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   :ملخص الدراسة
 املَرأَة اَألندلُسية بنصيب وافر يف العمل اخلريي  سامهت 

إىل  ،كاله وأنواعه من نشاط دعوي خلدمة الدين اإلسالميبكافة أش
وغريها من بناء املساجد ونشر التعليم، ونسخ املصاحف الشريفة 

الفقراء االهتمام باملرضى ومساعدة والكتب الدينية والعلمية، 
 ،الكبري نكما وجهن نشاطهن اخلريي داخل جمتمعهو ،واأليتام
  . ورعاية أبنائهن ل أسرهنداخأيضاً كان اهتمامهن األول كذلك 

ذلك العمل اخلريي نساء اخللفاء واجلواري  وقد مشل
أن نبغ عدد كبري من النساء  هو نتج عن. غريهن والعاملات و

واضح ال هكان له أثرمما  يف بالد األندلس، املهتمات بالعمل اخلريي
النهوض باتمع و ، يف احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية

  ره وخدمة اإلنسانية وبناء احلضارة اإلسالمية.وتطو
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Study summary: 
Andalusian women contributed share galore in 
charity work in all its forms and types of lawsuit 
Activity to serve the Islamic religion, to build mosques 
, spread education, copy the Holy Quran and other 
religious and scientific books, and care for the sick 
and helping the poor and orphans, and as directing by 
the activism charity inside their large community, as 
well as was their interest first to their families and 
care for their children. 
This has included the charitable women caliphs , 
maids work, scientists and others. And as resulted we 
excelled that large number of interested women in 
charity work at Andalusia, which has had a clear 
impact in the social, cultural and economic life, and 
the advancement of society and its development, 
humanitarian service and build the Islamic 
civilization. 
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في العمل الخيري في ّية اَألْنَدُلسالَمْرَأة دور 
 اُألَمِويالعصر 

  ُمَقدَِّمة:

يف للمرأَة هذا البحث على معاجلة العمل اخلريي  يعمل
املَرأَة ، وهي صفحة نادرة من تاريخ اُألموِيخالل العصر  اَألندلُس 

 تأخذ حقها من البحث والتنقيب؛ فكان هدف البحث ملاَألندلُس يف 
يف العمل اخلريي ألن ية اَألندلُساملَرأَة هو عمل دراسة وافية عن دور 

احلضارية يف املَرأَة هناك حاجة ملحة إىل املزيد من إسهامات 
دةتدل عليه كتب التاريخ والتراجم لُس  اَألنلُسيداَألن.  

مسامهة فعالة يف العمل اخلريي ية اَألندلُساملَرأَة لقد سامهت 
يات بالعمل اخلريي اَألندلُسوارتبط ذكر عدد ال بأس به من النساء 

وحتدثت املصادر عن جوانب خمتلفة من ذلك العمل اخلريي مثل 
وبناء املساجد ونشر التعليم، ومساعدة نشر الدعوة اإلسالمية 

الفقراء واأليتام. وقد مشل ذلك العمل اخلريي نساء اخللفاء 
  يف تلك الدراسة. نواجلواري والعاملات وغريهن ممن سوف نتناوهل

عدد كبري من النساء اَألندلُس وقد نتج عن ذلك أن نبغ يف 
اة االجتماعية املهتمات بالعمل اخلريي، وكان هلن أثر واضح يف احلي
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وقد تواترت تراجم النساء يف  اَألندلُس،والثقافية واالقتصادية يف 
ذكر أمساء عديد من النساء اللوايت سامهن يف العمل اخلريي بنصيب 

  .وافر

  مشكلة الدراسة:
تين يف البحث قلة املادة العلمية همن الصعوبات اليت واج

باملقارنة لتراجم الرجال دلُس  اَألنيف املَرأَة وتناثرها اليت تتحدث عن 
ضافة إىل ذلك وجدت أن أغلبها جمرد تراجم عامة بطبيعة احلال؛ باإل

إىل التنقيب يف كافة املصادر  ىنادرة املعلومات وخمتصرة للغاية مما أد
أو قراءة ما بني  املتاحة الستخراج معلومة مدفونة هنا أو هناك

  .السطور أحياناً
املَرأَة درة املصادر اليت حتدثت عن كما واجهتين مشكلة ن 
بصفة عامة وخصصت جانبا للعمل اخلريي اليت قامت به ية اَألندلُس

 اًواجه كافة الباحثني عند تناول موضوعيما  وهذااَألندلُس  يف 
  يطرق ألول مرة.
  أهداف الدراسة:

 يف العمل اخلريي خاللية اَألندلُساملَرأَة لقاء الضوء على دور إ -١
وإبراز دورها يف نشر الدعوة اإلسالمية وبناء  ،اُألموِيالعصر 
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املساجد ونشر التعليم، ومساعدة الفقراء واأليتام مث تتبع 
 تأثريها داخل املرتل واألسرة.

املَرأَة الضوء على كنوز حضارتنا اإلسالمية اليت حتترم لقاء إ -٢
 وتعطيها حقها يف أروع صورة سبقت دساتري العامل أمجع.

للمسامهة يف نشر يف حماوالا ية اَألندلُساملَرأَة براز دور إ -٣
احلضارة اإلسالمية عن طريق كتابة ونسخ القرآن الكرمي 
وغريه من الكتب الدينية والعلمية للمحافظة منها على الثقافة 

 والتراث اإلسالمي. 
 ىف العمل اخلريي امتد إىلية اَألندلُساملَرأَة إظهار أن مشاركة  -٤

ومل تكن املسألة  خرىم األوعلالمهنة التعليم ورواية احلديث و
 مقصورة على الرجال فقط.

  خطة الدراسة:
نتائج مباحث، مث  وستة إىل متهيد، بحثقسمت ال

املراجع. تناول التمهيد دور  ؛ وثبت املصادر وواستنتاجات الدراسة
ية اَألندلُس أَة للمران وكيف ك يف العمل اخلرييية اَألندلُساملَرأَة 

حضور قوى يف كثري من ضروب احلياة يف ذلك الوقت. ومل تكن 
  مرتوية على نفسها يف اتمع ولعبت دوراً رئيساً فيه.
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يف ية اَألندلُساملَرأَة وخصصت املبحث اَألول: لدراسة دور 
على متيز واضح لدور واليت أكدت  ، نشر مبادئ الدعوة اإلسالمية

  يف تلك الفترة يف اال اخلريي.ة املَرأَ

يف بناء ية اَألندلُساملَرأَة أما املبحث الثاين فتناول: " دور 
املساجد  عدد منيف بناء ية اَألندلُساملَرأَة املساجد" حيث سامهت 

  .مياا بالدور الديين والعلمي والتعليمي واخلريي للمسجدإل

يف نسخ املَرأَة دور  سة: "أما املبحث الثالث، فقد خصص لدرا
، مئات منهن ىف نسخ القرآن الكرمي عملتاملصاحف" حيث 

  . واألدعية دينيةكتب الالو

يف نشر ية اَألندلُساملَرأَة دور  وجاء املبحث الرابع ليناقش: "
" أما املبحث اخلامس  األخرى موعلالالتعليم ورواية احلديث و

عدة الفقراء واأليتام وعتق الرقبة فتناول :" االهتمام باملرضى ومسا
وبناء مقابر الصدقات" مث جاء املبحث السادس واألخري بعنوان " 

  يف بناء األسرة واتمع".ية اَألندلُساملَرأَة دور 
إليها  توأخرياً ضمنت خامتة الدراسة النتائج اليت توصل

يف إجناز  املراجع اليت أعانتين ثبت املصادر وب، واختتم البحث ةالباحث
  الدراسة.
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  املنهج املتبع للدراسة:

املنهج التارخيي  ا؛ منهةاتبعت عددا من املناهج يف الدراس 
واملنهج الوصفي والتحليلي حسب فقرات البحث وتوفر املادة 
العلمية؛ وقد استخدمت املنهج العلمي من حيث التحليل والربط 

  ادر املختلفة.يف املص ةواالستنتاج من خالل بعض الروايات الوارد
  

  يف العمل اخلريي. ية اَألندلُساملَرأَة دور   متهيد:
اشتهر أهل األندلس بعمل اخلري يف مجيع أعماله و أشكاله         

وكتب التراجم عدد هائل من تراجم وقد حوت الكتب التارخيية 
الرجال ممن كان هلم السبق يف القيام باألعمال اخلريية سواء من 

اء أو علماء وفقهاء أو حىت من عامة الناس. فلو تتبعنا حكام أو أمر
، ترد يف أغلب  (١)تراجم الرجال فإننا سنرى عبارة: " كثري اخلري"

ترامجهم مما يدل على حبهم لعمل اخلري بكافة أنواعه. وكما كانت 
                                                

تاريخ علماء  ،انظر على سبيل املثال: ابن الفرضي،أيب الوليد عبداهللا بن حممد) ١(
، ٢٧٨، ص ١م، ج ١٩٨٨،حتقيق السيد عزت العطار، القاهرة، مكتبة اخلاجني،األندلس

 أيب القاسم خلف بن عبدامللك ،ابن بشكوال، ؛١٥٢، ٥٥، ١٤، ص ٢، ج ٣٥٨، ٣٣٢
،  ١٣، ص ١م، ج ١٩٥٥، حتقيق السيد عزت العطار، القاهرة، مكتبة اخلاجني، الصلة

التكملة لكتاب داهللا حممد بن عبداهللا بن أيب بكر، ابن األبار،أيب عب؛ ٩٤ ،١٩ ،١٨
، ج ٦٩، ١٦، ص ١بيضاء،دار املعرفة، د ت، ج،حتقيق عبدالسالم اهلراس، الدار الالصلة

 ١٢٨، ص ٤
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هذه النماذج الفذة كثرية عند الرجال يف بالد األندلس، فكذلك 
  كانت لدى النساء.

يف كثري من  يحضور قوية اَألندلُس للمرأَة ن قد كاف 
ضروب احلياة يف ذلك الوقت. ومل تكن مرتوية على نفسها يف 

يف األندلسية املَرأَة ؛ فشاركت )١(اتمع ولعبت دوراً رئيساً فيه
على مواكب وجودهن فرضاً  هنوفرض عددا من، األعمال اخلريية

مل تكن تقل ية اَألندلُساملَرأَة لى أن تدلل ع، اَألندلُسفعل اخلريات يف 
، لذا يعد الدور الذي )٢(عطاءاً وإبداعاً يف هذا امليدان عن الرجال

يف جمال العمل اخلريي، أحد اجلوانب املشرقة يف املَرأَة قامت به 
   .اَألندلُستاريخ احلياة العربية اإلسالمية يف 

ع يف كنف فهذا هو ابن حزم األندلسي الذي نشأ وترعر
فة يف تاريخ املرأة النساء يصف لنا بعض اجلوانب اخلريية املشر

قوله: " ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ماال باألندلسية 
يكاد يعلمه غريي، ألين ربيت يف حجورهن، ونشأت بني أيديهن، 

إال وأنا يف حد الشباب ومل أعرف غريهن، وال جالست الرجال 

                                                
دار القاهرة، ترمجة الطاهر مكي،   ،الشعر اَألندلُسي يف عصر الطوائف)هنري بريس: ١(

  .٣٤٧ص   م،١٩٩٠املعارف، 
)2( Schack,Federico: Poesia y Arte de Los Arabes en Espana Y 

Sicilia. Traduccion de Juan Valera Mexicco, 1944,p.62. 
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هن علمنين القرآن وروينين كثرياً من األشعار وحني تبقل وجهي، و
   )١("،ودربنين يف اخلط 

احملدثة والطبيبة واحلجامة والداللة واملشاطة واملعلمة  وكان فيهن
   )٢( والعاملة يف النسيج.

هلا  اليت تقوم ا تلك املرأة األندلسيةوكانت تلك األعمال 
سانية وبناء النهوض باتمع وتطوره وخدمة اإلندور كبري يف 

  احلضارة اإلسالمية.
جارية أو حرة، ية اَألندلُساملَرأَة والبد أن نؤكد على أنَّ 

أسهمت يف هذا النشاط اخلريي يف خمتلف عصور احلكم اإلسالمي 
لألندلس، وكانت مسامهتها فاعلةً، ولو لقيت عنايةً أكرب من قبلِ 

من  هيك عن عدد كبرينا .الباحثني، لرمبا كانت أضعاف مضاعفة
  .كتب التراث مل تصلنا

وآمل من خالل هذا اجلهد املتواضع أن أكون قد أعطيت 
صورة عن دور املرأة األندلسية يف هذه احلقبة اليت مل حتظ كثرياً 

  باهتمام املتخصصني والباحثني.
 

                                                
، حتقيق رسائل ابن حزم (طوق احلمامة يف األلفة واألالف) ،)ابن حزم،علي بن أمحد١(

 .١٦٦ص ١م،ج٢٠٠٧إحسان عباس، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 .١٤٢ص  ١، جرسائل ابن حزم)ابن حزم، ٢(
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يف نشر مبادئ الدعوة ية اَألندلُساملَرأَة دور املبحث األول: 
  اإلسالمية.

يات بالصالح اَألندلُسرتبط ذكر عدد ال بأس به من النساء ا
يف مواكب ية اَألندلُساملَرأَة والزهد واألعمال اخلريية، وقد سامهت 

فعل اخلريات وبرز يف جمال الدعوة ونشرها عدداً من النساء 
فاطمة  منهن:و الداعيات والفقيهات وقد حتدثت املصادر عنهن 

، وهي )١(غامي، أخت الفقيه يوسف بن حيىيبنت حيىي بن يوسف امل
التارخيية  كتبمن النساء اَألندلُسيات الفاضالت ذكرا عدد من ال

نظراً ملا قامت به من خدمة الدعوة اإلسالمية، فكانت من النابغات 
املتألقات خرية فاضلة، عاملة فقيهة ورعة سامهت يف فعل اخلريات، 

ـ، يف عصر اخلليفة الناصر ه٣١٩عاشت بقرطبة وتوفيت ا سنة 
ه). ودفنت بالربض، ومل ير على نعش امرأة ٣٥٠-٣٠٠لدين اهللا (

. وبطبيعة احلال تدل جنازا على )٢(من املصلني ما رئي على نعشها
  كثرة املريدين والتابعني وأا كانت من السابقات إىل اخلريات.

                                                
د بن إبـراهيم،   )هو أبو عمر يوسف بن حيي وسعيد بن حسان . ابن الزبري، جعفر أمح١(

 ٥ج ،م١٩٩٥حتقيق عبد السالم اهلراس، دار الفكر للطباعـة،  لبنـان     ،صلة الصلَة
  .٣٠٥ص

أمحد بن حيىي بن أمحـد بـن    ، أيب جعفرالضىب ؛٦٩١ص ٢ج،  الصلَة) ابن بشكوال،٢(
حتقيق إبراهيم اإلبيـاري،   ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، عمرية الضيب

  .٧٣٣ص٢، جم١٩٨٩، بريوت، دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة
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حتظى اخلريات الاليت هلن دور هام و اَألندلُسومن داعيات  
نظرية أم احلسن أخت القاضي منذر بن  مبكانة عالية يف جمتمعها:

عاشت بفحص البلوط بلدهم، ، )ه٣٥٥-٢٧٣سعيد البلوطي (
جماور  متعبدة يف مسجد هلاها، فاضلو اشتهرت بتقواها وورعهاو

للذكر وكانت نساء اخلاصة والعامة يأتني إليها من كل مكان  لبيتها،
  )١(.سري العابدين والتفقه يف الدين ودراسة

بنت  البهاء :ضاـأيللخري الداعيات  اتهداومن دائرة الز
) ه٣٠٥(ت ه) ٢٣٨-٢٠٦( األمري عبدالرمحن بن احلكم بن هشام

اليت كانت من خرية نساء بين أمية من أهل الزهد والعبادة والتبتل 
  )٢(.وكان هلا رغبة يف الفضل واخلري

ت أمحد بن عبد وهناك أيضا من الداعيات أمة الرمحن بن
ذكرت املصادر أا عاملة فاضلة صوامة  ،ه)٤٤٠(ت العبسيالرمحن 

، ومل تقتصر يف دعوا وبث علمها للنساء فقط ،تدعو للخري ،قوامة

                                                
  .٢٤٥ص  ٤ج، التكملةابن اَألبار، )١(
؛ ابن عبدامللك، أيب عبداهللا حممد بن حممـد بـن   ٢٤٣ص  ٤، جالتكملة ،)ابن اَألبار٢(

، حتقيـق حممـد بـن    الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلةعبدامللك املراكشي، 
م، السـفر الثـامن   ١٩٨٤ريفة، الرباط، مطبوعات أكادمييـة اململكـة املغربيـة،   ش
  .٤٨٤ص٢ج



 

 

١٣١٠ 
 

 مل تتزوج ،مسع عنها أبو حممد بن خزرج بعضاً مما روته عن أبيها بل
  . )١(توفيت وسنها تناهز الثماننيقط حىت 

ضي أسلم بن القسام الْفَقيه كَاتب القَاوكانت بركَة معتقة ا
   .)٢(حتب اخلري وتسعى إليهامرأَة صالحة خرية  بن عبد الْعزِيز

أَمساء بنت غَالب موىل الناصر  اخلريات ومن صواحل النساء
 تزوجها الْمنصور بن أَبِي عامر )ه٣٧١ت ( عبد الرحمن بن محمد

وهي مثال للمرأة األندلسية املؤمنة  ،أمرهفي أول  )ه٣٩٢-٣٢٧(
بقوله: "  األبار ومما يدلل على ذلك ما ذكره عنها ،اخلرية الصابرة

وملا خالف  ،ذَات مجال بارع وأدب صاحل ،وكَانت عفيفة أريبة أديبة
غَالب أَبوها وظفر بِه الْمنصور في قصة طَوِيلَة امتحنها بِأَن أَمر 

الْحمد هللا  :فَقَالَت ،أنفذه إِلَى قرطبة إذاأَبِيها علَيها بِعرض رأس 
أما لَولَا طَاعة اِإلمام الْموىل وحق  ،الَّذي أراحك وحكم ملوالك

وإِني باحلزن لَك ألويل  ،الزوج املطاع لقضيت للحزن علَيك أوطارا
الْعهد برب هذَا آخر اء الْورد والطّيب فَعلي بِم ،مين باحلزن علَيك

ت علَيه مسكا كثريا فغسلت وجهه ورجلت شعره ونثَر ،الْأَب
  )٣(" .الرسول وأسلمته إىل

                                                
  .٦٣٣، ص ٢، جالصلَة ،) ابن بشكوال١(
  .٢٤٨ص  ٤، جالتكملة ،)ابن اَألبار٢(
  .٤٧٩ص٢ج٨، سالذيل والتكملة؛ ابن عبدامللك، ٢٤٨ص  ٤ج، التكملة)٣(



 

 

١٣١١ 
 

ومن النساء الصاحلات املشهورات بالتفسري والفقه عتيق 
(ت  ابنة فائز الْقُرطُبِيوكذلك  ،األقوبية وكَانت امرأَة صالحة

بِحفْظ الْعلم والْأَدب  تشهرابن عتاب زوج أيب عبد اهللا  ه)٤٤٦
 ،الْفقْه والرقَائقوعلم التفِْسري واللغة والعربية والشعر درست و

يف رحلة علمية للقاء العلماء والتفقه وخرجت من قرطبة إِلَى دانية 
هي يف  يف دينها وكانت من اللوايت يسعني لعمل اخلري. توفيت و

  )١(األندلس. طريق عودا من حجها إىل 
أَمساء بنت أيب داود سلَيمان بن  الداعياتومن الفقيهات 

مل تبخل بعلمها وأفادت من حوهلا فقد  من أهل بلنسية املقرئجناح 
روت كثرياً عن أبيها ما تعلمته منه حىت أعجب ا أحد تالميذ أبيها 

  )٢( .وزوجها له
ق بن الصاحلات صواب زوج أيب إِسحا اتومن العابد

إِسماعيل القربي الزاهد رحلت معه إِلَى الْمشرق وأديا فَرِيضة 
واستمرت هي وزوجها يف الدعوة اَألندلُس  الْحج وعادا إِلَى 

  )٣(واالجتهاد وطلب العلم على أفضل مما كانا عليه حىت توفيا.

                                                
  .٢٥١ص  ٤جالتكملة، ابن اَألبار، )١(
، الــذيل والتكملــة؛ ابــن عبــدامللك، ٢٥٤ص  ٤ج، التكملــة ،)ابــن اَألبــار٢(

  .٤٧٨ص٢ج٨س
  .٢٥٤ص  ٤جالتكملة، ابن اَألبار، )٣(



 

 

١٣١٢ 
 

ه أما أم الْحسن بنت أيب لواء سلَيمان بن أصبغ بن عبد اللَّ
، رحلت امرأَة صالحة زاهدة فاضلة عاقلَة كانت  ،بن وانسوس

إلداء فريضة احلج واشتهرت بطلب العلم وحب اخلري للناس الذي 
  )١( جدها.ورثته من 

كما اشتهرت عائالت كاملة بالعمل اخلريي ونشر الدعوة 
" : ابن األبار نقالً عن الرازيقال  حيث )٢(،منهم نساء بين وانسوس

 ، والورع ، والفضل ، لبين وانسوس نساء متقدمات يف اخلري كان
 ، : أم احلسن بنت أيب لواءوهن ، حج منهن ست نسوة ، والنسك

وأمة  ، وكليبة زوج أصبغ بن عبد اهللا بن وانسوس وأمة الرمحن
وعائشة ابنة عمر ، ورقية ابنة حممد بن أصبغ، الرحيم ابنتا أصبغ هذا

  )٣(." بن حممد بن أصبغ
هناك أن فنجد اَألندلُس  متد األمر ليصل إىل اجلواري يف وا

عدد منهن اشتهرن بعمل اخلري ومالزمتهن لإلحسان حىت اتصفن 
ليل، بمصابيح جارية الكاتب أيب حفص عمر بن قفهذه ذه الصفة 

                                                
، الــذيل والتكملــة؛ ابــن عبــدامللك، ٢٤٤ص  ٤، جالتكملــة ،)ابــن اَألبــار١(

  .٤٨١ص٢ج٨س
علي بن ندلس. ابن حزم، وهم من قبائل مكناسة الرببرية املغربية، مث هاجروا إىل األ ) ٢(

   .٤٩٩ص ١م، ج١٩٨٢، بريوت، دار الكتب العلمية، مجهرة أنساب العرب ،أمحد
  .٢٤٤ص  ٤، جالتكملة )٣(



 

 

١٣١٣ 
 

كانت جؤذر من و   )١(اشتهرت بإحساا للناس ونبل أخالقها.
وكذلك  ،)٢(جارِية ابن الْعجوزالْقَينات احملسنات بقرطبة وهي 
  )٣(تقضي حاجات من يقصدها. كانت اجلارية مرجان لطيفة املقاصد

وهكذا يتضح لنا من خالل هذا العرض دور ودعم املرأة 
األندلسية للعمل اخلريي يف نشر مبادئ الدعوة اإلسالمية بالتزامها 

نسها إىل بدينها والتفقه فيه وطلب العلم والتفاين يف دعوة بين ج
والتحلي بالصفات اإلسالمية احلسنة من الزهد والصالح ذلك، 

  مما كان له أثره الواضح يف جمتمعها.واإلحسان ونبل األخالق 
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٤٣ص  ٤، جالتكملةابن اَألبار، )١(
  .٢٤٦ص  ٤، ج التكملةابن اَألبار، )٢(
ء اخلـامس، نشـره ب   اجلز املقتبسابن حيان،  ؛٢٤٦ص  ٤ج التكملة،ابن اَألبار، )٣(

شامليتا، حققه ف كورينطي، م صبح، مدريد، املعهـد األسـباين العـريب للثقافـة،     
  .١٤-١٣م، ص ١٩٨٩



 

 

١٣١٤ 
 

  
في بناء ّية اَألْنَدُلسالَمْرَأة دور المبحث الثاني: 

 المساجد.
املسجد يف اإلسالم ليس فقط مكاناً للعبادة، بل إن له إىل  

راً بالغ األمهية، يف التنشئة الثقافية، والفكرية، جانب ذلك دو
والعلمية، والتقدم املعريف، إضافة إىل كونه مصدر إشعاع تربوي 

  واجتماعي. 
 إلمياااملساجد عدد من يف بناء ية اَألندلُساملَرأَة وقد سامهت 

 نبالدور الديين والعلمي والتعليمي واخلريي للمسجد فم
ة اإلسالمية األصيلة، ويعزز التقدم املعريف، املسجد تشع الثقاف

وينبعث الوعي الديين، ويعرف احلالل واحلرام وفيه تعرف 
فضائل اإلسالم وآدابه وأحكامه، وجيد املسلم القدوة احلسنة، 

، وتبارت النساء ىف بناء الىت مسيت وحياكي الصاحلني األبرار
  )١( .بأمسائهن، تقرباً إىل اهللا تعاىل

، يةاَألندلُساملَرأَة ا كان املسجد موضع االهتمام من لذ 
لاليت خصصن جزء من أمواهلن وباألخص نساء البالط األموي ا

                                                
م، ١٩٩٧ ،القاهرة، مكتبة اخلاجنى دولة اإلسالم ىف األندلس،حممد عبداهللا عنان،  ) ١(

   .٢٧٩ص ١ج



 

 

١٣١٥ 
 

يف بناء املساجد ورعايتها. فهذا مسجد عجب جارية احلكم بن 
ه) الذي يقع يف الربض ٢٠٦-١٨٠هشام بن عبدالرمحن (

يد بن احلكم وكذلك مسجد متعة أم ولده سع  الغريب من قرطبة،
   )١(الذي يقع أيضاً غريب قرطبة.

هـ) إىل مناذج من  ٤٦٩أشار ابن حيان القرطيب (ت  كماو
ملساجد، فقد اقدامهن على بناء إواُألموِي اسهامات نساء البالط 

نقل عن الرازي قوله: "ويف أيام األمري عبد الرمحن ابتنيت 
ا إقامة اجلمع واستوسعت فيهاَألندلُس  املساجد اجلامعة بكور 

ورفع األدعية، وتناغى كبار حظاياه، وتنافس جواريه، 
ومقصورات نسائه يف ابتناء املساجد الرفيعة بقرطبة، وكان فيهن 

توسعن ويومئذ خري كثري، تبارين به يف األعمال الصاحلة. 
باإلنفاق يف أبواب الزلفة واكتملت بأرض قرطبة وقصبتها من 

واجبة األوقات، آهلة القطني، رفعهن مساجد مشيدة البناء، 
طالت عمارا بذكر اهللا تعاىل حقبة، منسوبة إليهن، متعرفة 

                                                
، حتقيق حممود قتبسمن كتاب امل السفر الثاين ) ابن حيان، أبو مروان حيان بن خلف، ١(

م، ص ٢٠٠٣علي مكي، الرياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
١٨٨.  



 

 

١٣١٦ 
 

بأمسائهن كمسجد طروب، ومسجد فخر، ومسجد الشفاء، 
  . )١(ومسجد متعة وأشباههن مبا يكثر عدده وال جيهل مكانه"

وأصبح لبعض هؤالء النسوة الفضليات مكانة يف نفوس  
محن بن احلكم اليت بنت األمري عبد الرعامة الناس مثل البهاء 

وإليها  )٢("مل يتخلف أحد عن جنازا" ، و٣٠٥توفيت سنة 
  .)٣(ينسب مسجد البهاء من مساجد ربض الرصافة

ويبدو أن ظاهرة االهتمام بالعمل اخلريي شاعت لدى نساء 
ا ـالبالط األموي، حيث ابتنت كالً من أم سلمة وغزالن زوجت

ب ـه)، مسجداً ينس٢٧٣-٢٣٨الرمحن (عبداألمري حممد بن 
   )٤( ة.ـا يف قرطبمإليه

                                                
  .٢٨٨-٢٨٧ص ، املقتبسالسفر الثاين من كتاب )ابن حيان، ١(
 ،البيان املُغرِب يف أخبـار اَألندلُس والْمغرِب)ابن عذاري، أبو العباس أمحد بن حممد، ٢(

  .١٧١ص٢ج ،م ١٩٥٠ ،دار صادربريوت، 
  . ٢٤٣ص  ٤، جالتكملة ،)ابن اَألبار٣(
، جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلسأبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر، ، ياحلميد ) ٤(

حتقيق إبراهيم اإلبياري، القاهرة، بريوت، دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين، 
  .٦٧ص ١، جالصلَة ابن بشكوال،؛٦٣٤ص ٢جم، ١٩٨٩



 

 

١٣١٧ 
 

عبدالرمحن اخلليفة حظية ابن وكذلك ما قامت به مرجان 
الناصر، اليت بنت عدة مساجد، كان من أشهرها املسجد األكرب 
املنسوب إىل السيدة بالربض الغريب من قرطبة، وكان أوسع 

  )١( مساجد قرطبة وأحسنها بناًء.

ملصادر إىل أن الزهراء جارية اخلليفة الناصر هى كما تشري ا
وخاصة  الىت أشارت إليه ببناء مدينة الزهراء مبا فيها من مساجد،

 .ومساها بامسها مسجدها اجلامع الذى مت بناؤه ىف مثانية وأربعني يوماً،
)٢(   

ومل يقتصر بناء املساجد على نساء البالط األموي بل تعداه 
مسجد شعاع ينسب إىل شعاع جارِية قَاسم  إىل جواري العامة فهذا

بن أصبغ البيايت مولَاها وكَانت من صواحل النساء وإليها ينسب 
  )٣(.الْمسجِد الَّذي بربض الرصافة من قرطبة

                                                
  .١٤-١٣ص  ،اجلزء اخلامس املقتبس)ابن حيان،  ١(
، حتقيق، نفْح الطِّيب من غصن اَألندلُس الرطيب، أمحد بن حممد التلمساين، ياملقر ) ٢(

دولة ، حممد عبداهللا عنان، ٥٢٣ص ١م، ج١٩٩٧إحـسان عـباس، بريوت، دار صادر 
  .٤٣٦ص ١، جاإلسالم ىف األندلس

، الــذيل والتكملــة؛ ابــن عبــدامللك، ٢٤٨ص  ٤ج ،ملــةالتك ،)ابــن اَألبــار٣(
  .٤٨٨ص٢ج٨س



 

 

١٣١٨ 
 

وجدير بالذكر أن صاحبات هذه املساجد أولينها اهتماماً 
اف ورصد األوق ،من ناحية الصرف على هذه املساجد بالغاً

  )١( وخدمتها مبا يليق ا. ،هلاواألحباس 
  

وهكذا نالحظ تسابق النساء ومبادران إىل األعمال اخلريية 
وبذل أمواهلن وما جتود به أيديهن يف بناء املساجد وتعمريها 

  ورعايتها طلباً لألجر واملثوبة من اهللا تعاىل.
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 ٥؛ ج٣٠٤، ٢٨٨-٢٨٧ ،١٨٨ص ،املقتبسالسفر الثاين من كتاب )ابن حيان،  ١(

  .١٤ص



 

 

١٣١٩ 
 

 في نسخ المصاحف.الَمْرَأة دور المبحث الثالث: 

ومنها التقرب اَألندلُس  تنوعت األعمال اخلريية للنساء يف 
ونافسن الكثري من إىل اهللا باملشاركة يف نسخ املصحف الشريف 

الرجال من مشاهري اخلطاطني ونساخ القرآن الكرمي، وبذلك 
يف خدمة كبرية للقرآن الكرمي، وذلك ية اَألندلُساملَرأَة أسهمت 

  صفحاته. بضلوعها يف نسخه وزخرفة

وأحيائها املختلفة عدد كبري من النساء قرطبة يف كان ف
 الكويفف باخلط ــيكتنب املصاحالاليت البارعات اخلطاطات 

   )١( .اجلميل

يف هذا العمل اخلريي فكان منهن:  ذاعت شهرة بعضهنو  
 ،ه)٣٠٥البهاء بنت األمري عبدالرمحن بن احلكم بن هشام (ت 

تكتب املصاحف تهدات يف عمل اخلري ابين أمية نساء خرية من 

                                                
سـعيد   ،، حتقيـق املُعجِب ىف تلخيص أهل املغرب)املراكشى، عبد الواحد بن علي،  ١(

احلضارة في بروفنسال، لي ؛٣٧٢، ص م١٩٤٩ جلنة إحياء التراث،العريان، القاهرة، 
 ؛٩٠م، ص ١٩٩٤، ترمجة الطاهر مكي، القـاهرة، دار املعـارف،  العربية يف إسبانيا

مكـة املكرمـة،   اَألندلُس،  يف اخلالفة عصر يف العلمية احلياةالبشري،  اهللا عبد سعد
      .١٣٣ صم، ١٩٩٧وإحياء التراث اإلسالمي،  العلميةمعهد البحوث 



 

 

١٣٢٠ 
 

خبط يدها وعند االنتهاء من كتابتها توقفها أو حتبسها على 
   )١(املساجد لوجه اهللا.

من كاتبات اخلليفة الناصر لدين  )ه٣٥٨(ت مزنة انتوك
   )٢(.اهللا، و من أشهر نساخ املصحف الشريف واخلط العريب

قصور  يف شهرة لبىن كاتبة احلكم املستنصرذاعت كما 
كانت مشاركة يف العلم مباشرة لألدب فقد خلفاء اَألندلُس 

، وقد أبدعت يف نسخ املصحف وفن اخلط ،والعلم بنبل أخالقها
مشاركة  ،حنوية شاعرة بصرية باحلساب ،حاذقة بالكتابة تكانو

وكانت عروضية حسنة اخلط جداً، توفيت سنة أربع  ،يف العلم
  . )٣(وسبعني وثالمثائة

                                                
  .٢٤٣ص  ٤، جةالتكمل)ابن األبار، ٢(
بغية  الضىب،؛٢٤٧ص  ٤ج ،التكملة ؛ابن األبار،٦٩٢ص  ٢، جالصلةابن بشكوال، )٢(

، االسـكندرية،  يتاريخ األدب األندلسحممد زكريا عناىن،  ؛٧٣٢ص ٢ج،امللتمس
  .٤٩م، ص١٩٩٩دار املعرفة اجلامعية 

بغية  ، الضىب،٢٤٧ص  ٤، جالتكملة؛ابن األبار، ٦٩٢ص  ٢، جالصلةابن بشكوال، )٣(
، االسـكندرية،  يتاريخ األدب األندلسحممد زكريا عناىن،  ؛٧٣٢ص ١، جامللتمس

  .٤٩ص



 

 

١٣٢١ 
 

 ساء اخلطاطات عائشة بنت أمحد القرطبية، (تومن الن
فعلت ذلك  ،اليت كتب القرآن الكرمي خبط يدها اجلميل) ه٤٠٠

تقربا إىل اهللا الرتباط ذلك العمل ارتباطاً وثيقاً بالنص القرآين 
 )١(املقدس، وتدوينه ولكونه الوسيلة اليت حفظت القرآن الكرمي.

هلا ، وكانت تابتهاوالدفاتر وك اشتهرت كذلك جبمع الكتبكما 
وهلا  ،، وعرف عنها حبها لعمل اخلري واملرؤةمكتبة كبرية حسنة

  )٢(غىن وثروة تساعدها على فعل ذلك.

عبداهللا (ت كانت فاطمة بنت زكريا بن  وكذلك   
فيها  ته)، خطاطة ماهرة، عاشت أربع وتسعني سنة  كتب٤٢٧

   )٣( الكتب الطوال خبط يدها واستمرت كذلك حىت توفيت.

وكان هناك عدد كبري من اجلواري ونساء العامة   
وتنافسن يف ذلك حىت أن  ،اخلطاطات متيزن خبطوطهن اجلميلة

صفية بنت عبداهللا الريالشاعرة اخلطاطة  هـ)٤١٧(ت  ي
خطها أخرى واملوصوفة جبمال خطها قد عابت عليها امرأة 

  ت عليها قائلة:دور

                                                
)1 ( Nykl (B.A.R) Hispano Arabic Poetry. Baltimore. 1946.p64. 

  .٦٩٣ص  ٢، جالصلة) ابن بشكوال، ٣(
  .٦٩٤ص  ٢، جالصلة) بن بشكوال،  ٣(



 

 

١٣٢٢ 
 

 سوف أريك الدر في نظم أسطريف  عائبة خطي فقلت لها اقصري      " و

فخطت بري وقربت أقالمي ورقي ومح ها    وناديت كفى كي تجـود بخط
 )١ري." (ليبدو بها خطي فقلت لها انظ        هاالث نظمتـبأبيات ُث

ومن ذلك حرصت النساء يف بالد األندلس على اتقان    
م قلم جارية األمري عبدالرمحن بن احلكم وأ :فهذه ،اخلط وجودته

ورقية  ،)٢(ابنه أبان أيب الوليد كانت أديبة ذاكرة حسنة اخلط
بنت الوزير متام بن عامر بن علقمة، كانت حسنة اخلط تكتب 

كانت  ماوك )٣( ه).٢٧٥-٢٧٣البنة األمري املنذر بن حممد (ت
وكذلك كانت كال من  )٤( ه) كاتبة حاذقة أيضاً.٣٣٦(تزمرد 

اري قصر اخلالفة الاليت كتمان الكاتبة ونظام الكاتبة من جو
   )٥( متيزن جبمال اخلط واتقانه.

                                                
؛ ٧٢٩ص ٢، ج ية امللتمسبغالضبىى،  ؛٦٥٠ص ٢، ججذوة املقتبس ي، احلميد ) ١(

  .٦٩٣ص ٢، جالصلةابن بشكوال، 
  .٢٤١ص٤،جالتكملة )ابن األبار، ٢(
  .٤٨٥ص٢ج٨، سالذيل والتكملة؛ ابن عبدامللك، ٢٤٥ص٤،جالتكملة ) ابن األبار، ٣(
  ؛٤٨٥ص٢ج٨، سالذيل والتكملة؛ ابن عبدامللك، ٢٤٦ص٤،جالتكملة ) ابن األبار، ٤(

  .٤٤م، ص١٩٩٧عمان، دار الشروق ، يندلستاريخ األدب األ إحسان عباس،
، الذيل والتكملة؛ ابن عبدامللك، ٢٤٩، ٢٤٧ص٤،جالتكملة ) ابن األبار، ٥(

  .٤٩١،٤٩٣ص٢ج٨س



 

 

١٣٢٣ 
 

األندلسيات أحد املستعربني اقبال النساء  وصفو
واهتمامهن بالنسخ وكتابة القرآن الكرمي وغريه من الكتب 

"كان هناك مئات منهن يعملن يف نسخ القرآن  الدينية بقوله:
 الكرمي،  وكتب الصلوات واألدعية،  وكانت أكثر شيوعاً

لبيعها للوراقني،  وهؤالء يقبلون عليها أكثر ألم مع كتابة املَرأَة 
حيصلون على نسخ أوضح نظافة وأشد اعتناء وأبلغ مهارة 

طاً وأرخص مثناً لقلة أجورهن عن النساخ ــوأحسن خ
    )١(." الرجال

تنافسن النساء يف نسخ القرآن الكرمي وغريه من وهكذا   
ة خبط أيديهن البديع، وكانت هذه العلميو الكتب الدينية 

الوسيلة الوحيدة يف ذلك الوقت حلفظه واحلصول على نسخ منه 
وحفظ الكتب األخرى وتداوهلا، وبالطبع فقد كان هذا العمل 

إال أن تفانني يف ذلك  اخلريي يأخذ منهن اجلهد الوقت الكثري،
  خدمة لكتاب اهللا وتيسرياً لوصوله بأيدي الناس.  

  

                                                
دار القـاهرة،  ترمجة الطـاهر مكـي،   التربية اإلسالمية ىف اَألندلُس،  خوليان ريبريا،)١(

  .٢٠٥ص   ،م ١٩٩٤املعارف، 



 

 

١٣٢٤ 
 

في نشر التعليم ّية اَألْنَدُلسالَمْرَأة دور لرابع: المبحث ا
 .موعلالبعض ورواية الحديث و

  

إىل نشر العلم فقد كان اَألندلُس اخلريي يف املَرأَة امتد دور 
وغريه عددا  يفقد أورد املقر .لبعضهن أثر واضح يف نشر ما تعلمنه

خ كبريا من النساء اللواتى تفرغن للعلم والتعليم، ونس
   .)١(املخطوطات

فيما نالته من ثقافة وعلم يف ية اَألندلُساملَرأَة وتظهر مكانة 
سالمية مثل موطأ كافة ااالت خاصة دراستها ألمهات الكتب اإل

مالك وصحيح البخاري حىت وصلت كثريات منهن إىل مرتبة 
   .)٢(املعلمات الكبريات

ات يتضح أن عديد من النساء العاملالومن خالل دراسة سري 
كانوا هم أول من يستفيد من  -رجاال ونساء -للمرأَة األقربني 

علمها، مث هي ال تبخل بعلمها على طلبة العلم اآلخرين، فتمارس 
التعليم مبختلف الوسائل اليت ال تتعارض والتزامها بأوامر دينها، 

   .فتدرس خلف الستر وجتيز ملن أخذ عنها

                                                
  .٢٩١، ص ٤ج ،نفْح الطِّيب)١(

)2( Ribera y Tarrago: Disertaciones y Opusculos. Tomo I.Madrid 
1928.p347. 



 

 

١٣٢٥ 
 

ذكرها ابن األبار  إشبيلية أم شريح املقرئ من أهل فهذه
الْقُرآن ملن خلف علَيها خلف ستر بِحرف نافع  تقرئ بقوله: "

أخذت عن زوجها أيب عبد اهللا بن شريح وكَانَ أَبو بكر عياض بن 
بقي ممن قَرأَ علَيها في صغره وكَانَ يفخر بذلك ويذاكر بِه ابنها 

على أَبِيك وأمك فلي مزية على أَصحابك وماتة  شرحيا ويقُول قَرأت
   )١(. "لَا ميت بِمثْلها أحد إِلَيك فَيقر لَه الشيخ ويصدقه

وكان العلماء يدخلون على فاطمة بنت حيىي املغامي (ت 
ه) للدراسة حيث ذكر لنا ذلك ابن بشكوال بقوله: " وحكى ٣١٩
قالت يل: أبا عبدالسالم، شيخ كان يدخل إليها، قال: أتيتها، ف عنها

أين بات القمر البارحة ؟ قلت: واهللا ما أدري، فقالت: لو مل أدر أين 
   )٢( بات القمر ما ظننت أين من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم. "

قد تكرر ذكر النساء العاملات عند العلماء األعالم اللذين  و      
: أمة ومن هؤالء .أو درسوا من كتبهن، العلم تلقوا على أيديهن

) ذكرها أبو حممد بن  ه٤٤٠الرمحن بنت أمحد العبسي الزاهدة (ت 
وقال أنه مسع عليها مع ابن أخيها كل  )٣( ه)٤٧٨(ت خزرج

                                                
  .٢٥٤ص  ٤جالتكملة، )١(
  .٦٩١، ص ٢، جالصلَة ) ٢(
بن حممد بن خزرج اللخمي احلافظ ، اود ، املؤرخ أبو حممد ، عبد اهللا بن إمساعيل  ) ٣(

، مشس الدين حممد بن أمحد بن الذهيبه. انظر: ٤٠٧ولد سنة   التاريخ ، صاحباإلشبيلي



 

 

١٣٢٦ 
 

زوج ـت بكراً مل تت توفيل اخلريانت من أهـماروته عن أبيها وك
 اخلليفةروى أيضاً عن راضية موالة ذا هكما أن ابن خزرج  )١( قط.

 )٢( لناصر ودرس من  بعض كتبها اليت حصل عليها.عبدالرمحن ا
رف أن إشراق السويداء العروضية موالة أيب املطـومن ذلك أيضاً 

عبدالرمحن بن غلبون، قد درست على يد موالها اللغة العربية 
علمه، مما جعل  ما أخذتــه منوآداا وفاقته كثرياً بعد ذلك في

علوم اللغة العربية يأخذون منها بعض األفاضل بعض العلماء 
   )٣( العروض.علـــــم و

أيضا مشاركة فعالة يف العمل يف األندلس وكان للنساء 
الفقيه ه، فهذه بنشر العلم واجللوس لاخلريي عن طريق اإلسهام 
ه) من املعلمات العاملات كانت ٣١٩فاطمة بنت حيىي املغامي (ت

ا أقبال وكان هل ،جتلس لتدريس النساء وتذاكرهن يف أمور دينهن
ن الناس، حىت أا عندما توفيت ازدحم الناس على ـكبري م
   )٤( جنازا.

                                                                                                          
العرقسوسي،بريوت، مؤسسة  وحممد ، حتقيق شعيب األرنؤوطسري أعالم النبالءعثمان، 
  .٤٨٩ص١٨م،ج١٩٩٨الرسالة،

  .٦٩٤ص  ٢،جالصلة)ابن بشكوال،  ١(
  . ٦٩٤ص  ٢،جالصلة) ابن بشكوال،  ٢(
  .٤٨٠ص٢ج٨س، الذيل والتكملة؛ابن عبدامللك، ٢٥٠ص ٤،جالتكملة) ابن األبار،  ٣(
  .٧٣٣ص ٢، ج بغية امللتمسالضبىى،  ؛٦٩٣ص  ٢،جالصلة) ابن بشكوال،  ٤(



 

 

١٣٢٧ 
 

اليت مرمي بنت أيب يعقوب الفيصويل الشليب  ذلكوك
تعلم النساء األدب وحتتشم والعمل، كانت  صاشتهرت باإلخال

لدينها وفضلها وعمرت عمرا طويال، سكنت إشبيلية وشهرت ا 
  )١( .بعد األربعمائة
لبىن املختلفة:  األخرى من بعض العلوملنساء الاليت علّومن ا

فقد كانت ذكية  ،ه)٣٧٦(ت كاتبة اخلليفة احلكم بن عبدالرمحن
حو ـــحاذقة شاركت يف بعض العلوم مثل احلساب والن

   )٢( .م العروض والشعرــــوعل
وكذلك كانت جارية احلكم املستنصر باهللا اهولة االسم 

يف ثالثة ك واإلسطرالب وحركات الكواكب الفل اليت تعلمت علم
  .)٣( تعلم وتدرس الناس ما تعلمته. جلست يف دارهمث  ،أعوام

أيب عبد اهللا املتطبب ابن  واشترى بعض األمراء جارية
يها ثالثة فها، فأعطاه مثنحجمت امللوك عنها لغالء أالكتاين، بعد أن 

ال نظري هلا يف آالف دينار فملكها، وكانت واحدة القيان يف وقتها، 
معناها، وال أجود كتابة، وال أملح خطأ، وال أبرع أدبا، وال أحضر 
شاهدا على سائر ما حتسنه وتدعيه، مع السالمة من اللحن فيما 

                                                
  .٦٩٥ص  ٢،جالصلةابن بشكوال، ؛ ٦٥٠ص ٢، ججذوة املقتبس احلميدي،  ) ١(
  .٢٤٧ص ٤،جالتكملة؛ابن األبار، ٦٩١ص  ٢،جالصلةابن بشكوال،  ) ٢(
  .٢٤٧ص ٤،جالتكملة) ابن األبار،  ٣(



 

 

١٣٢٨ 
 

تكتبه وتغنيه، إىل الشروع يف علم صاحل من الطب ينبسط ا القول 
املدخل إىل علم الطبيعة وهيئة تشريح األعضاء الباطنة وغري ذلك يف 

، وكانت تعلم ما تعلمته من مما يقصر عنه كثري من منحلي الصناعة
        )١( .العلم لغريها

من فتحت بيوا لتعليم األطفال وتأديبهم مثل ما ومنهن 
و املعلم حزم اليت كانت جتمعها ووالدها دار واحدة هقامت به ابنة 

    )٢( يعلم العامة وهي تؤدب الصغار.
وامتداداً لألعمال اخلريية أيضاً للمرأة األندلسية أن منهن من 

فهذه  ،ومساندمإلفادم لطلبة العلم اخلاصة مكتباا  فتحت
ه) كانت من املهتمات بالعلم ونشره ٤٠٠عائشة القرطبية (ت

أن هذه املكتبة وتعليمه وكانت هلا مكتبة علمية كبرية حسنة، ويبدو 
تعينها على بث العلم السيما أا كانت من امليسورات مادياً 

حىت أا عزفت عن  ،للناس وموصوفة باملروءة واحملاسن الكثرية
ومل  )٣( الزواج يف سبيل ما كانت تقوم به من أعمال خريية للناس.

بنت  أمة الرمحنتكن هي الوحيدة اليت تعزف عن الزواج، فهذه 
                                                

، ليبيا، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، سن علي بن بسام الشنتريينأبو احل،بن بسام ا ) ١(
تاريخ األدب إحسان عباس،  ؛١١٢ص ٥، جد، ت تونس، الدار العربية للكتاب

  .٤٣، صياألندلس
  .٢٨٧ص ١،جالتكملة) ابن األبار،  ٢(
  .٦٩٢ص  ٢،جالصلة) ابن بشكوال،  ٣(



 

 

١٣٢٩ 
 

وهبت نفسها للتعليم والرواية توفيت  قدالزاهدة  سيأمحد العب
فاطمة بنت زكريا بن عبداهللا الكاتبة اليت أفنت وكذلك  )١( بكراً.

عمرها يف العمل اخلريي وكتابة الكتب العلمية ونشرها إىل أن ماتت 
   )٢( بكراً ومل تتزوج.

وهكذا يبدو أنه بسبب انشغال بعض هؤالء النسوة العاملات 
والدراسة وطلب العلم والعمل اخلريي وبثه بني الناس، يف البحث 

  من األسباب اليت أدت لعزوفهن عن الزواج.
  

 نشر إىلحب اخلري  ممن دفعهاوهناك من النساء األندلسيات 
للناس مثل: خدجية بنت جعفر احلديث وروايته علم ما تعلمته من 

ي كانت امرأة فاضلة مهتمة بالعمل اخلريه) ٣٩٤التميمي (ت بعد
هن منو )٣( حدثت عن زوجها مبوطأ القعنيب. فقديف رواية األحاديث 

الوليد بن حبيب املرواين، بن  دحونأيضاً عابدة املدينة جارية 
وكانت جارية سوداء أهديت إليه عندما حج، وقد اشتهرت برواية 
احلديث عن اإلمام مالك بن أنس وغريه حىت قيل أا تسند أحاديث 

ظها بسندها. وقد أعجب ا الوليد، وقدم ا إىل كثرية، أي حتف

                                                
  .٦٩٤ص  ٢،جالصلةابن بشكوال،  ) ١(
  .٦٩٤ص  ٢،جالصلةكوال، ابن بش ) ٢(
  .٦٩٣ص  ٢،جالصلة) ابن بشكوال،  ٣(



 

 

١٣٣٠ 
 

بنة اكما أن عبدة  .)١(جنب منها ابنه بشراًأاَألندلُس،  فتزوجها و
من و   )٢( بشر بن حبيب هذا قد روت عن أبيها ما تعلمته منه.

غالبة بنت حممد اليت يطلق عليها املعلمة تروي عن  احملدثات أيضاً
كانت سيمان أم احلسن بنت أيب لواء  كذلكو  )٣( العلماء الزهاد.

، ذهبت إىل احلج، ومسعت احلديث والفقه امرأة صاحلة زاهدة فاضلة
ما تعلمته،  نساءاللتعلم اَألندلُس رجعت إىل مث  ،يف مكة واملدينة

    )٤( وكان من أبرز شيوخها الفقيه اَألندلُسي بقى بن خملد.
  

دى ما قدمته وهكذا يتضح لنا من خالل العرض السابق م
املرأة األندلسية من دور هام يف نشر العلم بكافة أنواعه واجللوس له 

وحيان خلدمة وفتح بيون ومكتبان وبذل قصارى جهدهن 
العمل اخلريي حىت تعدى ذلك األمر إىل عزوف بعضهن عن الزواج 

 تضحية منهن خلدمة جمتمعهن ودينهن. 
  

                                                
  .٢٤٠ص  ٤ج التكملة)ابن اَألبار،  ١(
  .١٣٩ص٣، جنفح الطيب؛ املقري، ٢٤٣ص  ٤ج التكملة) ابن اَألبار،   ٢(
  .٧٣٢ص ٢، ج بغية امللتمسالضبىى،  ؛٦٩١ص  ٢،جالصلة) ابن بشكوال،  ٣(
، الذيل والتكملة؛ابن عبدامللك، ٢٤٤ص  ٤ج ةالتكمل) ابن اَألبار،   ٤(

  .٤٨١ص٢ج٨س



 

 

١٣٣١ 
 

ساعدة الفقراء االهتمام بالمرضى ومالمبحث الخامس: 
 واأليتام وعتق الرقبة وبناء مقابر.

بنصيب وافر يف االهتمام باملرضى ية اَألندلُساملَرأَة سامهت 
 ب ذات السلطانجومساعدة الفقراء واأليتام فنجد السيدة ع

هـ) تقوم ببناء  ٢٠٦-١٨٠الواسع أيام احلكم بن هشام الربضي (
النهر احملبسة وجعلتها  عرفت مبنية عجب بعدوةأو مصحة منية 

  .)١(للمرضى وكانت على قدر كبري من التعليم والتفقه يف الدين
الشفاء حظية األمري عبد الرمحن بن احلكم بن هشام  أنكما 

 حسن التصرفوهـ) املوصوفة بالعقل واجلزالة ٢٣٢-٢٠٦(
من أكثر نساء األمري عبدالرمحن أوقافاً على املساجد ، والرباعة

ومن  )٢( .يف سبيل الرب كثرية هاأوقافو تهم،خدمو عفاءوالضواملرضى 
م حممد حيث ياخلريية رعايتها البن زوجها اليت الشفاء أيضاً مواقف

مربية فاضلة حمبة للخري فكانت  ،توفيت والدته وهو صغري السن
على الترفيع به  وكانت حترصهي برعايته  فتكفلتوالعمل اخلريي، 

  )٣(دائماً على ابنها. واالنتصاف له ،فوالتقدمي له على ابنها املطر

                                                
  .١٨٨ص ، السفر الثاين من كتاب املقتبس ،)ابن حيان١(
  .٣٠٤ص ، السفر الثاين من كتاب املقتبس ،) ابن حيان ٢(
  .٣٠٥و  ٣٠٤، ص املقتبسالسفر الثاين من كتاب ، )ابن حيان٣(



 

 

١٣٣٢ 
 

ساعدة األيتام مواقف املرأة األندلسية اخلريية أيضاً، مومن 
يسعني يف تزوجيهن  الصاحلات بعض النساء ، فكانتوالفقراء

حىت كانت من أحب وأفضل األعمال الاليت  ،ويتوسطن يف خطبتهن
مالبسهن يتقربن ا إىل مرضاة اهللا تعاىل، وكن يسامهن يف إعارة 

  )١( .وحليهن لكل عروس فقرية
احملتاجني، لفقراء والشفاعة ل بالتوسط بعض النساء قامت كما

جباهها ه) قد ألقت ٤٠٠(ت  عائشة بنت أمحد القرطبية، فنجد
ا كانت تتوسط حيث أ ،هاتمعجمومكانتها وعلمها يف خدمة 

   )٢(.ال ترد شفاعتهاألصحاب احلاجات و
من منطلق مد يد العون عملت  ندلسيةوهكذا نرى أن املرأة األ

هم أن يتحصلوا وقضاء حوائجهم اليت ال ميكن احملتاجني للمسلمني
  عليها إال مبساعدة اآلخرين. 

كما فعلت مزامحة بنت  ،بعضهن على عتق الرقبة ساهموقد 
ناصح الثَّقَفي مزاحم بن حممد الثقفي اجلزيري عندما اعتقت 

اعتقته وزوجته وحبست عليه ضيعتها ف اهل االذي كان عبد اجلزيري
  .)٣(بقرية (لنقيلة) يف اجلزيرة اخلضراء

                                                
  . ١٦٥ص  ١، جرسائل ابن حزم )ابن حزم، ١(
  .٦٩٣ص  ٢، جالصلَة ،بشكوال) ابن ٢(
  .٢٣٤ص ، السفر الثاين من كتاب املقتبس ،)ابن حيان٣(



 

 

١٣٣٣ 
 

قابر املبناء  النساء، بعض ت اقامومن األعمال اخلريية اليت 
متعة أم أيب عثمان سعيد بن منها ما قامت به ف ،ألموات املسلمني

كثرية يف  حباسأهلا ، وشيدت مقربة ملوتى املسلمني ، اليتاحلكم
مؤمرة أيضاً: ومنهن  )١(.من كرائم النساء كانتو ،خلري والربسبيل ا

 إليها و ،من حظايا األمري عبد الرمحن بن احلكم اعتقها وتزوجها
   .)٢(.تنسب املقربة اليت بطرف الربض الغريب من قرطبة

بتعطري أو رش  كما أن هناك من النساء اخلريات اليت تكفلت
فهذا ابن حيان يصف لنا  ،من مات من بين أميةنعوش  الطيب على

- ٢٣٨ما كانت تقوم به فينان حظية األمري حممد بن عبدالرمحن (
وملا اختذ ) بعد وفاة ابنها أبو القاسم أصبغ بن حممد بقوله:" ه٢٧٣

له النعش...أدخل إىل والدته فينان.. يف حجاب األمري حممد يف 
غالية على الرسم وأخرجته... وكانت داخل القصر، فضمخته بال

عقيلة من نسائهم موصوفة بالسرو واجلاللة والصالح والعفة... 
   )٣( وهي اليت أحدثت تضميخ نعوش من مات من خلفائهم بالغالية. "

                                                
  .١٨٨، ص السفر الثاين من كتاب املقتبس ،)ابن حيان١(
  .٣٠٤ص ، السفر الثاين من كتاب املقتبسابن حيان، )٢(
ب حتقيق حممود مكي، بريوت، دار الكتا املقتبس من أنباء أهل األندلس،) ابن حيان،  ٣(

  .٢١٤م، ص١٩٧٣العريب،



 

 

١٣٣٤ 
 

اء هؤالء النستبني لنا من خالل هذا العرض كيف أن وهكذا 
عمله يف سبيل اخلري  نكن يتسارعن باالجتهاد يف بذل كل ما يسطع

حتاجني والفقراء وغريهم، طلباً لألجر ومد يد العون واملساعدة للم
  واملثوبة من اهللا سبحانه وتعاىل. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 

 

١٣٣٥ 
 

في بناء ّية اَألْنَدُلسالَمْرَأة دور المبحث السادس: 
 األسرة والمجتمع.

يف أسرا من أعظم األدوار ة املَرأالذي متارسه دور اليعد 
ة يساألندلة رأاملَكانت قد ليها، وإاليت ميكن أن تنسب اخلريية 

    .بنائهاأيف نفوس العلم واخلري والصالح حريصة على غرس روح 
ولألسف مل تسعفنا املادة العلمية إال بالقليل الرتر عن 
تفاصيل ورعاية املرأة األندلسية ألسرا مما يدخل يف جمال العمل 
اخلريي. إال أا كانت دائماً حاضرة بعملها اخلريي يف بناء جمتمعها، 

كانت النساء حميطها الصغري أسرا وأبنائها. فقد  ا بالك يففم
بعد ف. نعومة أظافرهم األندلسيات حريصات على تعليم أبنائهن منذ

إىل تلقينه وتأديبه  تغذية الطفل تغذية روحية خلقية، تتوجه األسرة
فتجتهد يف ذلك باستعمال كل الطرق واألساليب للنجاح يف حتصيله 

دفعه فرداً فاعالً ليتحمل مسؤوليات جمتمعه، للعلوم وتسعى إىل 
فتلقنه األم يف بداية حياته العلوم األساسية كحفظ بعض آيات 
 القرآن الكرمي، أو القراءة والكتابة، مث يتدرج بالطبع يف بقية العلوم



 

 

١٣٣٦ 
 

حىت ينتقل بعد ذلك إىل جمالس   )١(مبساندة الوالدين. األخرى
   )٢(غريها من دور العلم.املعلمني واملؤدبني يف املساجد أو 

وكثرياً ما جند يف تراجم العلماء أم نشأوا يف بيئة علم 
  )٤( وأدب وخري و صالح.أو من بيت علم ونباهة  )٣( ودين.

فهذا االعتناء الشديد من قبل الوالدين والذي على األرجح 
وبالرغم من  –السيما يف مرحلة الطفولة فيه  اًهام أن للمرأة دوراً

إال أن هذه العناية  –م األبناء يعد واجباً على الوالدين أن تعلي
الشديدة اليت تصل إىل حد نبوغ األبناء وأن تتحول بيئتهم ومنازهلم 

العلماء. فهذا حبد ذاته يعد  ويشيد ا ،إىل بيوت علم ونباهة وخري
خريي دفع باملرأة األندلسية إىل احتساب األجر فيه برعاية  عمل

  أسرا. مساندةهم وأبنائها ودعم
فهذه العاملة الفاضلة خدجية بنت جعفر التميمي، (ت بعد 

تروي األحاديث عن اليت ه) زوجة الفقيه عبداهللا بن أسد، ٣٩٤
زوجها مبوطأ القعنيب. قد حبست وأوقفت كثري من الكتب على 

                                                
، القاهرة، دار الفكري العريب، تاريخ التعليم يف األندلسعبداحلميد عيسى،  )حممد ١(

  .٢١٦م، ص ١٩٩٨
  .٢١٥، ص تاريخ التعليم يف األندلس) حممد عبداحلميد عيسى،  ٢(
  .٣٩١ص٣،ج٧٨ص ١، جالصلة)ابن بشكوال،  ٣(
  .٤٠ص١،جالتكملةألبار، ؛ ابن ا٣٤٣ص١،ج١٦ص ١، جالصلة) ابن بشكوال،  ٤(



 

 

١٣٣٧ 
 

بنة بل وأوقفت كتبها عليها ه االفهي مل تكتف بتعليم هذ )١( ابنتها.
  دفعها للعلم.يف سبيل اخلري و

كيف تلقى العامل الفقيه حممد بن احلزم يصف لنا أيضاً وهذا 
حىت ،اهتمام بكل رعاية و النساء  على يدالسن التعليم وهو صغري 

ولقد شاهدت  بقوله: " نأبنائهمن هؤالء الصغار وإن مل يكونوا 
النساء وعلمت من أسرارهن ماال يكاد يعلمه غريي، ألين ربيت يف 

شأت بني أيديهن، ومل أعرف غريهن، وال جالست حجورهن، ون
الرجال إال وأنا يف حد الشباب وحني تبقل وجهي، وهن علمنين 

   ) ٢(" .القرآن وروينين كثرياً من األشعار ودربنين يف اخلط
اإلسالم وبثت روح الود  مببادئاَألندلُس  التزمت املَرأَة يف كما

   )٣( . الشدائدجبواره يف فواحلب ومعاونة الزوج والوقو
جيشار قائالً "إن الفرنسي بيري وهلذا يؤكد املؤرخ والباحث 

كانت قادرة على غرس روح  -خاصة احلرة–املَرأَة اَألندلُسية 
الشرف والنبل يف ابنائها، كما زرعت فيهم االنتماء التام لألسرة أو 

   )٤( .الطبقة اليت تنتمي اليها

                                                
  .٦٩٣ص  ٢، جالصلَةابن بشكوال،  ) ١(
 .١٦٦ص ١ج ،رسائل ابن حزم)ابن حزم، ٢(
  .٣١٧بريوت، دار الكتاب العريب، صاملقتبس،)ابن حيان،  ٣(

(5)Guichard,Pierre: Structures Sociales “orientales” et « 
occidentales » dans l'Espagne musulmane,Paris,1977  , pp. 79-166.  



 

 

١٣٣٨ 
 

   

مكاناً مرموقا يف اتمع، ية َألندلُسااملَرأَة قد احتلت وهلذا ف
ية، شغلته أماً اَألندلُسمؤدية دورها اهلام يف خمتلف ميادين احلياة 

حانية موجهة وزوجة وفية، وشاركت بكل قوة واقتدار يف العمل 
قدراً كبرياً من ية اَألندلُساخلريي، وأضفت على احلياة االجتماعية 

  الرب والتقوى.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 

 

١٣٣٩ 
 

 :التوصيات استخالص النتائج و الخاتمة و
سامهت بنصيب ية اَألندلُساملَرأَة نتبني من هذه الدراسة أن 

بكافة أشكاله وأنواعه من نشاط اَألندلُس  وافر يف العمل اخلريي يف 
بناء املساجد ونشر التعليم، ونسخ دعوي خلدمة الدين اإلسالمي إىل 

االهتمام ولكتب الدينية والعلمية، وغريها من ااملصاحف الشريفة 
كما وجهن نشاطهن اخلريي  ،الفقراء واأليتامباملرضى ومساعدة 

وكذلك داخل أسرهن وتوجيه  ، اَألندلُسبالكبري  نداخل جمتمعه
أوالدهن وبنان إىل العمل اخلريي ابتداًء من السن الباكرة لألوالد 

  والبنات حىت سن الشباب والكهولة.
  

  الدراسة بعدد من االستنتاجات منها:وقد خرجت 
جارية أو حرة، يف هذا ية اَألندلُساملَرأَة سامهت  -

النشاط اخلريي يف خمتلف عصور احلكم اإلسالمي 
  لألندلس.

ىف جمال العمل اخلريي متعدد ية اَألندلُساملَرأَة برزت شخصية  -
يات لُساَألندوارتبط ذكر عدد ال بأس به من النساء اجلوانب 

بالعمل اخلريي وحتدثت املصادر عن جوانب خمتلفة من ذلك 
العمل اخلريي مثل نشر الدعوة اإلسالمية وبناء املساجد 



 

 

١٣٤٠ 
 

ونشر التعليم، ومساعدة الفقراء واأليتام. وقد مشل ذلك 
 .العاملات العمل اخلريي نساء اخللفاء واجلواري و

يات بالصالح اَألندلُسارتبط ذكر عدد ال بأس به من النساء  -
 والزهد واألعمال اخلريية.

مياا بالدور يف بناء بعض املساجد إلية اَألندلُساملَرأَة سامهت  -
 الديين والعلمي والتعليمي واخلريي للمسجد.

ومنها التقرب  ،اَألندلُستنوعت األعمال اخلريية للنساء يف  -
 ونافسن الكثريإىل اهللا باملشاركة يف نسخ املصحف الشريف 

 من الرجال من مشاهري اخلطاطني ونساخ القرآن الكرمي.
بنصيب وافر يف االهتمام باملرضى ية اَألندلُساملَرأَة سامهت  -

  ومساعدة الفقراء واأليتام.
ن يات بدور بارز بالنسبة لتعليم أوالدهاَألندلُسقيام  -

واالهتمام والرعاية الشديدة بتعليمهم، مما نتج عن ذلك 
كان هلم دور حضاري كبري ومشهود يف  علماء بارزين

 بالدهم األندلس.
  
  
  
 
  



 

 

١٣٤١ 
 

 : ولقد أوصت الدراسة بعدة توصيات من أهمها
املَرأَة ضرورة قيام دراسات وأحباث تفصيلية عن دور  – ١

  يف كافة ااالت العلمية واالجتماعية واالقتصادية.. ية اَألندلُس
ونشرها يف املؤسسات ية اَألندلُس للمرأَة وضع ترمجات -٢

ودورها يف اتمع عرب التاريخ وذلك املَرأَة األكادميية املهتمة ب
 احليوي يف اإلسالم.املَرأَة ليتسىن لألجيال القادمة االطالع على دور 

تربية األبناء واجليل اجلديد على قيم وثقافة وتراث أجدادنا  – ٣
ك لقيمة هذا جياد جيل واعي ومدرإاملهتمني بالعمل اخلريي و

  املخزون احلضاري والثقايف العظيم.
يف العمل املَرأَة ختصيص أحد املؤمترات القادمة ملوضوع دور -٤

  اخلريي سواء يف املشرق أو املغرب على حد سواء. 
  
  
  
  
  
  

  



 

 

١٣٤٢ 
 

 المراجع ثبت المصادر و

   :املصادر  أوالً

   ارابنأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر ، اَألب
 هـ)  ٦٥٨قضاعي ( ت ال
  لَة، حتقيق عبدالسالم اهلراس، الداركملة لكتاب الصالت

 .دار املعرفة، د ت البيضاء،
  تأبو احلسن علي بن بسام الشنتريين ( ،ابن بسام 

  هـ)٥٤٢
 ليبيا، تونس، الدار العربيةالذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ، 

    ، د، ت.للكتاب
  ٥٧٨لف بن عبد امللك ( ت أبو القاسم خ ، ابن بشكوال 

  هـ )
  لَةكتابالسيد عزت العطار، القاهرة، مكتبة حتقيق  ،الص

  .م١٩٥٥اخلاجني، 
  لُسأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد  ، ابن حزمدي ( اَألن

 هـ) ٤٥٦ت 



 

 

١٣٤٣ 
 

 طوق احلمامة يف األلفة  حزم رسائل بن)
واألالف)، حتقيق إحسان عباس، بريوت، املؤسسة العربية 

 . م٢٠٠٧اسات والنشر، للدر
  مجهرة أنساب العرب، بريوت، دار الكتب

 .م١٩٨٢العلمية، 
  ت  احلميدي، أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر)

  ه)٤٨٨
  جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، حتقيق

دار الكتاب املصري  ،بياري، القاهرة، بريوتإلإبراهيم ا
 .م١٩٨٩ودار الكتاب اللبناين، 

  ٤٦٩لف ( ت ـن خـو مروان حيان بأب ، ابن حيان 
  هـ)

 حتقيق حممود من كتاب املقتبس السفر الثاين ،
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  الرياض، علي مكي،
 م.٢٠٠٣اإلسالمية، 

 حتقيق حممود  ،من أنباء أهل األندلس املقتبس
 م.١٩٧٣مكي، بريوت، دار الكتاب العريب، 



 

 

١٣٤٤ 
 

 يتا، حققه املقتبس اجلزء اخلامس، نشره ب شامل
العريب  اإلسباينف كورينطي، م صبح، مدريد، املعهد 

 م.١٩٨٩للثقافة، 
  

  الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان 
 ه)٧٤٨(ت

 حتقيق شعيب األرنؤوط و حممد سري أعالم النبالء ،
 م. ١٩٩٨العرقسوسي، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

   هـ) ٧٠٨الزبري،  جعفر أمحد بن إبراهيم ( ت 
 لَةلة صدار الفكر بريوت،  عبد السالم اهلراس، حتقيق ،الص

 م.١٩٥٥، للطباعة
  أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية، أبو جعفر  يب،الض

 هـ)٥٩٩الضيب (ت 
 حتقيق إبراهيم  ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس

اإلبياري، القاهرة، بريوت، دار الكتاب املصري ودار 
  .م١٩٨٩الكتاب اللبناين، 

   ابن عبدامللك، أيب عبداهللا حممد بن حممد بن عبدامللك
 هـ)٧٠٣(ت املراكشي 



 

 

١٣٤٥ 
 

  ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول و الصلة السفر الثامن
حتقيق حممد بن شريفة، الرباط، مطبوعات أكادميية اململكة 

 م. ١٩٨٤املغربية، 
  أبو العباس أمحد بن حممد املراكشي ( كان  ،ابن عذاري

هـ) ٧١٢ا سنة حي  
  رِبان املُغيلُس يف أخبـار البدواَألن 

    م.١٩٥٠، دار صادر بريوت،، املغرب
  ،بن يوسف األزدي أيب الوليد عبداهللا بن حممد ابن الفرضي 

 هـ ) ٤٠٣( ت 
  ،العطار، القاهرة،  السيد عزت حتقيقتاريخ علماء األندلس

   .م١٩٨٨مكتبة اخلاجني،
  هـ)  ٦٤٧حد بن علي ( ت عبد الوا ، املراكشي  
  جِبحممد سعيد العريان  حتقيق، يف تلخيص أخبار املغرباملُع

  .م ١٩٤٩ ،مطبعة االستقامةالقاهرة، ، وحممد العريب العلمي
  هـ ) ١٠٤١أمحد بن حممد التلمساين ( ت  ، املقري  
  لُس الرطيب، حتقيق، إحـساندفْح الطِّيب من غصن اَألنن

  .م١٩٩٧صادر بريوت، دار  عـباس،
  
  



 

 

١٣٤٦ 
 

 ا املراجعثاني:   
  

  سعد بن عبد اهللا  ، البشري  
 لُس، يف اخلالفة عصر يف العلمية احلياةدمكة املكرمة، اَألن 

  .م١٩٩٧معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، 
  هنري ، بريس  
  لُسالشعردترمجة الطاهر مكي، ي يف عصر الطوائفاَألن ،

  .م١٩٩٠، دار املعارف، القاهرة
o  خوليان، ريبريا 

  ،لُس، ترمجة الطاهر مكيدالقاهرة،التربية اإلسالمية ىف اَألن 
 م.١٩٩٤دار املعارف، 

o  ليفي، بروفنسال 
  احلضارة العربية يف إسبانيا، ترمجة الطاهر مكي، القاهرة، دار

 م.١٩٩٤املعارف،
o   عباس، إحسان 

  م.١٩٩٧تاريخ األدب األندلسي، عمان، دار الشروق 
o   عناين، حممد زكريا 

  تاريخ األدب األندلسي، االسكندرية، دار املعرفة اجلامعية
 م.١٩٩٩



 

 

١٣٤٧ 
 

o    عنان، حممد عبداهللا 
 ي،دولة اإلسالم ىف األندلس، القاهرة، مكتبة اخلاجن 

 .م١٩٩٧
o   عيسى، حممد عبداحلميد 

  ،تاريخ التعليم يف األندلس، القاهرة، دار الفكري العريب
  م. ١٩٩٨
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