػكلكف إف عزمت فكؿ ش
 رػػػػػػػكىذا ال يعكد إلى صغي      رلػػػػألف المرء بعد الفقر يث

 

كقد اشترط الكنشريسى كابف العطار أف تسمع مكافقة المرأة عالنية بالنطؽ، سكاء       
باستئذانيا  يكتفي، كاف كاف ابف عبد الرؤكؼ (ُّ)ران أك ثيبان، حرة أك جارية كانت بك

ذنيا كجت كا  ف صمتيا ، فإف صمتت زي ، أك ما يظير عمييا ما بالقكؿ أك البكاء أنكرت، كا 
ال ستككف مصيبة تحؿ بالزكج  (ِّ)يدؿ عمى الرفض لـ تيزكج   ، إذا ككلييا كالزكجةكا 

ذنيا ، بؿ أضاؼ )غيصبت أك أكرىت المرأة عمى الزكاج ب ابف العطار( دكف مكافقتيا كا 
 . (ّّ)يجب أخذ رأل المرأة  حتى لك كانت جارية 

عف طريؽ كلييا،  ارأييبمعرفة  يكتفيطكبتو، بؿ كيبدك أف الخاطب كاف ال يرل مخ      
حت ذلؾ ، برغـ أف الشريعة اإلسالمية أبارؤية العيف ، دكف أف يراىاأك العرض عمييا

ى رؤية زكجاتيـ في فترة ( أف ىناؾ رجاالن كانكا ييصركف عم. كقد ذكر )الخيشنى(ّْ)
طب ابنة د الرحمف قد خ، فذكر اف زياد بف عبالخيطكبة، كقبؿ البناء بيف كالعقد عمييف

، كقد رغب أف ينظر إلى اخؿ(في عيد عبد الرحمف الدالقاضى معاكية بف صالح )
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، فدخؿ الناس ، فدبر أمره مع نساء البيتخطيبتو في بيت أبييا، عمى ما يفعمو بعض 
مع حيكانات الدار في اإلسطكاف  ، كجمسان مع النساء إلى البيت في الميؿمتخفي

منو الدكاب كصاحت، فسمعيا القاضى معاكية كىك خارج إلى صالة ، فنفرت )الحظيرة(
، فما زاد فكجد زياد في بعض زكايا اإلسطكاف، فجاء بالمصباح لينظر في األمر ، لعشاءا

 .( ّٓ)..... بكـ خيران ، ثـ خرج لمصالة  استكصكاأف قاؿ : 
يقكـ الرجؿ كالد كقد شيدت بالد األندلس، في بعض األحياف عمى غير العادة، أف       

، دما يرل فيو الصالح كالتقكلالمرأة بعرض ابنتو عمى شاب ليتزكجيا دكف حرج، عن
ء بنت داكد مكلى ( أف أسما. فقد ذكر ) ابف عبد الممؾ(ّٔ) البنتوبمعنى أف يخطب 
، قد زكجيا أبكىا مف أحمد بف اـ المؤيد( كىى مف مدينة بمنسيةىشأمير المؤمنيف )

: يكمان رأ عميو، كذلؾ لما كجده فيو مف فضؿ كعقؿ ، فأعجبو فقاؿ لو محرز، فتى كاف يق
، كنذر ليا كر لو حاجتو في ذلؾ ، فزكجيا منو، كذ؟ فخجؿ الفتى ابنتيحب أف أيزكجؾ أت

 . (ّٕ)داران ، كزفيا إليو 
ة ، كالسبب في ذلؾ ككاف رجاؿ األندلس يتيافتكف عمى خطبة بنات مدينة غرناط     

قائالن:  كصفيف الالئي( أف غرناطة حافمة بالجميالت أكلئؾ ابف الخطيبعمى ما ذكره )
ر، ، نقيات الثغكر،طيبات النش، ناعمات األجساـ، مرسالت الشعكرجميالت ساحرات"

العنصر الغالب بيف نساء األندلس  ، حسناكات المحاكرة،خفيفات الحركة، نبيالت الكالـ
، ككاف (ّٗ) في غرناطة كمت في بيمَّيش"أزكاج : " ، كقالكا في أمثاليـ(ّٖ")ما يبدكعمى 

األندلس يفضمكف البنات الشقركات، ككانت )نعـ( صاحبة ابف حـز  أبناء الطبقة العميا في
 .(ُْ)بؿ كاف أمراء األندلس كخمفائيا مجبكليف عمى تفضيؿ الشقراكات  (َْ)،شقراء المكف

 فإذا انتيت مرحمة الخيطكبة جاء دكر عقد الزكاج .
 : (42)( اا : عقد الزواج )النكاحثاني

كالنفاذ  االنعقادكضع الفقياء شركطان عدة إلتماـ عقد النكاح ، ما بيف شركط        
 . (ْْ)، إذ ال يصح عقد النكاح إال بكلي كصداؽ كشيكد  (ّْ)كالمزكـ كالصحة 
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سيا ىذا إلى جانب عدة اعتبارات اجتماعية، البد أف تتكفر لعقد النكاح، يأتى عمى رأ
؛ أف بناء كؿ طبقة مف طبقات المجتمعالتكافؤ االجتماعى بيف الطرفيف ، إذ يؤثر أ

يتزكجكا مف فتيات ينتسبف إلى طبقتيـ نفسيا ، فيؤثر أبناء الطبقة العميا الزكاج مف بنات 
األسر الثرية كالعائالت الكبيرة، بما يتناسب مع مستكاىـ االجتماعى ، ككذلؾ أبناء الطبقة 

ذا حاد أبناء ىذه الطبقة أك تمؾ عف الدنيا م ف العكاـ، ال يخرجكف عف بنات طبقتيـ . كا 
األـ، لمحد مف ذلؾ، فيحكى لنا )ابف التقاليد االجتماعية تتدخؿ األسرة في صكرة األب أك 

، العميا، كمف بيت عريؽ في قرطبة ( أف يحيي بف عمر بف عبده ، أحد أبناء الطبقةحـز
كانت في بيتيـ ، فمما عممت أمو باعتيا عمى غير إرادتو ،  أراد أف يتزكج مف جارية

كأرادت أف تزكجو مف أحدل بنات العامريات ، ذكات النسب كالجاه ، ففقد عقمو ، كأصيب 
 . (ْٓ)بالجنكف 
كمع ذلؾ لـ يخؿ التاريخ األندلسي مف بعض الحاالت التى زالت فييا الفكارؽ       

 امرأةأبى عامر، أحب ( نفسو أف عبد الممؾ بف ابف حـز) الطبقية بيف الطرفيف ، فقد ذكر
( ، كقد حممو حبيا عمى أف تسمى )كاجد( بنت رجؿ مف الجنانييف )جناف أل بستانى

 . (ْٔ)يتزكجيا برغـ الفكارؽ االجتماعية الشاسعة بينيما 
 ، بؿ يجكز أفلنكاح أف يككف الزكج كفأن لزكجتو( في عقد اكقد اشترط )ابف العطار     
 . (ْٕ)عقد  النكاح ، إذا ثبت ليا أف  الزكج  ليس  كفئان ليا  الزكجةتفسخ 

 شروط صحة عقد النكاح : 
 ـ الولي :1

اشترط الفقياء، كما ذكرنا ، أنو ال زكاج إال بكلي ، كمف لـ يكف ليا كلي، أك كالييا      
، يس ليا أحدرأةن مف سفاقس كحيده لغائب يزكجيا القاضى ، فقد ذكر الكنشريسى اف ام

. كذكر أيضان (ْٖ)ذف ليا في تزكجيا كىى ضعيفة جاءت إلى القاضى كطمبت منو أف يأ
ذىبت إلى أف تتزكج ، ف فأرادتأف رجالن مف القيركاف سافر إلى صقمية كترؾ بنتان بكران، 

ما أف يككؿ، فكتب القاضى إلى أالقاضى طالبة أف يزكجيا ، أك بييا إما اف يأتى ، كا 
 . (ْٗ)اضى يزكجيا الق
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، أال يزكج الكبيرة عمى أنيا ك كصييا، إذا كانت لو ابنتافكيكصى الفقياء كلي المرأة أ    
 . (َٓ)تذكر بالجماؿ  فإحداىالصغيرة ، كال الصغيرة عمى أنيا الكبيرة ، كذلؾ إذا كانت 

 .(51)(: ـ الصداق ) المهر2
، عمى زكجيا، بالعقد عمييا جةالزك  يقصد بالصداؽ أك المير : الماؿ الذل تستحقو      

ميران قدره خمسكف . كقد جرت العادة في بالد األندلس أف يدفع الزكج (ِٓ)أك الدخكؿ بيا 
ـ بإعطاء ، كاف الزكج يقك ف ، لمتباىى كالتفاخر أماـ الناس، كفي بعض األحياديناران ذىبيان 

لى المرأة بعد ذلؾ مئة ، عمى أف يعطيو ك ،  كيعمف ذلؾ أماـ الناسكالد الزكجة مئتى دينار
 . (ّٓ)كخمسيف ديناران 

كىذه العادة في األندلس لـ تمنع بعض األسر األندلسية،الغنية كالعريقة، مف المغاالة في      
. فأحيانا كاف الزكج المكاف كالبيئة التى يعيشكف فيياميكر بناتيا، نظران لمكانتيـ االجتماعية، ك 

د الزكاج ، كأحيانان أخرل ما يستجد بينيما بعميران ليا ؿ ما يمتمكو أك نصفو،يعطى زكجتو ك
( أف رجالن مف مدينة شمب أعطى زكجتو . كقد ذكر )ابف رشد(ْٓ)يككف مناصفة بينيما

 .(ٓٓ)نصؼ أرضو، عمى أف يبنييا بنيانان اتفقا عميو ، كتككف مناصفة بينيما 
دل، في بالد جيا رجؿ مصمك ( أف امرأة مصمكدية تزك كقد ذكر )الكنشريسى     

 . (ٔٓ)، فقدر ليا صداؽ عمى عادة بالد األندلس الذل انعقد فييا النكاح األندلس
، كقد كعينان، عمى جزئيف: مقدـ كمؤخر ككاف مير المرأة يدفع نقدان أك عينان أك نقدان      

( و كأقسامو. فقد ذكر )الكنشريسىحفمت كتب النكازؿ بأمثاؿ عدة عف المير كمقداره كنكع
، كالمؤخر عشرة مف الصؼ ريف ديناران ذىبيةجالن تزكج إمرأة أعطاىا النقد خمسة كعشأف ر 

 . (ٕٓ)كخادـ كنصؼ أمالكو 
، ف رجالن أعطى زكجتو صداقان عينان ( أيضان أأما الصداؽ العينى فذكر )الكنشريسى      

نصؼ  والمرأت. كذكر ) ابف رشد ( أف رجالن كتب صداؽ  (ٖٓ)فكساىا كاشترل ليا حميان 
. (َٔ)دد معيف مف المكاشى مف أرضو ، كرجالن أخر تزكج امرأة عمى ع (ٗٓ)أمالكو 

ر ذىبان ، كأقراص ذىب مف كرجالن أعطى امرأتو صداؽ خالخؿ الفضة قيمتيا عشرة دناني
، كعقد جكىر قيمتو ستة دنانير ذىبية ، كشقو كتاف بمدية العمؿ ، كفضمو خاـ ، ديناريف

ة قطف كطعاـ ، كممحفؿ، ككنبكش حرير، كثكب زردخافكدقاية شرب مف نصؼ رط
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كعرض عمى ابف كرد أف رجالن أعطى المرأة سكارل فضة بقيمة عشريف دينار، كلـ  .(ُٔ)
 . (ِٔ)يذكر كزنيا 

تيـ جزءان مف الحقؿ الذل ككاف العامة مف الفالحيف، في قرطبة ، يسكقكف لزكجا     
عرضت مسائؿ كثيرة مثؿ المسألة التى عرضت ، كيكتبكف ذلؾ في عقد الزكاج ، ك يممككنو

عمى ابف كرد لعاقد قاؿ في كثيقة زكاجو: إنو ساؽ المرأتو نصؼ الحقؿ الفالنى إلى 
 .(ّٔ) ناحية كذا بشرقو كغربو 

كذكر ) الكنشريسى ( أف عادة أىؿ قصكر حفصة أف الصداؽ يككف بدنانير، ماالن       
لس أف الدنانير النقد التى تدفع قبؿ الدخكؿ؛ ال يدفع قبؿ الدخكؿ، لكف عادة أىؿ األند

نما يأتى الزكج بكسكة كحمى كذىب ، فيحسب  تقبضيا المرأة كال أبكىا كال  كلييا دنانير، كا 
 . (ْٔ)ىذا مف الصداؽ النقد 

 .(ٓٔ)لزكجتو صداقان ماالن كداران ( أف رجالن كتب اؽ نقدان كعينان: ذكر )ابف رشدالصد     
بدفع  االبفمقدـ الصداؽ ، عمى أف يمتـز  ابنواف كاف كالد الزكج يتحمؿ عف كفي بعض األحي

نان لو صغيران مف يتيمة بكر بالغ، فزكجيا ( أف رجالن زكج ابابف رشد)مؤخر الصداؽ. فقد ذكر
 .(ٔٔ)، كحدد أجالن لممؤخرابنوـز األب بدفع المعجؿ منو عف ، كقد التابف عميا

. فذكر تو قبؿ الدخكؿلى المرأة يتنازؿ عف الصداؽ لزكج ابنكفي أحيانان أخرل كاف ك       
ف عيسي الصداؽ ( أسقط عف زكجيا محمد بشد أف عبد الرحمف بف بزيع كالد )عزيزةابف ر 

حسانان إليو، كىى بكر، ككاف الصداؽ أربعيف قبؿ الدخكؿ بزكجتو ت ، ثـ تكفيمثقاالن، رفقان بو كا 
 . (ٕٔ)ت بنتيا مريـ أخذ صداؽ أميا ، فأرادعنو ككرثيا، ثـ تكفى ىك بعدىا

، يأخذه األب أك كلى المرأة لنفسو : أف مقدـ المير الكقد جرت العادة في بالد األندلس     
بؿ بنفقو في تجييز العركس، فيما يعرؼ بالجياز أك الشكار،  فيشترل كلى المرأة ما تحتاجو 

. كقد أشتكى رجؿ (ٖٔ)المعيشة كأدكات  كأكانيأثاث العركس في بيت الزكجية، مف مالبس ك 
. كىذا الجياز (ٗٔ)، كلـ يجيز بو عركسو نقدان ر لشيكخ قرطبة كلى زكجتو بأنو دفع مقدـ المي

ذا ماتت يككف ميراث ممؾ لممرأة كليس مف حؽ الزكج التصرؼ فيو ، ك  ، ككاف (َٕ) الزكجةا 
 . (ُٕ)، كيشترط عميو عدـ تمفو الزكج يضمف جياز زكجتو



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 219 

، فكاف الخاطب ييدل خطيبتو، كالمخطكبة رفيفليدايا فكانت متبادلة بيف الطأما عف ا    
تيدل خاطبيا قبؿ البناء، فكاف الخاطب ييدل خطيبتو ىدايا مف الذىب كالفضة تقديران 

ف الصابكف ، ككذلؾ ىدايا م(ِٕ)ف الفضة ألزكاجيف عند العقد ليا ، ككاف العامة ييدك 
 . (ْٕ)مف الكباش كالثيراف في المناسبات كاألعياد  ، كالذبائح(ّٕ)كالحناء كالفاكية 

 كذلؾ جرت العادة اف األب ييب ابنتو، المقبمة عمى الزكاج، مف اليدايا كاألشياء      
، كذلؾ إما ألف الصداؽ ال يكفى جياز ابنتو، كالزكج الكثيرة التى تحتاجيا في جيازىا

ئؿ قاضى الجماعة ابف بشتغير في ، فقد سه (ٕٓ)عمى دفع المزيد مف األمكاؿ  غير قادر
بنتو كتصدؽ عمييا بنصؼ داره رجؿ جيز ابنتو بثكب كذا كحمى ، كرجؿ أخر جيز ا

ء عند الزكاج الثياب . كما كانت عجائز األندلس مف النساء ييديف بنات الفقرا(ٕٔ)
ما عمى س(ٕٕ)كالحمى   ، عمى اف ترد مرة أخرل بعدبيؿ التفاخر كالتباىى أماـ الناس. كا 

، كعدـ ديدة بسبب طمع الزكج بما في يديويؤدل إلى مشاكؿ ع األمرإتماـ الزكاج ، كىذا 
               . (ٖٕ)عمى سبيؿ التفاخر كالتباىى اعترافو برد تمؾ األشياء كاليدايا التى أىداىا األب

( ضاؽ بجياز ابنتو كحمؿ د بف أفمح )مكلى الحكـ المستنصركقد ذكر المقرل أف محم     
ماال يطيؽ، عمى سيبؿ التفاخر كالتباىى ، حتى لـ يبؽ معو سكل لجاـ محمى بالذىب ، 

مة في ذلؾ الكقت ، كأعممو فذىب بو إلى المنصكر بف أبي عامر، ككاف صاحب ضرب العم
 . (ٕٗ)، فأعطاه دراىـ كزف المجاـ بحديده كسكاره ، ففرح فرحان عظيمان بحاجتو

، كبعد راكيؿابنتو في جيازىا غفارة كمحشك كقميص كس كقد سيئؿ ابف رشد أف رجالن أىدل
رشد إف كاف ىذا األمر عرؼ  أف لبسيا الزكج بأياـ طمب األب ردىا إليو ، فأجاب ابف

 . (َٖ)، فال ترد ، كأال يسأؿ األب ىؿ عمى سبيؿ التزيف أك أنيا عارية ترد البمد
، عمى األب ان مف أمالكوإذا  أىدل عركسو جزءككاف مف عادة أىؿ شمب أف الرجؿ      

كمستمرة،  ثةر كمتكاأف ييب ابنتو بنفس مقدار ما أىداه الرجؿ لعركسو ، كىذه عادة قديمة 
، كفي بعض األحياف تيدل  الجدة  لزكج  (ُٖ)حتى يككف الزكجيف متكافئيف  كال تتخمؼ

 . (ِٖ)حفيدتيا ربع أمالكيا  كيدية  زكاج 
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عمـك مى الزكج عميو أداؤه ، كالبد أف يحدد بكقت مككاف مؤخر الصداؽ بمنزلة ديف ع     
، شاكؿ عدة بيف الطرفيف بعد البناء، كىذا األمر كاف يحدث م(ّٖعمى الزكج رده فيو )

جؿ طمب مؤخر بسبب رفض الزكج دفع المؤخر لزكجتو في ميعاده . فقد سيئؿ ابف رشد في ر 
 . (ْٖ)إذا ثبت رشدىا س ألبييا عمييا شئ، فأجب ابف رشد ليصداؽ ابنتو مف زكجيا

ف أب طالب زكج ابنتو مؤخر ككذلؾ ذكر الكنشريسى أف شيكخ قرطبة سيألكا ع      
ف الزكاج  عف  ،  فأجاب ابف المبانة إف طاؿ زمصداقيا، كالزكج يقكؿ إف زكجتو ال تطمبو

 . (ٖٓ)يميا ؛ فال  متكمـ  لألب إال بتككسبع  أك ثماف سنيف
في عقد  كانت المرأة تتنازؿ عف مؤخر صداقيا الذل كتب كفي كثير مف األحياف:     

، كحؿ أجمو ، لدكاـ العشرة كبيت الزكجية ، فقد ذكر ابف العطار أف امرأة تنازلت زكاجيا
األمر لمقاضى ثـ تصالحت معو عف مؤخر صداقيا بعدما تخاصمت مع زكجيا ، كرفعت 

، ف صفتو كذا ككذا ككذاليا ثكب كتا، كأخرل تصالحت مع زكجيا عمى أف يدفع (ٖٔ)
، كامرأة ثالثة تنازلت عف مؤخر صداقيا قبؿ حمكؿ أجمو برغبتيا (ٕٖ)كأكياالن مف القمح 
 . (ٖٖ)كطيب خاطرىا 

 
 شروط عقد النكاح :

كف كاضحة كمحددة، كممزمة اتفؽ الفقياء عمى أف شركط عقد النكاح ألبد أف تك      
بشركط لـ تدكف في ىذا العقد عند قاضى  ، كال يمتـز أحد أطراؼ عقد الزكاجلمطرفيف
 .(ٖٗ) حالمناك
كاح، ليتنصمكا منيا ككاف بعض األزكاج يتحايمكف بعدـ كتابة الشركط في عقد الن      

، ركطان لمرجؿ كشركطان أخرل لممرأة، كأتضح مف كتب النكازؿ أف ىناؾ ش(َٗ)بعد ذلؾ 
الشديد مف تالعب  لخكؼ المرأة، كذلؾ المرأة أكثر بكثير مف شركط الرجؿككانت شركط 
، فأرادت المرأة أف تحمى نفسيا ألف الطالؽ حؽ مطمؽ في يد الرجؿ ، أككغدر الزكج بيا
 بيذه الشركط .
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 شروط المرأة : 
، كليا حرية تطميؽ ل أف تمتمؾ المرأة أمرىا كحريتيا، أأف تككف العصمة في يدىا .ُ

 .(ُٗ)نفسيا 
، فقد كردت مسألة لمقاضى ابف (ِٗ)ل كال يتخذ أـ كلد ا ، كال يتسر أال يتزكج عمييا زكجي .ِ

امرأة كاف ليا شرط أف ، في د األمير عمى بف يكسؼ ابف تاشفيفكرد في قرطبة في عي
، كفي بعض (ّٗ)، فطمقت نفسيا فتزكج عمييا ،، إذا تزكج عمييا زكجياتطمؽ نفسيا

 .(ْٗ)" فأنا طالؽ فالنة، فتقكؿ: " إف تزكجت امرأة بعينيا الزكجةألحياف تسمى ا
 . (ٓٗ)، فال يضربيا  كال يبخؿ عمييا عاممتيا جسديان كماليان كمعنكيان أف يحسف م .ّ
ج في ماليا إال برضاىا ، كعدـ تدخؿ الزك ممتمكاتياحرية المرأة في التصرؼ في  .ْ

ف شاءت كىبت كتصدقت، " فإف شاءت في ماكمكافقتيا  . (ٔٗ)" ليا باعت، كا 
إال في  ،قريبة أك بعيدة، أكثر مف ستة أشير ، متصمةأال يتغيب عنيا زكجيا غيبة .ٓ

أك  يفاألجم، فمتى زاد عمى ىذيف أداء فريضة الحج عف نفسو، فمو مغيب ثالثة أعكاـ
 .(ٕٗ)أحدىما فأمرىا بيدىا 

مف بيت الزكجية في المدينة التى تعيش فييا ؛إلى بيت  االنتقاؿال يجبرىا الزكج عمى  .ٔ
ريسى( ، فإف أكرىيا فأمرىا بيدىا . كقد ذكر ) الكنشىابرضا أخر في مدينة أخرل إال

، فإف برضاىا : أال ينقميا مف مدينة بمش إال بإذنيا أكأف امرأة اشترطت عمى زكجيا
 . (ٖٗ)أكرىيا فأمرىا بيدىا 

و في داره طكاؿ فترة الزكاج أف تسكف ابنتو مع اآلباءكفي بعض األحياف يشترط بعض  .ٕ
(ٗٗ). 

، النساء، كذكل محارميا مف الرجاؿ رة جميع أىميا كأقاربيا مفػ أف يسمح ليا بزياٖ .ٖ
 . (ََُ)فإف منعيا فيى حرة 

إلى أسرة ثرية ذات نفكذ، تشترط عمى زكجيا في عقد النكاح  تنتميإذا كانت المرأة  .ٗ
 . (َُُ)شراء خادمة تخدميا 
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 شروط الرجل :
كفي بعض األحياف يشترط  .(َُّ)غان بال (َُِ)الرجؿ أف تككف المرأة بكران أشترط       

ف كاف فييما عيكب يعدد كؿ طرؼ ما بو مف عيكب  صحة العقؿ كالبدف مف الطرفيف ، كا 
، كيخير الزكج بيف تعرض المرأة عمى النساء لرؤيتيا ، فإف كجد الزكج بزكجتو عيكبان ،

عد ابف ، كقد د الطالؽ أخذ ميره مف كلى المرأةبيا أك تركيا ، فإف أرا اإلمساؾ
. كذلؾ إذا كجدت المرأة عيبان (َُْ)الرؤكؼ مف العيكب أف تككف سكداء أك قرعاء دعب

 كقد اشتكى رجؿي لمقاضى أنو تزكج (َُٓ)في زكجيا ؛يعرض الرجؿ عمى الرجاؿ لرؤيتو 
، فأجاب القاضى بأف تعرض المرأة عمى النساء، فإف كاف بكران فمما دخؿ بيا كجدىا ثيبان 

ف كاف قديما يرد لمزكج صداقو  القطع جديدان لـ يقبؿ منو  . (َُٔ)الشككل ، كا 
 قاضى المناكح ) المأذون ( :

، يختار رجالن يتكلى عقكد ذكر ابف رشد أف قاضى كؿ مدينة، مف مدف األندلس      
، كأف يعمف حاكـ المدينة الزكاج، يعرؼ باسـ ) صاحب المناكح (، كيكتب لو سكان بذلؾ

 . (َُٕ)كاج ، كجميع أحكاميا كالطالؽ بيذا األمر ، فيتكلى عقكد الز 
كنظران ألىمية ىذا المنصب كاف البد أف تتكفر في صاحبو عدة أمكر: أىميا أف يككف 

، (َُٖ)فقييان عالمان بأحكاـ الزكاج كالطالؽ ، كغنيان ككرعان ككبير السف كال يككف شابان 
 .(َُٗ)الجديد  عزلو القاضىكيظؿ في منصبو طكاؿ حياة القاضى الذل عينو ، حتى ي

كجرت العادة أف يقكـ الفقيو بعقد الزكاج في األماكف التى ليس بيا قاض، أك لبعد 
 . (َُُ) كاألىاليالمسافة بيف القاضى 

، ألف ذلؾ ان عمى عقد النكاح مف طرفى العقدككاف صاحب المناكح ال يتقاضى أجر      
ف  ماالن مف أخذ صاحب المناكح مف صميـ عممو ، كيأخذ عميو راتبان مف بيت الماؿ ، كا 

، ج الفقيو: جاز لو الحصكؿ عمى أجر، أما إف تكلى عقد الزكاطرفي العقد، تعتبر رشكة
 . (ُُُ)بينيما االتفاؽفة أك احدىما حسب يدفعيا الطرفاف مناص

، كال يصح عقد الزكاج إتماـضى اتخاذىا قبؿ كىناؾ إجراءات محددة عمى القا      
 .(ُُِ) :، كتتمثؿ فيىذه اإلجراءات تإثباالزكاج إال بعد 



 

 

 

 
 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 223 

 أف يتأكد القاضى أف المرأة ليس ليا زكج ، أك في أياـ عدة مف زكج أخر . :   أولا 
 .، أك أف كلييا غائبأف يتأكد القاضى أف ليا كليان، فيرسؿ في طمبو، اك ليس ليا كلى اا :ـــــثاني
 أف الزكج كفؤ ليا . اا :ـــــثالث
 الزكج دفع ليا صداقيا .أف  اا :ــــرابع

 . يتيمة أكأف المرأة بكر أك ثيب   :خامساا 
       بعد تأكد القاضى مف صحة كسالمة إجراءات الزكاج  يتفؽ الطرفاف عمى مكعد          
حضار الشيكد            . (ُُّ)محدد لكتابة العقد كا 

 عقود النكاح : 
رسكؿ اهلل  ، تبدأ بالبسممة كالصالة عمىكانت عقكد الزكاج في األندلس، بصفة خاصة      

، ثـ اسـ االسترشاد بأية مف القرآف الكريـ، ب) صمى اهلل عميو كسمـ(، كبياف أىمية الزكاج
: مقدمو الصداؽ المتفؽ عميو بيف الطرفيف ، كمقدار، كىؿ ىى بكر أـ ثيب ؟كالزكجةج الزك 

الزكج كشاىد ، شاىد مف طرؼ ، ثـ أسماء الشيكدذا مف سنة كذا، كيؤديو في شير ككمؤخره
 . (ُُْ)، كفي  النياية  تاريخ  العقد  في  شير كذا مف سنة كذا مف  طرؼ  الزكجة

كفي بعض األحياف يككف الزكاج شفاىة بدكف عقد مكتكب ، لكف البد أف تتكفر فيو       
ذا مات الزكج أك الز  كجة الشركط السابقة : مف كجكد كلي المرأة كالشيكد كالصداؽ ، كا 

 . (ُُٓ)قبؿ البناء ترثو ، كيرثيا ىك أيضان 
، فيتجمعكف د النكاح في المسجد طمبان لمبركةكقد فضؿ كثيركف مف أىؿ األندلس عق      

السركر، بؿ كمعيـ المباخر المفضضة التى يحرقكف فييا البخكر، كتعمك صيحات الفرح ك 
، ألفعاؿتينزه المساجد عف ىذه ا . كقد أنكر ذلؾ الفقياء، كأكصكا أفيرقصكف فرحان بالنكاح

 . (ُُٔ)ألنيا بيكت اهلل ، كما جعمت إال لمطاعات كالعبادات 
اد الجياز كنقمو إلى بيت ، إلعدجميع في حفؿ كبير إلى بيت العركسثـ ينصرؼ ال     

. ففى أفراح الخمفاء ع مكانة أصحاب العرس كمدل ثرائيـ، كيتناسب الجياز كنقمو مالزكجية
، أفراح العامة، أما في (ُُٕ)اب كالجماؿ كمئات الحماليف تحمؿ الجياز قكافؿ الدك  :كاألمراء

 . (ُُٖ)فإنو يحتفؿ بنقؿ الشكار في حفؿ يشترؾ فيو األقارب كالمعارؼ كالجيراف 
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 ثالثاا : حفل الزفاف : 
، ككانكا يعدكف ركز أفضؿ ليمة لمزفاؼ في األندلسكانت الميمة التى تسبؽ عيد الني     

. ككاف أىؿ األندلس يتبادلكف (ُُٗ)ندلس، ابتياجان بالعرس لفطائر عمى شكؿ مدف األا
ل البعض لصاحب العرس ىدايا عديدة: مثؿ اليدايا فيما بينيـ ، فإذا أقيـ العرس ييد

. كقد عرضت قضايا مف ىذا الشأف عمى قاضى الشاة أك نحكىا، كدراىـ كغير ذلؾ
 . (َُِ)رد ىذه اليدايا في األعراس األخرل  الجماعة ابف بشتغير، فأفتى بضركرة

كتقاـ في ىذه الميمة كليمة كبيرة لألىؿ كاألصدقاء كالجيراف ، تسمي كليمة العيرس ،      
كىى في الكاقع كليمتاف : أحدىما لمنساء ، كتقاـ  في بيت العركس ، كاألخرل لمرجاؿ في 

 . (ُُِ)بيت العريس ، كربما أقيمت الكليمتاف في بيت كاحد 
ركسو في ليمة الزفاؼ ىدية ، أف يرسؿ العريس لعكقد جرت العادة، في بالد األندلس     

عبارة عف الطيب كالصباغ كالحناء، ككذلؾ كراء كحمى  ، كىىالعيرس، أك حؽ العيرس
ذلؾ يرسؿ ثكران أك ثكريف أك ، كك(ُِّ) لفقراء ييدل خفيف كجكربيف ، كبعض ا(ُِِ)

ي أف بنتان يتيمة . كقد ذكر الكنشريس(ُِْ)عيرس في بيت العركس ، إلقامة كليمة الأكثر
، كليس في العيرس فصنع بيا طعامان في داره ( الذل أخذ ىديةاشتكت ككيميا )ابف عميا

، فمـ ترض بذلؾ ، فأجاب القاضى أف  يغـر  ابف ت العركس التى كانت في دار خاليابي
ف في كليمتو ككاف العريس يستعي .(ُِٓ)صنعو  في  الصفة  المطمكبة عميا ، ألنو لـ ي

الطباخ أال يأخذ مف الطعاـ ، كذكر ابف عبدكف: أنو يجب عمى بطباخ في ليمة العرس
ال تعتبر  باتفاؽ معمكـ بينو كبيف العريس، أك ىدية ييبيا لو صاحب العيرس، إالشيئان  ، كا 

 .(ُِٔ) كخيانةسرقة 
، التى تقكـ بتزيف العركس كتجميمياشطة ، بإحضار الماكما تقكـ العركس، أك كلييا     
خفاء، كتفميج األسناف لؾ بتجميؿ الخدكد كتنعيـ الشفتيفكذ العيكب الظاىرة في البشرة  كا 

تأتى في اليكـ السابع  ، كما أنيا(ُِٕ)دكات التجميؿ التى برفقتيا أك الكجو أك الشعر؛ بأ
األيدل كاألرجؿ بحناء  ، كتخضيبىا بالحمرة، لتمشيط العركس كتزيف خدكدمف الزفاؼ

       :. كمف الغريب في العصكر الكسطى (ُِٖ)قاتمة المكف ، مع رسكـ جميمة غير دائمة 
ل يتكلى تزيف ، فظير المزيف الرجؿ الذجاؿ زاحمكا النساء في ىذه المينةأف الر       

ذل  ، مما أثار استياء ابف عبد الرؤكؼ الذل نبو عمى ضركرة كجكدالعركس ليمة الزفاؼ
 . (ُِٗ)محـر مع العركس كالمزيف 
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الماشطة عمى عاتؽ العركس ككلييا، كال تدخؿ  : أف أجرةكقد أتفؽ الفقياء عمى       
، ة تحصؿ عمى نصيب مف كليمة العيرس، كما كانت الماشط(َُّ)في نفقة العريس 

 . (ُُّ)كأحيانان تحظى أيضان ببعض األمكاؿ مف أقارب العركس 
، قاصدان بيت العركس في مككب كبير، يحؼ بو سف ثياب، في أحعريسثـ يخرج ال      

األىؿ كاألصدقاء كالجيراف ، كبكصكؿ العريس الى منزؿ عركسو ؛ يبدأ حفؿ الزفاؼ الذل 
، كالمغنييف (ُِّ)لالئى ينيكف عف كشؼ كجكىيف يحييو عدد كبير مف الراقصات ا

بتمؾ المناسبة السعيدة ، فيختمط فيو  كالمغنيات الذيف يطمقكف حناجرىـ بالغناء ابتياجان 
الغناء بضرب الدفكؼ كدؽ الطبكؿ كعزؼ المزامير ، ككاف العامة مف المدعكيف يحممكف 

. كيختمط  الرجاؿ بالنساء ، كيجتمع المارة  (ُّّ)البكؽ كالكير كالمزىر كالطنبكر كالعكد 
شربكنيا ، كيأتكف كالعاطمكف كالفساؽ، ثـ يخرجكا في مكضع كاسع فيجمبكف الخمكر لي

العاىرات يتخفيف في . كيسجؿ الكنشريسى اف ىرات كالنساء الزكانى حيث يجتمعفبالعا
، (ُّْ)، أك أف الرجاؿ يرتدكف مالبس النساء، حتى ال يكتشؼ أمرىـ مالبس الرجاؿ

( كال يتحرؾ خكفان مف حت نظر كبصر قائد الشرطة )الحرسكيحدث كؿ ىذا المنكر ت
. كقد أكصى ابف عبدكف بضركرة أخذ سالح الشباب عند (ُّٓرس )شرىـ، حتى يتـ العي 

 .(ُّٔ)عمى العرس ، كضركرة خركج عدد مف األعكاف لحراسة العرس  إقباليـ
سنة الرسكؿ  بتأسيالذيف أكصكا  ككاف ىذا المنكر مكضع استنكار مف الفقياء      

. بيد أف أىؿ العركس (ُّٕ)فراح: مف الضرب بالدؼ فقط ( في األ)صمى اهلل عميو كسمـ
يف ، كيضغطكف عمى الراقصات كالمغن كاستدعاءكانكا ييصركف عمى إقامة حفؿ العرس 

ال ما ترل العريس في دارؾ: " ال بذلؾ مف فعؿ ىقائميفالعريس   . (ُّٖ)" ذا، كا 
  :س أقيـ في أحد شكارع قرطبة فيقكؿكيصؼ لنا الحميدل في جذكتو ، كصفان دقيقان ، لعر 

، و قمنسكة كشئ كعميو ثكب خز عبكرل الزامر قاعد في كسط الحفؿ ، كفي رأس" كالنىكي  
 يمسكو غالمو ، كىك يزمر في البكؽ كيقكؿ : المحالة بالحميةكفرسو 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ىذا الرشق أسمـ كا  ػػػػػػػػػػػػػػػأسممنى في ى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش يصيب بيا مف ة     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغزاؿ لو مقم

 أؿ عما كشىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيس د  ػػػػػػػػكشى بيننا حاس
كحى ارتشى  لك شاء أف يرتشى      عمى الكصؿ ري
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، فكاف يغنى كيزمر ، ككاف النككرل مشيكران في قرطبةكمعو مغف أخر يسامره فييا      
 . (ُّٗ)لمخميفة عبد الرحمف الناصر 

 .(َُْ) :كقد عبر الشعر األندلسي عف حفالت العيرس فقاؿ ابف خفاجة
 تندل كافالؾ الككؤس تداري  ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأراكة ضربت سماء فكقن
 نثرت عميو بخدىا األزىار ي   دكؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفت بدكحتيا مجرة ج

ن ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكأنيا ككأف جدكؿ مائي  اري ػػػػػػػحسناء شد بخصرىا زي
 تجمس كنكار الغصكف نثاري   ةػػػزؼ الجناح بيا عركس مدام

 كاري ػػػػػػػكتجسمت نكرا بيا األن  في ركضة جنح الدجى ظال بيا 
 فييا كيفتؽ  مسكو العطاري  ى          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغناء ينثر كشيو البزازل

 صؼ ابف زيدكف عيرس المعتضد بف عباد كيينئو بزكاجو قائالن :كي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػتجمك لعيف المجتمى سيماك و     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبدار زمانؾ البسان ديباج
 لككاف كصفان كاف بعض حيالكا ب       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا لزىرتيا سقاع مذى

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعممان بأنى فيو ليس أراك    أسبكع أنس كيحدث لى كحشو   
 . (ُُْ)ثقة بأنؾ ناعـ فيناكا  ر     ػػػػػػػػػفأنا المعذب غير أنى مشع

، كىى مرتدية ثكبان خاصان ليذه عركس مف بيت أىميا إلى بيت زكجياثـ تخرح ال        
مو الحكاة إلى بيت تقدالمناسبة السعيدة ،كعمى رأسو تاج العيرس ، في مككب مييب ي

أنيـ ": اـ الحكاة في مككب الزفاؼ قائالن . كقد نيى ابف عبدكف عف استخد(ُِْ)الزكجية 
 . (ُّْ)" معكنكف مف اهلل كمف الناس أجمعيفزناة كم
، زكجية، كمشيد الحفؿكقد كصؼ لنا ابف بساـ زفاؼ العركس كخركجيا إلى بيت ال      

 .(ُْْ) :ف  مف  المدعكيف قائالن حيث  يككف  محؿ  إعجاب  الحاضري
 سكرل تجر ذيكليا تتبختر كاليكيا مثؿ العركس زففتيا     

 عذران التأخر ليت لـ أتأخر  ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعذراء إال اننى حممتي       
، فيتكمؼ الحفؿ نفقات طائمة شكارع  عمى ىذا الحاؿكيستمر الحفؿ أسبكعان كامالن في ال      

 . (ُْٔ)كلذلؾ يتفؽ الطرفاف عمى أف تككف نفقات حفؿ الزفاؼ مناصفة بينيما ، (ُْٓ)
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مف  أسماء  بنت  غالب  الناصرل )صاحب ككاف عرس المنصكر بف أبي  عامر        
. كمف ىذه العبارة يتضح (ُْٕ)( في عيد المستنصر" أعظـ عرس في األندلس" مدينة سالـ

 لنا مبمغ الترؼ كالبذخ الذل كاف في ىذا العرس ، بالرغـ مف عدـ كركد تفاصيؿ عنو .
 زواج الثيب :

كذلؾ  حرجان في الزكاج بالمرأة الثيب )التى سبؽ ليا الزكاج(،لـ يجد بعض الرجاؿ      
كاليؼ الباىظة ميكر كالت، بعد التغالى في الي أمكاليا أك مكانتيا االجتماعيةإما طمعان ف

كحتى حياة ، بؿ ذل يجعؿ البعض يفضؿ المرأة الثيب، األمر اللزكاج البنت البكر
. كقد أشار ابف قزماف في أزجالو إلى شخص تكبد في زكاجو العزكبية عمى ما ذكرنا
، كينصح ، كيتيـ نفسو بالعمىعمتو يندـ عمى زكاجو، كيندب حظوتكاليؼ باىظة جدان؛ ج

 : (ُْٖ) قائالا خكض تجربة الزكاج  غيره بعدـ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجأتنى الماللة كخمي أنفقت في زكاجى كأرفيت   
داعو       مما حيت لس تخمطيا ماعو إذ قد كفانى اهلل صي
 تػػػػػػػػأنا رأيت مف ىمو ما رأي زاعؽ ىك ذا الزكاج بطباعو  
 فػػػػػػػػػػػػػكالزي ؟  أياؾ تغرؾ الغمظأش ذا العمى يا مف ماع عنيف

 ويوصى الشباب قائالا :
 أفجر فإف ماعؾ مفاخر           باهلل يا أخى غاية ما أبقيت

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا حر يا شريؼ الفعايؿ           يا زينة شباب المحاف
 يتػػػػػىنيان ذا العال كالفضايؿ            جمعت كؿ خصمة فين

 الزواج المختمط :
. كقد أنعكس الكتاب، مف الييكد كالنصارل زكاج الرجؿ المسمـ مف نساء أىؿىك       

كاج : في أمر الز نصارل في األندلس عمى أرض الكاقعاالمتزاج بيف المسمميف كال
. بؿ أصبح الزكاج مف األسبانيات تقميدان شائعان عند أىؿ كالعالقات االجتماعية بينيما
 كالخمفاء كالخاصة كالعامة . األمراءاألندلس ، بكافة طكائفيا مف 

. فما كاد فاتحكا ف المسمميف كالنصارل في كقت مبكركقد بدأت المصاىرات بي      
ب؛ حتى بدأت الزيجات بيف مف العرب كالبربر يستريحكف مف عناء الفتح كالحر  األندلس
فتح منذ األياـ األكلى ل ، كىذا دليؿ عمى سياسة التسامح التى اتبعيا المسممكفالطرفيف
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ف نصير، الذل تزكج ، ككاف أكؿ ىؤالء أمير األندلس عبد العزيز ابف مكسى باالندلس
        . (ُْٗ)المصادر العربية باسـ ) أـ عاصـ(  ( أرممة لذريؽ التى عرفت فيمف )ايخيمكنا

كقد حذا حذكه العديد مف رجاؿ العرب ، كأمراء بنى أمية، في األندلس، الذيف        
كب ، ممف يقعف في أيدييـ سبيان، بسبب الحر اء البشكنس كالجاللقةزكجكا مف نست

انت . فأـ األمير ىشاـ الرضا، ابف عبد الرحمف الداخؿ ، كالمتكاصمة كالغزكات المتتابعة
( أىديت لو الربضى كانت أـ كلد اسميا )زخرؼ، كأـ الحكـ جارية أسبانية اسميا ) جكرا(

تكضح مدل اإلمتزاج بيف طرفي  اؿ لذكرىاأخر عديدة ال يتسع المج( أمثمة َُٓ)
 المجتمع األندلسي .

تعدل ذلؾ إلى  اج المسمميف مف اسبانيات مسيحيات، بؿكلـ يقتصر األمر عمى زك       
. كينحصر ىذا النكع مف (ُُٓ)، رغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ زكاج مسممات برجاؿ مسيحيف

، كمف أمثمة ألعمى في مدينة تيطيمةاب الثغر االزيجات في أسرة بنى قسي المكلديف، أصح
كما  ،مكسى بف فرتكف مف غرسيو ممؾ نبره( بنت مكسى بف Oria : زكاج أكرية ) لؾذ

 . (ُِٓ)( ألكالد كنقة بف شانجة حاكـ بمبمكنة أف مكسى زكج بنات أخيو )لب
ف ، فإف كا، فمـ تختمؼ عف عقد زكاج المسممةأما عف صيغة عقد زكاج الكتابية       

ف لـ يكف ليا (ُّٓ)كلي ذكر في نص العقد  ليا ، كلى عقد زكاجيا أساقفة أىؿ دينيا، كا 
، فأكلياؤىا اج المسيحية كالييكدية أمير مسمـكأكدت التشريعات الفقيية عمى أنو اليعقد زك 

 . (ُْٓ)أحؽ بالعقد إال أف يأبكا فيقعد الزكاج األمير المسمـ 
رأة تريد الزكاج يمنعيا أىؿ دينيا ؟ فأفتى ابف كقد سئؿ القاضى ابف بشتغير في ام      

بت إلى ، كلك ذىسمـ عمى زكاجيا ألف ىذا مف الظمـبشتغير بأف يجبرىـ السمطاف الم
 . (ُٓٓ)زكاج مسمـ كأبى أىؿ دينيا

 تعدد الزوجات : 
، كذلؾ ألف تعدد بحظ أفضؿ مف بقية نساء المسمميف حظيت المرأة في األندلس      

كثرة اإلماء كالجكارل في ،  بسبب أمران شائعاي، أك عمى نطاؽ كاسعكف الزكاجات لـ ي
، ال تقبؿ أف تككف ضره لزكجة أخرل ، ككذلؾ قكة شخصية المرأة األندلسية؛ التىاألندلس

 . (ُٔٓ)"  مشيه لمحفرة ول مشيه لبيت أخرى"  :تؤثر المكت عمى ذلؾ ، بقكؿ المثؿك 
 .(ُٕٓ) "خروف بين شاتين:" لزكجتيف قائميفسخر مف الرجؿ ذل اكما كاف المجتمع ي
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 يتزكج عمييا، كال يتخذ كلذلؾ فقد اشترطت المرأة األندلسية في عقد زكاجيا أف ال      
 .الجكارل، ألنيا إذا كلدت لو أصبحت حرة 

كاف أىؿ الطبقة الكسطى يكتفكف بزكجة كاحدة ، ككاف أبك العالء المعرل ينصح       
 :  (ُٖٓ)كثر مف امرأة قائالن الرجؿ أال يتزكج بأ

 فقد أخطأت في الرأل التريؾ متى تشرؾ مع امرأة سكاىا  
 ؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلما كاف اإللو بال شري فمك يرجى مف الشركاء خير 

ف تزكج ، فمنيـ مكاف تعدد الزكاجات  بينيـ نادران ، فطبقة العامة في األندلس أما        
، ي عصمتو، كقد سيئؿ ابف رشد في زكج تزكج أربع نسكة كفةامرأتيف كثالث كأربع نسك 

 .( ُٗٓ)كمنيـ مف تزكج خمسة كأبقى في عصمتو أربعة 
 المساكاة: يعترض العمماء عمى تعدد الزكجات، لكنيـ كضعكا لو شركطان منيا كلـ        
ال ، إال ما ، كال يفضؿ كاحدة عمى صاحبتيازكجات في الممبس كالطعاـ كالمبيتبيف ال

 . (َُٔ) كالمحبةيستطيع العدؿ فيو، مثؿ الجماع 
 : ةزواج المتع

إلى المرأة طمبان ىك نكاح ال يراد بو دكاـ الزكاج كاستقراره طمبان لمذرية، أك السكف       
كشير أك سنة، أك انقضاء  ،بالمرأة فترة معينة المتعة، إنما غاية ما يراد بو لممكدة كالرحمة

 . (ُُٔ)ذلؾ حك المكسـ كقدـك الحج كن
عض طمبة العمـ كسيمة لتجنب كقد عرفت األندلس زكاج المتعة الذل كجد فيو ب      
اج في ، كيعقد عقد الزك معان، كيحدداف مدتو حسب رغبتيما، ككاف الزكجاف يتفقاف الزنا

 .(ُِٔ)، كال يتجاكز المير في ىذا النكع نصؼ درىـ ىذه الحالة دكف كلي المرأة
، ان، ككجكب إقامة الحد عمى فاعميوشرع المتعةابف رشد بعدـ جكاز زكاج  كقد أفتى      

، غير أف الكاقع العيانى في (ُّٔ)كذلؾ لككنو ال ميراث فيو كال عدة كال كفاة كال طالؽ 
 الفقيية . المحاذيراألندلس تجاكز 

 التسرى :
اج، نظران لكفرة الجكارل عمى الزك  اتخاذكاف بعض رجاؿ األندلس يفضؿ التسرل، أل       

 .(ُْٔ)، ككثرة تكاليؼ كنفقات الزكاج يكر، كما ذكرناه مف المغاالة في الماإلماء كالجكارل
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ضد الممالؾ  بف أبي عامر، نظران لكثرة الحمالت التى خاضيا رالمنصك عيد  كفي      
لى أىؿ ، كنظران لتغادلس ببنات الرـك كأكالىـ كنسائيـ، أف امتأل األناألسبانية في الشماؿ

في الميكر، كتجييز البنات مف الثياب كالحمى كالدكر ، كرخص أثماف بنات الرـك ،  األندلس
بنات الرـك عشريف ، فما كانت تساكل أغمى بنت مف ع الرجاؿ إلى التسرل ببنات الرـكدف

ر فرح الناس صائحيف كخاصة البنات: "مات الجالب مات . فمما مات المنصك ديناران عامرية
 . (ُٓٔ)بالسبايا كالنساء المسيحيات مف غزكاتو  األندلسأل الذل غمر  "الجالب
كما يصمح لو ككاف أىؿ األندلس يصنفكف الجكارل أصنافان حسب صكرىـ كأخالقيـ،       

الخادمة البربرية لمذة، كالركمية لجمع الماؿ كالخزانة، كالتركية لإلنجاب، "كؿ نكع منيـ، فقالكا: 
 .(ُٔٔ" )، كالعراقية لمطرب كاالنكسارلمكية لمغناء، كالمدنية لمشكؿكا، كالزنجية لمرضاع

بيف، كيذكر  لالستمتاعالجكارل كاإلماء  اتخاذككاف أبناء الطبقة العميا يكثركف مف       
الجاحظ أف السبب في كثرة التسرل بالجكارل عند الرجاؿ ىك أف الرجؿ قبؿ أف يمتمؾ 

، أما الحرة ؿ عمى شرائيا بعد كقكعيا في نفسو، فأقب األمة ؛ قد تأمؿ كؿ شئ فييا كعرفو
عمى   ، كيعتمد  في ذلؾ جميمة أـ ال أىيال يراىا، كال يعرؼ  حيافاألفإنو في أغمب 

 .(ُٕٔ)استشارة  بعض النساء 
: حمؼ عمى ترؾ كقد حكى السقطى، في قصة طكيمة، عف رجؿ مف أىؿ البيرة      

، ، كاشترل بيا جارية رائعة الجماؿفتكجو إلى قرطبة  الزكاج باألندلس ، فمـ يجد مخرجان 
بيرة ، كعاد إلى الكألبسيا ثكب حرير مطرز، كال يفيـ كالميا فظنيا عجمية فأركبيا بغمتو

، فتبدد فرحو انيا مف بنات الميؿ كليست أعجمية، حتى عرؼ فرحان كسركران  يتألألكقمبو 
 . (ُٖٔ) كأخذىا لممرية كباعيا بضعؼ ما دفع في شرائئيا

كجة، شائعان كمكجكدان الجكارل كاإلماء، إلى جانب الز  كاتخاذككانت عادة التسرم       
: لـ يكف لو ى عمى الحياة الزكجية ألخيو فقاؿ، ألف ابف حـز حيف أراد أف يثنفي األندلس

سطى، أف الرجؿ حيف قبميا كال معيا امرأة غيرىا ، كىك رد فعؿ طبيعى، في العصكر الك 
 . (ُٗٔ)، أف يمد رغبتو إلى الجكارل ع بزكجة؛  كال يخمص لحياة أسرية سعيدةال يقن
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 نتائج البحث :
  نظرة المجتمع األندلسي إلى الزكاج عمى أنو قضية مصيرية لترسيخ الركابط

، بؿ تحكؿ األمر إلى أزمة في ما اتخذ منو مكقؼ الحيطة كالحذر االجتماعية بقدر
 .باب عدة مادية كنفسية كاجتماعيةساإلقباؿ عمى الزكاج كذلؾ أل

 تأخر سف الزكاج عند بعض األسر األندلسية بسبب المغاالة في الميكر ككثرة نفقات الزكاج. 
 حرص اآلباء عمى تزكيج بناتيـ كأكالدىـ في سف مبكرة إلطمئناف عمييـ ، مما ػ

 اضطرىـ لتحمؿ أعباء كنفقات الزكاج .
 ميمة الخطكبة كأمر  إتماـيض بدكر كبير في عرؼ األندلسيكف الخاطبة التى كانت تن

 الزكاج .
 ة الكاممة في اختيار شريؾ حياتياتمتعت المرأة األندلسية بالحري. 
  ال تختمؼ عقكد الزكاج األندلسية عف العقكد الحالية : مف ضركرة كجكد الكلى

 .الطرفيف بيفالتكافؤ االجتماعى  كالصداؽ كالشيكد ، إلى جانب
  ف كانت بعض األسر األندلسية كاف صداؽ المرأة األندلسية خمسيف ديناران ذىبياي ، كا 

 .ممؾ لمتباىى كالتفاخر أماـ الناستبيع ما ت
 لرجؿ، لخكفيا مف تالعب الزكج بيالجكء المرأة األندلسية لفرض شركطيا عمى ا. 
  د بعيتكلى قاضى المناكح كالفقيو كتابة عقكد الزكاج األندلسية ، كال يتـ عقد الزكاج إال

 .الزكاج إجراءاتتأكد القاضى مف 
 رىا الفقياء ، كانت حفالت الزفاؼ األندلسية مميئة بالمنكرات كالمحرمات التى أنك

 .كحذركا مف تكرارىا
 ،في الزكاج  ضربت بالد األندلس مثالن فريدان لمتسامح كالمحبة بيف المسمميف كالنصارل

 .مات بنصارل برغـ تحريـ اإلسالـ لذلؾ، بؿ تعدل ذلؾ إلى زكاج مسمكالعالقات االجتماعية
 الجكارل كاإلماء، إلى جانب الزكجة، أمران شائعان كمكجكدان  كاتخاذ التسرمكانت عادة ػ

 في األندلس ، كخاصة بيف أبناء الطبقة العميا.
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  الهوامش :
 .ُّْ، ص لسي كما تصكٍرىا األمثاؿ الشعبية: مالمح المجتمع األندمحمد عمى دبكر( ُ)
    ، أمثاؿ ِِْ ـ ، صُٕٓٗؽ محمد بف شريفو، فاس، ، تحقيلزجالى: أمثاؿ العكاـ ( اِ)

 ( .َُّٓرقـ )      
 . َٗ،  ٖٗ( ابف قزماف : ديكاف ابف قزماف ، ص ّ)
 ( المخمى : المدخؿ إلى تقكيـ المساف ، تحقيؽ حاتـ صالح الضامف ،ْ)

    امر : صكر مف المجتمع ، سامية ع َّٓـ  ، ص ََِّدار البشائر اإلسالمية ،      
 . ّٖاألندلسي ، ص      

 . ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع السابؽ ، ص  ( ٓ)
 (  كفي ىذا المعنى ركل اإلماـ الثعمبي في تفسيره عف ابف عباس ٔ)

    : " التمسكا الرزؽ في اهلل عميو كسمـ( رسكؿ اهلل ) صؿ ( قاؿ)رضى اهلل عنو     
ف كاف معناه صحيحان .النكاح" كىك حديث        ضعيؼ كا 
 .   ٓٗـ ، ص ََِِ، دار احياء التراث العربي ،  ٕالثعمبي : الكشؼ كالبياف ، جػ     

 .ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع السابؽ ، ص  ( ٕ)
 .ُّٓمحمد عمى دبكر : المرجع نفسو ، ص  ( ٖ)
 .ُُِ(، صََُٕ(، ) ُٓٔٗ(، كرقـ )ٕٕٗالزجالى: أمثاؿ العكاـ ، مثاؿ رقـ ) ( ٗ)
   : أصمح ، مارية ج فيغيرإِ، ص  (ََُٕ: المصدر نفسو ، مثاؿ رقـ ) ( الزجالىَُ)

    ، ) الحضارة العربية اإلسالمية نزلة االجتماعية لنساء األندلس (المعالى ) عف الم       
 .ََُٓـ ، ص ُٖٗٗ، بيركت ،  ِفي األندلس ( ، جػ        

 .ّٖ، ص ، سامية عامر: المرجع السابؽّٔٓص  ( المخمى: المصدر السابؽ،ُُ)
 .ّٔٓ( المخمى : المصدر نفسو ، ص ُِ)
 .ََُٓ( مارية ج فيغيرا : المرجع السابؽ ، ص ُّ)
 ( محمد محمكد إدريس : الحياة االجتماعية لطبقة العامة في قرطبة في القرف ُْ)

 .َُُ، ص  الميالدمعشر  الثاني/  اليجرمالسادس       
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 .ُِٔص ،ـُٕٕٗ، تحقيؽ الطاىر أحمد مكى، مكتبة كىبو، : طكؽ الحمامةحـزابف ( ُٓ)
      المعيد األسبانى  ،ت ، تحقيؽ بدرك شالميتا كككرينطى: الكثائؽ كالسجال( ابف العطارُٔ)

 .ُِـ ، ص ُّٖٗ، مدريد ، العربي لمثقافة      
(ُٕ ):  .َُُ، صالسابؽ: المرجع ، محمد محمكد إدريسُِٔسابؽ، صال المصدرابف حـز
 .ََُ( محمد محمكد إدريس : المرجع نفسو ، ص ُٖ)
 . ٕٗ( محمد محمكد إدريس : المرجع نفسو ، ص ُٗ)
 ( .ُِ( القرآف الكريـ : سكرة الرـك األية ) َِ)
     ت في التاريخ ، دراسااالجتماعية في الدكلة اإلسالمية :  الحياة( سعيد عاشكرُِ)

    ، نجالء سامى ِّٕـ، صُٖٔٗ، الككيت، ذات السالسؿ ،كالحضارة اإلسالمية       
 ، عمالة النسائية الحرة في األندلس، مجمة التاريخ كالمستقبؿ: نماذج مف الالنبراكل       
 .ِّٕ، ص ـََِٗآداب المنيا، يكليك        

    ، دخؿ الى الشرع الشريؼ عمى المذىب، دار التراث، القاىرة: الم( ابف الحاجِِ)
 ، ، دار المعارؼلسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة: دراسات أندمكىـ، الطاىر ُِٗٗ      

 .ِّٕ، ص ، نجالء سامى النبراكل: المرجع نفسؤُِـ ، صَُٖٗ ىرة،القا       
 .ُِٔ( الطاىر مكى : المرجع نفسو ، ص ِّ)
 .ٓٗص ،ـََِْاىرة، فع: المرأة في المجتمع األندلسى، دار عيف، القراكية عبد الحميد شا( ِْ)
 .ٓٗ( راكية عبد الحميد شافع : المرجع نفسو ، ص ِٓ)
 .َََُ( مارية ج فيغيرا : المرجع السابؽ ، ص ِٔ)
: المصدر السابؽ ، ص( ِٕ)  ،ِِٔ، ص ، الطير مكى: المرجع السابؽِٕ، ُٕابف حـز

Barroso ( Isabel Cobanillas);                                   
Las Mujer en Al-andalus , ( IV Congreso Virtual sobre Historia 

de la Mujeres ( de la 5 al 11de Octubre del 2012), p 17. 
   ، دار عباس إحسافتحقيؽ ، نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب: ( المقرلِٖ) 

 .ٕٗالمرجع السابؽ، ص:، راكية عبد الحميدَِٗ، صْـ، جػ ُٖٔٗصادر ،بيركت    
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 .ٕٗ، ص راكية عبد الحميد: نفسو ( ِٗ)
  في ذكر بالد األندلس، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، : جذكة المقتبس ( الحميدلَّ)

 .ّٕٓ، ّْٕ، ص (ٖٖٖـ، ترجمة ) ُٖٗٗ       
    ، الكنشريسى: المعيار المغرب، دار الغرب ِ( ابف العطار: المصدر السابؽ، صُّ)

 .ُُّ، َُّ،  ّـ ،جػ ُُٖٗ،  اإلسالمي، بيركت       
    في الحسبة  ؼ : في آداب الحسبة كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿك ( ابف عبد الرؤ ِّ)

  : ، الكنشريسىَٖ، صـُٓٓٗ، اىرةنشرىا ليفى بركفنساؿ، المعيد الفرنسي، الق       
 .ٕٗ، ص ، راكية عبد الحميد: المرجع السابؽُّٗ، ص ّجػ ،المصدر نفسو       

 .ِابف العطار : المصدر السابؽ ، ص   (ّّ)
    اف  ، فقد نص الفقياء عمى إلى مخطكبتوأباحت الشريعة اإلسالمية لمخاطب أف ينظر   (ّْ)

    بيا، كقاؿ ابف قدامة في  مف أراد أف يتزكج امرأة فمو أف ينظر إلييا مف غير أف يخمك        
     . كقد في إباحة النظر إلى المرأة لمف أراد انكاحيا  : ال نعمـ بيف أىؿ العمـ خالفان المغنى        
 إذا خطب : ))ص( قاؿ  ( أف رسكؿ اهللركل عف جابر بف عبد اهلل )رضى اهلل عنو        
 : نكاحيا فميفعؿ( قاؿ جابر كه إلىمرأة فإذا استطاع أف ينظر منيا ما يدع أحدكـ ا        
 . أحكاـ إلى نكاحيا فتزكجتيا( يت ما دعانىتى رأفخطبت جارية فكنت أتخبأ ليا ح        
 . ُْ، ص (. تفي فقو اإلسالمي، كزارة األكقاؼ، ) داألسرة         

 .ُٖـ ، ص ُٖٗٗالخيشنى : قضاة قرطبة ، الييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ،   (ّٓ)
 كالمثاؿ المصرل : ) أخطب لبنتؾ كال تخطب ألبنؾ ( . ( ّٔ)
   ،محمد بف شريفو ، تحقيؽكالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة : الذيؿممؾال ابف عبد ( ّٕ)

 .ْْٖ، ص (ِّٔ، ترجمة) ِـ ، جػ ُْٖٗؼ الجديدة ،الرباط، مطبعة المعار        
 لسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة، دار المعارؼ، : دراسات أند( الطاىر أحمد مكىّٖ)

 .ٔٗـ ، ص َُٖٗ، القاىرة       
 ىر أحمد مكى: دراسات عف ، الطاُّْ، ص : المرجع السابؽبكرعمى د ( محمدّٗ)

 .ِِٔ، ص ابف حـز      
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 ، ِِٔ( الطاىر مكى :دراسات عف ابف حـز ، ص َْ)
Parsons (Timothy . H ) ;The Rule of Empire ,oxford 

university , 2010, p 102. 
 ،ِِٔالطاىر مكى : دراسات عف ابف حـز ، ص  ( ُْ)

Parsons ( Timothy . H ) ;Ibid , p 102. 
 ، فيقاؿ زكج الشئ بالشئ كاالقترافاألزدكاج  بأنولمغكيكف يعرؼ عقد النكاح عبد ا ( ِْ)

 ، ككؿ عيف" أل قرناىـ كزكجناىـ بحكر: "ليو إذا قرنو بو كفيو قكلو تعالىكزكجو إ       
  ك في االصطالحزكاج في . أما تعريؼ الاقترف أحدىما باألخر فيما زكجاف شيئيف       
        . أحكاـ بالمرأة الستمتاعا، كىك عبارة عف عقد يتضمف إباحة يترادؼ مع النكاح       
 . َّ، ِٗاألسرة، ص       

 .ٔٓ، ٓٓ،  ْٓ( أحكاـ األسرة ، ص ّْ)
، ابف سيؿ : ديكاف األحكاـ ُٖ،  َٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص ْْ)

 . ُٕٓـ ، ص ََِٕالحديث ، القاىرة ، الكبرل ، دار 
Zomeno(Amalia); The Islamic Marriage Contract in Indalus, 

Cambridge, 2008 , p 140, Barroso ( Isabel Cobanillas); 
Op cit , p 17 . 

: المصدر السابؽ، ص ْٓ)  ، ص ، الطاىر مكى: دراسات عف ابف حـزٖٗ( ابف حـز
      ُِٔ ،ِِٔ. 

 .ِٗف حـز : المصدر نفسو ، ص ( ابْٔ)
 .ُِ: المصدر السابؽ ، ص طار( ابف العْٕ)
 .ُُّ، ص ّ: المصدر السابؽ ، جػ ( الكنشريسىْٖ)
 .ُٕٕ، ص ، ابف سيؿ: المصدر السابؽُِْ، ص ّلمصدر نفسو، جػالكنشريسي: ا( ْٗ)
 .ِٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص َٓ)
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صداؽ أك  مير،يا البعض إلى عشرة أسماء ىى: "أكصم ( لمصداؽ أسماء كثيرةُٓ)
كيجب المير ، صدقة، نحمة، أجر، فريضة، حباء، عقر، عالئؽ ، طٍكؿ، نكاح "

: " كأتكا ك الدخكؿ بيا، كذلؾ لقكلو تعالى، إما بالعقد أعمى الرجؿ دكف المرأة
 . كمفصدقاتيف نحمة " أل عطية مف اهلل، كقاؿ تعالى: " كأتكىف أجكرىف" النساء

 أنكح أحدان مف بناتو إال السنة الشريفة أف النبي )ص( ما أنكح أحدان مف نسائو كال
قاؿ سألت عائشة )رضى اهلل عنيا( عف صداؽ الرسكؿ  ، كعف أبى سممةبصداؽ

أبك داكد:  .: نصؼ أكقيةفقمت : ما نش ؟ قالت، : ثنتا عشرة أكقية كنشليا فقالت
 .َِّػ ِِٕ، أحكاـ األسرة ، ص  ْٔ، ص  ّ، جػمسند

 .ِِٕأحكاـ األسرة ، ص  ( ِٓ)
 .ُّٖ، ص ، ابف سيؿ: المصدر السابؽُِٗ، صّالسابؽ، جػ: المصدر الكنشريسي ( ّٓ)
 ( ابف رشد : فتاكل ابف رشد ، تحقيؽ المختار بف الطاىر التميمى ، دارْٓ)

 .ِِْ، ص ُـ ، جػ ُٕٖٗالغرب اإلسالمي ،       
 .َُّّ،ص  ِ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػٓٓ)
 .ُّٖ، ص  ّ، جػ( الكنشريسى : المصدر السابؽٔٓ)
 ،ُْٕ، ص ّ، جػ ( الكنشريسي : المصدر نفسوٕٓ)

Marian ( Manlela ) ; 
Women and Gender in Medieval Europe , An Encyclopedia , 

2006 ,p 527. 
 .ِّٔ،  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٓ)
 .َٖٔ، ص  ُ ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػٗٓ)
 .َٖٔ، ص  ُ، جػ ( ابف رشد : نفسؤَ)
 .َُُ، ص  ّر السابؽ ، جػ (الكنشريسى : المصدُٔ)
 .ِٔ( ، ص ٖٖ( ابف كرد : نكازؿ ، مسألة رقـ ) ِٔ)
 .ُُ( ، ص ّّ( ابف كرد : المصدر نفسو ، مسألة رقـ ) ّٔ)
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 .ِٔٔ، ِِْ، ِِّ، ص ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ( ْٔ)
 .ّٖٖ، ص ُبف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ا ( ٓٔ)
 .َُٖ، ص ُابف رشد : المصدر نفسو ، جػ   (ٔٔ)
 .ُُّٖ، ُُّٕ، ص  ِابف رشد : نفسو ، جػ  ( ٕٔ)
 ، ُُٕ، ص  ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ  ( ٖٔ)

Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18. 
 .ُِٓ ، صّ( الكنشريسى : المصدر نفسو ، جػ ٗٔ)
 .ُُٖٓ، ص ّ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َٕ)
 .ُُٖٓ،  ّ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػ ُٕ)
 .ِٔ( ، ص ٖٖ( ابف كرد : المصدر السابؽ ، مسألة ) ِٕ)
 ،ٔٗ، ص ّالكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ  (ّٕ)

Zomeno(Amalia);op cit, p 142. 
 ،ْٔص ،  ّ( الكنشريسى : المصدر نفسو ، جػْٕ)

Zomeno(Amalia);op cit, p142. 
 .ُٖٓٓ،  ُٕٓٓ، ص  ِ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػٕٓ)
 ، ّ، جػ ، ابف رشد: المصدر نفسوٓٔ، ْٔر: المصدر السابؽ، ص ( ابف بشتغئٕ)

 .ُٖٗٓص         
 .ُِٔ( الطاىر مكى : دراسات عف ابف حـز ، ص ٕٕ)
 .ُْٓ، ُِٔ، ُِٓ، ُِّ،ُُٕ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػٖٕ)
 .ٖٖ، ص ّ( المقرل : المصدر السابؽ ، جػ ٕٗ)
 .ُٗٓٓ، ُٖٓٓ، ص  ّ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػَٖ)
 .ُُْٗ، ُُْٖ، ص ِ( ابف رشد : المصدر نفسو ، جػ ُٖ)
 .ُُٓٓ،  ِ( ابف رشد : نفسو ، جػ ِٖ)
 . ُٖؼ : المصدر السابؽ ، ص ك ؤ ( ابف عبد الر ّٖ)
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 .ُٖٗٓ، ُٕٗٓ، ص  ْبف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ( اْٖ)
 .ُِٕ، ص ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ٖٓ)
 .ّْْ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٖٔ)
 .ُْْ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػٕٖ)
 .ّْٔ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٖ)
 . َُُ،  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ ٖٗ)
 .ُُٔ،  ُُٓ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػ َٗ)
 ـ ، ُِٖٗ( أحمد الشامى : التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ ، القاىرة ، ُٗ)

 ،ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع السابؽ ، ص ِٓص        
      Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 . ٖ، ٕ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ِٗ)
 ، ٕٔ( ابف كرد : المصدر السابؽ ، مسألة ّٗ)

    Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel   
       Cobanillas);po cit , p 18 . 

    ، ّ، جػ ، الكنشريسى: المصدر السابؽُّٕ، ص ُالسابؽ، جػ: المصدر ( ابف رشدْٗ)
 .Zomeno (Almalia); op cit , p 144   ، ْٗص        

 ، أحمد الشامى : المرجع السابؽ ، ص  ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٓٗ)
 ، ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع السابؽ ، ص ِٕ       

    Zomeno (Almalia); op cit , p 144, Barroso ( Isabel        
     Cobanillas);po cit , p 18 . 

 ،ٔٗ، راكية عبد الحميد : المرجع نفسو ،  ِٕفسو ، ص ( أحمد الشامى : المرجع نٔٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144,       

          Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
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 ، ُ، ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ  ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ٕٗ)
  Zomeno،     ُُِ، ص ، ابف سيؿ : المصدر السابؽ ٖٕٓص        
      (Almalia); op cit , p 144.,  Marian ( Manlela ) ; op cit , p 527 . 

 ،ِّٔ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ٖٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144,  Marian ( Manlela ) ;ibid, p 527. 

 ،ُٕٕ، ُٕٔ، ص  ُابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ  ( ٗٗ)
Zomeno (Almalia); op cit , p 144.        

 ، ٖ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ََُ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ،  ٖ( ابف العطار : نفسو ، ص َُُ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ، َُّٗ،  َُّٖ، ص  ِ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َُِ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144. 

 ،ِٓٗ، ص  ُ( ابف رشد : نفسو ، جػ َُّ)
        Zomeno (Almalia); op cit , p 144.  

 .ُٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص َُْ)
 ، دار الكتب ( ابف فرحكف : تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،َُٓ)

 .ُٔٓ، ص  ِـ ، جػ ُٓٗٗكت ، بير         
 .ِٔٓ،  ص  ّسابؽ ، جػل( الكنشريسى : المصدر أَُ)
 : المصدر ، ابف سيؿُّٖ، ُِٖ، ص  ُبؽ ، جػ ابف رشد : المصدر السا (َُٕ)

 .ُّٖ، ص السابؽ        
 ( ابف عبدكف : رسالة في القضاء كالحسبة ، تحقيؽ ليفى بركفنساؿ ،َُٖ)

 .ُّـ ، ص ُٓٓٗألثار الشرقية ، المعيد الفرنسي ل        
 . ُّٖ،  ُِٖ،  ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ َُٗ)
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 .ُٖٗ، ص ّ( الكنشريسى :المصدر السابؽ ، جػ َُُ)
 .ُُٕٔ، ص ِ،  ابف رشد: المصدر السابؽ، جػُُُ، ّ، جػ الكنشريسى: نفسو (ُُُ)
 .ُُُ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػُُِ)
 .ُُُ،  ّفسو ، جػ( الكنشريسى : نُُّ)
 .ْٗ: المرجع السابؽ، ص، راكية عبد الحميدٗ،  ٖص  ،ابف العطار: المصدرالسابؽ( ُُْ)
 ،ُٖٔ،  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػُُٓ)

Zomeno(Amalia);op cit , p 140. 
 .ِّٕ، ص ، سعيد عاشكر: المرجع السابؽِِٓ، ص ّالكنشريسى: نفسو، جػ (ُُٔ)
 .ِْٕر : نفسو ، ( سعيد عاشك ُُٕ)
 .ِْٕ( سعيد عاشكر : نفسو ، ص ُُٖ)
     ، دراسات أندلسية تفاالت بأعياد مسيحية في االندلس: االح( فيرناندك دل الثر انخاُُٗ)

 ،ُٕٖٖـ ، ص ََِٖكمكريسكية ، المركز القكمى لمترجمة ، القاىرة ،         
Barroso ( Isabel Cobanillas);op cit , p 18 . 

 ، ؽ: المرجع الساب، محمد محمكد إدريسٓٓ، ص ف بشتغير: المصدر السابؽاب( َُِ)
 .َُِص         

 ، تحقيؽ حسيف االمؿ البعيد في نكازؿ أبي سعيد : تقريب( ابف لب الغرناطيُُِ)
 ، ٕ، ص ِـ ، جػ ََِْ، بيركت ، ىشاـ الرامي ، دار الكتب العممية، تارلمخ         
 .ِْٕمرجع السابؽ ، ص : السعيد عاشكر         

 .ُٔٓ، ص ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ُِِ)
 . ُٓٗ( ابف سيؿ : المصدر السابؽ ، ص ُِّ)
 .ُِٓ، َِٓ، ص  ّ( الكنشريسى : نفسو ، جػُِْ)
 .ُِٗ، ص  ّالكنشريسى : نفسو ، جػ  (ُِٓ)
 .ِٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُِٔ)
 .ِّٕجع السابؽ ، ص : المر ( نجالء النبراكلُِٕ)
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 ، اإلسالمي، بيركت ، دار الغرب( ليك األفريقى: كصؼ إفريقيا، ترجمة محمد حجىُِٖ)
 .َّٕ، ص ، نجالء النبراكل: المرجع نفسؤِٓ، ص ُ، جػ  ـُّٖٗ        

 .ِّٕ، نجالء النبراكل: نفسو، ص ّٖعبد الركؤؼ: المصدر السابؽ، ص ( ابفُِٗ)
 .ُّٕفسو ، ص ( نجالء النبراكل : نَُّ)
 .َّٕ، نجالء النبراكل: نفسو، صِٔٓ، صُ( ليكاألفريقي: المصدر السابؽ، جػُُّ)
 .ُٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُِّ)
 .ٕٗ، ص ، سامية عامر: المرجع السابؽُُِص ،( الجرسفى: المصدر السابؽُّّ)
 : تنبيو ، ابف المناصؼُِٓ،َِٓ، ص  ّ، جػ : المصدر السابؽ( الكنشريسىُّْ)

 .ُّٓ،  ُّْـ ، ص ُٖٖٗ، دار التركى ، تكنس ، األحكاـ        
 ، ّٖ( ابف حـز : المصدر السابؽ، ص، ابف عبد الركؤؼ: المصدر السابؽ، ص ُّٓ)

 .َِٓ، ص  ّ: المصدر نفسو ، جػ الكنشريسى        
 .ْٓ، ّٓ( ابف عبدكف : المصدر السابؽ ، ص ُّٔ)
 . ّٖصدر نفسو ، ص ( ابف عبد الركؤؼ : المُّٕ)
 .ُِٓ،  َِٓ، ص  ّ( الكنشريسى : المصدر السابؽ ، جػ ُّٖ)
 .ُّْ( ، ص ِْْ( الحميدل : المصدر السابؽ ، ترجمة ) ُّٗ)
 ، اإلسكندرية ، منشأة، تحقيؽ مصطفى غازل:  ديكاف ابف خفاجة( ابف خفاجةَُْ)

 .ُّٓـ ، َُٔٗ        
 .ِٕٔ، ِٔٔ، ص صادر، بيركت، ) د. ت( ( ابف زيدكف: ديكاف ابف زيدكف، دارُُْ)
 .( ابف حـز : المصدر السابؽُِْ)
 .ُٓ، ص ( ابف عبدكف: المصدر السابؽُّْ)
 ،  ّـ ، جػ ُٕٗٗ( ابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ، دار الثقافة ،   ُْْ)

 .َٖ، سامية عامر : المرجع السابؽ ، ص  ٔٗٓص          
 ر السابؽ ، ص    ،( ابف حـز  المصدُْٓ)

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
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 .َْٔ، ص  ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ُْٔ)
 األندلسي في  لمجتمع: اؼ دكيدار، حسيف يكسُٕٖ،  ُ، جػ المقرل : المصدر السابؽ( ُْٕ)

 .َُّ ـ ، صُْٗٗ، القاىرة ، العصر األمكم، مطبعة الحسيف اإلسالمية         
 .ٕٕ،  ٕٔ، ٕٓ( ابف قزماف : المصدر السابؽ ، ص ُْٖ)
 ، الـ : الزكاج المختمط في األندلس، الندكة العممية الدكلية( سحر عبد العزيز سُْٗ)

    . Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 ،ُ، ص ـُْٗٗالرباط ،         
 ،ُ( سحر سالـ : المرجع نفسو، صَُٓ) 

Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 17 .         
مف غير المسمـ ميما كانت ديانتو، كقاؿ  ( حـر اإلسالـ زكاج المرأة المسممةُُٓ)

، لما في ذلؾ مف ى أف المشرؾ ال يطأ المؤمنو بكجو: أجمعت االمة عمالقرطبي
كٍا اٍلميٍشًركى ضة عمى اإلسالـ كذلؾ لقكلو تعالى: "الغضا تَّى ييٍؤًمفَّ كىالى تىنًكحي اًت حى
ـٍ كىالى  كىألىمىةه  بىٍتكي لىٍك أىٍعجى ٍيره مِّف مٍُّشًركىةو كى تَّى ييٍؤًمنيكٍا  مٍُّؤًمنىةه خى كٍا اٍلميًشًرًكيفى حى تينًكحي

ٍيره  لىعىٍبده مٍُّؤًمفه خى ـٍ أيٍكلىًئؾى يىٍدعيكفى ًإلىى النَّارً  كى بىكي لىٍك أىٍعجى  كىالٌموي يىٍدعيكى  مِّف مٍُّشًرؾو كى
ٍغًفرىًة ًبًإٍذًنوً  نًَّة كىاٍلمى ك  ًإلىى اٍلجى ـٍ يىتىذىكَّري ييبىيِّفي آيىاًتًو ًلمنَّاًس لىعىمَّيي " )سكرة البقرة كى ( ُِِفى

، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاىرة ، ّالقرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، جػ 
 . ِٕـ ، ص ُّٔٗ

ة الممؾ مكتب يؽ  محمكد عمي مكي،المقتبس ) السفر الثاني (، تحق ( ابف حياف :ُِٓ)
، ابف (ٖٔ،  ٕٔ)، حاشية ِٕٓ،  ِٔٓـ ، ص  ََِّفيصؿ ، الرياض ، 

: جميرة أنساب العرب، تحقيؽ  ليفي بركفنساؿ، دار المعارؼ ، القاىرة ، حـز
 ، دار اإلرشاد ، ، عبد الرحمف الحجي :أندلسياتَِٓ، ص  ُ، جػ  ـ ُْٖٗ

 . ِٖـ، ص ُٗٔٗبيركت ، 
Documentos , Historis de Espana Primera Porte , Madrid , 

Cadiz ,  1978,p151. 
 . ٕ( ابف العطار : المصدر السابؽ ، ص ُّٓ)
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     ( إبراىيـ القادرم بكتشيش : مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ  ُْٓ)
 .ُِٖـ ، ص ُٕٗٗعصر المرابطيف ، دار الطميعة ، بيركت ،         

    ، السابؽ حمد محمكد إدريس: المرجع، مُٔ، ص ( ابف بشتغير: المصدر السابؽُٓٓ)
 .َُّص         

     ، ُُِ، َُِ( ص َُّٓ، ِّٕ( الزجالى : المصدر السابؽ ، مثاؿ رقـ ) ُٔٓ)
 ،ّٖسامية عامر : المرجع السابؽ ، ص         
        Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 , 

Marian ( Manlela ) ;op cit , p 527. 
 .ُُٓ( محمد محمكد إدريس : المرجع السابؽ ، ص ُٕٓ)
 .ُْٔ، ص  ِ( أدـ متز : المرجع السابؽ ، جػ ُٖٓ)
 ،ِْٓ، ص ُ( ابف رشد : المصدر السابؽ ، جػ ُٗٓ)

        Barroso ( Isabel Cobanillas);po cit , p 18 . 
 .ّٖصدر السابؽ ،ص ( ابف عبد الركؤؼ : المَُٔ)
 . ُٕ( أحكاـ األسرة في الفقو اإلسالمي ، ص ُُٔ)
  ، راكية عبد الحميد: المرجع ُٗالسابؽ، ص : المرجع ( ابراىيـ القادرل بكتشيشُِٔ)

 .ٓٗ، ص السابؽ        
 .ُٖ( ابف عبد الركؤؼ : المصدر السابؽ ، ص ُّٔ)
(ُْٔ )Marian ( Manlela ) ; op cit , p 528 . 
  دار النيضة العربية، بيركت، ، كاألندلسبادل: في تاريخ المغرب ( أحمد مختار العُٓٔ)

 .ِّّ، ص ) د . ت (        
 .َٓ، ْٗ( السقطى : المصدر السابؽ ، ص ُٔٔ)
 .ُْٕ، ص ِ( أدـ متز : المرجع السابؽ ، جػ ُٕٔ)
 . ٓٓ،  ْٓ( السقطى : المصدر السابؽ ، ص ُٖٔ)
 .ِِٔات عف ابف حـز ، ص ( الطاىر مكى : دراسُٗٔ)
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 قائمة المصادر والمراجع
 :أولا : قائمة المصادر

ـ(: الذخيرة في ُُْٕىػ / ِْٓابف بساـ : أبك الحسف عمى بف بساـ الشنترينى ت  .ُ
 ـ .ُٕٗٗمحاسف أىؿ الجزيرة ، دار الثقافة ، بيركت ،

ىػ / ُٖٓت  :) أبكالعباس أحمد بف سعيد بف بشتغير المكرقى االندلسيابف بشتغير .ِ
 ز(.ُُٓٗٔالنكازؿ ، مخطكط بالمكتبة الحسنية بالرباط رقـ )  ـ (:ُُِْ

مدخؿ الشرع  ـ:ُّْٕىػ/ّٕٕابف الحاج : أبك عبد اهلل محمد بف محمد العبدرل ت  .ّ
 ـ.ُِٗٗالشريؼ عمى المذىب ، دار التراث ،  القاىرة ، 

/ ػىْٔٓت  ): أبك محمد عمى بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسيابف حـز .ْ
، جميرة أنساب العرب .ـُٕٕٗمكتبة كىبو، القاىرة ،  طكؽ الحمامة :ـ(َُّٔ

 ـ . ُْٖٗتحقيؽ  ليفي بركفنساؿ ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 
ىػ / ْٗٔبف خمؼ بف حسف بف حياف بف محمد) : أبك مركاف حيافابف حياف .ٓ

، فيصؿمكتبة الممؾ ، تحقيؽ  محمكد عمي مكي، (المقتبس )السفر الثاني ـ(:َُٕٔ
 ـ. ََِّالرياض ، 

ديكاف ابف  ىػ(:ّّٓػ ُْٓابف خفاجة : )أبك اسحاؽ ابراىيـ بف خفاجة االندلسي  .ٔ
 ـ. َُٔٗخفاجة ، تحقيؽ مصطفى غازل، منشأة إلسكندرية ، 

 (:ـُُِٔىػ / َِٓت ) : أبى الكليد محمد بف أحمد بف أحمد بف رشد القرطبيابف رشد .ٕ
 ـ .ُٕٖٗ، طاىر التميمى، دارالغرب اإلسالميتحقيؽ المختار بف ال، فتاكل ابف رشد

 ( .بيركت، )د. ت، ديكاف ابف زيدكف ، دار صادر :يدكف: أحمد بف عبد اهلل بف غالبابف ز  .ٖ
ػ  ُّْاهلل األسدل الجيانى ): أبي األصبغ عيسى بف سيؿ بف عبد ػ ابف سيؿٗ .ٗ

 .ـََِٕة، ألحكاـ الكبرل، تحقيؽ يحيي مراد، دار الحديث، القاىر ديكاف ا (:ىػْٕٔ
في آداب الحسبة  ىػ:ٔالرؤكؼ القرفلرؤكؼ : أحمد بف عبد اهلل بف عبداابف عبد .َُ

كالمحتسب ،ضمف ثالث رسائؿ في الحسبة نشرىا ليفى بركفنساؿ ، المعيد 
 ـ .ُٓٓٗالفرنسي، القاىرة ، 
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ت المراكشى ) أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الممؾ :ابف عبد الممؾ المراكشى .ُُ
، تحقيؽ محمد بف كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة الذيؿ ـ (:َُّْىػ / َّٕ

 ـ .ُْٖٗشريفو ،مطبعة المعارؼ الجديدة ، الرباط ،
، رسالة في القضاء كالحسبة ىػ:ٔابف عبدكف : محمد بف أحمد بف عبدكف القرف   .ُِ

 ـ .ُٓٓٗتحقيؽ ليفى بركفنساؿ ، المعيد الفرنسي لألثار الشرقية ، 
الكثائؽ كالسجالت، تحقيؽ  (:ىػّٗٗػ  َّّمد بف أحمد األمكل مح: ) ابف العطار .ُّ

 ـ.ُّٖٗ، المعيد األسبانى العربي لمثقافة ، مدريد ، بدرك شالميتا كككرينطى
تبصرة الحكاـ في  ـ(:ُّٖٗىػ / ٕٗٗابف فرحكف : برىاف الديف بف عمى )ت   .ُْ

 ـ .ُٓٗٗأصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،دار الكتب ، بيركت ، 
 (:ىػٓٓٓى الزُّىرم القرطبيُّ )ت محمد بف عيسى بف عبد الممؾ بف عيس:زمافابف ق .ُٓ

(، تحقيؽ فيديريكك راضديكاف ابف قزماف القرطبي )إصابة األغراض في ذكر األع
 ـ .ُٓٗٗ، المجمس األعمى لمثقافة ، القاىرة ، ككرينتى

ؿ البعيد تقريب االم ىػ (:ِٖٕابف لب الغرناطي : أبك سعيد بف لب الغرناطى ) ت  .ُٔ
في نكازؿ أبي سعيد ، تحقيؽ حسيف مختارل ، ىشاـ الرامي ، دار الكتب العممية ، 

 ـََِْبيركت ، 
ابف المناصؼ : محمد بف عيسى بف محمد بف أصبغ، أبك عبد اهلل بف المناصؼ  .ُٕ

 ـ .ُٖٖٗتنبيو األحكاـ ، دار التركى ، تكنس ،  ىػ (:َِٔاألزدم القرطبي )ت 
كالبياف  الكشؼ ىػ (:ِْٕأحمد المعركؼ باإلماـ الثعمبي ) ت الثعمبي : أبك اسحاؽ  .ُٖ

، ر، دار احياء التراث العربي، تحقيؽ أبك محمد بف عاشك المعركؼ بتفسير الثعمبي
 ـ .ََِِبيركت ، 

 .ـُٓٓٗالقاىرة،  ،: في آداب الحسبة كالمحتسب، تحقيؽ ليفى بركفنساؿجرسفىال .ُٗ
ىػ / ْٖٖت  تكح بف عبد اهلل األزدلف : أبك عبد اهلل محمد بف أبى نصرالحميدل .َِ

، مة لمكتاب، القاىرة، الييئة العاذكة المقتبس في ذكر بالد األندلسج :ـَُٓٗ
 ـ .ُٖٗٗ
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، قضاة قرطبة ىػ(:ُّٕ: )أبك عبد اهلل محمد بف حارث بف أسد القيركانى تالخشنى .ُِ
 ـ.ُٖٗٗالييئة العامة لمكتاب ، القاىرة ، 

أمثاؿ  ىػ :ْٗٔػ ُٕٔ ف أحمد الزجالى القرطبيالزجالى : أبك يحيي عبيد اهلل ب .ِِ
، رة الدكلة لمشئكف الثقافية، فاسالعكاـ في األندلس ، تحقيؽ محمد بف شريفو ، كزا

 ـ .ُٕٓٗ
، تحقيؽ في آداب الحسبة (:بد اهلل محمد بف أبي محمد السقطىالسقطى : ) أبك ع .ِّ

 ككالف ، كليفى بركفنساؿ ، باريس ، ) د. ت (. 
نفح الطيب مف غصف  ىػ (:َُُْمد بف محمد المقرل التممسانى ت المقرل : ) أح .ِْ

 ـ .ُٖٔٗاألندلس الرطيب ، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت ، 
المعيار المغرب  ـ (:َُٖٓىػ / ُْٗالكنشريسى :أحمد بف يحيي الكنشريسى ) ت  .ِٓ

ب كالجامع المغرب عف فتاكل عمماء إفريقية ك األندلس كالمغرب ، دار الغر 
 ـ .ُُٖٗاإلسالمي ، بيركت ، 

المدخؿ إلى  المخمى : ) ابف عبد اهلل محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمى اإلشبيمي(: .ِٔ
 .ـََِّالمساف ، تحقيؽ حاتـ صالح الضامف، دار البشائر اإلسالمية، تقكيـ 

، اإلسالمي، بيركت ، دار الغربليك اإلفريقي: كصؼ إفريقيا، ترجمة محمد حجى .ِٕ
 ـ .ُّٖٗ

 : المصادر األسبانية :ثانيا 
Documentos ; Historis de Espana Primera Porte , Madrid , Cadi    
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 ثالثاا : قائمة المراجع :
إبراىيـ القادرل بكتشيش : مباحث في التاريخ اإلجتماعى لممغرب كاألندلس خالؿ  .ُ

 ـ .ُٕٗٗ، الطميعة ، بيركت المرابطيف، دارعصر 
، الدار التاريخ األندلسي مف خالؿ النصكص، شركة المدارسأحمد الطاىرل :  .ِ

 ـ .ُُٗٗالبيضاء ، 
 ـ .ُِٖٗأحمد الشامى : التطكر التاريخى لعقكد الزكاج في اإلسالـ ، القاىرة ،  .ّ
 .، ) د. ت(لس دار النيضة العربية، بيركت: في تاريخ المغرب كاألندأحمد مختار العبادل .ْ
لسية في األدب كالتاريخ كالفمسفة، دار المعارؼ، : دراسات أندر أحمد مكىالطاى .ٓ

 ـ .َُٖٗ، القاىرة
، ت عف ابف حـز ككتابو طكؽ الحمامة، مكتبة كىبة: دراساالطاىر أحمد مكى .ٔ

 ـ .ُٕٕٗالقاىرة ، 
حسيف يكسؼ دكيدار : المجتمع األندلسي في العصر األمكم ، مطبعة الحسيف  .ٕ

 ـُْٗٗسالمية ، القاىرة ، اإل
 ـ.ََِْ، فع: المرأة في المجتمع األندلسى، دار عيف، القاىرةراكية عبد الحميد شا .ٖ
 ـ .ََِٗ، دار عيف ، القاىرة ، سامية عامر: صكر مف المجتمع األندلسي .ٗ

، رباط، السالـ: الزكاج المختمط في األندلس، الندكة العممية الدكلية سحر عبد العزيز .َُ
 ـ .ُْٗٗ

يد عبد الفتاح عاشكر : الحياة االجتماعية في الدكلة اإلسالمية ، دراسات في سع .ُُ
 ـ .ُٖٔٗ، إلسالمية ، ذات السالسؿ، الككيتالتاريخ كالحضارة ا

 ـ.ُٗٔٗ، أندلسيات ، دار اإلرشاد ، بيركت :عبد الرحمف عمي الحجى .ُِ
ت أندلسية ، دراسااألندلست بأعياد مسيحية في : االحتفاالفيرناندك دل الثر انخا .ُّ

 ـ .ََِٖ، المركز القكمى لمترجمة ، القاىرة ، كمكريسكية
رة الحضالمنزلة االجتماعية لنساء األندلس(، )عف امارية ج فيغيرا: أصمح لممعالى ) .ُْ

 ـ . ُٖٗٗ( ، بيركت ، العربية االسالمية في األندلس
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 .: مالمح المجتمع األندلسي كما تصكرىا األمثاؿ األندلسية محمد عمى دبكر .ُٓ
ىػ / ٔامة في قرطبة في القرف : الحياة االجتماعية لطبقة العمحمد محمكد إدريس .ُٔ

 ـ .ُِٗٗ، ـ، المطبعة التجارية الحديثةُِ
 ، )د. ت( .الفقو اإلسالمي، كزارة األكقاؼ مجمكعة : أحكاـ األسرة في .ُٕ
خ : نماذج مف العمالة النسائية الحرة في األندلس،  مجمة التاريى النبراكلنجالء سام .ُٖ

 ـ .ََِٗكالمستقبؿ ، كمية اآلداب ، المنيا ، يكليك 
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