
 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ علميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444محرم  -2222(، آب 46مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(91) 

 2222/ 3/8 اتريخ قبول النشر:  2222/ 24/6 اتريخ استالم البحث: 

 
 المهور عند االدر الحاكمظ في الموصل

 ما بين القرنين الرابع والدابع الهجريين 
Dowries in the Governing Families in Mosul 

(between the Fourth and Seventh Centuries AH) 
 مها دطيد حميد. د.أ
 /الموصل درادات مركز/ صل جامطظ المو

 الدرادات التاريخيظ واالجتماعيظ قدم
 ادالميظ حضارةاالختصاص الدقيق: 

Proff. Dr. Maha Saeed Hameed 
Historical and Sociological Department, Mosul 

Studies Centre, Mosul University 
Specialization: Islamic Civilization 

 
 
 
 
 

Available online at https://regs.mosuljournals.com/, 2020,Regional Studies Center, 
University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license   
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 

https://regs.mosuljournals.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ علميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444محرم  -2222(، آب 46مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(02) 

 :البحث ملخص
تعد اؼبهور حقوقًا مفروضة على االزواج وعرفًا اجتماعيا انتج عن اؼبصاىرات، ومل قبد يف كتب الًتاث العريب كتااب     

يتناوؿ اؼبهور وما يتعلق هبا، يف حُت معلوماتنا عنها جاءت من كتب التواريخ العامة بشكل كبَت وكتب الًتاجم احياانً او  
تناوؿ البحث اؼبهور عند االسر اغباكمة يف اؼبوصل ما بُت القرنُت )الرابع والسابع اؽبجريُت/العاشر كتب الفقو وابواهبا، 

والثالث عشر اؼبيالديُت(، واثرىا وابعادىا على العالقات ما بُت تلك االسر اغباكمة وما جياورىا من القوى اجملاورة، مثل 
ـ(، واالسرة الزنكية مع الدولة ٘ٛٓٔ-ٜٜٛىػ/ٛٚٗ-ٖٓٛمصاىرات االسرة اغبمدانية مع الدولة اؼبروانية)

ـ(، ولعل اىم نتائج البحث اف تلك اؼبهور كانت نتاج مشاريع للزواج السياسي ٕٓ٘ٔ-ٗٚٔٔىػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘االيوبية)
 وربقيق مكاسب متبادلة ما بُت حكاـ اؼبوصل)اغبمدانّيُت والعقيلّيُت، واالمراء السالجقة، واالاتبكة الزنكيُت( مع الدوؿ
اجملاورة ؽبا يف حواضر اعبزيرة الفراتية وبالد الشاـ، يف حُت يالحظ اف ىناؾ مغاالة يف مقدار بعض اؼبهور النقدية والعينية 

 لتلك االسر وفق ما ذكرتو بعض اؼبصادر التارخيية.
 الكلمات اؼبفتاحية: اؼبهور، اؼبوصل، االسر اغباكمة، اغبمدانيُت، الزنكيُت.

Abstract 
 Dowries are regarded as rights imposed on husbands and as a 

social custom resulting from intermarriages. We did not find any book in 

the Arab heritage books dealing with dowries and what is related to them, 

while our information about them came largely from books of general 

histories and sometimes from translated books or books of jurisprudence. 

The research deals with dowries in the governing families in Mosul 

between the fourth and seventh AH centuries / the tenth and thirteenth 

centuries AD, and their impact and dimensions on the relations between 

those ruling families and the neighboring powers, such as the 

intermarriages of the Hamdani family with the Marwanid State (380-478 

AH/989-1085 AD), and the Zangi family with the State the Ayyubids (567-

648 AH / 1174-1250 AD), and  perhaps the most important results of the 

research are that these dowries were the product of projects of political 

marriage and mutual gains between the rulers of Mosul (the Hamdanids, 

the Uqilis, the Seljuk princes, and the Zangid Atabegs) together with their 

neighboring countries in the Euphrates Island and the Levant. It is noted 

that there is an exaggeration in the amount of dowries in these families, 

according to what is mentioned by some historical sources. 

Key words: dowries, Mosul, ruling families, the Hamdanis and the Zangids 

 



 مجلظ درادات موصليظ
 تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ ،مجلظ دوريظ علميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444محرم  -2222(، آب 46مجلظ درادات موصليظ، الطدد )

 

 
(09) 

 ادلقدمة:
حث االسالـ على الزواج وىو من التقاليد االجتماعية يف اجملتمعات قاطبة، لتحقق الغاية الطيبة منو وىي الدواـ والبقاء    

وسعادة االسرة واالستقرار وضباية ىذا الرابط من النزاع واػبالؼ، ومن شروط النكاح وجود اؼبهر الذي فرضو هللا سبحانو 
تياز الذي جعلو للرجل جزاءًا واجرًا تطيب بو الزوجة ويتم بو العدؿ بينها وبُت زوجها، وفيو معٌت وتعاىل يف مقابلة االم

أتكيد احملبة واؼبودة وسكوف كل من الزوجُت اىل اآلخر وارتباطو معها برابطة اؼبودة والرضبة وحقوؽ كل من الزوجُت على 
 االخر ابؼبساواة.

جانب من اعبوانب االجتماعية يف التاريخ االسالمي ؼبدينة اؼبوصل اال وىي اؽبدؼ من البحث ىو تقدمي دراسة عن    
اؼبهور اػباصة  اؼبرتبطة ابؼبصاىرات اليت عقدت يف بالطات االسر اغباكمة يف اؼبوصل ما بُت القرنيُت خالؿ مدة البحث، 

يار ىذا اؼبوضوع،  وقد استعرض البحث ولعل العادات والتقاليد اؼبرتبطة ابلزواج واؼبغاالة يف اؼبهور ىو سبب رئيس الخت
ىذه الظاىرة، فضال عن معرفة اثر اعبوانب االجتماعية على اؼبتغَتات السياسية وتوظيف اؼبصاىرات يف خلق ربالفات بُت 

 الكياانت السياسية اؼبتجاورة، كذلك معرفة مقدار اؼببالغ النقدية والعينية نتيجة تلك الزجيات.
فقد جاء  للكشف عن اعبانب االجتماعي الذي سباىى مع اعبانب السياسي عند االسر اغباكمة  اما امهية البحث       

يف اؼبوصل ما بُت القرنُت )الرابع والسابع اؽبجريُت/ العاشر والثالث عشر اؼبيالديُت(، ومدى أتثَته على السياسة اػبارجية 
 غبكاـ اؼبوصل على أقل تقدير.

فقرات، كانت الفقرة االوىل سبهيدا ؽبذه الدراسة والتطرؽ اىل معٌت اؼبهر لغة وقد قسم البحث اىل مقدمة وطبس 
واصطالحاً، وبياف مشروعيتو يف االسالـ، واغبكمة من تشريعو ومقداره، وتناولت الفقرة الثانية اؼبهور عند الدولة اغبمدانية، 

الرابعة اؼبهور عند والة اغبكاـ السالجقة يف اؼبوصل، وربدثت الفقرة الثالثة عن اؼبهور يف الدولة العقيلّية، ومشلت الفقرة 
 وضمت الفقرة اػبامسة اؼبهور عند االسرة الزنكية، وخاسبة استعرضت ابرز ما توصل اليو البحث من نتائج.

 تعريف ادلهور وبيان مشروعيتها يف السالم ومقدارها: -اولا 
هنا لغة تعٍت  اؼبيم واؽباء والراء أصالف دؿ احدمها على أجر يف وردت كلمة اؼبهر يف عدة معاٍف، أما يف سياؽ حبثنا فأ  

(،  واعبمع مهور، يقاؿ : ٕٔٛ،ص٘،جٜٜٚٔ" )ابن فارس،-وىو اؼبراد ىنا -شيء خاص  وىو اؼبهر: مهُر اؼبرأِة  اُجرىا
لذي جيب للمرأة (، اما اصطالحا: ىو اسم للماؿ إٚٓ،صٖٔ،جٜٜٗٔمهرت اؼبرأة مهرًاً : اعطيتها  اؼبهر) ابن منظور،

يف عقد النكاح، قل او كثر يقدمو الزوج لزوجتو معربا عن تقديره اايىا، وتكرديو ؽبا ورغبة منو يف اسباـ الزواج هبا، وىو ليس 
اال رمزًا إلكراـ اؼبرأة واعزازىا وتكرديها التكرمي اؼبناسب الذي رفعها بو االسالـ عما كانت عليو يف اعباىلية ويف اجملتمعات 

( وللمهر تسعة اظباء ىي: الِصَداُؽ، ٜٔ،صٜٜٙٔخرى اليت مل تُعِط اؼبرأة مكانتها واحالؽبا احملل الالئق هبا،)الرحيلي،اال
 ( .ٜٚ، ص ٓٔ،جٜٜٚٔوالصدقُُة، واؼبهُر، والِنحلُة، والفريضُة، واالجُر، والعالئُق، والُعقُر، واغبِباُء)ابن قدامة،

ا هللا سبحانو وتعاىل وفرضها حقا من حقوؽ اؼبرأة تكرديا ؽبا وتقديرا ؼبكانتها وعزهتا واؼبهر ىو من االمور اليت اوجبه     
)سورة  َوآتُوْا النََّساء َصُدقَاهِتِنَّ كِبَْلةً  وقد ثبت مشروعيتو يف القراف الكرمي والسنة النبوية واالصباع، اذ جاء يف قولو تعاىل:
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)سورة النساء، اية  َفآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفرِيَضةً  ة والواجب، وكذلك قولو تعاىل:((، والنحلة اؼبهر والفريضٗالنساء، اية رقم)
(، وقد ٖٓٗ، صٖ،جٖٕٓٓ( " التمس ولو خاسبًا من حديد") البخاري،(، ويف السنة النبوية قاؿ الرسوؿ)ٕٗرقم 

العقد وليس شرطا وال ركنا لو بدليل قولو اصبع العلماء من اؼبسلمُت على مشروعية الصداؽ يف النكاح، واؼبهر أثر من أاثر 
(، اما ٖٕٙ)سورة النساء، اية، رقم  اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإف طَلَّْقُتُم النَِّساء َما ملَْ سَبَسُّوُىنُّ أَْو تَػْفرُِضوْا ؽَبُنَّ َفرِيَضةً تعاىل: 

لى حقوؽ اؼبرأة وشرع ؽبا مهرا واجبا يقدمو اغبكمة من تشريع اؼبهر ىو تكرمي اؼبرأة بو اذ حرص االسالـ على اغبفاظ ع
 الرجل ؽبا عندما يريد الزواج هبا وىذا اؼبهر يقدـ للمرأة كهدية ؽبا.

اما مقدار اؼبهور فقد اتفق العلماء من اؼبسلمُت يف كافة العصور اف اؼبهور الحَد ألعالُه وال تقدير ال كثره )ابن      
وعظ بعدـ اؼبغاالت دبقداره ليتمكن اؼبقدـ على الزواج من أتديتو، يف نفس ( بل لطاؼبا مت  الٗ، صٛ،ج ٜٜٚٔقدامة،

الوقت وعظ التناىي يف النقصاف و أيخذ كل ذي حق حقو واف يكوف عالقة بينهما وبركة فيهما، ويبدو اف الزوج يدفع 
 (.ٖٙٔ، صٜٜٙٔمن مالو ما طابت بو نفسو ما استطاع اىل ذلك سبيال)الرحيلي،

 م(:994-925هـ/384-293يف عصر الدولة احلمدانية) اثنياا: ادلهور
لقد كانت الدولة اغبمدانية ؿبل اىتماـ الدارسُت ؽبا ولتاريخ اؼبوصل، ولكن مل يتطرؽ احد إىل تفاصيل اؼبصاىرات     

ا والذي السياسية)ىناؾ حبث منشور للباحثة تناولت فيو اؼبصاىرات السياسية ومن أىم توصياتو البحث يف اؼبهور ومقدارى
( واؼبهور لألسرة اغباكمة يف اؼبوصل، يف حُت  ٖٛٗ-ٕٖٓ،صٜٗ،عٕٔ،مجٕٕٔٓمت معاعبتو يف ىذا البحث،ضبيد،

ىناؾ بعض اؼبصاىرات اليت حدثت يف االسرة اغبمدانية واليت استمر حكمها ما يقارب تسعُت سنة، واغلبها مل تذكر فيها 
،ص ٕٜٛٔـ()القرطيب،ٖٜٔىػ/ٖٔٓضبداف من امرأة كردية وذلك يف سنة) مقدار اؼبهور مثل زواج ابو اؽبيجاء عبد هللا بن

ـ( اذ تزوج من فاطمة بنت ٜٛٙ-ٜٕٜىػ/ٖٛ٘-ٖٚٔ(، وحذا حذوه حفيده انصر الدولة اغبمداين امَت اؼبوصل)ٖٓ
؛ ٜٔ، صٕٔٓٓ؛ ابن ظافر االزدي، ٖٖٙ، ص٘، جٖٕٓٓ؛ مسكويو، ٔٓٔ، صٕٔٔٓاضبد الكردي)التنوخي،

(، اما اؼبصاىرات اليت ذكر فيها مقدار اؼبهور فهي اؼبصاىرة اليت جرت بُت ابنة انصر الدولة ٕٛٔ، صٕٚٓٓزرار، 
ـ( فذكر اؼبؤرخوف ٕٜٗىػ/ٖٖٔـ( وذلك سنة)ٜٗٗ-ٜٓٗىػ/ٖٖٖ-ٜٕٖاغبمداين وابن اػبليفة العباسي اؼبتقي هلل)

ـ( قائال: "زوج اػبليفة ٜٙٗىػ/ٖٖ٘ويل)تتفاصيلها واختلفوا يف مقدار اؼبهر وتفاصيلو، اذ اورد لنا اؼبؤرخ ابو بكر الص
اؼبتقي ابنو ااب منصور اببنة انصر الدولة يف شهر ربيع االوؿ ووقع االمالؾ يف يـو السبت ووكل انصر الدولة ااب عبدهللا بن 
ايب موسى العباسي يف قبوؿ ذلك عليو، والقياـ بو عنو، وجعل الصداؽ طبسمائة الف درىم، وجعل النحلة مائة الف 

ينار، وصاعد ابن اػبليفة بعد االمالؾ اىل انصر الدولة اىل داره بباب خراساف فنثرت عليو ...داننَت التقطها من كاف معو د
 (.ٖٕٗ، صٜٜٚٔواصحاب انصر الدولة ..." )

ف يظهر من خالؿ ىذه الرواية اف عقد اؼبهر مل يكن يف يـو معُت، كما اف انصر الدولة مل حيضر ووكل احد رجالو ا    
؛ ٖٕٗ،صٜٜٚٔـ( ليحل ؿبلو)الصويل،ٓٔىػ/ٗحيضر العقد  وىو القاضي ابو عبدهللا بن ايب موسى العباسي)ت يف ؽ

( الف انصر الدولة كاف مشغوؿ دبحاربة ااب اغبسُت علي بن دمحم ٖٕ٘، ص٘،جٖٕٓٓمسكويو،
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، والنحلة ىي (، وكاف مقدار اؼبهر طبسمائة الف درىمٕٛٗج،ص٘،ٖٕٓٓـ()مسكويو، ٜٗٗىػ/ٖٖٖالربيدي)ت
(، وقصد بو االشياء اؼبادية اػباصة بتجهيز العروس ٕٕٙ،صٜٕٓٓاعطاء اؼبرأة مهرىا مطلق العطاء بغَت عوض)الربكيت،

من ملبس وزينة غَت اؼبهر، فضال عن قياـ الزوج وىو ابن اػبليفة العباسي بنثر الداننَت على والد  العروسة، فبا دؿ على 
َوَما َجَعَل   اؼبهور، وىو امر مناؼ ؼبا سنو هللا سبحانو وتعاىل بتيسَت امور الزواج بقولو:البذخ واالسراؼ واؼببالغة يف

(، ومع اف االسالـ مل حيدد مقدار معينا للمهر فقد حرص اف يكوف اؼبهر ٛٚ) سورة اغبج، اية َعَلْيُكْم يِف الدِّيِن ِمْن َحرَجٍ 
ياء اىل عدـ اؼبغاالة يف مهور بناهتم واف يتساىلوا يف ذلك بقدر قليل لتيسَت سبيل الزواج، بل قبد اف يوجو االول

االستطاعة، فاؼبهر اليسَت مدعاة للخَت وؾبلبة للربكة، خبالؼ اؼبهر الكبَت الذي قد يكوف سببا يف شقاء اغبياة الزوجية 
و للعامة من الناس واهنا (، ويبدو اف التساىل يف مقدار اؼبهر كاف يوجٖٔٔ، صٜٜٙٔوخاصة العوائل الفقَتة )الرحيلي،

دعوات نظرية يف كثَت من االحياف يتم تطبيقها بُت الكثَت من طبقات اجملتمع االسالمي، يف حُت اف االسر اغباكمة 
وطبيعة مكانتها حالت دوف تطبيق التساىل يف اؼبهور او جعلها مهورًا طبيعية من حيث اؼبقدار او التفاصيل اؼبتعلقة هبا، 

اىرات  يف كثَت من االحياف كانت سياسية بُت افراد االسر اغباكمة اذ قبد اف مصاىرة انصر الدولة السيما واف اؼبص
اغبمداين  للبيت العباسي كاف ؽبا أتثَت كبَت على العالقة ما بُت اػبالفة العباسية واالسرة اغبمدانية واف اػبليفة العباسي  

الزعامات احمللية  فما كاف منو اال اف يتحالف مع أقواىا واكثرىا كاف يبحث عن حلفاء يف ظل تراجع قوة اػبالفة وظهور 
 نفوذا وهتديدا لو.

ـ( بقولو:" وفيها زوج انصر الدولة ابنتو من االمَت ايب ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗكما ذكر تفاصيل ىذه الرواية مسكويو)ت      
عل العقد اىل ايب عبد هللا دمحم بن ايب منصور بن اؼبتقي ووقع االمالؾ واػبطبة حبضرة اؼبتقي ومل حيضر انصر الدولة وج

موسى اؽبامشي وكاف اػباطب القاضي اػبرقي فلحن يف مواضع وجعل الصداؽ والنحلة واحدا وجعلهما صداقا وكاف 
الصداؽ طبسمائة الف درىم والنحلة مائة الف دينار ومل حيسن اف يعقد التزويج فعقده ابن ايب موسى") 

ىذا النص اف ىناؾ طرؼ اخر يف اؼبصاىرة وىو القاضي اػبرقي  الذي مل تكن   (، يبدو من خالؿٖٕ٘،ص٘،جٖٕٓٓ
طريقة عقده للزواج وتفاصيل االتفاؽ قد انلت إستحساف من كاف وكيال البنة انصر اغبمداين، فضال عن اػبليفة اؼبتقي 

اسيم العقد، يف حُت مت اصالح االمر اذ وجعل " الِصداؽ والِنحلة واحد" امراً ال حيقق اؼبراد او ما مت االتفاؽ عليو قبل مر 
( ، كذلك ذكر ابن االثَت  تلك ٖٕ٘، ص٘، جٖٕٓٓ"مل حيسن اف يعقد التزويج فعقده ابن ايب موسى") مسكويو،

الرواية مع ذكر  اؼببالغة يف اؼبهور قائال:" وفيها تزوج االمَت ابو منصور بن اؼبتقي هلل اببنة انصر الدولة بن ضبداف، وكاف 
( ولعل ىنا يقصد ابغبمل جهاز العروس ٙٚٔ،صٚ، مجٕٙٓٓؽ ألف ألف درىم واغبمل مائة الف دينار")الصدا

ومتطلبات حاجاهتا اػباصة ابلزفاؼ، وعليو فاف ىذا اعبهاز كاف دبواصفات خاصة من اؼبمكن اف يتحمل مبالغ كبَتة، 
عادة عقد ىذا الزواج قائال:" يف ربيع االخر... عقد لكن ليس دبقدار ما ورد يف ىذا الرواية، وايضا اورد ابن كثَت رواية ا

ابو منصور اسحاؽ بن اػبليفة اؼبتقي عقده على علوية بنت انصر الدولة بن ضبداف، على صداؽ مائة الف دينار والف 
(، ٕ٘ٓ،صٔٔ، جٕ٘ٓٓالف درىم، وويل العقد... ابو  عبدهللا دمحم بن ايب موسى اؽبامشي، ومل حيضر انصر الدولة")
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الحظ من ىذه الرواية اهنا ال زبتلف كثَتاً عن رواية ابن االثَت من حيث اؼببالغة واالرقاـ، لكنو قدـ اغبمل على الصداؽ ي
 ويبدو اف مصدره فيها ىو االخَت نفسو.

ـ( ذكر لنا مسكويو رواية توضح اؼبصاىرة اليت كانت بُت ايب تغلب بن ضبداف ُعدة ٜٓٚىػ/ٖٓٙويف سنة)   
ـ( اليت مل تذكر اؼبصادر اظبها  ٜٚٚ-ٜٚٙىػ/ٖٚٙ-ٖٙ٘ـ(،واحدى بنات عز الدولة البويهي)ٜٓٛػ/ىٜٖٙالدولة)ت

قائال:" ويف ىذه السنة ورد حاجب اليب تغلب بن ضبداف وىو عدة الدولة فعقدت مصاىرة بُت ايب تغلب إبحدى بنات 
ألربع سنُت حساب كل سنة ستة االؼ  عز الدولة خبتيار على صداؽ مائة الف دينار وجدد على ايب تغلب عقد اعمالو

(، يف حُت ذكرىا ابن االثَت بشكل ـبتلف ال ٜٖٚ، ص٘،جٖٕٓٓالف درىم ومائتا الف درىم وانفذت اليو اػبِلع")
يتقبلو العقل من حيث صغر سن العروس الف من اىم شروط الزواج ىو البلوغ ولعل التصحيف والتحريف يف نص ابن 

نعا ؼبا اشار اليو االخَت اذ قاؿ:" وفيها تزوج ابو تغلب بن ضبداف ابنة عز الدولة  البويهي وعمرىا االثَت قد يكوف تفسَتاً مق
ثالث سنُت على صداؽ مائة الف دينار، وكاف الوكيل يف قبوؿ العقد ااب اغبسن علي بن عمرو بن ميموف صاحب ايب 

ل ىذه الرواية الباحث ابسم اعبليب (، وقد قاـ بنقٕٖٛ-ٕٖٚ،صٚ، مجٕٙٓٓتغلب بن ضبداف، ووقع يف صفر" )
( بدوف  اي تعليق عليها، ويبدو اف سبب ىذه اؼبصاىرة اف أاب تغلب كاف لديو مشاكل ٖٕٙ،ص ٔ، جٖٕٔٓ)

وصراعات مع اخوتو ابراىيم  واغبسُت اللذاف ارادا اف يفتكا ابيب تغلب والتجأ اىل بغداد اليت كاف حاكمها الفعلي عز 
ـ( وقد ىراب من ايب تغلب بعد سبكنو من السيطرة على مناطقهم)ابن االثَت، ٜٚٚ-ٜٚٙىػ/ٖٚٙ-ٖٙ٘الدولة البويهي)

(، وقرقيسيا ٖٚ، صٖ، مجٕٔٔٓ( يف الرحبة وىي قرب الكوفة)ايقوت اغبموي،ٖٔٗ-ٖٓٗ، ٖٖٔ، صٚ،مجٕٙٓٓ
ىل اؼبوصل،  (، وعاد االخَت اٖٖٚ،صٗ، مجٕٔٔٓالواقعة على هنر اػبابور قرب رحبة مالك بن طوؽ)ايقوت اغبموي،

كما اف ىذه الرواية جسدت اؼبصاىرات وعالقتها ابألزمات السياسية واالقتصادية  اذ مت ذبديد التفويض اليب تغلب 
حسب رواية  مسكويو " وجدد على ايب تغلب عقد اعمالو ألربع سنوات حساب لكل سنة ستة االؼ الف درىم ومائتا 

 (. ٜٖٚ،ص٘،جٖٕٓٓالف درىم " 
-ٖٓٛصاىرات بُت اغبمدانيُت واالطراؼ االخرى، اذ قاـ ابو علي بن مرواف الكردي صاحب داير بكر)واستمرت اؼب    

ـ( ٜٚٙ-ٜ٘ٔىػ/ٖٙ٘-ٖٖٓـ( خبطبة ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة اغبمداين)ٜٜٚ-ٜٜٓىػ/ٖٚٛ
 ٕٙٓٓعاصمة لو )ابن االثَت، ودفع ؽبا مهرا بلغ مائيت الف درىم، فأتتو من حلب فعـز على زفافها آبمد اليت ازبذىا

(، والطريف يف ىذه اؼبصاىرة اليت مل ٜٚ-ٜٙ،صٜٜٓٔ؛غندور،ٕٛٛ،صٔ،جٜٔٚٔ؛السامر،٘ٗٗ-ٗٗٗ،صٚ،مج
ـ(خطيب ٜٗٛىػ/ٖٗٚتتمم اف العروس كانت غَت راغبة يف مثل ىذا االرتباط غَت اف خاطبتها وىي بنت ابن نباتة )ت

بالد ابيك وجدؾ وستكونُت ملكة داير بكر، وكانت االمَتة اغبمدانية سيف الدولة نصحتها اف ال ذبزع فانك قد ملكت 
قد سبلكها اػبوؼ حُت ظبعت صوات خارج اػبيمة ينذر ابف ىذا الزواج لن يتم واف العروس سوؼ 

( اذ اغتيل ابن مرواف على يد شخص يدعى ٜٙٔ/ٗ؛ ابن تغري بردي، ) د/ت(، جٗٚ-ٖٚ،صٜٜ٘ٔتًتمل)الفارقي،
(، وخلف ابن مرواف اخوه ٜٚ-ٜٙ،ٜٜٓٔ؛ غندور،٘ٗٗ-ٗٗٗ،صٚ، مجٕٙٓٓالزواج)ابن االثَت، ابن دمنة ومل يتم
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ابو منصور الذي تلقب دبمهد الدولة يف حكم ميافارقُت واعاد خطبة )ست الناس( بنفس اؼبهر الذي دفعو ؽبا اخوه 
،ص ٔ،جٜٔٚٔ؛ السامر،ٕ٘ٗ-ٕٗٗ،صٚ، مجٕٙٓٓـ()ابن االثَت،ٜٜٚىػ/ٖٚٛوتزوجها فعال وكاف ذلك سنة)

وكاف مقدار اؼبهر  ( وكاف سبب ىذه اؼبصاىرة ىو ؿباولة لضم اغبمدانيُت وانصارىم العرب ربت جناحيو،ٜٕٛ-ٕٛٛ
 مائيت الف درىم.

ولعل ما ورد يف النص اعاله على لساف ابنة ابن نباتة من اف )ست الناس( سوؼ سبلك داير بكر، يفسر اف تلك    
ذات طابع سياسي ابمتياز اكثر  من كوهنا مهورًا طبيعية دبا تعارؼ عليو الناس، يف حُت اؼبهور كانت جزءًا من اتفاقات 

ـ( ابف )ست الناس( قد ٔٙٔٔىػ/ٚٚ٘قبد السرد التارخيي القصصي يف ىذه الرواايت السيما ما ذكره  الفارقي )ت
 ت ذلك العصر.ظبعت صوات من خارج  خيمتها يشَت دبوت خاطبها االوؿ، وكل ما سبق متداوؿ يف ادبيا

 :م(4295-992هـ/489-382اثلثا: ادلهور يف عصر الدولة العقيّلية)
كانت الدولة اغبمدانية منهكة بعد وفاة امَتىا انصر الدولة اغبمداين والنزاع بُت اوالده على اغبكم، فضال عن غارات     

لت للعقيليُت السيطرة على اؼبوصل الرـو من الشماؿ وىجـو البويهيُت على اؼبوصل من اعبنوب، كل ىذه االوضاع سه
ـ(، ومن اجل تقوية مكانتهم يف اغبكم حاولوا اغبصوؿ على رضا ٜٜٓىػ/ٖٓٛوقبحوا يف الوصوؿ اىل السلطة وذلك سنة)

-ٜٖٔاػبالفة العباسية والبويهيُت على حد سواء منذ البداية، وابلتايل عقدت مصاىرة بُت معتمد الدولة قرواش بن اؼبقلد)
ـ(على ابنتو جبارة على مهر مقداره ٕ٘ٓٔ-ٕٔٓٔىػ/ٙٔٗ-ٖٓٗـ( وسلطاف الدولة البويهي)ٜٗٓٔ-ٓٓٓٔىػ/ٔٗٗ

ـ(، بدليل ما ذكره ابن اعبوزي قائال:" ويف ىذا السنة عقد سلطاف الدولة ٚٔٓٔىػ/ٛٓٗطبسوف الف دينار وذلك سنة)
(، ويبدو اف سبب اؼبصاىرة  ٕٙٔ،ٗٔ،جٕٕٔٓعلى جبارة بنت قرواش بن اؼبقلد بصداؽ مبلغو طبسوف ألف دينار")

كسب ود البويهيُت وتقوية نفوذ قرواش الذي عرؼ بواقعيتو وسياستو ومن الرجاؿ الذين كاف ؽبم أثر كبَت يف الدولة 
(، وىذا ما جعلو   قد امتاز دبكانة كبَتة  ٓٚٗ،صٗ،جٜٜٛٔالعقيلية اذ استمر حكمو حوايل طبسُت سنة) ابن خلكاف،

تتجو كبوه، اذ مت عقد مصاىرة بُت االخَت ونصر الدولة بن مرواف الكردي صاحب داير  جعلت انظار حكاـ االطراؼ
ـ( الذي حرص على بناء عالقات خارجية متوازنة، فكسب ود الدوؿ اجملاورة ٔٙٓٔ-ٔٔٓٔىػ/ٖ٘ٗ-ٔٓٗبكر)

ركزه السياسي)ابن واحًتامها وذبنب التحالفات اؼبتعادية فاستعاف بعالقات اؼبصاىرة لتامُت سالمة بالده وتعزيز م
(، فقد اورد ابن االثَت ما يؤكد ذلك قائال: "تزوج من بنات ٖٗ، صٜٜٓٔ؛ غندور،ٚٛٔ،صٔ،جٜٜٛٔخلكاف،

(، فتم عقد قرانو من السيدة بنت شرؼ الدولة العقيلي، وقد ذكر الفارقي اف ىذه ٖٙ٘،صٛ،جٕٙٓٓاؼبلوؾ صبلة")
 جانب القصر دارًا وبستااًن واكرمها غاية ـ( وبٌت ؽبا اىلٜٔٓٔىػ/ٓٔٗاؼبصاىرة كانت قد سبت سنة)

يف احداث  (، لكن ىذه اؼبصاىرة مل يكتب ؽبا اف تستمر، اذ اورد ابن االثَتٕٔٔ،صٜٜ٘ٔاالكراـ)
ـ( عند حديثو عن عالقة قرواش مع نصر الدولة بن مرواف  قائال:" حدثت نفرة كاف سببها اف نصر ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗسنة)

اش، فآثر عليها غَتىا، فأرسلت اىل ابيها تشكو منو، فأرسل يطلبها إليو، فسَتىا فأقامت الدولة كاف قد تزوج ابنة قرو 
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ابؼبوصل... فأرسل اىل نصر الدولة يطلب منو صداؽ ابنتو وىو عشروف الف دينار، ويطلب اعبزيرة لنفقتها ويطلب 
 (.ٚٛٔ،صٛ،جٕٙٓٓستقر حاؿ")نصيبُت ألخيو بدراف وحيتج دبا اخرج بسببها وترددت الرسل بينهما يف ذلك فلم ي

والذي يبدو من خالؿ ىذا النص اف سبب ىذه اؼبصاىرة يف حاؿ قباحها كاف اؽبدؼ منها التوافق بُت القوى احمللية      
، كما مت ربديد مقدار اؼبهر اؼبايل وىو عشروف الف اجملاورة، ويف حاؿ فشلها مل تستقر االوضاع فيما بينهم وىذا ما حصل

دينار والعيٍت ىو اغبصوؿ على بعض اؼبناطق، يف حُت اف اسًتجاع اؼبهر يؤكد دبا ال يقبل الشك ما ديكن اف نسميو 
يطها ابؼبهور السياسية اػباضعة التفاقات تتجاوز يف مقدارىا وشروطها اتفاقات اؼبصاىرات العامة او حىت اػباصة يف ؿب

 اعبغرايف، وابلتايل فاف التسوايت السياسية قد توظف اؼبهور يف مفرداهتا.
 م(:4427-4295هـ/524-489رابعاا: ادلهور يف عهد ولة احلكام السالجقة)

ـ(، ونالحظ ٕٚٔٔ-ٜ٘ٓٔىػ/ٕٔ٘-ٜٛٗبعد ضعف الدولة العقيلية حكم اؼبوصل والة اغبكاـ السالجقة )       
ثت يف ىذا العهد مل تذكر فيها اؼبهور ومقدارىا مثل زواج االمَت جاويل سقاوة حاكم أغلب اؼبصاىرات اليت حد

؛ ابن ٕٔ،صٜ،مجٕٙٓٓـ( من اخت برسق) ابن االثَت، ٛٓٔٔ-ٙٓٔٔىػ/ٕٓ٘-ٓٓ٘اؼبوصل)
(، ولعل السبب يف ذلك، إما لقلة اؼبهور او اف حكم الوالة  السالجقة يف اؼبوصل كاف حكماً ٖٓٔ،صٜٙٛٔالعربي،
يقارب االربعُت سنة، فضاًل عن اهنا مصاىرات داخلية يف ؿبيط جغرايف واحد، ويف طبقة متساوية من حيث اؼبكانة  قصَتاً 

وذات طابع عسكري أقرب اىل اؼبصاىرات الطبيعية، اكثر من كوهنا مصاىرات سياسية ربدد العالقة بُت القوى اؼبتجاورة، 
ـ( اذ كاف جاويل ٙٓٔٔىػ/ٕٓ٘اف ؽبا دور كبَت يف احداث سنة)واعبدير ابلذكر اف مصاىرة جاويل من اخت برسق ك

ـ(، غَت اف سياستو ذباه االخَت سرعاف ٛٔٔٔ-٘ٓٔٔىػ/ٗٔ٘-ٔٓ٘ينفذ اوامر السلطاف السلجوقي دمحم بن ملكشاه)
ا جعل ما تغَتت، وبلغ من تدىور العالقة بينو وبُت السلطاف دمحم اىل حد امتنع فيو جاويل عن تنفيذ اوامر السلطاف، فب

استمراره حبكم اؼبوصل امرا صعبا، اذ امر السلطاف عساكره ابلتوجو اىل اؼبوصل، فًتؾ جاويل اؼبوصل وترؾ زوجتو واسكنها 
القلعة ومعها الف وطبسمائة فارس من الًتؾ، اذ اورد ابن االثَت ىذه اغبادثة قائال: "وصادرت زوجتو من بقي ابلبلد 

(، كما اوردىا ابن العربي قائاًل:" اما امرأة جاويل اليت ظلت يف ٕٗٔ،صٜج،مٕٙٓٓوعسفت نساء اػبارجُت عنو")
 (. ٖٓٔ،صٜٙٛٔاؼبوصل فقد اهبظت االىايل ابلضرائب")

ـ( بنت جاويل ٔٙٔٔىػ/ٚ٘٘يف حُت ىناؾ مصاىرات ذكر فيها مقدار اؼبهر مثل زواج زمرد خاتوف صفوة اؼبلوؾ)ت   
ـ( وكاف مهرىا ٖٔٔٔ-ٕٛٔٔىػ/ٕٙ٘-ٕٕ٘ صاحب مدينة دمشق)صاحب اؼبوصل من اتج اؼبلوؾ بوري بن طغتكُت

(، ويبدو اف مقدار اؼبهر يف ىذه الرواية كاف نقدايً وعينياً  وىو نسبياً ٖٙ٘،صٕٕٓٓاربعُت الف دينار وربف) العمري، 
صل يف ديكن قبولو، السيما واف دمشق ؽبا مكانتها واف حكامها من اؿ طغشكُت كانوا ؿبل اىتماـ كل من حكم اؼبو 

 ذلك العصر. 
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 م(:4262-4427هـ/662-524خامساا: ادلهور يف عصر الدولة الزنكية) -
لقد ظهرت الدولة الزنكية على انقاض حكاـ الوالة السالجقة يف اؼبوصل اذ توىل عماد الدين زنكي اؼبوصل      
طرتو على بعض ـ( كذلك توسع يف سيٕٛٔٔىػ/ٕٕ٘ـ(وامتد نفوذه خارجها فضم حلب سنة)ٕٚٔٔىػ/ٕٔ٘سنة)

مناطق بالد الشاـ، يف حُت بقيت دمشق خارج نفوذه وظل حكامها يف حالة مواجهة معو، وابلتايل فاف وجود مصاىرات 
يف مثل تلك االجواء ذات أثر كبَت على عالقة اؼبوصل مع ؿبيطها اعبغرايف واصبحت الفرصة مواتية لعماد الدين زنكي بعد 

الد الشاـ واعبزيرة لتكوف جبهة واحدة قوية تستطيع مواجهة الصليبيُت، وذلك بسبب اعتالئو العرش اف يقـو بتوحيد ب
ادراكو اف قوة مدينة اؼبوصل لوحدىا غَت كافية ؽبذه اؼبواجهة، ومن أجل ربقيق اىدافو تلك عمل عماد الدين زنكي على 

حقيتها يف السيطرة على ـ( اذ تزوج من ابنتو اليت ادعت أٖٔٔ-ٜ٘ٓٔىػ/ٚٓ٘-ٜٛٗمصاىرة صاحب حلب رضواف)
(، ٖٚ-ٖٙ،صٖٜٙٔصبيع فبتلكات والدىا يف حلب، وقد كبج زنكي يف االستيالء على حلب ابسم زوجتو)ابن االثَت، 

ويالحظ اف مقدار اؼبهر مل يذكر وذلك لعدة احتماالت منها إما لكوف اؼبهر اثنوايً، وؽبذا مل تذكره اؼبصادر التارخيية اليت 
ـ(، ٕٛٔٔىػ/ٕٕ٘اف اؽبدؼ من الزواج  كاف ىدفًا سياسيًا وىو سيطرة زنكي على حلب سنة ) ذكرت ىذه الزجية، او

وبقيت ربت حكمو، ومن بعده ابنو نور الدين ؿبمود، وابلتايل كاف ىدؼ ىذه اؼبصاىرة قياـ وحدة بُت اؼبوصل وحلب 
 (.ٛٔٔ، صٜٛٛٔواستمرت لفًتات طويلة)علي، 

ـ(، وذلك ٕٔٔٔ-ٜٜٓٔىػ/ٙٓ٘-ٖٜٗبنت صاحب خالط سكماف القطيب) كما تزوج عماد الدين زنكي من       
(، ومل يذكر ٜٛ-ٛٛ،صٜٜٜٔـ(اذ توجو اىل القلعة مع كبار حاشيتو لكتابة اؼبهر)ابن منقذ،ٖٖٔٔىػ/ٕٛ٘يف سنة)

ت ذباور مقدار اؼبهر ويبدو اف اؽبدؼ ىو كسب حليفا جديدا لضم اؼبناطق القريبة من ارمينية السيما اف ىذه االمارة كان
(، او يكوف مقدار اؼبهر ىو اغبصوؿ على بعض ٜٚ، صٜ٘ٛٔاعدائو يف داير بكر ومناطق اعبباؿ الكردية)خليل، 

اؼبناطق واؼبدف مثل ما حصل يف زجية عماد الدين زنكي من اـ شهاب الدين ؿبمود االمَت الصغَت الذي كاف ربت 
(، وكانت اؼبراسالت ٕ٘ٚ، صٜٗٛٔويل وارملة بوري) برجاوي، وصايتها وىي اػباتوف صفوة اؼبلك زمردة ابنة االمَت جا

ـ( وكاف من شروط ىذا الزواج ٖٛٔٔىػ/ٕٖ٘قد ترددت يف شأف ىذا الزواج، الذي وافق عليو الطرفُت، ومت الزفاؼ سنة)
وزير  اف تتنازؿ العروس عن مدينة ضبص لزنكي، ومت ذلك ابلفعل وتسلمها االخَت وكاف على واليتها معُت الدين انر

شهاب الدين الذي عوضو عماد الدين زنكي عنها حبصن بعرين واقامو انئبا عنو يف ضبص نفسها، وىكذا أ شبر زواجو 
ابػباتوف صفوة اؼبلك ابلسيطرة على ضبص مع قلعتها وضبلت اػباتوف اليو، ويبدو اف ىذا الزواج كاف من اجل مصاحل 

بن االثَت قائال:" وامنا ضبلو على التزوج  هبا ما رأى من ربكيمها يف دمشق سياسية  بدليل انو مل يستمر، وىذا ما صرح بو ا
 (،ٖٔٓ،/ٜ،ٕٙٓٓفظن انو ديلك البلد ابالتصاؿ إليها فلما تزوجها خاب أملو ومل حيصل على شيء فأعرض عنها")

و على شروط سياسية وليس ويبدو اف ىذه الزجية كانت مشروعاً سياسياً ابمتياز يف الوقت الذي طغت رواية ابن االثَت حول
ىناؾ ما يشَت اىل جانب اجتماعي او مقدار اؼبهر وتفاصيلو من مراسيم الزواج وبقيت دمشق بعيدة عن سيطرتو على 
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ـ( )ابن االثَت، ٚٗٔٔىػ/ٔٗ٘(، ومل يتمكن من ربقيق املو اذ قتل سنة )ٖٕٔ، صٜٛٛٔالرغم من ؿباولتو) علي، 
 (.  ٗٚ، صٖٜٙٔ

ن اؼبصاىرات اليت عقدت بعد وفاة عماد الدين زنكي ومل تصلنا منها معلومات حوؿ اؼبهر ومقداره وىناؾ الكثَت م     
ـ( تزوج سيف الدين غازي ٜٗٔٔىػ/ٗٗ٘يف سنة) ،وما يتعلق دبراسيم جهاز العروس منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر

-ٙٔ٘حساـ الدين سبراتش) ـ( من اػباتوف بنت  صاحب ماردينٜٗٔٔ-ٙٗٔٔىػ/ٗٗ٘-ٔٗ٘االوؿ صاحب اؼبوصل)
ـ( وجهزت اػباتوف وسَتت اليو، فوصلت اىل اؼبوصل وىو مريض وقد أشرؼ على اؼبوت، فتويف ٜٗٔٔ-ٕٕٔٔىػ/ٚٗ٘

ـ(، "فكاف اوالد اؼبلوؾ ٜٙٔٔ-ٜٗٔٔىػ/٘ٙ٘-ٗٗ٘ومل يدخل هبا، فلما تويف تزوجها اخوه اؼبلك قطب الدين مودود)
ا زواج عماد الدين زنكي بن قطب الدين صاحب سنجار من بنت نور (، وايضٜٔ-ٜٓ، صٖٜٙٔمنها")ابن االثَت، 

(،  كما تزوج ابن سيف الدين غازي االوؿ صاحب اؼبوصل من ابنة عمو ٙٗٔصٖٜٙٔالدين ؿبمود زنكي )ابن االثَت، 
ـ( زوج نور الدين زنكي ابنتو اىل ابن اخيو سيف الدين ٓٚٔٔىػ/ٙٙ٘(،ويف سنة)ٕٜ،صٖٜٙٔقطب الدين مودود)

كما تزوج عز الدين مسعود صاحب  (،ٖٛٓ،صٖ،جٜٜٚٔـ() اليافعيٓٛٔٔ-ٜٙٔٔىػ/ٙٚ٘-٘ٙ٘ي الثاين)غاز 
ـ( صاحب حلب بعد ٔٛٔٔ-ٗٚٔٔىػ/ٚٚ٘-ٜٙ٘ـ( من اـ اؼبلك الصاحل اظباعيل)ٔٛٔٔىػ/ٚٚ٘اؼبوصل بعد سنة)

هور، وردبا يعود ذلك اىل (، ويبدو اف اؼبؤرخُت مل يتطرقوا اىل مقدار اؼبٜٕٔ، صٓٔ،جٕٙٓٓوفاتو وسفرىا اىل اؼبوصل)
إضفاء الصبغة السياسية لتلك اؼبصاىرات اليت جرت بُت افراد االسرة اغباكمة لتعزيز الثقة اؼبتبادلة فيما بينهم، وكاف ؿبل 
 اىتمامهم ىو اظهار طبيعة العالقات مع القوى اجملاورة للموصل أكثر من اىتمامهم ابعبوانب التفصيلية لتلك اؼبصاىرات .

لك اغباؿ ابلنسبة للمصاىرات اليت سبت بُت الزنكيُت وااليوبيُت، مل تذكر فيها مقدار اؼبهور مثل زواج اؼبلك وكذ   
ـ( من االاتبكية اخت صاحب اؼبوصل نور الدين ارسالف شاه ٖٕٚٔ-ٕٔٓٔىػ/ٖ٘ٙ-ٜٛ٘االشرؼ بن اؼبلك العادؿ)

اؼبؤرخُت)سبط ابن  ( حسب رواايتٖٕٓٔىػ/ٓٓٙـ( وذلك سنة)ٕٓٔٔ-ٖٜٔٔىػ/ٚٓٙ-ٜٛ٘االوؿ)
( ، وايضا الزواج الثاين ٖٙٚ، ٖ،جٜٜٚٔ؛ اليافعي،ٕٕٕ،صٕٕ،جٕٔٓٓ؛ الذىيب،ٖٙٔ،صٕٕ،جٖٕٔٓاعبوزي،

ـ( )ابن ٜٔٔٔىػ/٘ٓٙللملك االشرؼ اببنة صاحب اؼبوصل نور الدين ارسالف شاه وكاف ذلك يف سنة )
اليوبيُت من اجل توثيق العالقات بُت الطرفُت ( ، ويبدو اف ىذه اؼبصاىرات بُت الزنكيُت واٖٛٗ، صٓٔ،جٕٙٓٓاالثَت،

 (.ٜٗٔ، االيوبيوف، صٖٛٔ-ٕٛٔبشكل اكرب )اعبميلي، ص
كما استمر نور الدين ارسالف شاه االوؿ بتعزيز عالقاتو مع القوى اجملاورة اذ ذكر ابن العربي انو قاـ يف السنة         

ـ(  وعماد الدين من  بنيت  اؼبلك مظفر ٕٛٔٔ-ٕٓٔٔىػ/٘ٔٙ-ٚٓٙنفسها بتزويج ولديو ومها عز الدين مسعود)
 (.ٜٕٗ، صٜٙٛٔالدين كوكربي صاحب اربل دوف  ذكر مقدار اؼبهور لتلك اؼبصاىرات) ابن العربي،

ويالحظ فبا سبق اف ىذه اؼبصاىرات مل تكن سوى تعزيزاً للعالقات ما بُت األيوبيُت الذين بدوا كأسرة حاكمة صاعدة   
ية اغباكمة اليت بدأ الًتاجع الواضح يف مكانتها وابلتايل فاف األيوبيُت كانوا يبحثوف عن مصاىرات شغلت ؿبل االسرة الزنك

قد تؤدي اىل مساواهتم مع الزنكُت، الذين كانوا يبتغوف السالمة من خطر األيوبيُت من خالؿ عقد تلك اؼبصاىرات، 
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التوافق والوصوؿ اىل اؼبكانة االجتماعية اىتماـ  وعليو مل تكن اؼبهور ضمن حساابت الطرفُت بقدر ما كانت تبحث عن
الطرفُت، كما يبدو اف بعض  اؼبؤرخُت مل يهتموا بذكر تفاصيل اعبوانب االجتماعية لتلك االسر اغباكمة، يف حُت يالحظ 

الدين  اف القسم اآلخر من اؼبؤرخُت اوردوا لنا مقدار اؼبهور وتفاصيلها  من خالؿ اؼبصاىرات  اليت سبت يف عهد بدر
ـ( اذ قاـ االخَت بتزويج ابنتو من ؾباىد الدين ايبك اؼبعروؼ ابلدويدار ٜٕ٘ٔ-ٕٖٕٔىػ/ٚ٘ٙ -ٖٓٙلؤلؤ)

(، اذ اورد ابن الفوطي ذلك  ٘ٙٗ،ٕ،جٜ٘ٚٔ؛ الغساين،ٕٚٙ،صٜـ( )الصفدي،د/ت،جٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙالصغَت)ت
ن صبادى االخرة وبصداؽ مبلغو ـ( بقولو:" وكاف العقد يـو السبت الثامن عشر مٖٕٗٔىػ/ٕٖٙيف احداث سنة )

عشروف الف دينار وكتب كتاب الصداؽ يف ثوب اطلس ابيض، وكاف العقد يف دار الوزير، حبضرة قاضي القضاة وانئبو") 
ـ( اذ وصلت العروس اىل دار زوجها ونثر عليها خادـ زوجها الف ٖٕٙٔىػ/ٖٗٙ( ومت الزفاؼ يف سنة)ٔٗ، صٜٚٛٔ

عرسا ما شهد مثلو وخلع عليو اػبليفة، ومشى  يف ركابو االمراء والوزراء أبلوية اؼبلك، واعطى  دينار عند دخوؽبا الدار وكاف
(، ويالحظ اف ىذه الرواية ؽبا امهية كبَتة من حيث تفاصيلها وموضوعها، ٔ٘ص ٜٚٛٔانواع كثَتة وربفا)ابن الفوطي،

وىي السنة اليت توقف فيها ابن االثَت عن ( ٖٕٓٔىػ/ٕٛٙالسيما انو مل قبد من يؤرخ للموصل واحداثها بعد سنة )
 تدوين اخبار ىذه اؼبدينة يف كاملو.

 اخلامتة: 
اوال: اخذت الدراسات االجتماعية جانبا مهمًا من مفردات اغبضارة العربية االسالمية، يف حُت مل قبد ما يقدـ صورة 

كاف تركيز معظم اؼبصادر التارخيية على اؼبضامُت   واضحة عن االسرة العربية واالسالمية وجوانب حياهتا اليومية، وابلتايل
 السياسية واالدارية والعلمية واالقتصادية.

اثنياً: اف الًتاث االسالمي على الرغم من تفاصيل مادتو، إال أنو مل يتم  رصد كتااب خاصا عن اؼبهور او موضوعها على 
 ناولت بعض التفاصيل الشرعية للمهر ووجوبو.حَد علمنا، بل يف احسن اغباالت ىناؾ ابواب يف كتب الفقو قد ت

اثلثاً: يالحظ اف اؼبهور اليت كانت من شروط وأعراؼ الزواج، قد ربولت اىل وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية من خالؿ 
 مصاىرات االسر اغباكمة اؼبتجاورة، وابلتايل فاف توظيفها قد خيرج يف كثَت من االحياف عن الطابع االجتماعي.

يكن ىناؾ مقدار اثبت للمهور لبنات االسر اليت حكمت اؼبوصل كالدولة اغبمدانية، والعقيلية، والزنكية، بل   رابعا: مل
 كانت مرىونة بطبيعة العالقة وظروفها بُت االسر اغباكمة اؼبتصاىرة واجملاورة ؽبا.

ا، اذ قبد اف الدولة اغبمدانية خامساً: ىناؾ تباين يف اؼبعلومات اليت وردت يف اؼبصادر حوؿ مقدار اؼبهور وتفاصيله
والعقيلية كانت النصوص فيها وافرة بشكل نسيب، يف حُت تكاد تنعدـ النصوص يف مدة حكم الوالة السالجقة، فبا يشَت 
اىل عدـ وجود تفاصيل حوؿ مقدار اؼبهور للعقود الثالثة اليت حكم فيها الوالة السالجقة، ابؼبقابل قبد اف يف عهد بدر 

 تفاصيل كثَتة حوؿ اؼبهور ومراسيمها. الدين لؤلؤ
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سادساً: توصل البحث اىل اف ىناؾ بعض اؼبصادر التارخيية اىتمت بذكر اخبار اؼبهور واؼبغاالة يف تفاصيلها من ابب  
اظهار اػبرب التارخيي اؼبميز ذات اؼبضموف النادر، والذي ينتج عنو عربة لألسر اغباكمة يف اؼبوصل خالؿ مدة البحث  

 .كنموذج
 قائمة ادلصادر وادلراجع: 

 القران الكرمي
ـ(، التاريخ ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙ(،)تٖٜٙٔابن االثَت، علي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،)-ٔ 

 الباىر يف الدولة االاتبكية ابؼبوصل، ربقيق: عبد القادر اضبد طليمات، القاىرة: دار الكتب اغبديثة.
ـ(، الكامل يف ٕٖٕٔىػ/ٖٓٙ(،)تٕٙٓٓلي بن ايب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن عبد الواحد،)ابن االثَت، ع -ٕ

 ، ربقيق: ابو الفداء عبدهللا القاضي ود. دمحم يوسف الدقاؽ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٗالتاريخ،ط
،القاىرة:دار ٔصحيح البخاري، ط ـ(،ٜٙٛىػ/ٕٙ٘(،)تٖٜٙٔالبخاري، ابو عبد هللا دمحم  بن اظباعيل بن ابراىيم،)-ٖ

 البياف اغبديث.
 ،بَتوت: دار االفاؽ اعبديدة.ٔ(، اغبروب الصليبية يف اؼبشرؽ،طٜٗٛٔبرجاوي، سعيد اضبد،) -ٗ
 (، دار الكتب العلمية.ٜٕٓٓ،)لبناف:ٕالربكيت، اؼبفيت السيد دمحم عميم، التعريفات الفقهية،ط -٘
 اسن، النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرةابن تغري بردي، صباؿ الدين ابو احمل -ٙ
 (، دار الرشيد للنشر.ٜٔٛٔؿبمود ايسُت اضبد، االيوبيوف يف مشاؿ الشاـ واعبزيرة،)العراؽ: التكرييت،-ٚ
، وضع ٕـ(، الفرج بعد الشدة،طٜٜٗىػ/ٖٗٛ(،)تٕٔٔٓالتنوخي، ابو علي احملسن بن علي بن دمحم بن ايب الفهم،)-ٛ

 سامي اعبندي، بَتوت: دار الكتب العلمية. حواشيو: عبد الكرمي
 ،دىوؾ: مؤسسة كرابف.ٔ(، القبائل والزعامات القبلية الكردية يف العصر الوسيط،طٕٚٓٓتوفيق، زرار صديق،) -ٜ

ـ(، يتيمة الدىر يف ؿباسن اىل ٖٚٓٔىػ/ٜٕٗ(،)تٜٜٚٔالثعاليب، ايب منصور عبد اؼبلك بن دمحم بن اظباعيل،)-ٓٔ
 دار الكتب العلمية. ، بَتوت:ٔالعصر،ط

(، حوليات اؼبوصل منذ الفتح االسالمي حىت هناية القرف التاسع ٖٕٔٓاعبليب، بساـ ادريس،) -ٔٔ
 ،اؼبوصل:منشورات مكتبة اعبيل العريب.ٔعشر،ط

 (،دولة االاتبكة يف اؼبوصل بعد عماد الدين، بَتوت: دار النهضة العربية.ٜ٘ٚٔاعبميلي، رشيد،) -ٕٔ
ـ(،اؼبنتظم يف اتريخ اؼبلوؾ ٕٓٓٔىػ/ٜٚ٘(،)تٕٕٔٓابو الفرج عبد الرضبن بن علي بن دمحم) ابن اعبوزي، -ٖٔ

 ، ربقيق: دمحم عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٖواالمم،ط
يف  رمنشو  ـ، حبثٖٔ-ٓٔىػ/ٚ-ٗ(، اؼبصاىرات السياسية يف اؼبوصل ما بُت القرنُت ٕٕٔٓضبيد، مها سعيد،)-ٗٔ

 .ٖٛٗ-ٕٖٓ،صٔ(،جٜٗ،ع)ٕٔ( مججملة الدراسات التارخيية واحلضارية)
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ـ(، وفيات االعياف وانباء ٕٕٛٔىػ/ٔٛٙ(،)تٜٜٛٔابن خلكاف، ابو العباس اضبد بن دمحم بن ابراىيم بن ايب بكر،)-٘ٔ
 العلمية.،حقق اصولو: د. يوسف علي طويل ود .مرمي قاسم طويل، بَتوت: دار الكتب ٔأبناء الزماف،،ط

 (،عماد الدين زنكي، اؼبوصل: مطبعة الزىراء اغبديثة.ٜ٘ٛٔ) ،خليل، عماد الدين -ٙٔ
، ربقيق: د. ٔٔـ(، سَت اعالـ النبالء،طٖٗٚٔىػ/ٛٗٚ(،)تٕٔٓٓالذىيب، مشس الدين دمحم بن اضبد بن عثماف) -ٚٔ

 . ٕٕبشار عواد معروؼ ود. ؿبيي ىالؿ السرحاف، لبناف: مؤسسة الرسالة،ج
 ،اؼبدينة اؼبنورة: مكتبة العلـو واغبكم.ٔ(،غالء اؼبهور واالحتساب عليو،طٜٜٙٔلرحيلي، اضبد ربيع جابر،)ا -ٛٔ
 ، بغداد: مطبعة االدياف.ٔ(، الدولة اغبمدانية يف اؼبوصل وحلب،طٜٔٚٔالسامر، فيصل،) -ٜٔ

ـ(،مرآة ٕٙ٘ٔىػ/ٗ٘ٙ)ت(،ٖٕٔٓسبط ابن اعبوزي، مشس الدين ابو اؼبظفر يوسف بن قزاغلي بن عبد هللا،)-ٕٓ 
 .ٜٔ، ربقيق: دمحم انس وكامل دمحم، سوراي: الرسالة العاؼبية.جٔالزماف يف تواريخ االعياف،ط

ـ(،الوايف ابلوفيات، ربقيق: اضبد األرانؤوط  ٕٖٙٔىػ/ٗٙٚالصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك،)د/ت(،)ت -ٕٔ
 وتركي مصطفى، بَتوت:،دار احياء الًتاث العريب. 

ـ(،اخبار الراضي ابهلل واؼبتقي هلل، عٍت بنشره: ىيورث. ٜٙٗىػ/ٖٖ٘(،)تٜٜٚٔويل، ابو بكر دمحم بن حيِت،)الص -ٕٕ
 ،بَتوت: دار اؼبيسرة.ٕدف،ط

ـ(، اخبار الدوؿ ٕٙٔٔىػ/ٖٔٙ(،)تٕٔٓٓابن ظافر االزدي، صباؿ الدين ابو اغبسن علي بن منصور،)-ٖٕ
 ثقافة الدينية.،ربقيق:علي عمر، القاىرة: مكتبة الٔاؼبنقطعة،ط

ـ(، اتريخ الزماف، نقلو اىل ٕٙٛٔىػ/٘ٛٙ(،)تٜٙٛٔابن العربي، غريغوريوس ابو الفرج بن اىروف اؼبلطي،) -ٕٗ
 العربية: االب اسحاؽ ارملة، بَتوت: دار اؼبشرؽ.

 ،القاىرة:دار الفكر العريب..ٔ(،الزواج السياسي يف عهد الدولة العباسية،طٜٛٛٔعلي، وفاء دمحم،)-ٕ٘
ىػ(، الروضة الفيحاء يف تواريخ النساء، ربقيق: حساـ ٕٖٕٔ(،)تٕٕٓٓالعمري، ايسُت بن خَت هللا اػبطيب،) -ٕٙ

 ، بَتوت: مؤسسة الكتب الثقافية.ٔرايض عبد اغبكيم،ط
ـ(،العسجد اؼبسبوؾ واعبوىر احملكوؾ يف طبقات اػبلفاء ٓٓٗٔىػ/ٖٓٛ(،)تٜ٘ٚٔالغساين،اظباعيل بن العباس،)-ٕٚ

 يق: شاكر ؿبمود عبد اؼبنعم، بغداد: دار البياف.واؼبلوؾ، ربق
،بَتوت:دار الفكر ٔ(، اتريخ جزيرة ابن عمر منذ أتسيسها حىت الفتح العثماين،طٜٜٓٔغندور، دمحم يوسف،) -ٕٛ

 اللبناين.
ـ(،معجم مقاييس اللغة، ربقيق: عبد السالـ دمحم ٗٓٓٔىػ/ٜٖ٘(،)تٜٜٚٔابن فارس، ابو اغبسُت اضبد،) -ٜٕ

 بَتوت: دار الفكر.ىاروف؛ 
ـ(، اتريخ الفارقي، ربقيق: د. بدوي ٔٙٔٔىػ/ٚٚ٘(،)تٜٜ٘ٔالفارقي، اضبد بن يوسف بن علي بن االزرؽ،) -ٖٓ

 عبد اللطيف عوض، القاىرة: اؽبيئة العامة لشؤوف اؼبطابع االمَتية.
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اعبامعة والتجارب  ـ(،اغبوادثٖٕٖٔىػ/ٖٕٚ( ، )تٜٚٛٔابن الفوطي، كماؿ الدين ابو الفضل عبد الرزاؽ، )-ٖٔ
 النافعة يف اؼبائة السابعة، بَتوت: دار الفكر اغبديث.

ـ(،اؼبغٌت، ربقيق: د. عبد ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙ(، )تٜٜٚٔابن قدامة، موفق الدين ابو دمحم عبد هللا بن اضبد بن دمحم،)-ٕٖ
 ،الرايض: دار عامل الكتب.ٖهللا بن عبد احملسن الًتكي و د. عبد الفتاح دمحم اغبلو، ط

ـ(، صلة اتريخ الطربي منشور ضمن كتاب ذيوؿ اتريخ ٕٜٗىػ/ٖٖٔ(،)تٕٜٛٔالقرطيب، عريب بن سعد،) -ٖٖ
 ،القاىرة:دار اؼبعارؼ.ٕالطربي، ربقيق: دمحم ابو الفضل ابراىيم،ط

ـ(، البداية والنهاية، وثقو: علي دمحم معوض وعادؿ اضبد عبد ٕٖٚٔىػ/ٗٚٚ(،)تٕ٘ٓٓابن كثَت، ابو الفداء،) -ٖٗ
 ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٕجود،طاؼبو 

ـ(، ذبارب االمم وتعاقب اؽبمم، ربقيق: ٖٓٓٔىػ/ٕٔٗ(،)تٖٕٓٓمسكويو، ابو علي اضبد بن دمحم بن يعقوب،) -ٖ٘
 ، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٔسيد كسروي حساف،ط

ٖٙ- (، ،بَتوت:دار ٖرب،طـ(،لساف العٖٔٔٔىػ/ٔٔٚ(،)تٜٜٗٔابن منظور، ابو الفضل صباؿ الدين دمحم بن مكـر
 صادر.

ـ(، كتاب االعتبار، ٛٛٔٔىػػ/ٗٛ٘(، )تٜٜٜٔابن منقذ، مؤيد الدولة ابو اؼبظفر اسامة بن مرشد الشَتازي،)-ٖٚ
 (، دار الكتب العلمية.ٜٜٜٔ،)بَتوت:ٔط

ـ(، مرآة اعبناف وعربة ٖٙٙٔىػ /ٛٙٚ(، )تٜٜٚٔاليافعي، ابو دمحم عبدهللا بن اسعد بن علي بن سليماف، )-ٖٛ
 ،وضع حواشيو: خليل اؼبنصور، بَتوت: دار الكتب العلمية.ٔليقظاف يف معرفة ما يعترب من حوادث الزماف،،طا

، ربقيق: فريد ٕـ(، معجم البلداف، طٕٕٛٔىػ/ٕٙٙ(،)تٕٔٔٓايقوت اغبموي، شهاب الدين ابو عبد هللا،) -ٜٖ
 عبد العزيز اعبندي، لبناف: دار الكتب العلمية.

  
 

 
 

 


