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 الممخص 

 كبير بحيز االخيرة اآلكنة في التاريخية الكتابات في االجتماعية الدراسات ُحظيت
 ، االجتماعية القكى  بمحرؾ إال ُيكتب يمكف ال التاريخ أف إذ بيا تتمتع التي لألىمية كذلؾ
 كاتبيا ككف  القكى  لتمؾ كممتاز كاضح عياف شاىد كالسجالت الكثائق أف فيو شؾ ال اكمم
 الكاتب ىذا كاف ما اذا سيما ال ككاقعا   كمعاينة مشاىدة كسّجميا ككثقيا عمييا كقف قد
 ما كىذا ، كاإلعراب كالمغة كالحساب كالفرائض بالشركط كعارفا االسالـ عمـك في متفننا  
 القّيـ كتابو طرح الذي(  ـٛٓٓٔ/  ىػٜٜٖت)  القرطبي العطار ابف نامؤلف بو يتمتع كاف
ؿ كالسجالت الكثائق  كالسجالت لمعقكد مختمفة نماذج عمى الحتكائو زمانو أىل عميو ُعكَّ
 عف فضال   ، المضمكف  صحة كبيف الصيغة سالمة بيف يجمع تعميمي شكل في كضعت
 محات.المصط ببعض المتعمقة كالشركح المغكية االضافة
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Abstract 

The social studies of historical writings have gained a lot of 
interesting in the a cadmic situation ,at present .so that it is due to 
the importance  between the historical and literatry studies  . 

As a history can only written with efficiency  of the social 
forces . and without any doubt , the historical documents , and 
records represent a fact or reality of life , that were recording their 
viewing and opinions especially the historical resources witnessed 
all the events of the age  .  

Theses events and the historical texts written in the historical 
resources supported by the scientific , linguistics , Islamic laws of 
the personal features of the historian through his knowledgeable  of 
the rulings and syntax  .  

 These characterizes represent by Ibn-Al-Atar Al-Qurtubi ( D 
399A.H/ 1008A.C. ). 

  He was highly descriptive of the historical events through his 
book . this book is very interesting , and accurative , because it 
contains different records and documents organized with subjects , 
that were featured with originality , witnessed , annexed with 
linguistic glossaries , and explanations 

Keywords: Witnessing of the Andalusian society   , Ibn al-Ataar 
Records and Documents . 
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 المقدمة
، الى دراسة كتب العمماء القدامى  لقد تكجيت عناية الباحثيف في الكقت الحاضر

 يسر قراءتو كدراستو.أسمكب أبسط مع تبكيب لممكاضيع يُ كاالستفادة منيا كعرضيا ب

كىذا فيو داللة عمى مدى التفكؽ الفكري كالسبق في التأليف في المكضكعات في مختمف 
 ؛ العممية كاالنسانية كالشرعية كالمغكية. التخصصات

كالكتب التي ألفت في األندلس إحدى أىـ مياديف ىذه الدراسات، كمنيا دراسة كتاب 
ػ / ىٜٜٖ، المتكفى سنة  ائق كالسجالت لمؤلفو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف العطارالكث
  .ـ ٛٓٓٔ

، كاف فقييا بعيد  كمف بيف المؤلفيف االندلسييف نبغ ابف العطار دمحم بف احمد األمكي 
 ، حريصا عمى الحفاظ عمى حقكؽ الناس. ، قكي الحجة النظر

ا مؤلفو قد أجاد في كتابتو ، فالكتاب يحتكي عمى ؛ كجدن كعند دراستنا لمكتاب أعاله
نماذج مختمفة مف العقكد كالسجالت في الزكاج كالطالؽ كالشيكد كالبيع كالشراء كالرىف كالديف 
كالككالة كالكديعة كالكصية كالكقف كالصدقة كاليبة كالعتق كالمكاتبة كالمغارسة كالبيكع كغيرىا ، 

 نا كىك تصكير المجتمع االندلسي فيو.كالذي ييمنا منيا ىك مكضكع دراست

تأتي أىمية المكضكع مف أىمية الكتاب ، فيك مؤلف في عمـ التكثيق ، كىك عمـ ميـ لكل قاٍض 
ككاتب عدؿ ، كفقيو ، كحتى الناس العادييف ، بل إف هللا عز كجل أمر بالكتابة في مصالح 

 جم يل ىل مل خل  ُّ  ٹ  ٹ  :كال يجكر أحد عمى أحد،  الناس لتحفع الحقكؽ 
}سكرة البقرة: مف اآلية  َّ ينىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم
ٕٕٛ.}  

كما أف الكثائق مفيدة لممؤرخ ؛ يستنبط منيا الكثير مف الحقائق كاألحداث ، كيعرؼ منيا 
 أحكاؿ الناس كحضاراتيـ.
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كمف االىمية اعاله تنبثق االشكالية المطركحة التي يمكف اف نبدأىا بالقكؿ : ما ىي 
كالسجالت في المجتمع آنذاؾ ؟ كمتى ظير االىتماـ بيا كمتى ازدىرت فعميا  ؟  أىمية الكثائق

كما ىي مبررات التأكيد عمييا ؟ كما ىك مدى تأثيرىا في المجتمع االندلسي ؟ كاالشكالية االىـ 
ىي كيف كانت الصكرة التي رسميا ابف العطار لممجتمع االندلسي مف خالؿ كثائقو كسجالتو 

ياة كمعيشة المجتمع  اليكمية ، كىل كاف قصب السبق لو في ىذا الميداف ؟ متمثمة باسمكب ح
كل ىذه االسئمة سنجد ليا االجابات المناسبة مف خالؿ تصفحنا لسيرة المؤلف كمكانتو العممية 
كاسمكبو في كتابو الذي يعد اركع نتاجات عصر الخالفة االندلسية التي كصل بيا عمـ الكثائق 

 منزلة .      كالشركط الى ابير 

الصعكبات التي كاجيتنا في دراستنا ىذه ، ىك أف كتاب الكثائق كالسجالت ليس لو إال 
ـ ، إذف ىذا الكتاب ال زاؿ أسير المخطكطات ، لـ يدرس ٖٜٛٔطبعة كاحدة كىي طبعة مدريد 

ألف بشكل كاٍؼ ، ككذلؾ ما كرد مف مسميات في الكتاب قد تغيرت خالؿ الزمف الممتد عبر 
 أك يزيد مف تأليف الكتاب. سنة

كالكصف لمكقكؼ عمى  التحميل مع التاريخي المنيج اتباعنا الدراسة طبيعة كأقتضت
مضاميف االحداث كالظكاىر كالمتغيرات االجتماعية ، لذا جاءت ىذه الدراسة بخطة تستكفي 
ى لالعنكاف كتحاكؿ قدر االمكاف اف تجيب عف االشكالية المطركحة كفرضياتيا فقسمت إ

مطمبيف ، كفيو وكتابو الوثائق والسجالت  سيرتوابن العطار بعنكاف  األول فجاء :مبحثين
 كتابو الكثائق كالسجالت فيما كاف الثاني قد اختص بتبياف ابف العطار ، بحياةاختص االول 
 .كاىميتو 

تصوير المجتمع االندلسي في كتاب ارتأينا أف يككف بعنكاف : فقد  المبحث الثانيأما 
      :مطالب تكزعت الى عدة نقاط، كفيو كىك أصل الدراسة  لوثائق والسجالت ألبن العطارا

، الخطبة كالمير كالزكاج كالطالؽ ثالثًا :: الممارسات الدينية ، ثانيًا العناصر السكانية ،  أواًل :
المساكف  : خامساً  ،إعانة الفقراء كالديف كالرىف كالكقف كالعارية كالكديعة كالعمرى كاليبة رابعًا :
: الميف  سابعاً ، معامالت ، ، صناعة األكضاع االقتصادية زراعة ، تجارة سادسًا :كاألزياء ، 

العدؿ كالتكثيق في الشيادة عند القضاء  تاسعًا :المكاتبة كالعتق ،  ثامنًا :كالحرؼ كاألدكات ، 
 كالكصاية كالتدمية.
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 ائق والسجالتوكتابو الوث سيرتوابن العطار  :المبحث األول

 (1)ابن العطارسيرة  أواًل: 

ىك دمحم بف أحمد بف عبيد هللا بف سعيد األمكي ، يكنى : أبا عبد هللا ، المعركؼ  اسمو وكنيتو :
 .(ٖ)، كقيل ىك دمحم بف أحمد بف عبد هللا كليس عبيد هللا(ٕ)بابف العطار

ة ، كسكناه بربض ابف عيسى كلد سنة ثالثيف كثالث مائة لميجرة ، كىك مف أىل قرطب مولده :
 .(ٗ) عند مقبرة الكالعي مجاكر الرممة

قاؿ عنو ابف بشككاؿ : " ككاف فقييا عالما ، حافظا ، متيقظا ، متفننا في العمكـ أديبا  عممو :
شاعرا ، ذكيا نبييا نحكيا بالفتكى ، مقدما في الشكرى ، عارفا بالفرائض كالحساب كالمغة 

كمو رأسا في معرفة الشركط كعمميا ، متقنا ليا ، مستنبطا لغرائبيا ،  كاإلعراب ، مقدما في ذلؾ
مدققا لمعانييا ، ال يجاريو في ذلؾ أحد مف أىل عصره ، كجمع فييا كتابا حسنا مفيدا يعكؿ 
 فيالناس في عقد الشركط عميو ، كيمجئكف إليو ، كقد أسمعو الناس بالمسجد الجامع بالزاىرة 

بي عامر كجرت لو مع بعض فقياء قرطبة كقاضييا خطكٌب طكيمة عيد المنصكر دمحم بف أ
 .(٘)كأخبار مشيكرة . كحدث ككتب عنو جماعة مف العمماء " 

، عارفا  بالشركط أممى فييا كتابا   : " كاف متفننا  في عمـك اإلسالـ كقاؿ عنو ابف فرحكف 
، فكاف يزري  كالنحك، ككاف يفضل الفقياء بمعرفتو بالمساف  عميو عكؿ أىل زماننا اليـك

، كيعجب بما عنده إلى أف تمالؤكا عميو بالعداكة كحممكا قاضييـ بف زرب عمى  بأصحابو المفتيف
، كأمضاىا بف أبي عامر كأمره باالنقباض في داره  إسقاطو كالتسجيل بسخطو بجميع الجراح

ى كأفرده في ، ثـ صرفو بف أبي عامر إلى حالو مف الشكر  ، فنالو مكركه عظيـ كقطع شكاره
، إذ تبيف البف  ، اف ىذا اإلبعاد كالصرؼ عف الفتكى لـ يطل (ٙ)الشكرى ما بيف العماؿ كالرعية "

، فأعاده الى ما كاف عميو كجعمو المكمف  أبي عامر حقيقة األمر، كأنيا شكاية عف بغض كحسد
 .(ٚ)بالفتكى دكف غيره
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ركط ال نظير لو ، يعترؼ لو كقاؿ عنو القاضي عياض : " كاف كاحد عصره في عمـ الش
بذلؾ فقياء األندلس ككاف فكيا  حسف الحديث ، كال أعمـ ركى عنو غير أبي بكر ابف سيريف 

 .(ٛ)كحمزة بف حاجب فإنو ركى عنو تأليفو " 

، (ٓٔ)، كىك ابف ثمانيف سنة(ٜ)تكفي في عقب ذي الحجة سنة تسع كتسعيف كثالثمائة وفاتو :
، كصمى عميو القاضي أبك العباس بف ذككاف ، ككاف  آخرىا كدفف في مقبرة ابف عباس في

الجمع في جنازتو عظيما كانتاب قبره طالب العمـ أياما ختـ قراؤىـ فييا بحضرتو القرآف عدة 
 .(ٔٔ)ختمات فكزعكىا بينيـ

  ثانيًا: كتابو الوثائق والسجالت 

كتكاثقكا عميو ( ٕٔ)ثيقةثقت الشيء تكثيقا فيك مكثق كاستكثقت منو أي اخذت منو الك ك يقاؿ 
، كالمكثق كالميثاؽ العيد صارت الكاك ياٍء النكسار ما قبميا كالجمع (ٖٔ)أي تحالفكا كتعاىدكا

. ككميا تيدؼ الى شيء اساسي كاحد كىك تنظيـ المعامالت بكاسطة الكتابة في (ٗٔ)المكاثيق
. فالكثيقة ىي ( ٘ٔ)الحقالعقكد كالكثائق تككف مرجعا لالحتجاج بيا اماـ القضاء لمكصكؿ الى 

عيدا  مكتكبا  يقر نكعا مف الحقكؽ لالطراؼ المتعاقدة فيما بينيا كقد ال يككف المتعاقدكف يمثمكف 
انفسيـ كانما يمثمكف جية معينة ايا  كانت تمؾ الجية سياسية اك دينية اك اجتماعية . كقد تختمف 

ا تشكل سندا يحمل صفة شرعية الكثائق في مكضكعاتيا إال اف جميع الكثائق تشترؾ بأني
. كمف ىذا كمو كباالستناد الى بعض التعريفات ممكف القكؿ بأف عمـ التكثيق : " ىك (ٙٔ)كقانكنية

عمـ باحث عف كيفية ثبت االحكاـ الثابتة عند القاضي في الكتب كالسجالت عمى كجو يصح 
تابة كبعض مبادئو االحتجاج عند انقضاء شيكد الحاؿ كمكضكعو تمؾ االحكاـ مف حيث الك
ـك كالعادات كاالمكر    ماخكذ مف الفقو كبعضيا مف عمـ االنشاء كبعضيا مف الرس

كىك بيذا ينسب الى عمـ الفقو مف حيث ككف ترتيب معانيو مكافق لقكانيف  (ٚٔ) "اإلستحسانية
ى االدب سبو ال، كما ن(ٜٔ)كألنو يبحث عف انشاء الكممات المتعمقة باالحكاـ الشرعية  (ٛٔ)الشرع

، فيك اذا احد العمـك الجميمة كالشريفة ، فقو في مكضكعو كادب في (ٕٓ)االلفاظباعتبار تحسيف 
 .(ٕٔ)صياغتو كفف قائـ بذاتو في جممتو
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ككممة الكثيقة في العربية كممة عامة غير محدكدة المعنى كتطمق عمى المستند قانكنيا 
، ىك عمـ تحقيق الكثائق  (Diplomatic)كىذا في عمـ الدبمكماتيؾ  (ٕٕ)كاف أك غير قانكني

كالكثيقة الدبمكماتية بيذا المعنى مصدر اصيل مف ( ٖٕ)التاريخية كمقارنتيا كدراستيا نقدا كتحميال 
مصادر التاريخ ألف كاتب الكثيقة ال يخضع لمعكامل الشخصية كالميكؿ السياسية كاالجتماعية 

نو يخضع لرقابة الديكاف اك الييئة التي تصدر التي قد يخضع ليا كاتب التاريخ ىذا فضال عف ا
. كسمي المؤلفكف المسممكف في ىذا الفف كتبيـ بػ : " الشركط " أك " الكثائق "  ( ٕٗ)عنيا الكثيقة 
. كفائدة ىذا العمـ ىي صيانة االمكاؿ ، كقطع (ٕ٘)" العقكد " الشركط كالسجالت " أك أك " 

ق : فيككف عمى اساس : التكثيق بالكتابة ، كالتكثيق المنازعة بيف المتعاقديف ، أما التكثي
 . (ٕٙ)باإلشياد ، كالتكثيق باألشخاص 

كيطمق مصطمح التكثيق في جميع استمماالتو عمى مفيـك ، يقصد بو اإلثبات القضائي 
 . (ٕٚ)كاإلثبات التاريخي 

األساسية  كمما تقدـ يتضح جميا اف عمـ التكثيق إلى جانب عمـ الفقو كالعمـك مف العمـك
.  كأكؿ مف أّلف في ىذا العمـ (ٕٛ)الندلس كقاـ عميو المذىب المالكيالتي يتنافس عمييا فقياء ا

ـ( ، كقد ساىـ في ىذا ٕ٘ٛىػ /ٖٕٛمف األندلسييف ىك عالـ األندلس عبد الممؾ بف حبيب )ت 
سالمي ، عمـ الشركط العمـ تأليفا  كتدريسا  كمف مرادفات عمـ التكثيق كالتكثيق عند عمماء الفقو اإل

بحث في كيفية كىك عمـ يبحث فيو عف كيفية سرد االحكاـ الشرعية المتعمقة بالمعامالت ، كي
 . (ٜٕ)الشرعية تدكيف االحكاـ 

كالمكثقكف في األندلس ، منيـ َمْف كاف يتكلى تكثيق األمكر السمطانية ، كمنيـ َمْف كاف 
ع باألحكاـ كالمؤلفات المتخصصة ليذا الفف ، يتكلى التكثيق لعامة الناس ، ككانكا عمى إطال

فضال  عف حسف الخط ، كلكنيـ تحت إشراؼ القضاة كما تكلكا التكثيق في المنازؿ كالمساجد ، 
كمنيـ َمْف جمع إلى التكثيق بعض الخطط كالتكثيق كالشكرى ، أك التكثيق كالشرطة أك التكثيق 

 . (ٖٓ)كالتدريس أك التكثيق كالتجارة 
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قيقة التي يجب اف نسجميا ىنا ىي اف ظيكر عمـ التكثيق في االندلس كاف في إذف الح
    ـ ( أي منذ عيد االمير عبد الرحمف بف الحكـ ٕٜٛ-٘٘ٚىػ / ٖٙٔ-ٖٛٔعصر االمارة )

كىناؾ الكثير ممف ألفكا في ىذا المجاؿ كاشارت ( ٖٔ)ـ( كما بعدهٕ٘ٛ -ٕٔٛىػ /ٖٕٛ – ٕٙٓ)
فتخر بيا كثيرا النيا تعالج الكثير مف المشكالت االجتماعية كتقدـ الييا كتب التراجـ كالسير كيُ 

، فيك (ٕٖ)ليا الحمكؿ القانكنية كالشرعية كحفع كصيانة الصحاب الحقكؽ دكف حدكث مشاكل
اذف ليس كليد عصر ابف العطار ، إال اف أقدـ الكثائق التي تـ العثكر عمييا تعكد الى عصر 

، العصر الذي عاش فيو ابف العطار (ٖٖ)األصعدةعمى كافة  الخالفة ، بما شيده مف تطكرات
كنبغ بو في كقت كثر فيو التأليف في ىذا المجاؿ الى حد فاؽ  التصكر ، ككاف سببو ىك التقدـ 
في المجاؿ الثقافي كالعممي الذي شيده عصر الخالفة كاالىتماـ الكبير بشريحة العمماء 

كىك يمتدح  -الذي نقمو القاضي عياض  -ابف حياف  ، كليس ادؿ عمى ذلؾ مف قكؿ(ٖٗ)كالفقياء
ابف العطار : " كاف الرجل متفننا في عمـك االسالـ كثائبا في الفقو ال نظير لو حاذقا  بالشركط 
كاممى فييا كتابا عميو معكؿ اىل زماننا ككاف بفضل فقياء كقتو بمعرفتو بالنحك كالمساف ... كاف 

 .         (ٖ٘)جرا  ..."فقييا  لـ يحفع انو أخذ عمييا ا

البف العطار قد ناؿ شيرة كاسعة جدا اذ اصبح مف يبدك أف كتاب الكثائق كالسجالت ك 
فيك (ٖٙ)الكتب المعتمدة كثيرا عند المجتمع االندلسي كمضربا لممثل بكفكر العمـ كدقة الضبط 
الكثائق ": متعارؼ عمى اسمو كمتفق عميو ، فقد سماه ابف خير اإلشبيمي في فيرستو بػ 

حدثني بو أبك بكر دمحم بف أحمد بف طاىر رحمو هللا عف أبي عمي الغساني " ، كقاؿ :"كالسجالت
 .(ٖٚ)عف أبي العاصي حكـ بف دمحم عف أبي عبد هللا بف العطار مؤلفيا رحمو هللا "

، مى نماذج مختمفة لمعقكد كالسجالتسيجدىا تحتكى عف،  إف مف يطمع عمى ىذه الكثائق
، زيادة سالمة الصيغة ، كبيف صحة المضمكف يا كضعت في شكل تعميمي يجمع بيف كسيرى أن

 .ت عمى بعض اإلضافة المغكية كالشركح المتعمقة ببعض المصطمحا

ككاف يربط فييا بيف االختيارات الفقيية كبيف أصكليا كمصادرىا مف القرآف كالسنة كأقكاؿ 
، كيستشيد ببعض النكازؿ  يدلي برأيو الخاص، ك  السابقيف مف الفقياء أصحاب الرأي كاالجتياد
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الكاقعة في عصره ، فكاف كتابو بسبب ذلؾ مف أحسف الكتب التعميمية الجامعة بيف القكانيف 
ثـ   الفقيية كبيف المسطرة القضائية ، إذ نجده يشير إلى مختمف اآلراء الكاردة في المكضكع

، ىادفا إلى الحقكؽ كمعرفة  ويذكر ما يجري بو القضاء ليككف المكثق خبيرا بصناعت
 .(ٖٛ)مقاصدىا

كاف يقتضيو الكضع الفقيي كالكضع ابف العطار  المنيج الذي سار عميو  أف ىذا
القضائي في آف كاحد ، كىك منياج صالح إلى اليـك ، إذ مف الضركري أف يككف المكثقكف عمى 

العمل ، لئال تقع التناقضات فيما خبرة بالفقو العاـ كباالجتيادات كأسبابيا ، كعمى خبرة بما عميو 
يكتبكف مف عقكد ، كلتككف أعماليـ منسجمة مع النظاـ القضائي ، فٍاف لـ يفعمكا ذلؾ ، ضاعت 

  .(ٜٖ)كثير مف الحقكؽ كعمت كثير مف الخصكمات

كقد اختار المؤلف ىذا المنياج استجابة لقاضي الجماعة بقرطبة الفقيو دمحم بف يحيى 
يممي كثائق مختصرة لحفيده دمحم بف أحمد بف دمحم ، كأف يجعميا ميسرة الفيـ الذي التمس منو أف 

لممبتدي ، كصالحة لمذكر بالنسبة لمراسخ المقتدي ، كأف يضيف إلى كل كثيقة ما يتصل بيا مف 
 .(ٓٗ)القكانيف الفقيية ، كأف يشرح ما خفي مف ألفاظيا ، كما دؽ مف معانييا

كفق ىذا المنياج ، كأممى ىذه الكثائق ، إال أنو سافر كبالفعل ، فقد سار ابف العطار 
إلى الحج قبل أف يراقب ما كتبو عنو تالمذتو كلعمو بعد رجكعو قد راقب ذلؾ ، كىذا ىك السبب 

 .(ٔٗ)في أف بعض الكثائق قد اختمفت بعض كمماتيا مف نسخة إلى أخرى اختالفا يسيرا

كتاب مفيد جامع محتك عمى عمـ كثير قاؿ القاضي عياض عف ىذا الكتاب : " كلو فييا 
كفقو جـ ، كعميو اعتماد الحكاـ كالمفتيف ، كأىل الشركط باألندلس كالمغرب ، إذ سمؾ فييا 
الطريق الكاضح ، كقد اختصره جماعة منيـ . اعتنى بو منيـ القنازعي ، كابف ذىل ، كابف عبد 

 .(ٕٗ)الكاحد ، مع ما أضاؼ إليو "

لة بيف الفقياء يدرسكنيا كيختاركف منيا كيقتبسكف مف أسمكبيا كظمت ىذه الكثائق متداك 
 ،كمعانييا ، كاحتفظت بعض الخزانات بأجزاء منيا كانت محط عناية الباحثيف كمدار اىتماماتيـ

شالميتا كصديقو الدكتكر ب. كقد عني بيا في العصر الحاضر المستشرؽ ااٍلسباني الدكتكر 
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تمدا عميو عمى ما ىك مكجكد منيا في خزانة القركييف ، زيادة ككرينطي ، كقد اعتمدا فيما اعؼ. 
عمى نسخ مكجكدة بالخزانة الحسنية بالرباط ، كعمى نسخة مكجكدة بمدريد ، كاستخرجا مف ىذه 

المجريطي التابع لممعيد ااٍلسباني العربي  ع المكثقيفمجمنسخة كاممة اخرجيا لمنكر النسخ 
 .(ٖٗ)ا ليذه الخزانػػػػةمة القركييف ىدية منيلمثقافة ، كأرسال منو نسخة لخزان

 المجتمع االندلسي في كتاب الوثائق والسجالت : تصويرالمبحث الثاني

لقد ضـ كتاب الكثائق كالسجالت البف العطار العديد مف المكضكعات االجتماعية 
كما تمميو  كغيرىا ، أطرىا بإطار فقيي قانكني ، كأحيانا نجدىا مف تكابع الثقافة االندلسية ،

، الزكاج كالخطبة كالطالؽ ـ ، منيا طبقات المجتمع ، السكافعمييـ أخالقياتيـ كسمككياتي
إعانة الفقير كالَديف كالرىف كالكقف كالعارية كاليبة ، كالمساكف ، كاألزياء ، كالممارسات  ،كالمير

حرؼ ، األكضاع الدينية مف صالة كصياـ كزكاة كحج كعمرة كالدخكؿ الى االسالـ ، الميف كال
 االقتصادية ) زراعة ، تجارة، صناعة( ...الخ

 أواًل : العناصر السكانية

، ندلس في سياؽ الكالـ كفي الكثائقذكر ابف العطار العناصر السكانية المكجكدة في األ
الشاراتو الكثيرة، ، كاف صناعتيـ كأعماليـ التي يمتينكنياصفات العبيد كاإلماء ك  هذكر  فضال عف

أىميتيا التاريخية ، كفيو إثبات ، المجتمع كالعناصر السكانية التي تسكف األندلس  طبقاتل
نستطيع تتبع تمؾ متعايش السممي بيف جميع السكاف كلمختمف األدياف كاإلثنيات كاألعراؽ ، ك ل

   :الميمة عند ابف العطار في كتابو الكثائق كالسجالت كىي كما يمي  اإلشارات

، (ٗٗ)كالذيف ذكرىـ المؤلف ىـ : المسممكف ، النصارى المعاىدكف ندلسي طبقات المجتمع األ  -1
، المجكسي (ٚٗ)، العبيد (ٙٗ)، الييكد كسماىـ المؤلف )أىل الكتاب أىل الذمة((٘ٗ)المكالي
 .(ٛٗ)المعاىد

، (ٜٗ)ذكر المؤلف مف أجناسيف : الجميقية ، اإلفرنجية ، مف بالد البربر أجناس اإلماء : -0
 .(ٓ٘)السكداءالصفراء ، 

 .(ٔ٘)الطّباخة، الخّبازة وصناعتين:
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قنكاء : كىي التي في كسط أنفيا  كما ذكر المؤلف من صفات الرقيق من النساء :
ارتفاع في العظـ ، شّماء : كىي التي طرؼ أنفيا مرتفع كقصبة األنف معتدلة ، خنساء : 

اء : كىي الكبيرة العينيف، معتدلة بيف الشمـ كالفطس ، كقصاء : كىي القصيرة األنف ، عين
بمجاء: كىي التي ال شعر بيف حاجبييا، صيباء: كىي التي شعرىا بيف السكاد كالشقر ، أك 
سبطة الشعر مع اسكداده ، نقية المكف أسيمة الخد ، كجناء ، زجاء : رقيقة طرؼ الحاجبيف ، 

 .(ٕ٘)كاعبنجالء : كاسعة العينيف ، حسنة القد ، ممتمئة الجسـ ، حديثة السف أك 

أما أجناس العبيد مف الرجاؿ كأصنافيـ ، فقد ذكر المؤلف :  أجناس العبيد من الرجال : -1
، الصقمبي ، (ٗ٘)، اإلفرنجي(ٖ٘)الجميقي ، المممكؾ مف األعاجـ أك البربر ، السكداف

 .(٘٘)المجبكب

 .(ٙ٘)ار ، الكاتب ، الحاسب ، التاجراء ، النجّ العبد البنَّ وصناعتيم : 

، سكاء كاف  ذكر المؤلف كثيقة استرعاء في حيازة انتساب الى عشيرة أك عائمة النتساب :ا -2
         أصيال  أـ مكلى ، كفيو داللة عمى مدى اىتماـ أىل األندلس باألنساب ، كىذا نص الكثيقة :

، يشيد مف تسمى في ىذا الكتاب مف الشيداء انيـ يعرفكف فالنا بعينو كاسمو ينتسب الى ... "
كيقكؿ انو مف بني فالف ، كيّدعي بذلؾ ، كيكتب شيادتو بذلؾ كيحكز ىذه النسبة الى ... منذ 
أزيد مف عشرة أعكاـ أك عشريف عاما  ، ككذلؾ يعرفكف أباه فالنا  ينتسب ىذا النسب كيحكز ىذه 
النسبة الى أف تكفي ، شيد عمى ذلؾ كل مف عرفو عمى حسب نصو ، كأكقع شيادتو في ىذا 

 .(ٚ٘)اب ، عمى معرفة ما اجتمب فيو ، في شير كذا مف سنة كذا " الكت

 ثانيًا : الممارسات الدينية :

ىي العبادات الكضكء كالصالة كالصياـ  طارمف الممارسات الدينية التي ذكرىا ابف الع
كالزكاة كالحج ، لكنو لـ يعمق عمييا ، فذكرىا في معرض حديثو عف دخكؿ غير المسمميف الى 

سالـ ، ككجدت أنو عمق عمى ) زكاة الثمار ( فقط مف أنكاع الزكاة المفركضة عمى ديف اإل
 الزركع ، ككذلؾ ذكر كثائق دخكؿ غير المسمميف الى االسالـ كما يترتب عميو مف أحكاـ.
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ذكر المؤلف زكاة الثمر كحدد نصاب الزكاة فييا كمقدار الزكاة قائال  :  الزكاة : زكاة الثمر: -1
مرة النخل كاألعناب كما تجب فيو الزكاة مف الثمرة ، بعد أف يخرجا الزكاة مف كيقتسماف ث
كاف لـ يكف في جميعيا إال خمسة أكسق ، كيصير لكل كاحد منيما كسقاف كنصف ،   ،جممتيا

فالزكاة كاجبة فييا اذا كاف أصميا لكاحد تمزمو الزكاة ، كما لك لـ تكف مساقاة يخرجاف عشرىا ، 
بماء السماء كالعيكف كاالنيار، كاف كانت تسقى بالغرب أعني الدلك ، اك  كاف كانت تسقى

 .(ٛ٘)بالسانية فنصف العشر

ذكر المؤلف دخكؿ النصارى كالييكد كالمجكس الى اإلسالـ، كما  الدخول في االسالم: -0
يترتب عميو مف أحكاـ فقيية، ذكرت جميع نصكصيا لنتبيف دقة ىذه الكثائق كالدخكؿ في 

ما يعتقده أىل كل ممة دخل أفراد منيـ لإلسالـ ليغير معتقده ، كيصير إسالمو  تفاصيل
فكثيقة إسالـ النصراني تختمف عف كثيقة اسالـ كل مف الييكدي كالمجكسي ، كىذه  ،صحيحا  
 نصكصيا.

" أشيد فالف بف فالف اإلسالمي شيداء ىذا الكتاب في صحتو  وثيقة إسالم نصراني :
نو كعقمو أنو نبذ ديف النصرانية ، رغبة منو ، كدخل في ديف االسالـ رغبة كجكاز أمره كثبات ذى

فيو ، كشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ، كأف دمحما  عبده كرسكلو كخاتـ رسمو ، كأف 
 المسيح عيسى بف مريـ ملسو هيلع هللا ىلص عبده كرسكلو ككممتو ألقاىا الى مريـ كركح منو ، كاغتسل إلسالمو
كصمى ، ككقف عمى شرائع اإلسالـ ، الكضكء كالصالة كالزكاة كصياـ شير رمضاف كحج 
البيت عمى مف استطاع إليو سبيال ، كعرؼ حدكدىا كمكاقيتيا ، فالتـز ذلؾ تمسكا باإلسالـ 
كاغتباطا بالدخكؿ فيو ، كحمد هللا عمى ما أليمو إليو منو كمّف عميو بو فيو ، كعمـ أف الديف عند 

اإلسالـ كأنو ناسخ لجميع األدياف ، كأنو يعمك كال يعمى عميو ، كأف هللا ال يقبل سكاه كال هللا 
 .(ٜ٘)يرضى غيره "

" أشيد فالف بف فالف اإلسالمي شيداء ىذا  كما ذكر وثيقة إسالم ييودي يقول فييا :
يف ديف الييكدية ، رغبة منو ، كدخل في د الكتاب في صحة مف عقمو كجكاز أمره أنو نبذ

االسالـ رغبة فيو ، كعمـ أف هللا عز كجل ال يقبل سكاه كال يرضى غيره ، كأنو ناسخ لجميع 



                                                                      

 105 (0202 كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 العطار البن والسجالت الوثائق كتاب في االندلسي المجتمع تصوير 

الشرائع المتقدمة ، كشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ، كأف دمحما  ملسو هيلع هللا ىلص عبده كرسكلو كخاتـ 
أف الديف عند هللا اإلسالـ ، كاغتسل أنبيائو ، كأف مكسى كعزيرا  كسائر أنبيائو عبيد هللا كرسمو ، ك 

إلسالمو كتكضأ كصمى ، ككقف عمى شرائع اإلسالـ كدعائمو التي بني عمييا ، الكضكء 
كالصالة كالزكاة كصـك شير رمضاف في كل عاـ كحج البيت مع االستطاعة ، فالتـز ذلؾ كمو ، 

 .(ٓٙ)كحمد هللا عمى ما أليمو إليو منو ، كشكر لو نعمتو عميو فيو "

المترتبة عمى الدخكؿ النصراني كالييكدي الى اإلسالـ فقد ذكرىا بقكلو : "  أما األحكام
ف كاف لمنصراني زكج نصرانية ، كلمييكدي زكج ييكدية ، كاف ليما التمسؾ بأزكاجيما ، ألف  كا 

 .(ٔٙ)المسمـ يتزكج النصرانية كالييكدية "

نو لـ يجبر عمى اإلسالـ ، كمف كاف أما أكالدىما ، فإف كانكا قد بمغكا الحمـ كعقل دي
صغيرا مف ذكر أك أنثى ال يعقل دينو ابف سبع سنيف فدكنيا دخل بإسالـ أبيو كلزمو إسالـ األب 

 .(ٕٙ)كيجبر عميو

" أشيد فالف بف فالف أك عبد هللا  وذكر المؤلف وثيقة إسالم مجوسي يقول فييا :
نبذ ديف المجكسية ، رغبة منو ، كدخل  اإلسالمي في صحة عقمو كثبات ذىنو كجكاز أمره أنو

في ديف االسالـ رغبة فيو ، كأقر أف ال معبكد دكف هللا ، كأف هللا كحده ال شريؾ لو انفرد 
بالكحدانية كتعزز بالربكبية ، كأف دمحما  عبد هللا كرسكلو كخاتـ رسمو ، كأف جميع المرسميف أنبياؤه 

اـ كاألنداد ، ككل معبكد سكى هللا الخالق الفرد كعبيده كصفكتو مف خمقو كبشره ، كقطع األصن
الصمد مميت األحياء كمحيي المكتى كباعثيـ ليـك ال ريب فيو ، فريق في الجنة كفريق في 
السعير ، كعمـ أف الديف عند هللا اإلسالـ كأنو ال يقبل سكاه كال يرضى غيره ، كاغتسل إلسالمو 

لكضكء بالنية الصادقة كالصالة كالزكاة كصياـ كصمى ، ككقف عمى شرائع اإلسالـ كدعائمو، ا
شير رمضاف في كل عاـ كحج البيت الحراـ مرة كاحدة مع االستطاعة، إال مف تطكع عمى 
الفريضة ، ككقف عمى حدكد ذلؾ كمو ، كأحاط عمما بو ، كالتزمو كحمد هللا عز كجل عمى ما 

 .(ٖٙ)أليمو إليو منو كأنعـ عميو فيو "
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ع عصمة النكاح بينو كبيف زكجو المجكسية باإلسالـ ، إذا عرض " كتنقط األحكام :
عمييا اإلسالـ ككقفت عميو كأبت أف تسمـ ، كتقع الفرقة بينيما ، إال أف تسمـ إذا كقفت فتبقى 

 .(ٗٙ)معو عمى النكاح األكؿ "

، ذكر أنيا إف كانت غير ذات (٘ٙ)أما عندما عرض كثيقة إسالـ النصرانية ذات الزكج
اف الذي أسممت عمى يديو ليا كليا  في النكاح يزّكجيا برضاىا ، كاف كانت ذات زكج زكج ، ك

انفسخ نكاحيا مع الزكج كأمرت بالعدة إف كاف دخل بيا ، ككاف عميو إسكانيا كنفقتيا إف كانت 
ف لـ تكف حامال  فال نفقة عميو ... كتعقد في إسالـ الييكدية مثل  حامال  الى أف تضع حمميا ، كا 

، كفي إسالـ المجكسية مثل إسالـ (ٙٙ)كالحكـ فييا مع زكجيا كما تقدـ في أمر النصرانية ىذا
 .(ٚٙ)النصرانية كالييكدية

فّصل المؤلف في قضية زكاج المسمـ مف النصرانية الزواج بين المسمم وأىل الكتاب :  -1
مذىب مالؾ رحمو هللا، كالييكدية بقكلو: كلمرجل المسمـ اف يتزكج الحرة النصرانية كالييكدية في 

" الَيْكـَ ُأِحلَّ لكـ مف الطيبات كطعاـ الذيف اكتكا :  إذ ىما مف أىل الكتاب لقكؿ هللا عز كجل
الكتاب حل لكـ كطعامكـ حل ليـ كالمحصنات مف المؤمنات كالمحصنات مف الذيف اكتكا 

داف كمف يكفر الكتاب مف قبمكـ اذا آتيتمكىف اجكرىف محصنيف غير مسافحيف كال متخذي اخ
، كيعقد ليا كلييا النكاح كيقبض (ٛٙ)بااليماف فقد حبط عممو كىك في اآلخرة مف الخاسريف "

كال تنكحكا المشركات  "صداقيا ، كفي ذلؾ اختالؼ ، ككرىو غيره كتأكؿ قكؿ هللا عز كجل : 
كلعبد  حتى يؤمف كالمة مؤمنة خير مف مشركة كلك اعجبتكـ كال تنكحكا المشركيف حتى يؤمنكا

مكءمف خير مف مشرؾ كلك اعجبكـ اكلئؾ يدعكف الى النار كهللا يدعكا الى الجنة كالمغفرة باذنو 
 .(ٓٚ)كالنصرانيات يشركف باهلل تعالى عف ذلؾ عمكا كبيرا ،(ٜٙ)ياتو لمناس لعميـ يتذكركف "آكيبيف 
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 ثالثًا: الخطبة والمير والزواج والطالق 

ر كالطالؽ ، كاألحكاـ المتعمقة بيا ، كالعرؼ المنتشر في ذكر ابف العطار الزكاج كالمي
  كىي  بالد األندلس مف خالؿ الكثائق التي كتبيا ، ككذلؾ الشركح المكضحة ليذه الكثائق ،

 كاآلتي :

كثيقة انكاح االب ابنتو البكر في حجره : " ىذا ما اصدؽ فالف بف فالف الفالني  الزواج: -1
ني ، اصدقيا كذا ككذا دينارا  دراىـ بدخل اربعيف مف الضرب الجاري زكجو فالنة بنت فالف الفال

بقرطبة في حيف تاريخ ىذا الكتاب نقدا  ككالئا  ، النقد مف ذلؾ كذا ككذا دينارا  دراىـ قبضاىا 
لفالنة مف زكجيا فالف ابكىا فالف إذ ىي بكر في حجره ككالية نظره ، كصارت بيده ليجيزىا بيا 

 .(ٔٚ)ا فبرأ ، كالكالئ كذا ككذا عاما  ، اكليا شير كذا ككذا مف سنة كذا "اليو كابرأه مني

، كىذه  كلقد ذكر المؤلف مكافقة العريس عمى الشركط التي اشترطيا ككيل العركس
الشركط معجزة لمعريس كمكمفة جدا ، لكف يبدك أنيا مف المتعارؼ عميو في األندلس آنذاؾ ، 

ياء كالقضاة يقننكنيا عمى شكل كثائق تسجل في المحكمة كالدليل عمى مقبكليتيا أف الفق
كيحضرىا شيكد ، ككانت الكثيقة كاآلتي : " التـز فالف بف فالف لزكجتو فالنة طائعا  متبرعا  
استجالبا  لمكدتيا كتقصيا  لمسرتيا أال يتزكج عمييا كال يتسرى معيا كال يتخذ اـ كلد ، فإف فعل 

الداخمة عمييا بنكاح طالق كاـ الكلد حرة لكجو هللا العظيـ كأمر شيئا  مف ذلؾ فأمرىا بيدىا ك 
 . (ٕٚ)السرية بيدىا ، اف شاءت باعت كاف شاءت امسكت ، كاف شاءت اعتقت عميو "

: " كاال يغيب عنيا  عنيا كأال يرحميا عف دارىا ابكذكر التزامات أخرى تتعمق بعدـ الغي
ير اال في اداء فريضة الحج عف نفسو ، فإف لو غيبة متصمة قريبة اك بعيدة اكثر مف ستة اش

في ذلؾ مغيب ثالثة اعكاـ اذا عمـ ذلؾ مف سفره فاصال  اليو قاصدا  نحكه مجريا  لنفقتيا ككسكتيا 
كسكانيا ، فمتى زاد عمى ىذيف األجميف اك احدىما فأمرىا بيدىا ، كالقكؿ قكليا عند المنقضي 

شاىدي عدؿ يعرفانيا باهلل لغاب عنيا اكثر مما  مف أجمييا بعد اف تحمف في بيتيا بحضكر
شرطو ليا ، ثـ يككف أمرىا بيدىا كليا التمّكـ عميو ما شاءت ال يقطع تمّكميا شرطيا ، كاال 
يرّحميا مف دارىا التي بحاضرة كذا اال بإذنيا كرضاىا ، فإف رّحميا مكرىة فأمرىا بيدىا ، كاف 
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الرجعة فمـ يرجعيا مف يـك تسألو ذلؾ انقضاء ثالثيف ىي طاعت لو بالرحيل فرّحميا ثـ سألتو 
 .(ٖٚ)يكما  فأمرىا بيدىا كعميو مؤكنة انتقاليا ذاىبة كراجعة "

كاال يمنعيا مف زيارة جميع اىميا مف النساء كذكي محارميا مف الرجاؿ ، كاال يمنعيا مف "
شيئا  مف ذلؾ ، فأمرىا بيدىا زيارتيا فيما يحسف كيجمل التزاكر بيف االىميف كالقرابات ، فإف فعل 

كعميو اف يحسف صحبتيا كيجمل بالمعركؼ عشرتيا جيده ، كما أمره هللا تبارؾ كتعالى ، كلو 
كالمطمقات يتربصف بانفسيف  " عمييا مف حسف الصحبة كجميل العشرة مثل ذلؾ كما قاؿ تعالى:

ؤمف باهلل كاليـك االخر ثمثة قركٍء كال يحل ليف اف يكتمف ما خمق هللا في ارحاميف اف كف ي
كبعكلتيف احق بردىف في ذلؾ اف ارادكا اصالحا كليف مثل الذي عمييف بالمعركؼ كلمرجاؿ 

 .(ٗٚ)عمييف درجة كهللا عزيز حكيـ "

كما يتعيد بإعداد مف يخدميا لككنيا ممف ال تخدـ نفسيا قائال  : " كعمـ فالف بف فالف 
كانيا مخدكمة لحاليا كمنصبيا ، فأقر انو ممف اف زكجو فالنة ىذه ممف ال تخدـ نفسيا ، 

يستطيع إخداميا كاف مالو يتسع لذلؾ فطاع بااللتزاـ إخداميا ، تزكجيا بكممة هللا عز كجل كعمى 
كلتككف عنده بأمانة هللا تبارؾ كتعالى كبما اخذه هللا عز كجل لمزكجات عمى  سنة نبيو دمحم 

اف ، انكحو إياىا ابكىا فالف بف فالف بكر في أزكاجيف مف امساؾ بمعركؼ اك تسريح بإحس
حجره كتحت كالية نظره ، صحيحة في جسميا بما ممكو هللا عز كجل مف بضعيا كجعل بيده 
مف عقد نكاحيا ، شيد عمى إشياد الناكح فالف بف فالف كالمنكح فالف بف فالف المذككريف في 

منيما كعرفيما كىما بحاؿ الصحة  ىذا الكتاب عمى انفسيما بما ذكر عنيما فيو مف سمع ذلؾ
 . (٘ٚ)كجكاز األمر ، كذلؾ في شير كذا مف سنة كذا "

ككذلؾ تعقد اف كانت االبنة الصغيرة اال انؾ تقكؿ في العقد " كىي بكر صغيرة في حجره 
 .(ٙٚ)ككالية نظره "

         ابتداء العقد ىذا " ما اصدؽ " خير مف اف يسقط ىذا كتقكؿ( ٚٚ)ابف العطارقاؿ 
،  (ٛٚ)" تعممكفَ  ـْ ما كنتُ  خُ ا نستنسِ قاؿ تعالى :" ىذا كتابنا ينطق عميكـ بالحق اّنا كنّ  (،)أصدؽ

كقكلو  في كتابو الى اىل مكة ىذا ما قضى عميو رسكؿ هللا  كجاء األثر عف رسكؿ هللا 
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الجنة " كقمنا يآادـ اسكف انت كزكجؾ  زكجو بغير تاء افصح مف زكجتو ، فقاؿ هللا عز كجل:
كلبعض العرب " ( ٜٚ) ككال منيا رغدا حيث شئتما كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف "

" كليس بالفصيح ، كيستأمر الكصي يتيمتو التي في نظره في الزكج ، كال يستأمرىا في  زكجتو
 الصداؽ ، إذ الصداؽ الى كصييا.ٍ 

المير في األندلس ىك ) ربع دينار ( كلقد ذكر المؤلف أف أقل  أقل المير في األندلس : -0
 .(ٓٛ)قائال  : أقل ما تستحل بو الفركج ربع دينار

ذكر المؤلف كثيقة مخالعة كىك مف ألفاظ الطالؽ ، كسماىا :  :(ٕٛ)والمبارأة( ٔٛ)المخالعة -1
كثيقة دكف استرعاء الزكجة فيما تعطيو : " يشيد مف يتسمى في ىذا الكتاب مف الشيداء انيـ 

ف فالف بف فالف ، الذي كاف زكج فالنة الى اف بارأىا ، بعينو كاسمو معرفة تامة ، كانيـ يعرفك 
سمعكا مف لفيف النساء سماعا  فاشيا كالخدـ كغيرىف انو كاف يضّر بزكجو فالنة كيؤذييا كيسيء 
معاشرتيا ، كصح عندىـ اضراره بيا كاكراىو ليا الى اف خالعتو اك بارأىا اك افتدت منو ، 

صل سماعيـ لمضرر المذككر مف قبل المبارأة الكاقعة منذ الزماف الطكيل ، كلـ يرجع عف كات
إضراره بيا في عمميـ الى كقت المبارأة المذككرة ، شيد عمى ذلؾ كمو مف عرفو عمى حسب 
          نصو كأكقع شيادتو في ىذا الكتاب عمى معرفة ما اجتمب فيو ، كذلؾ في شير كذا مف 

 .(ٖٛ)سنة كذا "

بارأ فالف بف فالف زكجو فالنة لمؤلف باب المبارأة ذكر فييا: "كفي كثيقة أخرى سماىا ا
 .(ٗٛ)" المبارأة ممكت بيا أمر نفسيا عمى سنة بنت فالف قبل بنائو عمييا بطمقة 

 رابعًا: إعانة الفقراء والدين والرىن والوقف والعارية والوديعة والعمرى واليبة:

، كىي االجتماعية في المجتمع األندلسي مارسات تخص القضاياذكر المؤلف مجمكعة م
، كىذا العارية كالكديعة كالعمرى كاليبةالديف كا عانة الفقراء كاليبة كالقرض كالحبس ) الكقف ( ك 

 تفصيميا: 
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ْين(:  -1 ذكر المؤلف كثيقة قراض قائال  : فييا االقتداء بالسمف كاتباع األثر:  القرض )الدَّ
فالف الفالني بف فالف الفالني بأف دفع إليو كذا ككذا دينارا  دراىـ بدخل سكية  قارض فالف بف

في كقت كذا ، ككذا ككذا دينار مف العيكف الذىب الجعفرية كقبضيا منو ... كصارت بيده 
ليديرىا كيتجر بيا في متجر البزازيف اك الشقاقيف اك العطاريف اك الصرافيف اك الخبازيف اك 

قرطبة اك بمتجر كذا كيصرفيا فيما ظير لو مف انكاع المتجر المذككر باجتياده الفرانيف بسكؽ 
كأمانتو في سر أمره كجيره ، ... كليما في ذلؾ سنة المسمميف في القراض الصحيح الجائز 

، كاف كانت الى اجل قمت " انظره بيا كذا ككذا شيرا  اكليا (٘ٛ)بينيـ شيد كتمضي الى التاريخ
 .(ٙٛ)كذا "سنة  شير كذا مف 

          كثيقة عرّية ، كجمعيا عرايا ، كأصميا )إعارة نخمة أو حائط او بستان( :( ٚٛ)العارية -0
أعرتؾ ىذه النخمة كأبحت لؾ اف تجني ثمرتيا كتعرييا منيا "، كىي مجانسة لما قبميا في "

ني فالف بف فالف االقتداء باآلثار ، فييا تحفع كال يقاس عمييا : " أعرى فالف بف فالف الفال
، اك جميع حدائق أعنابو التي  الفالني جميع حائطو اك نخالتو التي لو بمكضع كذا مف اقميـ كذا

لو بقرية  كذا مف اقميـ كذا مف عمل كذا ، اك جميع شجر زيتكنو اك تينو اك ضركب ثمراتو التي 
حدىا كذا ، عاما كذا اك لو بقريو كذا مف اقميـ كذا ، اك جنانو التي بحاضرة كذا بربض كذا ، ك 

اربعة اعكاـ اك خمسة اك ما ذكراه اكليا سنة كذا ، يككف لممعري فالف ثمرة االصكؿ المذككرة كما 
اخرج هللا منيا عاما بعاـ الى انقضاء أمد العرية المذككرة اك جدادىا ، ... أراد المعري فالف 

 .(ٛٛ)"كعند هللا حسف الثكاب بعريتو ىذه كجو هللا العظيـ ، كرجا عمييا ثكابو الجزيل ،

كما ذكر المؤلف كثيقة إعارة دابة ) فرس اك بغل اك حمار ( ليحمل عمييا  )إعارة دابة( :
 .(ٜٛ)أغراضو أك يسافر عمييا أك يستخدـ بحماره اك ببغمو

ذكر المؤلف مف العادات كالصالت االجتماعية المنيحة ، قائال : " منح فالف  :(ٜٓ)المنيحة -1
الفالني فالف الفالني ، رفقا  منو كتكسع عميو كرغبة في جزيل الثكاب عمى صنيعو بو  بف فالف

كصمتو لو لبف عشر ضكائف أك خمس اك تسع ، أقبضو إياىا كأسمميا إليو ليحتميا كينتفع بمبنيا 
 .(ٜٔ)إلى انقطاع لبنيا في عاـ كذا ... "
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لس ، كجكد الخدـ في البيكت ، كالخدـ مف العادات االجتماعية المعركفة في األند خدام :اإل -2
يككنكف مف العبيد كاإلماء ، فيرسل الرجل الذي يممؾ العديد مف العبيد عبدا  أك أمة ليخدمكا 
شخصا  آخر ال يممؾ عبيدا اك خدما ، كال يممؾ ماال  ليشتري عبدا اك امة كىذا مف التكافل 

 االجتماعي الذي تميز بو مسممك األندلس.

ثيقة إخداـ بمفع : " أخدـ فالف بف فالف الفالني فالف بف فالف الفالني ذكر المؤلف ك 
مممككو فالنا  الجميقي الذي نعتو كذا ، أك مممككتو الجميقية اك االفرنجية المسماة بكذا التي نعتيا 
كذا ، اخداما  صحيحا  بال مثنكية كال خيار مدة حياة المخِدـ فالف ، كاسمـ المخِدـ فالف المممككة 

 .(ٕٜ)لمنعكتة الى المخَدـ فالف ..."ا

كأيضا مف التكافل االجتماعي إيداع شخص مالو عند شخص آخر يتصف  وديعة :ال  -3
، كقد ذكر المؤلف نمكذجا ليذه  ( كيشيد عمييا شيكدا كثيقة كديعة ، كيكتب بو ) باألمانة

ذا دينارا  دراىـ بدخل أربعيف الكثيقة : " اكدع فالف بف فالف الفالني فالف بف فالف الفالني كذا كك
مف ضرب سكة كذا كفي كقت كذا ، اك كذا ككذا دينارا  عينا  ذىبا  مف الصفة الكذا ، كقبضيا 
المستكدع فالف عنده مف المكدع فالف كصارت بيده لو عمى كجو الحرز كاالمانة شيد عمى 

ذا الكتاب مف عرفيما اشياد فالف المكدع كالمستكدع فالف عمى انفسيما بما ذكر عنيما في ى
 .(ٖٜ)كسمعو منيما كىما بحاؿ الصحة كجكاز األمر، كذلؾ في شير كذا مف سنة كذا "

الحمالة بمعنى الكفالة كالضماف ، كىك ضـ ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل في  حمالة:ال  -4
 المطالبة بنفس أك ديف أك عيف كيسمى الممتـز بالحق ضامنا كضمينا كحميال كزعيما ككافال
ككفيال كصبيرا كقبيال كغريما ، غير أف العرؼ جار بأف الضميف يستعمل في األمكاؿ ، كالحميل 
 .(ٜٗ)في الديات ، كالزعيـ في األمكاؿ العظاـ ، كالكفيل في النفكس ، كالقبيل كالصبير في الجمع

ذكر المؤلف كثيقة حمالة بكجو عف ديف يمـز لممتحمل قائال  : " تحمل فالف بف فالف 
لفالني لفالف بكجو غريمو فالف بف فالف الفالني ليحضره اياه اكؿ شير كذا مف سنة كذا ، اك ا

ما بينو كبيف انقضاء شير كذا مف سنة كذا ، فإذا احضره اياه كجمع بينيما في مكضع امف 
كحككمة فيك بريء مف حمالتو كغير متبع بيا ، شيد عمى اشياد فالف بف فالف الحميل 
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ف بف فالف عمى انفسيما بما ذكر منيما ، كاف اشترط عميو مكضعا  يحضره فيو كالمتحمل لو فال
قمت ليحضره إياه في كقت كذا في مكضع كذا كنبني عمى ما تقدـ مف العقد، كتسقط مكضع 

 . (ٜ٘)امف كحككمة ، كيمزمو إحضاره حيث شرط عميو "

الدار كقفا : حبستيا في الكقف في المغة : الحبس، يقاؿ : كقفت  الوقف ) التحبيس ( : -5
 .(ٜٙ)سبيل هللا ، كىك حبس العيف عمى حكـ ممؾ هللا تعالى كصرؼ منفعتيا عمى مف أحب

ذكر المؤلف كثيقة تحبيس أك كقف هلل تعالى ، كىك مف العادات المتبعة كالمشيكرة في 
اك الفقراء األندلس ، كفييا يكقف كيحبس الحابس كالكاقف أرضا اك بناء ليعكد ريعو عمى أكالده 
 كالمساكيف كاأليتاـ اك عمى طمبة العمـ اك لممساجد اك لممجاىديف في سبيل هللا .

الكثيقة األكلى التي ذكرىا المؤلف مكضكعيا كقف كتحبيس رجل ألكالده ، ذاكرا  نص 
الكثيقة : ىذا كتاب حبس صدقة مؤبدة عقده فالف بف فالف الفالني البنو فالف الصغير في 

نظره ، أك البنتو ، أك البنيو ، أك لبنيو فالف كفالف كفالف ، في جميع الدار حجره ككالية 
المفصمة عمى كذا ككذا دار بحاضرة قرطبة بشرقي اك بغربي مدينتيا بربض كذا بحكمة مسجد 
كذا ، ثـ تقكؿ " بحقكقيا كميا كمنافعيا كمرافقيا الداخمة فييا كالخارجة عنيا " ، بقرية كذا مف 

 .(ٜٚ)ف عمل قرطبة اك مف ككرة كذا في دكر ىذهاقميـ كذا م

كما ذكر المؤلف باب مف فصكؿ األحباس ، ذكر فييا كثائق لتحبيس جزء مما تغمو 
، كتحبيس خيل لمجياد في سبيل هللا عز كجل اك سالح اك حمي اك (ٜٛ)األراضي كالبساتيف

 .(ٜٜ)دكاكيف عمـ اك مصاحف اك ثياب العكاري 

كثيقة عمرى ذكرىا المؤلف في كتابو الكثائق كالسجالت : أعمر فالف بف : ىذه (ٓٓٔ)العمرى   -6
حسانا  إليو  فالف بف فالف جميع الدار التي يسكنيا المعَمر فالف كيستغميا أياـ حياتو رفقا  بو كا 

 .(ٔٓٔ)طكؿ حياتو ، أك الجناف التي بمكضع كذا كحّدىا كذا حياتو

فالف الصغير في حجره ككالية ظره جميع الدار  كىب فالف بف فالف البنو : (ٕٓٔ)اليبة  -7
التي بحاضرة قرطبة بربض كذا اك جميع ما حكتو أمالكو كضمتو فكائده بكجكه المكاسب كأنكاع 
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الفكائد كميا بقرية كذا مف إقميـ كذا مف عمل كذا ، في دكرىا كانادرىا كدمنيا ، عامرىا كغامرىا 
 .(ٖٓٔ)حدكدىا ، كحقكقيا كميا الى أقصى أحكازىا كمنتيى

 خامسًا: المساكن واألزياء

ذكر المؤلف األبنية كما يتصل بيا مف نكعية البناء كالمكاد التي تبنى بيا ، كما ذكر 
 المالبس كاألزياء التي اشتير بيا أىل األندلس.

ذكر ابف العطار مسألة ميمة في األبنية كىي إمكانية بناء أحد الجيراف عمى بناء  البناء:  -1
جيرانو ، كالظاىر أف ىذه المسألة كانت منتشرة في األندلس، فكضع ليا الفقياء كالقضاة  كجدار

كثائق تنظـ العمل بيا ، كىي تشبو ما يعممو أىل مصر، فذكر كثيقة اباحة رجل بنيانا  عمى 
جداره اك عمى بنيانو ، كىي مف كثائق البيكع ايضا  كأكثر ما يستعمل بمصر كشبييا مف بنياف 

 مى طبقة.طبقة ع

اشترى فالف بف فالف الفالني مف فالف الفالني مف اليكاء الذي عمى جدار داره بحاضرة "
كذا ، بحكمة مسجد كذا اك بمكضع يعرؼ بكذا ، كحّدىا كذا ، اك عمى سطح مكضع كذا مف 
داره التي لو بمكضع كذا عشرة أذرع اك عشريف ذراعا  ليرفع عمى جدارات سطح فالف اك غرفة 

ك بيت فالف جدارا  يحيط بو جميع جدارات ىذه الغرفة اك ىذا السطح ، مف آجر اك طكب فالف ا
اك طكابي ، عمى غمع حيطاف فالف البائع، كيرفعيا في اليكاء عمى قدر األذرع المرتفعة 
المذككرة ، كيككف سطح فالف قاعا  لبنيانو اك سقف غرفة فالف ، بعد اف يسيج بالخشب الذي 

كذا كعدده كذا، ارضا  لممبتاع فالف ، كتنقطع في اليكاء الذي عميو حجرة بنى صفتو كذا كغمظو 
 .(ٗٓٔ)فييا بنيانا  ارتفاعو كذا كغمع حيطانو كذا ، كيسطح أعاله باآلجر" 

أما عف مكاد البناء فقد ذكر المؤلف الخشب لمتسقيف ، كاآلجر اك الطكب ،  مواد البناء :
 لبناء الجدراف.( ٙٓٔ)ر كالمبف، الجص كالصخ(٘ٓٔ)كالطيف كالقرميد

كمف األبنية التي ذكرىا المؤلف في كتابو : الحكانيت ، كالمسجد ، كالحّماـ ، كدار الخراج ، 
 .(ٚٓٔ)كالفرف 
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ذكر المؤلف كثيقة في كراء دار ، قاؿ فييا : اكترى فالف بف فالف مف فالف  كراء دار :  -0
اك بغربييا بحكمة مسجد كذا كحدكدىا كذا بف فالف جميع الدار التي بحاضرة كذا بشرقييا 

 .(ٛٓٔ)بمنافعيا كمرافقيا كحقكقيا الداخمة فييا كالخارجة عنيا لعاـ كاحد

، كما ذكر القطائف ) تشترى (ٜٓٔ)ذكر المؤلف الحرير كمككف لصناعة المالبس المالبس:  -1
، (ٔٔٔ)كالخز كالصكؼ ، كثياب الكتاف(ٓٔٔ)في الصيف كتبتاع في الشتاء ( ، كالفراء ، كالمحاشي

 .(ٕٔٔ)ظيارة كتاف ، خشخاشية ، مقنع خز ، رداء شرب ، شطكي 

 سادسًا : األوضاع االقتصادية ) زراعة ، تجارة ، صناعة ، معامالت ( 

أكلى المؤلف اىتماما  باألنشطة االقتصادية في بالد األندلس ، ذاكرا العمالت النقدية 
كع المنتشرة في طكؿ البالد كعرضيا ، كالمكاييل كاألكزاف كمقدار صرفيا ، كأنكاع األطعمة كالزر 

كالمقاييس كالسمع التجارية المنتشرة ، كما ذكر الحيكانات التي يستعمميا أىمكىا سكاء لألكل اك 
 العمل كالسفر.

كأصل الدينار مثقاؿ مف الذىب ، كاف صرفو فيما أسمف باألندلس ثمانية  مقدار الدينار: -1
 .(ٖٔٔ)دراىـ فضة

( درىما  فضة ، فالمؤلف يذكر ٕٔكيبدك أف سعر صرؼ الدينار الذىب تغير كصار )
دية األسناف فيقكؿ : " كفي كل سّف خمس مف اإلبل ، كىّف خمسكف دينارا عمى أىل الذىب ، 

 .(ٗٗٔ)كعمى أىل الكرؽ ست مائة درىـ كيال  " 

راعية كالحبكب كالفكاكو كما ذكر مف أنكاع األطعمة كالمحاصيل الز  أنواع األطعمة :  -0
  ،، الزيتكف ، كالتيف ، كالزبيب(٘ٔٔ)كالمكسرات : قمح أحمر ، كشعير أبيض ، كالفكؿ ، كالحمص

كالجكز كالمكز كالصنكبر كالفستق كالبمكط ، (ٚٔٔ)، كالرماف كالسفرجل كالتفاح كالخكخ(ٙٔٔ)العنب
، (ٕٔٔ)ل األسكد المنشكؼ، الفمف(ٕٓٔ)، كالدقيق، الخل(ٜٔٔ)، زيت الزيتكف (ٛٔٔ)كالقسطل
، (ٕ٘ٔ)، المبف(ٕٗٔ)، ثمرة النخيل(ٖٕٔ) ، كالجبف ، كالبيض ، كالحيتاف ) األسماؾ ((ٕٕٔ)الحمص

الممح كالسمت كالعمس كالذرة كالدخف كالكرسنة ، كالعدس كالسمف كالعسل كالتمر كاألرز كالترمس 
 .(ٕٛٔ)قّثاء، ال(ٕٚٔ)، الفجل كاالسفنارية كالباذنجاف كالقرع(ٕٙٔ)كالزبد
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كذكر المؤلف ما يتعاممكف بو مف النقد في الشراء كالبيع : الدينار ، الدرىـ ،  النقد:  -1
 .(ٜٕٔ)التبر

، الرطل ، األكقية ) كل رطل   (ٖٓٔ)كمف المكاييل ذكر المؤلف : القفيز المكاييل واألوزان:  -2
 .(ٖ٘ٔ)، الدرىـ  (ٖٗٔ)لكسق، ا(ٖٖٔ)، المد(ٕٖٔ)، قنطار  (ٖٔٔ)مككف مف ثالث عشرة أكقية (

كلقد كرد في الكثائق ) دينارا  دراىـ بدخل اربعيف ( اختصارا  ، كالحقيقة اف تقكؿ دخل 
: كأصل ذلؾ اف الدراىـ كانت  طاردرىـ كيال  ( ، يقكؿ ابف الع ٓٓٔدرىما نقدا  ( في )   ٓٗٔ)

كدراىمنا مجمكعة في تجري باألندلس كالمشرؽ كفي صدر االسالـ كيل الدرىـ درىـ كخمساف 
          فمذلؾ اختصر كقيل " دخل  الكزف تراطل منيا مائة كاربعكف درىما  مائة درىـ كيال  

 .(ٖٙٔ)اربعيف "

، كذكر لقياس   (ٖٛٔ)، الشبر  (ٖٚٔ): الذراع طارلقياس الطكؿ ذكر ابف الع المقاييس :  -3
 .(ٜٖٔ)المساحة : الفداف

لقد تكافرت في األندلس ثركة حيكانية متنكعة حرص المؤلف عمى  الحيوانات والدواب :  -4
( ٓٗٔ)، كاإلبل ، كالحمير ، كالبغاؿ ، كالغنـ ، كالبقر ذكرىا، كمف الحيكانات التي ذكرىا: الفرس

 .(ٔٗٔ)كالدجاج

، كالماعكف  ، سركج كلجـ(ٕٗٔ)كمف السمع التي ذكرىا المؤلف ىي: حّناء السمع:  -5
 .(ٗٗٔ)صكؼ ، بساط(ٖٗٔ)كالحمي

: القبالة مف التعامالت االقتصادية المنتشرة في المشرؽ كالمغرب (٘ٗٔ)المعامالت : القبالة  -6
كاألندلس ، كقد ذكر المؤلف كثيقة قبالة في منصب رحى ) مطحنة ( : " قبل فالف بف فالف بف 
نير كذا فالف جميع بيت منصب الرحى التي ىي مرتبة عمى كذا ككذا حجرا في سد كاحد عمى 

المنسكبة الى كذا المجاكرة لقرية كذا ، كحدكدىا كذا، بقاعتيا كحرميا كبنيانيا كسدىا ، كالبيت 
المتخذ لمحط كاردتيا ، كمنافعيا كمرافقيا كحقكقيا كميا الداخمة فييا كالخارجة عنيا ، ككانت 

يـ ذلؾ المقتبل ىذه القبالة عمى اف بيت منصب ىذه الرحى فارغة مف المطاحف كسائر اآللة ليق
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لنفسو مف مالو ، كيرجع بيت منصب الرحى عند انقضاء أجل القبالة الى ربيا فارغة ، قبالة 
مبتكلة بال شرط كال ثنيا كال خيار ، بعد معرفتيما بقدر ما عقدا مف فيو القبالة المذككرة كمبمغو 

 .(ٙٗٔ)بكذا ككذا سنة " 

مت بالد األندلس كيجري التعامل بيا بيعا كمف أنكاع السيكؼ التي دخأنواع السيوف :   -7
 .(ٚٗٔ)كشراء ، كتستخدـ في حركبيـ ىي : السيف اليندي ، السيف اإلفرنجي ، السيف السريجي

 سابعًا: المين والحرف واألدوات

قاضي الجماعة ، قاضي ككرة ) كذا ( ، صاحب أحكاـ الشرطة ، أصحاب الوظائف :  -1
 .(ٛٗٔ)صاحب السكؽ 

مجمس القاضي كصفاتو كأعكانو ، فكاف مجمس القاضي في  ار إلىأشار ابف العط
، إال أف يحتاج الى تغيير مكانو ، قاؿ المؤلف : ينبغي لمقاضي أف يمتـز في المسجد ،  المسجد

فيك كاف مف فعل المتقدميف بيـ السالفيف ، ليصل إليو القكي كالضعيف ، كال ينبغي أف يحجب 
ع كأحكاؿ النّساؾ كالصالحيف ، فإف ضّمت القاضي ضركرة الى عنو أحدا  كىك أقرب الى التكاض

القضاء في داره فميفسح أبكابيا كال يحجب أحدا  دكنو فييا ، كيككف كاتب القاضي فقييا عدال 
يقظا ، كال بأس في اتخاذ األعكاف يككنكف حكلو كيزجركف مف ينبغي زجره مف المتخاصميف 

 .(ٜٗٔ)إليو

ذا تغيب المطمكب فمف صالحية أما عف صالحيات القاضي فذ كر المؤلف االستدعاء كا 
، (ٓ٘ٔ)القاضي الحجز عمى داره كيطبع عمى باب الدار ) دار المطمكب ( كيخرج مف كاف فييا

كمف صالحياتو أيضا  الضرب كالسجف ، " كلمقاضي أف يضرب مف ألّد مف الخصـك أك جفا 
ف جفا الخصـ عمى القاضي ... فمو أف  عمى خصمو جفاء يكجب األدب األسكاط اليسيرة ... كا 

 .(ٔ٘ٔ)يؤدبو كيعاقبو بما ظير لو مف أدب كسجف

     كأما عف ركاتب القضاة كأعكانيـ فيجب أف تككف مف بيت الماؿ ، ذكر ذلؾ في قكلو :
كتككف أرزاؽ أعكاف القضاة كجعميـ فيما يكجييـ فيو مف رفع مطمكب لمطالب عنده أك ما شبو "
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مف بيت الماؿ ، كما تجري أرزاؽ القضاة كالحّكاـ ، كال يجعل ليـ في أمكاؿ ذلؾ جارية عمييـ 
 .(ٕ٘ٔ)"الناس شيء ، إذ ىـ مف مصالح المسمميف

أعطى ابف العطار الصكرة المعمكؿ بيا أما عف العدالة في التعامل مع الخصكـ فقد 
ذا حضر الخصماف بيف يدي القاضي فميساكي " : آنذاؾ ككضحيا تماما بقكلو  بيف الخصميف  كا 

في النظر إلييما كالتكمـ معيما ، كيقعدىما بيف يديو ، ضعيفيف كانا أك قكييف ، أك قكيا  مع 
ضعيف ، كال يميل الى أحدىما بسالـ يخصو بو كال ترحيب كال رفع مجمس ، فإف ذلؾ مما 

 .(ٖ٘ٔ)" يضعف نفس اآلخر كىك مف الجكر في الحكـ

كلمطالب كالمطمكب أف يككال  " : بف العطارقاؿ ا كلمخصميف أف يككال محاميا  عنيما ،
ف كانا قائميف بحجتيما ممف ال يعجز عف الكالـ  .(ٗ٘ٔ)" مف يتكمـ عنيما ، كا 

     كما ذكر مؤلفنا كثيقة تككيل خاصة ككثيقة تككيل عامة ، فأما الخاصة فيي كاآلتي : 
، عند قاضي الجماعة بقرطبة أك  " بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، كّكل فالف بف فالف فالف بف فالف

عند فالف صاحب أحكاـ كذا أك المدينة اك السكؽ بقرطبة ، عمى المخاصمة عنو كلو ، كعمى 
اإلقرار عميو كاإلنكار عنو ، بككالة التفكيض التامة التي أقامو فييا مقاـ نفسو ، كقبل فالف مف 

 .(٘٘ٔ)" تككيمو ، شيد

ف كانت ككالة جامعة قمت: حقكقو كاستخراجيا كتقاضي كطمب كاإلنكارعنو( )ؾ )لبعد قك "كا 
 .(ٙ٘ٔ)("، كالمصالحة عنواأليماف، إف كجبت لو، كقبض حقكقو، كالبيع عميو كاالبتياع لو

المزارعة ، كيككف  بف العطار ىيمف التعامالت االقتصادية التي ذكرىا االمزارعة :   -0
لطرفيف عمى االتفاؽ ، كعدـ غبف االتفاؽ حسب العرؼ السائد في البالد ، كبشرط رضا ا

أحدىما ، فتككف المزارعة عمى النصف مف الثمار اك الثمث اك الربع اك الخمس اك السدس ، 
 كىذه كثائق ذكرىا المؤلف في اتفاؽ المزارعة.

يذكر المؤلف نص عقد في المزارعة فيقكؿ : زارع فالف بف فالف  المزارعة عمى النصف :
بقرية كذا مف إقميـ كذا لكذا ككذا عاما أكليا زراعة سنة كذا ، عمى أف  الفالني في أرضو التي لو
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يخرج فالف نصف ما يبذره فييا مف الحبكب كميا ، كيخرج المزارع النصف الثاني كيخمط 
كيستقر عمى يدي المزارع فالف ليتكلى زراعتو بنفسو كأجرائو كأزكاجو كآالتو الى تماـ الرفع 

 .(ٚ٘ٔ)كف اإلصابة بينيما بنصفيفكتيذيب اإلصابة فيو ، كتك

كذكر المؤلف أيضا المزارعة كلكف بقيمة تختمف عف األكلى فيي مقسمة  المزارعة عمى الثمث :
عمى الثمث ، ثمثاف يخرجيما صاحب األرض ليبذره فييا ، كثمث يخرجو الفالح ، كيتكلى الفالح 

مثي عمل المزارع في نصيب رب زراعتيا ، كيذكر أيضا : فكاف ثمث كراء ىذه األرض معادال لث
 .(ٛ٘ٔ)األرض

كذكر المؤلف أيضا المزارعة كلكف بقيمة تختمف عف األكلى كالثانية فيي  المزارعة عمى الربع :
مقسمة عمى الربع ، ثالثة أرباع ما يبذره فييا يخرجيا صاحب األرض ، كربع يخرجو المزارع ، 

الثة أرباع عممو مساكيا لربع كراء كيخمطاىا كيزرعيا الفالح ، كيذكر أيضا : فكاف ث
 .(ٜ٘ٔ)األرض

كما ذكر المؤلف أيضا المزارعة عمى الخمس ، أربعة أخماس يخرجيا  المزارعة عمى الخمس :
صاحب األرض ليبذره فييا ، خمس يخرجو الفالح ، كيتكلى المخامس زراعتيا ، كيذكر أيضا : 

 .(ٓٙٔ)امسفكاف خمس كراء ىذه األرض معادال ألربعة أخماس المخ

كذكر المؤلف أيضا المزارعة عمى السدس ، خمسة أسداس يخرجيا  المزارعة عمى السدس :
صاحب األرض ليبذره فييا ، كسدس يخرجو المسادس ، كيتكلى المسادس زراعتيا بنفسو ببقر 
فالف صاحب األرض ، كيذكر أيضا : فكاف سدس كراء ىذه األرض معادال لخمسة أسداس 

 .(ٔٙٔ)عمل المسادس

لو في  كيطحنيا  "كرد ما يدؿ عمى المطاحف بنص ذكره المؤلف يقكؿ فيو :  المطاحن : -1
 لمداللة عمى كجكد مطحنة خاصة لطحف الحبكب.  (ٕٙٔ) "أرحاء كادي كذا 

حات : -2 ذكر المؤلف مف ضمف التعامالت االقتصادية ، الماّلحات كىي األراضي التي  المالا
 .(ٖٙٔ)ا ، كذكر أحكاضيا كبركياتستخرج منيا األمالح كبيعي
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 .(ٗٙٔ)كرد ذكر معصرة الزيت كإحدى المعامل المكجكدة في األندلس:  معصرة الزيت -3

 كمف أصناؼ الميف كالحرؼ المنتشرة في األندلس :  أصناف المين والحرف :  -4

كالعطاريف ، ، كالبزازيف ، كالشقاقيف ، (٘ٙٔ)البّناء ، كالنّجار، كالكاتب ، كالحاسب ، كالتاجر
 .(ٜٙٔ)، الحّجاـ(ٛٙٔ)، الحّماليف(ٚٙٔ)، الصّكاغيف(ٙٙٔ)كالصرافيف ، كالخبازيف ، كالفّرانيف

 ثامنًا: المكاتبة والعتق

كألف العبيد جزء ميـ مف المجتمع األندلسي، كقد نّظـ اإلسالـ أحكاليـ ، فقد ذكر المؤلف 
ع حقكقيـ مف الضياع ، كىذه نصكص مجمكعة كثائق تنظـ تعامالتيـ كعتقيـ كمكاتبتيـ ، لحف

 مكاتبة كتدبير.

كثيقة كتابة : " كاتب فالف بف فالف مممككو فالنا  الفتى الصقمبي أك  العبد :( ٓٚٔ)مكاتبة -1  
فالنا  اإلفرنجي ، اك فالنا  الجميقي ، اك التاجر اك الحجاـ اك الرّقاـ اك الصانع صناعة كذا كنعتو 

ىـ بدخل اربعيف مف السكة الجارية بقرطبة في حيف تأريخ ىذا الكتاب ، كذا بكذا ككذا دينارا  درا 
يحمميا عميو كذا ككذا نجما  ، في كذا ككذا شيرا  ، اكليا شير كذا مف سنة كذا يؤدي المكاتب 
فالف عند انقضاء كل نجـ مف تنجيـ ىذه المكاتبة ، كانقضاؤه بانقضاء شير ، ما ينكبو منيا ، 

ميو لسيده لكل اضحى يككف في الكتابة المذككرة كبش حي اممح ، كىك كذلؾ كذا ككذا ، كع
االبيض ، اقرف فحل اك مفتكؿ ، يذكر شرط السيد، رباع في سنة تاـ الخمق مصكؼ سميف 
اكحل كفي كل فطر يككف فييا مثل ذلؾ ، يذكر شركطو كميا كيصفيا ، كاف ذكرت قيمة الكبش 

 .(ٔٚٔ)فيك دقيق في العقد كالصفة تغني عنو

كيذكر المؤلف أنو يكاتب الرجل فقط ، كال يكاتب الصغير الذي ال قكة لو ، كتكاتب 
المرأة التي ال صناعة ليا في مذىب مالؾ ، كقاؿ غيره ال تكاتب ألنيا إذا كمفت الكسب كال 

 .(ٕٚٔ)صناعة ليا كسبت بفرجيا

ه فالف بف فالف عقد كثيقة تدبير: اف شئت قمت " كتاب تدبير عقد :(ٖٚٔ)التدبير   - 0
لمممككو فالف الجميقي ، الذي نعتو كذا، أكجب لو بو العتق بعد مكتو عمى ما احكمتو السنة 
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في التدبير ، فإذا كجب لو ذلؾ بمكت سيده فالف كخركجو مف ثمث ما  عف رسكؿ هللا 
 ،ءيتخمفو لحق بأحرار المسمميف فيما ليـ كعمييـ ، كلـ يكف الحد عميو سبيل غير سبيل الكال
ككالؤه لمف يجب لو ذلؾ بسبب المدبر فالف، عمى ما احكمتو السنة في الكالء ، شيد عمى 
اشياد المدبر فالف عمى نفسو بما ذكر عنو في ىذا الكتاب مف عرفو كسمعو منو ، كىك 
بحاؿ الصحة كجكاز األمر ، بمحضر المدّبر فالف المنعكت، كعمى عينو كاقراره بالرؽ 

عقد لو التدبير المذككر ، كذلؾ في شير كذا مف سنة كذا " كىذا الكتاب لسيده فالف إلى اف 
 . (ٗٚٔ)نسختاف 

 تاسعًا: العدل والتوثيق في الشيادة عند القضاء والوصاية والتدمية

ذكر المؤلف كثيقة إثبات عدالة رجل لتقبل شيادتو في المحاكـ ، العدل في الشيادة :   -1
اكـ بعدالة الشيكد ، كتحري الصدؽ كالعدؿ في القضايا التي كفيو داللة عمى شدة اىتماـ المح

تصل الى المحاكـ ، كىذا نصيا : " يشيد مف تسمى في ىذا الكتاب مف الشيداء انيـ يعرفكف 
فالف بف فالف بعينو كاسمو عدال  في احكالو رضى في شيادتو كقكلو ، ممف يجب اف تجكز 

ه الحاؿ الى حيف ايقاعيـ شيادتيـ في ىذا شيادتو كيقضى بقكلو كال يعممكنو رجع عف ىذ
 .(٘ٚٔ)الكتاب ، ككاف ايقاعيـ ليا في شير كذا مف سنة كذا " 

ذكر المؤلف كثيقة إنياء الكصاية عمى اليتيـ الذي يبمغ سف الرشد ، فقاؿ في الوصاية :   -0
فالف بو اليو  كثيقة اطالؽ الكصي مف قبل االب : " اشيد فالف الناظر لميتيـ  فالف بإيصاء ابيو

انو لما تبيف لو رشد يتيمو فالف ، كظير لو مف نظره فيما كليو مف مالو كتثميره لو كضبطو اياه 
كبصره باألخذ لنفسو مف مصالح ما يأخذ الناس ألنفسيـ كاالعطاء منيا مع استقامتو، كصالح 

تو ككجب عميو اخراجو احكالو ، كاقبالو عمى ما يعنيو مف امر دينو كدنياه ، لزمو اطالقو مف كالي
مف ثقاؼ حجره ، لقكؿ هللا عز كجل: " كابتمكا اليتامى حتى اذا بمغكا النكاح فاف انستـ منيـ 

اف يكبركا كمف كاف غنيا  فميستعفف كمف كاف  را  ادرشدا فادفعكا الييـ امكاليـ كال تاكمكىا اسرافا كبِ 
، فأطمقو (ٙٚٔ)ـ ككفى باهلل حسيبا  " يكا عميفقيرا  فميأكل بالمعركؼ فاذا دفعتـ الييـ امكاليـ فاشيد

كرشده كحل يده عف النظر لو كممكو أمره كمالو برشده كحسف نظره كجميل مذىبو ، شيد عمى 
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اشياد فالف عمى نفسو بما ذكر عنو في ىذا الكتاب مف عرفو كسمعو منو كىك بحاؿ الصحة 
فالف ليـ عميو في صحة عقمو كجكاز األمر ، ممف يعرؼ اإليصاء المذككر بإشياد المكصي 

كثبات ذىنو، كىـ يعرفكنو كال يعممكنو نسخ ذلؾ مف عيده بغيره الى اف تكفي، كممف يعرؼ فالنا  
 .(ٚٚٔ)المطمق بالحالة المكصكفة، كذلؾ في شير كذا مف سنة كذا كالكتاب نسختاف

 (ٛٚٔ)وثيقة تدمية  -1

ية المنتشرة في جميع ذكر المؤلف مصطمح تدمية ، كىك مف األعراؼ االجتماع
المجتمعات ، لكننا نرى المؤلف يضع ليا كثيقة إلثبات حقكؽ المقتكؿ كالقصاص مف القاتل ، 
قائال : " أشيد فالف بف فالف )شيداء ىذا الكتاب( ، كىك مضطجع مالـز الفراش ، كىك يشكك 

ذلؾ كالمعتدي ركضا  في جكفو كضربا  في بدنو ، كيجد منو ألـ المكت ، بزعمو ، أف مصيبو ب
عميو بو فالف بف فالف مف أىل مكضع كذا ، فإف حدث بو المكت قبل أف يتبيف برؤه كتظير 

 .(ٜٚٔ)إفاقتو ، ففالف المأخكذ بدمو كالمستقاد لو منو " 

ثـ ذكر مقدار الدية في القتل ، كىي في األندلس ألف دينار ذىب ، تجب عمى أىل 
ساء عكاقل ، كال يعقل الصبي حتى يبمغ الحمـ ، فإذا بمغ القاتل كعصبتو كقبيمتو ، كال تككف الن

 .(ٓٛٔ)عميو ما يفرض عمى الكبير
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 الخاتمة
حاطتو بيذا  بعد مسيرة ممتعة مع الكتاب كمضامينو كاسمكب مؤلفو كامكاناتو العممية كا 

 كفق ما سجمناه مف اشكالية ما تكصمنا إليو مف نتائج العمـ كنبكغو فيو ال بد مف تسجيل
 : كفرضيات الدراسة كاالجابات التي تضمنتيا مباحث ىذه الدراسة 

مف الناحية االجتماعية ، ضـ كتاب الكثائق كالسجالت الكثير مف مكضكعات الجانب  -ٔ
االجتماعي ، منيا طبقات المجتمع ، السكاف ، الزكاج كالخطبة كالطالؽ كالمير ، 

لمساكف ، كالزي ، كالممارسات الدينية إعانة الفقير كالديف كالرىف كالكقف كالعارية ، كا
مف صالة كصياـ كزكاة كحج كعمرة ، الميف كالحرؼ ، األكضاع االقتصادية ) زراعة 

 ، تجارة ، صناعة ( ...الخ.
 كقدتحفع حقكؽ الناس  ككيفمف الناحية القانكنية ، ذكر لنا المؤلف كثائق قانكنية   -ٕ

 زمنية طكيمة. حقبظل العمل بيا ل
الفقيية ، يمكف عّد كتاب الكثائق كالسجالت مف كتب الفقو عمى مذىب  مف الناحية  -ٖ

 اإلماـ مالؾ.
مف الناحية التاريخية ، قدـ لنا الكتاب معمكمات قيمة عف عناصر السكاف ، كعف   -ٗ

بعض العادات المتعارؼ عمييا في المجتمع األندلسي آنذاؾ كبناء غرفة عمى جدار 
 بيت الجار.

مؤلفو ، فيك ذكر المسألة عمى شكل كثيقة ، ثـ شرحيا كذكر  أما منيجيتو في كتابة  -٘
 األحكاـ الفقيية فييا ، كبياف الدليل مف آية قرآنية أك حديث نبكي.
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 وامشالي
ابف العطار كمكانتو العممية كمحنتو ينظر : بمبكاب ، الربيع ،  سيرةلممزيد مف المعمكمات عف  (ٔ)

كتاب الكثائق كالسجالت البف العطار   –ؿ مجاميع عمـ الكثائق الزكاج كالطالؽ في االندلس مف خال
كمية  –المسيمة  –، رسالة ماجستير ) غير منشكرة ( ، جامعة دمحم بك ضياؼ  -ىػ ( انمكذجا ٜٜٖ)

 .  ٕٕ -ٙٔـ ( ، ص ص ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالعمـك االنسانية كاالجتماعية قسـ التاريخ ) الجزائر ، 

( ، الصمة في تاريخ أئمة  ـٕٛٔٔ/ ىػ ٛٚ٘خمف بف عبد الممؾ ) ت ابف بشككاؿ ، أبك القاسـ ( ٕ)
ػ/  ػىٖٗٚٔ) دمشق ، مكتبة الخانجي ،  ٕاألندلس ، تحقيق : السيد عزت العطار الحسيني ، ط

 .ٓٙٗـ ( ، صٜ٘٘ٔ
ىػ ( ، الديباج المذىب في ٜٜٚابف فرحكف ، إبراىيـ بف عمي بف دمحم برىاف الديف اليعمري ) ت ( ٖ)

عياف عمماء المذىب ، تحقيق كتعميق : الدكتكر دمحم األحمدي أبك النكر ) القاىرة ،  دار التراث معرفة أ 
 .ٖٕٔ، ص ٕلمطبع كالنشر ، د.ت. ( ، ج

 .ٓٙٗابف بشككاؿ ، الصمة في تاريخ أئمة األندلس ، ص( ٗ)
 .ٓٙٗالصمة في تاريخ أئمة األندلس ، ص( ٘)
الشركط أممى فييا كتابا  عميو عكؿ أىل زماننا اليـك  ( كتابو كيقصد ابف فرحكف بقكلو : ) عارفا  ب (ٙ)

 .ٖٕٔ، ص ٕ)الكثائق كالسجالت( ، ينظر : الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ، ج
الدباغ ، دمحم عبد العزيز ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ ( ٚ)

) الرباط ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسالمية  ٖٖٚ،  العدد  عكة الحقمجمة دبابف العطار، 
 .ٕـ ( ، صٜٜٛٔق/ٜٔٗٔ
ىػ ( ، ترتيب المدارؾ كتقريب ٗٗ٘القاضي عياض، أبك الفضل عياض بف مكسى اليحصبي ) ت ( ٛ)

،  ٚـ ( ، جٜ٘ٙٔالمسالؾ ، تحقيق : دمحم بف تاكيت الطنجي كآخركف ) الرباط ، مطبعة فضالة ، 
 .ٚٗٔص
 .ٖٕٔ، ص ٕابف فرحكف ، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ، ج( ٜ)
 .ٚٗٔ، ص ٚالقاضي عياض ، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ، ج (ٓٔ)
 .ٓٙٗابف بشككاؿ ، الصمة في تاريخ أئمة األندلس ، ص (ٔٔ)
اح العربية ، تحقيق ـ ( ، تاج المغة كصحٕٓٓٔىػ / ٖٜٖالجكىري ، اسماعيل بف حماد )ت ( ٕٔ)

؛ ابف زكريا ،  ٕٙ٘ٔ، ص  ٗـ ( ج ٜٜٗٔاحمد عبد الغفكر العطار )بيركت ، دار الكتب العممية ، 
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ـ ( ، معجـ مقاييس المغة ، تحقيق عبد السالـ دمحم ٘ٓٓٔىػ / ٜٖ٘ابك حسف احمد بف فارس ) ت
 .    ٘ٛ، ص ٙـ ( ، جٜٜٚٔىاركف ) القاىرة ، دار الفكر ، 

ـ ( النياية في ٜٕٓٔىػ / ٙٓٙير ، مجد الديف ابي السعادات المبارؾ بف دمحم الجزري ) تابف االث(ٖٔ)
) قـ ، مؤسسة اسماعيمياف  ٗغريب الحديث ، تحقيق طاىر احمد الراكي كمحمكد دمحم الطناحي ، ط

 .   ٔ٘ٔ، ص  ٘ش ( ، جٖٗٔٔلمطباعة كالنشر ، 

قـ ، )،  لساف العرب ـ  (ٖٔٔٔىػ /ٔٔٚـر )  ت بف مكابف منظكر، ابك الفضل جماؿ الديف دمحم( ٗٔ)
 . ٖٔٚ، ص ٓٔىػ ( ، ج٘ٓٗٔادب الحكزة ، 

جكيمل ، ادريس ، فقو التكثيق في المذىب المالكي ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة ( ، جامعة ( ٘ٔ)
 .   ٕٚ( ، ص  ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓدار الحديث الحسينية  ) المغرب ، 

، تحقيق ابراىيـ ـ ( ، قضاة قرطبة ٜٔٚىػ/ ٖٔٙبف حارث ) ت الخشني ، ابك عبد هللا دمحم( ٙٔ)
ـ ( ،  ص ص ٜٜٛٔالقاىرة ، دار الكتاب المبناني ، دار الكتاب المصري ،  –) بيركت االبياري 
ٔ٘ٓ-ٔ٘٘ . 

ف الظنكف عف اسامي الكتب ـ ( ، كشٚ٘ٙٔىػ /ٚٙٓٔحاجي خميفة ، مصطفى بف عبد هللا )( ٚٔ)
،  ٕلديف كبيمكو الكمس ) بيركت ، دار احياء التراث العربي ، د.ت. ( ، ج، تصحيح دمحم شرؼ اكالفنكف 
 . ٙٗٓٔ -٘ٗٓٔص ص 

 . ٘ٗٔٔ،  ٕحاجي خميفة ، كشق الظنكف ، ج( ٛٔ)

 خمل عمى الفائق التنبيو رسالة تحقيق معزكيف ، عمي ، عمـ الكثائق كالتكثيق في تراثنا االسالمي ( ٜٔ)
 . ٗ٘ٔـ  ( ، ص ٕٙٓٓ) دبي ،   ٖ٘العدد ثقافة كالتراث ، مجمة افاؽ ال،  لمحمزاكي   الكثائق

 . ٘ٗٓٔ، ص ٕحاجي خميفة ، كشق الظنكف ، ج( ٕٓ)

ـ ( ، المقصد المحمكد  في تمخيص ٜٛٔٔىػ / ٘ٛ٘الجزيري ، عمي بف يحيى بف القاسـ ) ت ( ٕٔ)
ة  كالدراسات العقكد ، تحقيق فايز بف مرزكؽ بف بركي السممي ، اطركحة دكتكراه  ، كمية الشريع

 . ٖٜٕىػ (  ، ص ٕٔٗٔـ /ٕٔٓٓاالسالمية قسـ الدراسات الشرعية العميا  ) جامعة أـ القرى ،
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حكلية كمية االنسانيات كالعمـك حمكدة ، محمكد عباس ، المفيـك العممي لمكثائق كالتكثيق ، ( ٕٕ)
 .ٕٕٕ( ، صٜٜٚٔ) قطر ،  ٔ، ع االجتماعية

بف سعد ، عمـ التكثيق اشرعي ) الرياض ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،  الحجيمي ، عبد هللا بف دمحم( ٕٖ)
؛ متاجر ، صكرية ، عمـ الكثائق كالكثائقييف في االندلس مابيف القرنيف الثاني  ٕٕ( ، ص ٖٕٓٓ

كالسادس اليجرييف دراسة تكثيقية بيبميكغرافية ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة ( جامعة كىراف ، كمية 
( ، ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓنسانية كالحضارة االسالمية قسـ عمـ المكتبات كالعمـك الكثائقية ) الجزائر ، العمـك اال
 .  ٘ٙ-ٗٙص ص

 . ٕٕٕحمكدة ، المفيـك العممي لمكثائق كالتكثيق ، ص( ٕٗ)

 . ٗ٘ٔ، ص   مـ الكثائق كالتكثيق في تراثنا االسالميعزكيف ، ( ٕ٘)

ثبات بالكتابة في الفقو االسالمي كالقانكف الكضعي ) الدار ابف مبارؾ ، دمحم جميل ، التكثيق كاال( ٕٙ)
 .  ٗٔ-ٖٔ( ، ص ص  ٕٓٓٓالبيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، 

 . ٘ٙ، ص في األندلس متاجر ، عمـ الكثائق كالكثائقييف ( ٕٚ)

لعدد ، امجمة الحكار المتكسطي متاجر ، صكرية ، االتصاؿ الكثائقي باالندلس كقيمة الفيارس ، ( ٕٛ)
 . ٜٕ( ، ص ٕ٘ٔٓ) الجزائر ،   ٛ

 . ٖٗ-ٕٗالحجيمي ، عمـ التكثيق الشرعي ، صص( ٜٕ)

لممزيد حكؿ ىؤالء ينظر : ؛ ابف الفرضي ، تاريخ عمماء االندلس ، تحقيق صالح الديف اليكاري ( ٖٓ)
ك  ٕٕٔالترجمتاف رقـ  ٕٖٔ-ٖٔٔ،  ٘ٚ( ،  ص ص  ٕٙٓٓبيركت ، المكتبة العصرية ،  –) صيدا 
 ، بيركت)  اليكاري  الديف تقديـ كضبط كشرح كفيارس صالح ،  الصمة ، بشككاؿ ؛  ابف ٜٗٓٔ
متاجر ، اإلتصاؿ ؛   ٖٕٖ ك  ٙٚ رقـ الترجمتاف   ٜٕٔ،  ٛٗ، ص ص(  ٖٕٓٓ ، العصرية المكتبة

 . ٖٔالكثائقي باألندلس ، ص

بدكي ) بيركت ، دار الكتب الخشني ، اخبار الفقياء كالمحدثيف ، تحقيق سالـ مصطفى ال : ينظر( ٖٔ)
؛ ابف الفرضي ،عبد هللا بف دمحم بف يكسف بف نصر االزدي )  ٖٕٛـ ( ، صٜٜٜٔالعممية ، 
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القاىرة ، دار  –ـ ( ،  تاريخ عمماء االندلس ، تحقيق ابراىيـ االبياري ) بيركت ٖٔٓٔىػ / ٖٓٗت
كثينا ، لكيس سيككدي ، ؛ ل ٜٕٛ، ص  ٕـ ( ، جٜٜٛٔالكتاب المبناني ، دار الكتاب المصري ، 

 ٘ٔـ ( ، ص ٜٔٙٔـ  ) مدريد ، مطبعة معيد الدراسات االسالمية ٘ٔىػ / ٜكثائق عربية مف القرف 
 كما بعدىا . 

" كتاب في الكثائق كالشركط " البي  ىػ (ٖٙٔ-ٖٛٔ)  مف اكائل ىذه المؤلفات في عصر االمارة( ٕٖ)
ككتاب في الكثائق الصبغ بف خميل   ؛ىػ(ٕٛٙبف عبد هللا بف الحكـ )ت  عبد هللا دمحم

ىػ/ ٖٓٓ-ٕ٘ٚ؛ كدمحم بف سعيد بف ممكف ) تكفي في صدر اياـ االمير عبد هللا ـ(ٔٛٛىػ/ٖٕٚت)
ـ ( لو كتابا في الكثائق كىك بارع في كتابة الكثائق كالشركط ؛ كدمحم بف غالب ٕٜٔ -ٛٛٛ
اشتير فضل بف ىػ ( ٕٕٗ-ٖٙٔ )ـ ( لو مؤلفات في الكثائق . اما في عصر الخالفة ٜٚٓىػ/ٜٕ٘ت)

ـ ( بعمـ الكثائق كعمميا كشغكفا بالمسائل لو " جزء في ٖٜٔىػ / ٜٖٔسممة بف جرير الجييني ) ت 
ـ ( تميز بعقد ٜٔٗىػ / ٖٖٓالكثائق حسف مفيد ؛ كالبي عبد هللا دمحم بف يحيى بف عمر بف لبابة ) ت 

عبد العزيز بف يحيى المعركؼ بالحصار ) ت الشركط كعمميا كلو كتابا في الكثائق ؛ كالبي بكر بف 
ـ ( تأليفا حسنا  في الكثائق ؛ كاحمد بف سعيد بف ابراىيـ اليمداني المعركؼ بابف اليندي ٖٜٛىػ / ٕٖٚ
ـ ( كاف اشير مكثقي اىل االندلس في كقتو لو كتابا في الكثائق كىك كتاب معتبر ٛٓٓٔىػ / ٜٖٖ) ت 

حكاـ الفقو جعمو عمى شكل ديكاف مختصر مف ستة اجزاء ثـ ضاعفو عند اىميا يعتمد دراسة الكثائق كا
كثيرا بمختمف المسائل كالشركط كالفصكؿ كالتنبييات يتخممو الخبر كالحكـ كاالمثاؿ كالنكادر كالشعر 

جزء بقي مرجعا ميما  ٘ٔكالفكائد كالحجج فاصبح ديكانا كبيرا جدا  ، اختصره ابك القاسـ بف ذنيل في 
ىػ / ٜٜٖالتكثيق فيما بعد ؛ كالبي عبد هللا دمحم بف عبد هللا بف عيسى بف زمنيف )ت  لمف يدرس عمـ
ـ ( كتابا في الكثائق  بعنكاف المشتمل عمى اصكؿ الكثائق فضال عف مؤلفات اخرى في الزىد ٛٓٓٔ

  (ـٛٓٓٔىػ / ٜٜٖكالمكاعع ؛ كمف ثـ مؤلفنا ىذا دمحم بف احمد بف عبيد هللا المعركؼ بابف العطار ) ت 
  القرطبي البمكي  زىير بف سممة بف كفرجكتابا في الكثائق كالشركط سمي بالكثائق كالسجالت ؛ 

العصكر كىناؾ الكثير في مجاؿ التأليف بيذا الشأف في ؛  الكثائق في كتابا لو(  ـٖٗٓٔ/  ىػٖ٘ٗت)
   ديف المكحعصر ك ػ   (قٔٗ٘ -ٗٛٗ) المرابطيف عصر ك  ىػ (ٗٛٗ-ٕٕٗ) الطكائف الالحقة عصر

. ينظر : الخشني ، اخبار الفقياء ، ص  ىػ (ٜٚٛ -ٖ٘ٙ)  كعصر سمطنة غرناطةىػ ( ٖ٘ٙ -ٔٗ٘)
،  ٕ٘ٔ- ٓ٘ٔ، ص ص  ٔ، ج؛ ابف الفرضي، تاريخ عمماء االندلس ٘ٔٔ،  ٘ٓٔ،  ٗٓٔ،  ٕ٘ص 
؛ القاضي  ٖٓٔ، ص  ٖ؛ ابف بساـ الشنتريني ، الذخيرة ، ج ٕٜ٘،  ٛٛ٘، ٚٛ٘، ص ص  ٕج
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،  ٜ، ص ص  ٕ، ج ٜٓٗ،  ٜٙٗ،  ٓٓٗ – ٜٖٛ،  ٜٔ، ص ص  ٔب المدارؾ ، جعياض ، ترتي
ـ ( ، جذكة المقتبس في ٜ٘ٓٔىػ / ٛٛٗ؛ الحميدي ، ابك عبد هللا دمحم بف أبي نصر ) ت  ٙٙ،  ٕٗ

القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، د ار  –) بيركت  ٕتاريخ كالة االندلس ، تحقيق ابراىيـ االبياري ، ط
احمد بف يحيى بف  ؛ الضبي ، ٜٕ٘،  ٜٕٗ،   ٜٕٙ،  ٓٓٔـ ( ، ص ص ٜٜٛٔصري ، الكتاب الم

الندلس ، تحقيق ابراىيـ ، بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ ا ـ (ٖٕٓٔىػ / ٜٜ٘احمد بف عميرة ) ت 
،  ٜٕٙـ ( ، ص ص ٜٜٛٔ، دار الكتاب المصري ، القاىرة ، دار الكتاب المبناني –) بيركت االبياري 
( ، ـٜٚٔٔىػ / ٘ٚ٘خميفة االمكي ) ت ير االشبيمي ، ابك بكر دمحم بف خير بف عمر بف ؛ ابف خ ٔٛ٘

القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، دار الكتاب  –فيرسة ابف خير ، تحقيق ابراىيـ االبياري ) بيركت 
،  ٖٗ،  ٕٗ، ص ص  ٔ؛ ابف بشككاؿ ، الصمة ، ج ٖٓٔ،  ٖٖٓـ ( ، ص ص ٜٜٛٔالمصري ، 
ىػ / ٗٙٚؾ بف عبد هللا ) ت ؛ الصفدي ، صالح الديف خميل بف ايب ٛٓٚ-ٚٓٚ ، ص ٕ، ج ٜٓ
( ، الكافي بالكفيات ، تحقيق احمد االرناؤط كتركي مصطفى ) بيركت ، دار احياء التراث ـٕٙٛٔ
 بف عبد هللا بف دمحم المالقي ؛ النباىي ، ابك الحسف عمي ٜٖ، ص  ٕـ ( ، جٕٓٓٓالعربي ، 

تاريخ قضاة االندلس ، شرح كتعميق مريـ قاسـ طكيل ) بيركت ، دار الكتب  ـ ( ،ٜٖٓٔىػ / ٖٜٚت)
،  ٕٔٔ،  ٜٓ،  ٖٕ، ص ص  ٔ، الديباج المذىب ، ج؛ ابف فرحكف  ٔٗٔـ ( ، ص ٜٜ٘ٔة ، العممي
 .               ٛ٘، ص  ٕ؛  البغدادي ، ىدية العارفيف ، ج ٖٗٔ،  ٕٚٔ

االندلسي ، ترجمة حسيف مؤنس ) القاىرة ، مكتبة الثقافة بالنثيا ، انخل جنثالث ، تاريخ الفكر ( ٖٖ)
؛ الصكفي ، خالد ، تاريخ العرب في اسبانيا نياية الخالفة في االندلس  ٕٙـ ( ، صٕٙٓٓالدينية ، 
 .  ٛٔٔ، مكتبة دار الشرؽ بحمب ، د.ت. ( ، ص  حمب)

العربي االسالمي كحتى سقكط الباىمي  ، انساـ غضباف عبكد ، المفاخرات في االندلس مف الفتح ( ٖٗ)
ـ ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة  ( ، جامعة البصرة ، كمية ٕٜٗٔ- ٓٔٚىػ / ٜٚٛ – ٕٜغرناطة 

كما  ٜٕٕ؛ بالنثيا ، تاريخ الفكر االندلسي ، ص ٕٔٙ-ٜٕ٘( ، ص ص  ٜٕٓٓاالداب ،) البصرة ، 
 بعدىا . 

 .  ٜ، ص  ٕترتيب المدارؾ ، ج( ٖ٘)

ـ ( ، الذخيرة في محاسف اىل الجزيرة ، تحقيق ٚٗٔٔىػ/ٕٗ٘ك الحسف عمي ) تابف بساـ ، اب( ٖٙ)
 .  ٖٓٔ، ص ٖـ ( ،  جٜٜٛٔسالـ مصطفى البدكي ) بيركت ، دار الكتب العممية ، 
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ابف خير اإلشبيمي ، أبك بكر دمحم بف خير بف عمر بف خميفة الممتكني األمكي اإلشبيمي )ت ( ٖٚ)
يمي ، تحقيق : دمحم فؤاد منصكر ) بيركت ، دار الكتب العممية ، ىػ( ، فيرسة ابف خير اإلشب٘ٚ٘
 .ٕٚٔـ ( ، صٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ
الدباغ ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف العطار، ( ٖٛ)
 .ٖص
ابف العطار، الدباغ ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ ب( ٜٖ)
 .ٖص
 .ٗالدباغ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف العطار، ص( ٓٗ)
؛ الدباغ ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف  ٜ٘ٗابف بشككاؿ، الصمة في تاريخ أئمة األندلس، ص( ٔٗ)

 .ٗالفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف العطار، ص
 .ٚٗٔ، صٚالقاضي عياض، ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، ج( ٕٗ)
 .ٗالدباغ، كتاب الكثائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف العطار، ص( ٖٗ)
ىػ(، كتاب الكثائق كالسجالت، تحقيق: ب. ٜٜٖ-ٖٖٓابف العطار، دمحم بف احمد األمكي )( ٗٗ)

ـ، ٖٜٛٔالمكثقيف المجريطي، المعيد االسباني العربي لمثقافة، مدريد، شالميتا ك ؼ. ككرينطي، مجمع 
 .ٕٚٗص
 .ٜٜٕابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٗ)
 .ٖ٘ٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙٗ)
 .٘٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٗ)
 .ٖ٘ٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٛٗ)
 .ٖ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٜٗ)
 .ٕٔٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٓ٘)
 .ٙ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔ٘)
 .ٖٖابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٕ٘)
 .٘٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖ٘)
 .ٜٕٗكالسجالت ، ص ابف العطار، كتاب الكثائق( ٗ٘)
 .ٕٗ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٘٘)
 .ٙ٘-٘٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙ٘)
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 .ٖٙٚابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚ٘)
 .ٜٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٛ٘)
 .٘ٓٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜ٘)
 .ٓٔٗبف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، صا( ٓٙ)
 .ٓٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔٙ)
 .ٔٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٙ)
 .ٗٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٙ)
 .ٗٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٙ)
 .٘ٔٗلسجالت، صابف العطار، كتاب الكثائق كا( ٘ٙ)
 .ٙٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙٙ)
 .ٛٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٙ)
 .٘سكرة المائدة: مف اآلية ى (ٛٙ)
 .ٕٕٔسكرة البقرة: مف اآلية ( ٜٙ)
 .ٚٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٓٚ)
 .ٚصابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ( ٔٚ)
 .ٛ-ٚابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٚ)
 .ٛ-ٚابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٚ)
 .ٕٕٛسكرة البقرة: مف اآلية ( ٗٚ)
 .ٜ-ٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٚ)
 .ٜ-ٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙٚ)
 . ٕٔكتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٚٚ)
 .ٜٕسكرة الجاثية: مف اآلية ( ٛٚ)
 .ٖ٘سكرة البقرة: مف اآلية ( ٜٚ)
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 .ٔٔٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٓٛ)
خمع: الخمع عند الفقياء عرفكه بألفاظ مختمفة تبعا الختالؼ مذاىبيـ في ككنو طالقا أك فسخا، ( ٔٛ)

ممؾ النكاح بمفع الخمع، كتعريفو عند الجميكر فالحنفية يعرفكنو بأنو عبارة عف: أخذ ماؿ مف المرأة بإزاء 
في الجممة ىك : فرقة بعكض مقصكد لجية الزكج بمفع طالؽ أك خمع؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة 

 .ٖٕٗ، صٜٔق، جٗٓٗٔالفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الككيتية، الككيت، 
كالمبارأة مف ألفاظ الطالؽ كىك المفارقة ؛  المبارأة: البراء ىك الخركج مف الشيء كالمفارقة لو( ٕٛ)

 .ٔ٘، صٛمجمكعة مؤلفيف ، المكسكعة الفقيية الككيتية ، ج
 .  ٕٖٚابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٛ)
 .٘ٙٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٛ)
 .  ٖٜ-ٕٜابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٛ)
 .  ٓٗٔكتاب الكثائق كالسجالت، صابف العطار، ( ٙٛ)
العارية: ىي التداكؿ كالتناكب مع الرد كتطمق عمى الفعل ، كعمى الشيء المعار، كاالستعارة طمب ( ٚٛ)

، ٘اإلعارة ، كىي تمميؾ منفعة مؤقتة بال عكض ؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية، ج
 .ٔٛٔص
 .  ٜٜ-ٜٛت، صابف العطار، كتاب الكثائق كالسجال( ٛٛ)
 .  ٓٔٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٛ)
المنيحة: ىي الشاة أك الناقة يعطييا صاحبيا رجال يشرب لبنيا ثـ يردىا إذا انقطع المبف، ثـ كثر ( ٜٓ)

استعمالو حتى أطمق عمى كل عطاء، كفي االصطالح: ىي ما يعطى مف النخل كالناقة كالشاة كغيرىا 
 .ٖٙٔ، صٜٖتكلد منو كالثمر كالمبف؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية، جليتناكؿ ما ي

 .  ٘ٓٔ-ٗٓٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٔ)
 .  ٘ٔٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص  (ٕٜ)
 .  ٕٗٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص ( ٖٜ)
 .ٕٛٛ، صٖٗالفقيية الككيتية، ج مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة( ٜٗ)
 .  ٗ٘ٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜ٘)
 .ٛٓٔ، صٗٗمجمكعة مؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية، ج( ٜٙ)
 .  ٔٚٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٚ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٕٓابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٛ)
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 .ٕٚٓ-ٕٙٓالكثائق كالسجالت، صابف العطار، كتاب ( ٜٜ)
العمرى: ىك تمميؾ المنافع ال تمميؾ العيف ، كيككف لممعمر لو السكنى ، فإذا مات عادت الدار ( ٓٓٔ)

، ٓٔإلى المعمر ، فالعمرى مف التصرفات المؤقتة ؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية، ج
 .ٖٙص
 . ٙٓٔص ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت،( ٔٓٔ)
اليبة: ىك إعطاء الشيء إلى الغير بال عكض، سكاء كاف ماال أك غير ماؿ؛ مجمكعة مؤلفيف، ( ٕٓٔ)

 .ٕٓٔ، صٕٗالمكسكعة الفقيية الككيتية، ج
 .ٕٕٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٖٓٔ)
 .  ٜٔٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٓٔ)
 .  ٕٓٔ-ٜٔٔكثائق كالسجالت، صابف العطار، كتاب ال( ٘ٓٔ)
 .ٖٖٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙٓٔ)
 .ٕ٘٘ك ص ٕٔ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٓٔ)
 .ٕٜٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٛٓٔ)
 .ٖ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٓٔ)
 .ٜٙلسجالت، صابف العطار، كتاب الكثائق كا( ٓٔٔ)
 .ٖٕٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔٔٔ)
 .ٕٙٓابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٕٔٔ)
 .ٜابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٔٔ)
 .ٖٗٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٔٔ)
 .ٖٗ-ٕٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٔٔ)
 .ٜٗ-ٛٗبف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، صا( ٙٔٔ)
 .ٕ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٔٔ)
 .ٔ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٛٔٔ)
 .ٚٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٔٔ)
 .ٛٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٓٔ)
 .ٗ٘كالسجالت، ص ابف العطار، كتاب الكثائق( ٕٔٔ)
 .ٓٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٕٔ)
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 .ٕٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٕٔ)

 .ٜٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٗٔ)
 .٘ٓٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕ٘ٔ)
 .ٜٙٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٙٔ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، صاب( ٕٚٔ)
 .ٕٚٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٛٔ)
 .ٗٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٕٔ)
 .٘ٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٓٔ)
 .ٖ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٔٔ)
 .ٗ٘ئق كالسجالت، صابف العطار، كتاب الكثا( ٕٖٔ)
 .ٛ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٖٔ)
 .ٜٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٗٔ)
 .  ٜابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖ٘ٔ)
 .  ٜابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٙٔ)
 .ٗ٘كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٚٔ)
 .ٖٚكالسجالت، ص كتاب الكثائق( ٖٛٔ)
 .ٖٚٛكتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٖٔ)
 .ٚ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٓٗٔ)
 .ٔٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔٗٔ)
 .ٕ٘ٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕٗٔ)
 .ٖٓٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٗٔ)
 .ٕٗٗتاب الكثائق كالسجالت، صابف العطار، ك( ٗٗٔ)
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بالفتح الكفالة، كىي في  -القبالة: )أك التقبيل( كتسمى التضميف أك االلتزاـ: كىي في المغة ( ٘ٗٔ)
األصل مصدر قبل بفتح الباء إذا كفل، كقبل بضميا إذا صار قبيال، أي كفيال؛ مجمكعة مؤلفيف، 

 .ٜٛٔ، ص٘ٔالمكسكعة الفقيية الككيتية، ج
 . ٕٔٓلعطار، كتاب الكثائق كالسجالت، صابف ا( ٙٗٔ)
 .ٕٙٓابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٚٗٔ)
 .ٕٗٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٛٗٔ)
 .ٖٜٗ-ٕٜٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٗٔ)
 .ٜٗٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٓ٘ٔ)
 .ٖٓ٘ثائق كالسجالت، صابف العطار، كتاب الك ( ٔ٘ٔ)
 .ٖٜٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٕ٘ٔ)
 .ٜ٘ٗ-ٜٗٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖ٘ٔ)
 .ٜٚٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص(ٗ٘ٔ)
 .ٜٛٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘٘ٔ)
 .ٜٛٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙ٘ٔ)
 .ٜ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚ٘ٔ)
 .ٙٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٛ٘ٔ)
 .ٚٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜ٘ٔ)
 .ٛٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٓٙٔ)
 .ٜٙابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔٙٔ)
 .ٓٙالكثائق كالسجالت، صابف العطار، كتاب ( ٕٙٔ)
 .ٖٓٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٖٙٔ)
 .ٕٓ٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٙٔ)
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 .ٙ٘-٘٘ابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٙٔ)
 .ٕٜابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٙٙٔ)
 .ٕ٘ٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٙٔ)
 .ٜٙٔابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٛٙٔ)
 .ٜٕٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٜٙٔ)
المكاتبة: ىي معاقدة بيف العبد كسيده، يكاتب الرجل عبده أك أمتو عمى ماؿ منجـ، كيكتب العبد ( ٓٚٔ)

لعتق؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة عميو أنو معتق إذا أدى الماؿ الذي عميو، كالمكاتبة سبب مف أسباب ا
 .ٖٓٙ، صٖٛالفقيية الككيتية، ج

 .  ٖٕٛابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٔٚٔ)
 .ٕٕٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت ، ص( ٕٚٔ)
التدبير: دبر الرجل عبده تدبيرا: إذا أعتقو بعد مكتو، كالتدبير أيضا: عتق العبد عف دبر كىك ما ( ٖٚٔ)
 .ٕٗٔ، صٔٔالمكت، كىك نكع مف العتق؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة الفقيية الككيتية، ج بعد
 .  ٕ٘ٚابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٗٚٔ)
 .  ٜٕٖابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٘ٚٔ)
 .ٙسكرة النساء: اآلية ( ٙٚٔ)
 .  ٖٚٗابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٚٚٔ)
ف ( ٛٚٔ) التدمية: ىك قكؿ المقتكؿ قبل مكتو: دمي عند فالف، أك قتمني فالف، كىك اصطالح المالكية كا 

كاف غيرىـ قد تناكؿ ىذه المسألة في باب القسامة كلـ يسميا بالتدمية؛ مجمكعة مؤلفيف، المكسكعة 
 .ٖٔٔ، صٔٔالفقيية الككيتية، ج

 .ٜٕٓابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٜٚٔ)
 .ٜٜٕابف العطار، كتاب الكثائق كالسجالت، ص( ٓٛٔ)
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 المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم 

 أواًل: المصادر األولية 

ـ ( النياية في ٜٕٓٔىػ / ٙٓٙابف االثير ، مجد الديف ابي السعادات المبارؾ بف دمحم الجزري ) تـ 1
) قـ ، مؤسسة اسماعيمياف  ٗ، ط غريب الحديث ، تحقيق طاىر احمد الراكي كمحمكد دمحم الطناحي

 ش ( .  ٖٗٔٔلمطباعة كالنشر ، 

ـ ( ، الذخيرة في محاسف اىل الجزيرة ، ٚٗٔٔىػ/ٕٗ٘ابف بساـ الشنتريني ، ابك الحسف عمي ) تػ ٕ
 ( . ـٜٜٛٔتحقيق سالـ مصطفى البدكي ) بيركت ، دار الكتب العممية ، 

( ، الصمة في تاريخ أئمة ـٕٛٔٔىػ /  ٛٚ٘ت  ابف بشككاؿ ، أبك القاسـ خمف بف عبد الممؾ )ػ ٖ
. (ـٜ٘٘ٔىػ / ٖٗٚٔ) دمشق، مكتبة الخانجي ، ٕاألندلس، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني ، ط

كنسخة اخرى بتقديـ كضبط كشرح كفيارس صالح الديف اليكاري ) بيركت ، المكتبة العصرية ، 
ٕٖٓٓ)  . 

ـ ( ، المقصد المحمكد  في تمخيص ٜٛٔٔىػ / ٘ٛ٘ الجزيري ، عمي بف يحيى بف القاسـ ) تػ ٗ
العقكد ، تحقيق فايز بف مرزكؽ بف بركي السممي ، اطركحة دكتكراه ، كمية الشريعة كالدراسات 

 ـ( .  ٕٔٓٓاالسالمية قسـ الدراسات الشرعية العميا ) جامعة أـ القرى،

كصحاح العربية ، تحقيق احمد ـ ( ، تاج المغة ٕٓٓٔىػ / ٖٜٖالجكىري ، اسماعيل بف حماد )ت ػ ٘
 ـ ( .  ٜٜٗٔعبد الغفكر العطار )بيركت ، دار الكتب العممية ، 

ـ ( ، كشف الظنكف عف اسامي الكتب ٚ٘ٙٔىػ /ٚٙٓٔحاجي خميفة ، مصطفى بف عبد هللا )ػ ٙ
 ٕكالفنكف ، تصحيح دمحم شرؼ الديف كبيمكو الكمس ) بيركت ، دار احياء التراث العربي ، د.ت. ( ، ج

 . ٙٗٓٔ -٘ٗٓٔ، ص ص 
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ـ ( ، جذكة المقتبس في تاريخ كالة ٜ٘ٓٔىػ / ٛٛٗالحميدي ، ابك عبد هللا دمحم بف أبي نصر ) ت ػ ٚ
القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، د ار الكتاب  –) بيركت  ٕاالندلس ، تحقيق ابراىيـ االبياري ، ط

 ـ ( .ٜٜٛٔالمصري ، 

ـ ( ، اخبار الفقياء كالمحدثيف ، تحقيق سالـ ٜٔٚىػ /ٖٔٙارث ) تالخشني ، ابك عبد هللا دمحم بف حػ ٛ
 . ـ ( ٜٜٜٔمصطفى البدري ) بيركت ، دار الكتب العممية ، 

ـ ( ، قضاة قرطبة ، تحقيق ابراىيـ االبياري  ٜٔٚىػ/ٖٔٙالخشني ، ابك عبد هللا دمحم بف حارث ) تػ ٜ
 ـ ( . ٜٜٛٔاب المصري ، القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، دار الكت –بيركت )

ىػ  ٘ٚ٘ابف خير اإلشبيمي ، أبك بكر دمحم بف خير بف عمر بف خميفة الممتكني األمكي اإلشبيمي) ت ػ ٓٔ
ار الكتب العممية، ـ ( ، فيرسة ابف خير اإلشبيمي ، تحقيق : دمحم فؤاد منصكر ) بيركت ، دٜٚٔٔ/ 
القاىرة ، دار الكتاب المبناني، دار  –بيركت ) (، كطبعة اخرى بتحقيق ابراىيـ االبياري ـٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ

 ـ ( .ٜٜٛٔالكتاب المصري ، 

ـ ( ، معجـ مقاييس المغة ، تحقيق عبد ٘ٓٓٔىػ / ٜٖ٘ابف زكريا ، ابك حسف احمد بف فارس ) تػ ٔٔ
 ـ ( .ٜٜٚٔالسالـ دمحم ىاركف ) القاىرة ، دار الفكر ، 

ـ ( ، الكافي بالكفيات ، ٕٙٛٔىػ / ٗٙٚ ) ت الصفدي ، صالح الديف خميل بف ايبؾ بف عبد هللاػ ٕٔ
 ـ ( .ٕٓٓٓتحقيق احمد االرناؤط كتركي مصطفى ) بيركت ، دار احياء التراث العربي ، 

ـ ( ، بغية الممتمس في تاريخ ٖٕٓٔىػ / ٜٜ٘الضبي ، احمد بف يحيى بف احمد بف عميرة ) ت ػ ٖٔ
القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، دار الكتاب المصري  –رجاؿ االندلس ، تحقيق ابراىيـ االبياري ) بيركت 

 ـ (. ٜٜٛٔ، 

ـ ( ، كتاب الكثائق كالسجالت ، تحقيق : ٛٓٓٔىػ / ٜٜٖابف العطار ، دمحم بف احمد األمكي ) ت ػ ٗٔ
ب. شالميتا ك ؼ. ككرينطي ، مجمع المكثقيف المجريطي ، ) مدريد ، المعيد االسباني العربي لمثقافة ، 

 ـ (.ٖٜٛٔ
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ـ ( ، الديباج ٜٖٙٔىػ /ٜٜٚابف فرحكف ، إبراىيـ بف عمي بف دمحم برىاف الديف اليعمري ) ت ػ ٘ٔ
المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ، تحقيق كتعميق : الدكتكر دمحم األحمدي أبك النكر ) القاىرة ، 

 دار التراث لمطبع كالنشر ، د.ت. (.

ـ ( ،  تاريخ عمماء ٖٔٓٔىػ / ٖٓٗف بف نصر االزدي ) تابف الفرضي ،عبد هللا بف دمحم بف يكسػ ٙٔ
القاىرة ، دار الكتاب المبناني ، دار الكتاب المصري،  –االندلس، تحقيق ابراىيـ االبياري ) بيركت 

 ( .     ٕٙٓٓبيركت ، المكتبة العصرية ،  –صيد اخرى بتحقيق صالح الديف اليكاري)ـ(. كنسخة ٜٜٛٔ

، ترتيب (ـ ٜٗٔٔىػ / ٗٗ٘لفضل عياض بف مكسى اليحصبي ) ت القاضي عياض ، أبك اػ ٚٔ
المدارؾ كتقريب المسالؾ ، تحقيق : ابف تاكيت الطنجي كآخركف  ) الرباط ،  مطبعة فضالة المغرب ، 

 ـ (.ٜ٘ٙٔ

ـ  ( ، لساف العرب ) قـ ، ٖٔٔٔىػ /ٔٔٚابف منظكر ، ابك الفضل جماؿ الديف دمحم بف مكـر )  تػ ٛٔ
 ىػ (.٘ٓٗٔادب الحكزة ، 

ـ ( ، تاريخ قضاة ٜٖٓٔىػ / ٖٜٚالنباىي ، ابك الحسف عمي بف عبد هللا بف دمحم المالقي ) تػ ٜٔ
 ـ (.ٜٜ٘ٔاالندلس ، شرح كتعميق مريـ قاسـ طكيل ) بيركت ، دار الكتب العممية ، 

 ثانيًا : المراجع الثانوية :

سيف مؤنس ) القاىرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ، تاريخ الفكر االندلسي ، ترجمة حانخل جنثالث ،بالنثياػ ٔ
 ـ ( .ٕٙٓٓ

الباىمي ، انساـ غضباف عبكد ، المفاخرات في االندلس مف الفتح العربي االسالمي كحتى سقكط ػ ٕ
ـ ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة  ( ، جامعة البصرة ، كمية ٕٜٗٔ - ٓٔٚىػ / ٜٚٛ - ٕٜغرناطة 
 .ٜٕٓٓاالداب ، 

، عبد هللا بف دمحم بف سعد ، عمـ التكثيق اشرعي ) الرياض ، مكتبة الممؾ فيد الكطنية ، الحجيمي ػ ٖ
ٕٖٓٓ .) 
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حمكدة ، محمكد عباس ، المفيـك العممي لمكثائق كالتكثيق ، حكلية كمية االنسانيات كالعمـك ػ ٗ
 .ٕٕٕ( ، صٜٜٚٔ) قطر ،  ٔاالجتماعية ، ع

ائق كالسجالت تأليف الفقيو دمحم بف أحمد األمكي المعركؼ بابف الدباغ ، دمحم عبد العزيز ، كتاب الكثػ ٘
) الرباط ،  كزارة األكقاؼ كالشؤكف االسالمية ،  ٖٖٚ، العدد مجمة دعكة الحق العطار ، 
 ـ ( .ٜٜٛٔىػ/ٜٔٗٔ

  ٖ٘زكيف ، عمي ، عمـ الكثائق كالتكثيق في تراثنا االسالمي ، مجمة افاؽ الثقافة كالتراث ، العدد ػ ٙ
 ـ  ( .ٜٕٓٓبي ، د)

الصكفي ، خالد ، تاريخ العرب في اسبانيا نياية الخالفة في االندلس ) حمب ، منشكرات دار الشرؽ ػ ٚ
 بحمب ، د. ت. ( . 

ـ  ) مدريد ، مطبعة معيد الدراسات ٘ٔىػ / ٜلكثينا ، لكيس سيككدي ، كثائق عربية مف القرف ػ ٛ
 ـ ( .ٜٔٙٔاالسالمية 
ميل ، التكثيق كاالثبات بالكتابة في الفقو االسالمي كالقانكف الكضعي ) الدار ابف مبارؾ ، دمحم جػ ٜ

 (. ٕٓٓٓالبيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، 
 ٛمتاجر ، صكرية ، االتصاؿ الكثائقي باالندلس كقيمة الفيارس ، مجمة الحكار المتكسطي ، العدد ػ ٓٔ

 (.  ٕ٘ٔٓ) الجزائر ، 
ثائق كالكثائقييف في االندلس مابيف القرنيف الثاني كالسادس اليجرييف متاجر ، صكرية ، عمـ الك ػ ٔٔ

دراسة تكثيقية بيبميكغرافية ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة ( جامعة كىراف ، كمية العمـك االنسانية 
 ( .ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓكالحضارة االسالمية قسـ عمـ المكتبات كالعمـك الكثائقية ) الجزائر ، 

ف ، المكسكعة الفقيية الككيتية ) الككيت ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الككيتية ، مجمكعة مؤلفيػ ٕٔ
 ىػ ( .ٗٓٗٔ


