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 لص دلا
طريففأول قومففطأوي املففمونؼبمففبالد وألففلو،ففمسهونعرففطصيلونظبثففموبففر ولقففد و دفف و  مفف ون ونص م ففطو

أوتول قو709ملفف/99طريأو،لوألمصكونؼبعمفريونؼبكىنول،دوزربف،لونصف يورفهبقويففموتوضببالفتونعيفال مسبد،ويف ،و
ن فففففط وألفففففط ونصمفففففم  ونعب فففففد ونعرطصمفففففوول وألفففففمويمفففففال و صعفففففط  ووأنصففففففالالونعيفففففمسألووصيرفففففطصيلو طريففففف

ونعرطصمد،.
  عوطريأوربطيطنًوتوج دبونعرطصيوتوآخروألضدقوجب وطمرقوأللوان د،ونحملفد ونعطبمفووببف و

عبالفتوألطي ف،وطريففأوميالفطون وان دف،ونؼبضفدقلوملف نونؼبدمفعونؼبالالدفهبوذببف وتونصفط رونصمدميفوونصف يوصصمفم وأل بمف و
نعيمسألوو ىتوي دطثموبب ونهنموممبط وبمكري،ويممهتوتو طبدمو ركف،ونصففالالونعيفمسألووأل  و،طني،ونصفالالو
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 أل   ف،ونرفرن وولفثفوو،دن،ف،ونعرفطصيو ألفالم ثفمول نكالمقوألمري وهبفمونغبكفمونؼبركفهبيو عرفطصيو، فدر وبمألف،
ربونؼبمبالنيويرب،ونع  مقو نصعبفدرو ألكف ثموألبمرروبب ونصمم  ونعب د ونعرطصمولومل نونؼبدمعولكم ونصع

فففروز نقوه صالفففتوصعفففط وإألفففلويفففثدص،ونصالالفففديلو نص  فففطنيفونصففف يوليفففثموتو طمصففف،وبالفففرونعيفففمسأوتونعرفففطصيو آخه
ومر  .

وأفبفففطلوألثالالفففتو صمفففد ر وببففف وطريفففولن ونعرفففطصيواترففففني،فففرزوه روطريفففأوأل ففف وببفففدرويديفففأو،فففلو
 إضفففمفالثموغبكالفففتوافففدنروجمرافففموألطي ففف،ونعبهبيفففر ونػبضفففرنبلو نيفففالالرونملالالفففمأونؼبفففرن، نيويفففف  ونؼبطي ففف،و فففىتوهنميففف،و
 كالثففموصيرففطصيلو وآقولألرملففمون ونؼبد ففطيلون ويففد ر نوببفف ونعرففطصيو،عففطول و ضففعدنوليففطيثموببفف وألفالففم و

ونعرطصيوطريأو نعبهبير ونػبضرنب.
،وكبففففري و  صففففكوص ريفففففموألففففلونصمففففم  ونعب ففففد ونص ففففر و نصعففففط  و مففففطول  ونؼبد ففففطيلوملفففف  ونؼب   فففف،ولمهدفففف

نؼب ر،دفف،وو   ففمرالثمو يففثدص،ونصدقففدقوإصدثففموه  وبففم قويفف كرلوف ففطولهيفوطريففأوه رنًو رزنًوتوزألففلونؼبد ففطيلو
وي العر وببدتوأللوخمسقوقفحميفونصبح .

تونعبثففففمهوومفففمأوربففففمصأو،فففنيو،ففففنونعضبفففرو ،ففففنيوألفففريلو كففففم وصيخفففريوفضفففف وتوإبمرففف،و و،ففففلونعضبفففر
ألطنفعالففتوص  ففمر ونعيففبم وب ثففملو كففم وشبففر وملفف نونصالعففم  ومدففمأور ففمأوأل ففد ،ونص ففهبن و ونعيففمسألووتونعرففطصيو

ف ففطونملففالمونص رفففم و،الففطبدموملفف نونصال  ففدمو عب ففطو نؼبففمقوول صففكونصال  ففدمونص ففديوألففلوردبففتوتو بففكونغب بفف،ونصهبأل دفف،
صك ثففموطففمًلو لبففطونص رفففم ونصعففط وعيفف جم وطريففأو نعيففبح،لو نيففالالريفونصعمسمفف،و،د ثالففمو نزهنهيفومففد و نر بم

 كفففم وصف فففطنهنمول فففرو صففف وببففف ونؼبمفففبالنيو ل ؽبفففموولنيالع فففتوببففف وملففف نونصالحفففمصأوألفففر نيو ف فففطملمون،فففلونعضبفففر
نصمففب م و ونصف دففتورفمففتلو مففطو ففم قونصمففب م ونؼبففرينودبمففمبط ويففب م ومرانطفف،وعيفف جم وطريففأوألففلويففطو

ن ون ونص  فففمر ومفففطولبفففط نوخ ففف،وصبمفففد ر وببدثفففمو رففف دنومل الففف،وولجمبثميفففالالكلوألفففلونيففف وونص  فففمر وصك فففتوم
أوبرففتوتونؼب فمهرونصعر،دف،و،ففو ألعركف،وطريفأوول وكالفمو9840ملفف/749بمكري،وبب وجددشونؼبمفبالنيويف ،و

يمففالدثمون،ففلونػب دفف و  صدمدعفف،ونصع الفف ووب ط فف موخرجففتوطريففأوألففلو كففمونؼبمففبالنيوصال ففبالوضففاللوأل ففمطقو
و.نغبمهيوب ررفد وألبكوم المص،ونصفدرمدو

ول،دوزرب،.ولألفالم ونعرطصيول،دن،،ونعرطصيولطريأول:ونصُعط  الكلمات ادلفتاحية
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Abstract 
 Tarif is the first foot introduced by the Muslims of Andalusia, the name of an 

authentic Arab where attributed to the commander Tarif bin Malik Maafri surnamed 

Abu Zarah, which came down in his reconnaissance campaign in the year 91 AH / 709 

AD in the first Islamic conquest of Andalusia, and one of the cities of the southern coast 

of Andalusia or the so-called Andalusia Adwa. 

 Tarif is located in the south of Andalusia in the last Strait of Gibraltar on the 

Atlantic Ocean on a flat tongue extending to the Strait. This distinguished location was 

manifested in the political role played by the city of Tarif from the beginning of the 

Islamic conquest until its fall as a military base that contributed to the consolidation of 

the Islamic conquest And the completion of the march to support the central 

government in Andalusia in general is the gateway to Andalusia and its key and a direct 

supervision area on the southern coast of Andalusia, this site gained Muslim Arabs 

speed of communication and transit and enabled them to ease the supply and the 

doldrums, which contributed to prolong the life of Islam in Andalusia and the last 

disappearance of his country to Centuries. 

 The role of Tarif emerged since the crossing of Yusuf bin Tashinin to Andalusia 

and began his mission to control the road and add to his rule next to the neighbor city of 

the Green Island, and continued interest Almoravidin this city until the end of their rule 

of Andalusia, and then all its command to the Almohads as they took control of 

Andalusia after they put their hands on the key Andalusia Tarif And the Green Island. 

 The Almohads gave this region great importance because of its proximity to the 

south-west coast (the enemy of Morocco) and its immunity and easy access without 

hindrance. Tarif played a prominent role in the time of the Almohads. 

 An alliance between the sons of the Red and the Marin and the latter was 

preferred in the aid of Mohammed bin Red in the Islamic Jihad in Andalusia defender of 

the Spanish Spaniards, and the result of this cooperation the establishment of the regime 

of the invaders invaders that organization of its strong in that period of time has been 

interested in the parties to strengthen this organization, And the relationship continued 

between them and increased strength and link, and prepared the two parties to recover 

the Tarif, but this alliance twice and lost the son of the Red and had a significant impact 

on the Muslims and the first Sultan Mohammed al-Faqih himself, he Marinese Sultan, 

with the help of the Sultan of Granada, tried to retrieve Tarif from the Christians but he 

could not retrieve it. The Christians had prepared a plan to control it and launched a 

military attack on the Muslim armies in 741 AH / 1340 AD, known in Arab sources as 

"Battle of Tarif" The Great Awakening) then Tarif came out of the rule of the Muslims 

to become within the areas of influence of the reign of Castile Alfonso eleventh. 

Key words: Al-Odwa, Tarif, Andalus Gate, Key to Andalusia, Abu Zar'a.  
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 :دللادل
يثط ونصبح ون وهرني،ونصالفمري ونصمدميفووعبهبيفر وطريفأو بالبمرملفمول قور  ف،وي املفمونؼبمفبالد وألفلو

زربفف،لو،فمسهونعرففطصيلونظبثففموبففر ولقففد و دف ونهنففمو  مفف ون ونص م ففطوطريففأو،فلوألمصففكونؼبعففمفريونؼبكففىنول،ففدو
أوتول قونصفففالالونعيففمسألووصيرففطصيلو طريففأون ففط و709ملففف/و99نصفف يورففهبقوتوضببالففتونعيففال مسبد،ويفف ،و

وألط ونصمم  ونعب د ونعرطصموول وألمويمال و صعط  ونعرطصمد،.
و تومل نونصبح ونؼبالدنضعو نص ففحميفونؼبفدجهب وكبفم قوجمملفطيلو مفبد ونصضفدبوببف ونصفط رونصمدميفو

أو  ففىتويففف دطثمونص ثفففم وو،دفففطونصفدرمفففدو709ملفففف/99فالحثففمونؼبمفففبالد وتويففف ،وونصفف يوصعبالفففتوطريفففأوأل ففف ول 
نغبففمهيوب ففروألبففكوم ففالمص،و  بدففف،ونصفدرمففدونصرن،ففعوألبففكونصع  ففمقلو  صففكوتونؼبعركفف،ونص ففثري ونصفف وبرفففتوتو

أون وكالمويمالدثمون،فلونػب دف وتوكف وألفلونع مطف،و9840ملف/749أل مهرانونصالمرخيد،و،ف ألعرك،وطريأووي ،و
وح،ونصبطري،وإبيمو نصدمدع،ونصع ال و. نصبال

 مطوآ رانونبالالمهونؼب ثجونصدقفوونصالحبدبووؼبموؽب نونؼب ثجوأللوألهبنايوتوهرنيف،وملف نونصبحف لوإميفمانًوأل هفمو
أب ونصطرنيفف،وعو  ال ففروببفف ويففرهونع ففطن ونصالمرخيدفف،و نصدمففم علو،فف و م ص ففموأل مم فف،وبففطهوألففلونعفكففمرو ن رنبو

 مم فالثمو رببدف وليفبميفمو ألعرفف،وه رملفمو، دف،ونصدقفدقون ونيفال مسصونص الففم جوتو نص  فدصونصالمرخيدف،و ر، ثفمو أل
وضدبونؼبعبدألميفونؼبالدنفر و ألمو ركالتوأللوآاثرو  صكوصريموألمسألالونص در ونصدنضح،ونؼبعممواترخيدمً.

 ادلقدمة:
مفطأولو طريفأول قوو1 ألطي ،وطريأو،فالالونص مبو كمفرونصفرنبونؼبثالبالفنيو يفكد ونؼبال فم و ففمبوتون خفر

لوفمظبثففمو نضففالو ضففد وو2 ي املففمونؼبمففبالد وألففلو،ففمسهونعرففطصيلو  مفف وطريففأون ونعبهبيففر ونصفف و  ففعولألمألثففم
نصففففف يورفففففهبقويففففففموتوضببالفففففتوو*نص فففففاليوبفففففر ولقفففففد و دففففف و  مففففف ون ونص م فففففطوطريفففففأو،فففففلوألمصفففففكونؼبعفففففمفري

                                                 

و.5/898نص ب   طيلولضبطو،لوببولوقبالونعب  وتوق مب،ونعر ملوهنرونصفكروصب بمب،و نص  رو نصالدزيعلوهنرونصكال ونصعبالد،لو،ري يفلوه.يف:ووو1 
؛ونؼب ففريلورففثمبو9/899:و9964لوهنرونؼبعففمر لونص ففمملر لو8ن،ففلويففعدطلوببففوو،ففلوألديفف و،ففلو لونؼب ففربوتو بفف ونؼب ففربلو ففال:ورففدمووضففدقلوطوو2 

و.9/960:و9988ضبطو،لو لورفالونص د وأللوم لونعرطصيونصرطد لو ال:ون مم وببمسلوهنروقمهرلو،ري يفلونصطيلول
ول  فمبوبالبدف،وطريأو،لوألمصكونصعمفريلوي الم وطريأون ومبدب،وبمفرونصدال د،و ؼب ربونصعر و مفطوكفم ول فطوألفدنقونص م فطوألديف و،فلور فريلوصعف وه رنًوكبفرينًووو*

وص بتونعبهبير ونعيبريي،و إصدتو  م وجهبير وطريأ.نصفالالونصعر ونعيمسألوو
 .858لو858لو9/889ي  ر:ونؼب ريلورفالونص د :و
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كوعسو.و مفففطوكفففم ونظبثفففمومبففف و صفففو1 أوتول قونصففففالالونعيفففمسألووصيرفففطصي709ملفففف/99نعيفففال مسبد،ويففف ،و
و.و2 ووكالموكمرتو عر وتوبثطونصدرطنقو،فو طرنه كالتوLas Palomas صدألمسو 

 طريففأوملففووإ ففط وألففط ونصمففم  ونعب ففد ونعرطصمففوول وألففمويمففال و صعففط  ونعرطصمففد،ونصفف و الكففد و
وو اثصثثففموGibratarوو ألطي فف،وجبفف وطففمرقو Algecirasألففلو ففمس وألففط وملففووألطي فف،ونعبهبيففر ونػبضففرنبو 

وألدضد وحبث م.وو3 وTarifaألطي ،وطريأو 
صفدوجن ففمون وألفثفدأونصعُففط  وتونصب ف،ونصعر،دفف،وفثففوو رجفعون وأل ففطروبُفطأ وفففمس وبفلونعألففروليوخففمسهُ و

و.و4  نر ر وب توكالموأتيتودبعىنوذبم زونص وبون ومري وفد مقوَبطأ ونصرج ون ونص مطئون خروصب ثر
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ :  عفم  مطو رهيفوكبالف،ونصعُفط  وتونص فرآ ونصكفرقوتومدصفتو

چ  ڇڇ
 .و6 كالمو رهيفوتونغبطي ونص ريأو صدوكمرتوصكوإ، وفثب تو نهايًوصتوبط ات ...و. (5)

.و دف وو7  أللو د ونؼبفثدأونعق مس ووصبعط  وف طورم ونيفال طنألتوتواتريف ونعرفطصيو نؼب فرب
 نصعُففففط  ونعرطصمففففد،وو و نصعُففففط  ونؼب ر،دفففف،وول وونيفففالعال ونعرطصمففففدد و نؼب مر،فففف،وملفففف نونصبففففف وكفففف و مفففف وألدمعففففتو

وو8 كبدثالموألعمًو
و
و

                                                 

لو9975 بمبف،لونغبالرييلول،دوببطوهللاو و،لو و،لوببطهللاو،لوببطنؼب عملونصر ضونؼبع مروتوخعونعم مرلو ال:ون مم وببمسلو،ري يفلوهنرونص بفموصبوو1 
لوهنرونصمففففديطيوصب  فففرو نصالدزيففففعلول،فففدوعفففف لونعألفففمرنيفونصعر،دفففف،ونؼبالحففففط لو9مففففولور بففف،ونصففففدزيروتونفالكفففم ونعيففففريلوط؛ونص مفففمدمحملو ونعرطص987ص

و.85-84لوص8008
و.9/86ركد ونريمس لونغبب ونصم طيد،وتونعخبمرو ن اثرونعرطصمد،لوهنرونصكالمبونعيمسألولونص مملر لوه.يف:ووو2 
؛ونص مقفريلون،فدو77لوص9994لو،فري يفلوصب فم لو9ص رط لواتري ونفالالم ونعرفطصيلو فال:وببفطهللاولرفديونص بفم لوطن،لونص دطد،لول،دو،كرو و،لوبالرونوو3 

:و9997نصعبفففمسولضبفففطو،فففلوخمصفففطلونعيال  فففموعخبفففمروه قونؼب فففربونعم ففف لو فففال:وجعففففرونص مقفففريو  ونص مقفففريلوهنرونصكالفففمبلونصفففطنرونصبدضفففمبلو
و.9/988

؛و887صنعقفففثمدمحملول،ففدونص ميففمونغبمففنيو،ففلو ونؼبعففر  و صرنمفف لونؼبفففرهنيفوتومريفف ونص ففرآ لو ففال:و ويففدطوكففدمسدمحملوهنرونؼبعرففف،لو،ففري يفلوه.يفلووو4 
و.8/589ن،رنملدمولرديو آخر  لونؼبع مونصديد لوهنرون دمبونص ن ونصعر لو،ري يفلوه.يف:و

و.48يدر ونعرفمقلوآي،و:ووو5 
؛و8/994نؼببفففمر و،فففلو ونعبفففهبريلونص ثميففف،وتومريففف ونغبفففطي و نع فففرلو فففال:وطفففمملرولضبفففطونصفففهبن يو ؿبالفففدهو ونص  فففمجولوهنرونصبفففمزلوه.يف:ون،فففلونع فففريلووو6 

:و9986لونص فمملر لو8نصعم مسدمحملولضبطو،لوببولوفالالونصبمريورر وقحدالونعألمأول،دوببطهللاو و،لونظبمبد ونصب مريلو ال:وؿب ونصطيلونػب د لوط
و.9/989

و.8/985-9نص مقريلونعيال  ملوجووو7 
 يفتو ببفطنص مهرون،لوب نريلون،دونصعبمسولضبطو،لو لونصبدم ونؼب ربوتونخبمرونعرطصيو نؼب فربلوممفمونؼبد فطيللو فال:و ون،فرنملدمونصك فمدمحمو  و،فلواتوو8 

و.508لوص9985لوهنرونصث مف،وصب  رو نصالدزيعلونصطنرونصبدضمبلو9زألمأل،لوط
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ألفلوان دف،وحبفرونص بالفميفوو*  عوألطي ،وطريأوربطيطنًوتوج دبونعرطصيوتوآخروألضدقوجبف وطفمرق
 نحملد ونعطبموووبب وصمم وأل بم وفبالطون وان د،ونؼبضدقو يدجفطولألمألثفمو ص فربوأل ثفموجهبيفرات ومهفموجهبيفر و

و1 ريأنص  الريو جهبير وط
و.

 بلوج رنفد،وألطي ،وطريأورمس  وعمملر ونؽبضمبو نصالمسقو ملووسبالطو، فدر و نضفح،وببف ونصمفم  و
لو نيففالكالمعًوعب رنفدفف،وطريففأوو2 نعب ففد ونعرطصمففوو ي فف ونر فففم وملفف  ونؽبضففمبوكبالففمونذبث ففمون وألطي فف،وطريففأ

نؼب ففم وأبرفتو فمروجفم وقففدفمًوع،فطوألفلونعرفمر ون وأل مخثففموفثفدوأل فم ونصبحفرونع،ففديونؼبالديف و يدقفأوملف نو
و.و3 هنفئوفب رورالمًبنو أل م وطريأو  رنًويالا رو صالدمرنيفونؽبدن د،ونص مهأل،وأللونحملد ونعطبمو

ملفف نونؼبدمففعونؼبالالدففهبوذببهفف وتونصففط رونصمدميففوونصفف يوصعبالففتوألطي فف،وطريففأوأل فف و،طنيفف،ونصفففالالونعيففمسألوو
نصفالالونعيمسألوو نكالفمقوألمفري وهبفمونغبكفموو ىتوي دطثموبب ونهنموممبط وبمكري،ويممهتوتو طبدمو رك،

نؼبركهبيو عرطصيو، در وبمأل،لوفثوو،دن،ف،ونعرفطصيو ألفالم ثفمو أل   ف،ونرفرن وألبمرفروببف ونصمفم  ونعب فد و
نعرطصمففولوملفف نونؼبدمففعونعيفف ن د وولكمفف ونصعففربونؼبمففبالنيويففرب،ونع  ففمقو نصعبففدرو ألكفف ثموألففلويففثدص،و

ط  نيونعرطصمففد،و نؼب ر،دفف،وليففثالالموتوإطمصفف،وبالففرونعيففمسأوتونعرفففطصيونصالالففديلو نص  ففطنيفو  صالففمقوفففم ونصعفف
و لخرأيفوز نقوه صالتوصعط ومر  وصكدهنموألرجعواث،توؽبموألىتولرنه نونصعده وإصدت.

                                                 

ووكففم.ولألففمو69ووألففدمسًوليو 88طففمرق:وفبففروألففم ووضففدقو بال ففووفدففتوألدففم ومففربونصبحففرونؼبالديفف وألففعوألدففم ورففرقونحملففد ونعطبمففولو يببفف وطدصففتو وألضففدقوجبفف وو*
ووممألف،و600ووكمو    ولبالممفتون و 94ووألدمسًوليو 7,5ووكموب طونص ثمي،ونص رمد،.و لضدقوبرضوصبالضدقويبب و 44ووألدمسًوليو 84برضتوفدبب و 
وو ألفلوجثف،ورفبتوجهبيفر ونيبفريايوTangeirوو م فروأل فالده و ط  ف،و Ceutaيفم  ونؼبضفدقوألفلوجثف،ونؼب فربوكف وألفلوألطي ف،ويفدال،و وحبري،و ي ال 
وو.Algecirasوو نعبهبير ونػبضرنبو Tarifaوو جهبير وطريأو Gibratarجب وطمرقو 

عفري دفف،و جهبيففر ونعرففطصيلو ملففدوجففهببوألففلوكالففمبورهبملفف،ونؼب ففالمقوتوي  ففر:ونعهريمففولول،ففدوببففطهللاو و،ففلو و،ففلوببففطهللاو،ففلونهريففيونعهريمففولونص ففمر ون
؛ون،فلويفعدطلوكالفمبونعب رنفدفملو867لو868لو859لو847لوص9988نخ نقون ففمقلو فال:ونظبمبدف ونصعفر لوهيفدن ونؼب بدبفميفونعبمألعدف،لونعبهبن فرلو

ؼبكميدف و نؼبفدنزيلونعيفمسألد،و ألفمويعمهؽبفموتونص  فمأونؼبف يلو؛وفمص ومل فاليلون989لوص9970 ال:ونظبمبد ونصعر لونؼبكال ونصال مريوصب بمب،لو،ري يفلو
و؛65لوصو9970 رصبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف،:وكمألففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف ونصعمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبولوأل  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدرنيفونعرهردففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف،لوبالفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففم لو

A. S. Horaby, Oxford Dictionary of Current English, oxford, 1980, P. 1022 وو
و؛و،ففففففففففففففففففففففرزن وألدمففففففففففففففففففففففرونغبمألففففففففففففففففففففففطلونصالففففففففففففففففففففففمري ونصمدميففففففففففففففففففففففووصب هبيففففففففففففففففففففففر ونػبضففففففففففففففففففففففرنبوتونعرففففففففففففففففففففففطصيوألففففففففففففففففففففففلونصفففففففففففففففففففففففالالو ففففففففففففففففففففففىتونصمفففففففففففففففففففففف دطو
و.87لوملمألشوص8099لوهنرولصفموصبداث قلونعبهبن رلو9أولوط9878-790ملف/98-780 

 وهيممس لوهنرونص بمب،ونصمفب مرد،لو ريفيلول،دونصفطنلوبالمهونصطيلونظبمبد و،لو وقم  وضبم لو  دقونصببطن لونبالىنو،ال حدحتو طبعت:وري دهو نصبمر ووو1 
؛و مففنيوألفف ريلو80-79؛ونصهبملففريلون،ففدوببففطهللاو و،ففلول و،كففرلوكالففمبونعب رنفدففملو ففال:و و ففمجوقففمهقلوأل ففرلوه.يفلوص888ألوص9840

و.878لوص9986لونؼب  ال،ونصعر،د،وصب ،د،و نصث مف،و نصعبدألو8اتري ونعب رنفد،و نعب رنفدنيوتونعرطصيلوط
؛ون،لونػب د لوصمم ونصطيلو و،لو و،لوببطهللاو،لويعدطونصمبالمدمحملونع مط،و98؛ونصهبملريلوكالمبونعب رنفدملوص998نغبالرييلونصر ضونؼبع مرلوصوو2 

و.9/540:و9978لوألكالب،ونػبمقبولونص مملر لو8نع مط،وتولخبمرومرانط،لو ال:و وببطهللاوب م لوط
و.588المبونعب رنفدمو نعب رنفدنيلوص؛ونصهبملريلوك989نغبالرييلونصر ضونؼبع مرلوصوو3 
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كففم ونعبثففمهونعيففمسألووص ففمه ونصفففالالو مففمه ونؼبمففبالنيو بففمألالثموملففدونص ميفف،و نؽبففط وفع ففطألموألك ففالثمو
بفلونصمفعووصبدقفدقوإصدفتو،عفطو دمفأومبدف وتو،فمسهونؼب فربونيفالعطنهنًوصعالبدف،ونص ر  وصفالالونعرطصيومويالدنردنو

وربريروكع .
إ وكمرفتوذبالفعوو* فمكموألطي ف،وط  ف،و* طمرقو،فلوزايهوو1  مكموألطي ،ويب تو*جر ون  مقو،نيويبدم 

ولو2 أ708ملفف/90،د ثالموبمسم،وجدط وفضمًسوبلومربونؼبمفمف،و،د ثالفملول  ف ويبدفم و ؼبمفبالنيوتوآخفرويف ،و
 كفففم وؿبفففدرونع  فففمقويفففط رو فففدقو  فففطقونؼبمفففمبط وصبالمفففبالنيوتونصفففطخدقون ونعرفففطصيو  قففففثموؽبفففمو رفففلو

فبفموهففعوألديف ون وو*لوبفرضوطفمرقونصفكفر وببف وألديف و،فلور فريو3 ممرنيفوبب ونعرطصيوؼب فبح،ونؼبمفبالني
                                                 

 طو مل ونصبعيوجدصدم ول ويدصدم :ونخالبأونؼب رخنيو دقونيمويدصدم و لقبتون و رهودبمالدميفوـبالبف،وأل ثمو نصدم وو  يبدم وو  صدم وو  ،بدم وولألمولقبتوفوو*
،ري،و مطورجحتو،عيونصطرنيميفونغبطيث،ون ولقفبتو،دهبر دفمًون وكدرتو،دهبر وو فريقوآخروير ولرتومدطوونعق و فريقواثص وير ولرتوأللومبدب،ومالمر ونصعو

هبر دف،وفبالفموب فهبيفو مطوكم ونغبمكمونصبدهبر وونصعمأوصدعي،وألدري مردمونص   د،و ملووات،ع،وؼبدري مردمونص د ري،وإ ط ونصدعاييفونصمفبع،ونػبمضفع،وصبط صف،ونصبد
طلويدصدففم و عيالففتويففف نونعمبففدموتويففلوألبكففر و نرففتولمففمأوألففط وطديبفف،وتولم فف وملفف  ونصط صفف،وبففلوضبميالثففمو صففتويففبال،و جثثففمورفف رونيففبمردمونص دطدفف،و مففطو،فف

ونؼب ربو ىتو د  توبمسمالتودبلوجم ر وأللومبم  ونؼب رب.
؛ونصرمدفقونص فري ندمحملول،فدونيفحمقون،فرنملدمو،ففلو85لوص9980ي  فر:ون،فلوببفطونغبكفملول،فدونص ميفموببففطنصرضبلو،فلوببفطهللالوفالفد وأل فرو لخبمرملفملوصدففط لو

؛ونصبكفففريلول،فففدوببدفففطهللاوببفففطهللاو،فففلوببفففطنصعهبيهبلونؼب فففربوتو كفففرو،فففمسهونفري دففف،و78لو45-44لوص9968لواتريففف ونفري دفففمو نؼب فففربلو فففدريلونص ميفففم
؛ونغبمألفففطلونصالففففمري و95لوص9958لونص فففمملر لو9؛و مفففنيوألففف ريلوففففالالونصعفففربوصبال فففربلوط904لوص9857 نؼب فففربلور فففروهيمفففمس لونعبهبن فففرلو

 .49نصمدميووصب هبير ونػبضرنبلوص

و.6-8/8؛ون،لوب نريلونصبدم ونؼب رب:و88ن،لوببطنغبكملوفالد ولفري دمو نعرطصيلوصوو1 
 ونصث ف،وطمرقو،لوزايه:ول طوممه وألدي و،لور ريونؼبالالدفهبيلوحبمفلونص دفمه و نصفبمسبو ملفدوبفر وألفلومبدبف،وقفط و مدف وملفدوألفلونصع،فرو كفم وألديف ويثفقو،فتوكفوو*

اسو قفمس،،و يعالالطوببدتو ىتوآ ر وص دمه وبالبد،وفالالونعرطصيوبب ومري وأللوممه ونصعربونصع المبو مطو ديموفدتوقفطقونصعهبميف،و مفد ونص فكدال،و رفطونصبف
ونصعدهلو كم وصتورا وكبريوتونصفالد ميفونصعر،د،وتو،مسهونؼب ربونصعر و خمق،ونصمد ر وبب و  د ونؼب ربونعم  و ىتونحملد ونعطبمو.

صمفدطو؛ون6/486؛وأل صفأوؾبثفدقلولخبفمروؾبالدبف،:و598ي  ر:ونص عيلول،دوجعفرو و،لوجريرلواتري ونصريف و نؼببفد ؛ون،فلوبف نريلونصبدفم ونؼب فربلو
 .878-8/870ببطنصعهبيهبويمملواتري ونؼب ربونصكبري:وج

وو،بطوق ري وبب ويم  وحبرونؼب ربوأل م، وألطي ،ونعبهبيرونػبضرنبوأللونصمفم  ونعب فد ونعرطصمفو.وي  فر:ونغبالفديلورفثمبونصفطيلول،فدوTangerط  ،و وو*
 .4/49ببطهللاوايمديفو،لوببطهللالوألع مونصببطن لو،ري يفلوهنرونصكالمبونصعر لوه.يف:و

و.84/45لو9988؛ونص ديريلورثمبونصطيلولضبطو،لوببطنصدملمبلوهنمي،ونعربوتوف د ونعهبلونص مملرلو77ن،لونص دطد،لواتري ونفالالم ونعرطصيلوصوو2 
و؛8؛ونغبالرييلونصر ضونؼبع مرلوص9/858؛ونؼب ريلورفالونص د :و88-88ن،لوببطنغبكملوفالد ونفري دمو نعرطصيلوصوو3 

Salma Khadra Jayyusi, The Legaey of Musliman Spain chief Manuela marin, E. J., Brill 

Leiden, 1994, p. 7. 

ملفف  وألديف و،فلور فري:وي المف وألديفف و،فلور فريوإ ولرنرف،وألففلومبدبف،و،ُبف ونصعر،دف،و مل ففم وألفلوي مفبتوخ فاوإ و،كففرون،فلو ن ف و  صفكو،مففب وُبفطهونرنرف،وألفلووو*
هوإ و،ُبفف وألففلومضففمب،و صففديوإ ون،ففلو ن ف لولألففمورمففب،وألديفف وإ ومبدبفف،وػبففموف ففطوجففمبيفوبففلوطريففقونصففهب نجوفثففدونصع فري و صكففلوألففلونؼب كففطول ونرنرفف،و عففدو

وقثرو بد ونصب الوو نصطونيدبو،لو بد ونصب الوونص يو د ونعرطصيو،عطوأل ال وببطنصعهبيهبو،لوألدي و ؼبمور وألدي وبال وتوخطأل،ونصفر ونؼبر ندمحم
لويديأونصث فووبب ونصعرنقوبمهوألدي وإ وأل رو نصالحقوخبطأل،وببطنصعهبيهبو،لوألر ن و ونيالح  وببطنصعهبيهبو،فلوأللونعير ونعألدي،و ؼبموبنيونغب مجو،

أوإ وألدي و،لور ريو مطول بتوألدي ولرتوجفطيرويفف نونؼب  ف وففا و704ملف/85ألر ن وألدنف ،ونػببدف،وببطنؼببكو،لوألر ن وتوني مهو عي،ونفري د،ويلو
ونحملد ونعطبموو ونقبهبوألعوألممبط وطمرقو،لوزايهونفالالم ونعرطصي.نفالالم ونص المقونعفري ووإ و
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 خالبمرملفففمو صمفففرنايوملففففوو نخبفففمر و عألفففروفارفففمروببدفففتونػببدفففف،و96-86 وألرنيفففب،ونػببدفففف،ونصدصدفففطو،فففلوببفففطنؼببك
ررو ؼبمففبالنيوتو فف نصالاكففطوألففلو مففلورففدنايويبدففم لو، دصففت:ورن وخضففثمو صمففرنايو ففىتو ففر و زبالففعورففاهنملو عو 

و.و1 حبرورطيطونعملدنق...ر
 جيفف ول ور ففد ومل ففمودبمس  فف،وألثالفف،و ملففوول وألديفف و،ففلور ففريوموي  ففر و،كفف وألففمومطألففتويبدففم وألففلو

نؼبمفففبالنيو  ففر دبثمو،فف صك.وف ففطومففمأوألديففف وإببففطنهويففري،و، دففمه ونص م فففطوأل ففراييفوصبالمففبالنيورمففمونيففالن مسو
أو،عفففطوألدنف ففف،ونػببدفففف،ونصدصدفففطو،فففلوببفففطونؼببفففكونصففف يولكفففطوببففف ونخالبفففمرو708ملفففف/90طريفففأو،فففلوألمصفففكويففف ،و

ولوخدفمًوبب ولر ن ونؼبمبالنيوأللومل  ونؼب مألر ونػب ر .و2 نعرطصيو صمرناي
م ف وألف ثمولر،عالم ف،ورنجف و ألنف،وففمرسلولحبفريفوملف  و كدرتوضبب،وطريأو،لوألمصكوألفلوطبفيوألنف،وأل 

نغبالبفف،وببفف وألفف ولر،ففعوألرنكفف ولبففطملمويبدففم وصبالمففبالنيو كففم وملففطفثمونعيففال مس و نخالبففمرونؼب   فف،ونؼبالدجثفف،و
ألونر ب تونغبالب،وأللوألطي ،ويبالتو رهبصفتوتوجهبيفر وعسو790ملف/99نصدثمو كم و صكوتورألضم وأللونصم ،و

نعيفبمدمحمو ملفوونعبهبيفر ونؼبدجفده و نصدنمعف،ولألفمأوألطي ف،وطريفأو و دجثفتوملف  و صدألمسونصف و  فعوببف ونص فمطئو
نغبالبفف،وإ ونؼبدضفففعونصففف يوبفففر وفدالفففمو،عفففطودبطي ففف،وطريفففأورفمفففتورمفففب،وإ ونص م فففطوطريفففأو،فففلوألمصفففكونؼبعفففمفريو

و.و3 نؼبكىنول،دوزرب،
لايأوكففم ورففهب قوطريففأو،ففلوألمصففكو مدن ففتوأبرضونعرففطصيويففثمسًو ألدمففرنًوخمقفف،و لرففتوعفف ويفففموبففط و

عكالالففمقوج ففده و  صففكوصالعففم  ويبدففم وألعففتلو يبففط وص ففموألففلويففدمقونع ففطن ول ونؼبكففم ونصفف يورففهبقو،ففتوطريففأو
ببمر وبلو،بفط وقف ري وألثالبف،وألفلومبف ونص فدطولرفمفثمو ملفوونصببفط ونصف ونملالالفدنويففموفدالفمو،عفطوصفط رملموتوببفدرو

وجدشونؼبمبالني.
نيفال مس وصبال   ف،ونعب د،دف،وتونعرفطصيوممألتوضبب،وطريأو ؼبثال،ونؼب مطويففموببف ولكالف و جفتوألفلو

 ملوونعرنضوونؼبالالط وأللوألطيلوطريأوإ وألطي ،ونعبهبيفر ونػبضفرنبو ملفدونعألفرونصف يولألفرو،فتونػببدفف،ونصدصدفطو،فلو

                                                                                                                                               

لو9؛وأل صأوؾبثدقلولخبمروؾبالدب،وتوفالالونعرطصيلو ال:ون،رنملدمونع،دفمريلوط890لوص9980ي  ر:ون،لوببطنغبكملوفالد وأل رو لخبمرململوصدط لو
و.64نغبمألطلونصالمري ونصمدميووصب هبير ونػبضرنبلوص؛و9/886؛ونؼب ريلورفالونص د :و80لوص9989،ري يفلوهنرونصكالمبونصبب مدمحملو

و.8/6؛ون،لوب نريلونصبدم ونؼب رب:و6؛وأل صأوؾبثدقلونخبمروؾبالدب،لوص85ن،لونص دطد،لواتري ونفالالم ونعرطصيلوصوو1 
-9965نعيففمسألد،لوألطريففطلون،ففلونصكره،ففدسلون،ففدوألففر ن وببففطنؼببكونصالففدزريلواتريفف ونعرففطصيلو ففال:ولضبففطوـبالففمرونصعبففمهيلوقففحدف،وألعثففطونصطرنيففميفووو2 

و؛987؛ونغبالرييلونصر ضونؼبع مرلوص98/45لوألج9966
Anwar Chieine, Muslim Spain Its History and culture, The University of Mineesota, 

1974,p.7. 

 فربوتوُ بف ونؼب ففرب:و598ن،فلوبف نريلونصبدففم ونؼب فربلووو3 
ُ
؛ون،فلون وهي فمرلونؼبفف ريوتونخالدفمرونفري دفمو  ففدريلو فال:و و ففمألو9/899؛ون،فلويففعدطلونؼب

و.9/40-9لوج9997لونص مملر لو4؛و وببطهللاوب م لوه ص،ونعيمسأوتونعرطصيلوط86لونؼبكالب،ونصعالد ،لو دريلوص8ط
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ببففطنؼببكو سبثفف وملفف نونعيففال مس و،عففطهوألففلونؽب الففميفو نص ففمرنيفون،الففطنًبنوألففلوألطي فف،وطريففأوإ وألطي فف،ونعبهبيففر و
وصبالثمو نغب دقوبب ونص  م مو نصم .نػبضرنبونص وممأوطريأودبثم

نألالففمزيفوملفف  ونغبالبفف،و غبد فف،و نغبفف رو دفف وكمرففتو مففريودبحففم ن ونصمففم  ونعب ففد ونعرطصمففووصكففوو
يمففث ون  ففمؽبمو ؼب ففربوب ففطو عرضففثموعيومل ففدأوؿبالالفف وألففلومبفف ونص ففدطلوإعولهنففمومو بففقوألدنجثفف،وبمففكري،و

ألففعونص  ففم مو نعألففدنقو نصمفف ونصفف يومويففروألثبففتوألففلوولوفعففمهيفونغبالبفف،وألكببفف،و ص  ففم و1  فف كروألففلومبفف ونص ففدط
ومب .

ضببفف،وطريففأوملفف  و نصفف ونيففال رمتوألففط وزأل دفف،وم ففري وكففم وؽبففمول ففروببفف ونؼبمففبالنيوألففلوجثفف،و يبدففم و
 صبمبالتوأللوجث،ولخر لوفثووبفهبزيفونصفكفر ونؼبدجفده وصفط ويبدفم و نص م بف،وأب وملفط ونؼبمفبالنيونمال فروببف و

يبدم وتو  طقونبمرالتوصبالمبالنيو ىتو،عطومل  ونغبالب،لوكالموكفم وؽبفمول فروتونص  م مو نؼبكمي و ص صكونيالالرو
ربفدففهبونؼبمففبالنيوصب الففمقو،عففطونكال ففم وأل   فف،ونصعففط  ونعرطصمففد،و ملففوول قولرضوألففلونعرففطصيو   ملففمولمففطنأو

و.و2 نؼبمبالنيوفثووألفالم ونعرطصيو  ،ت
  فرلوب فرونص ثضف،و نغبضففمر لو،عفطوب فرونػبمسفف،ونصهبنملفرلوب ففرويفدمه ومرطبف،لوب فرونص مقففرو نؼبمال

 ففطخ ونعرففطصيو مصفف،وألففلونصالالففهبقونصمدميففولوملفف  ونغبمصفف،وسبثبثففموليففروظبدففتودببففد ونص دن ففأولخفف يفو ال ففمفيو
فدالمو،د ثموبب وـبالبأونعألفدرون،الفطنًبنو عص فمبو نرالثفمًبنو ص ففد و نصمفب م لوكفم و دنجفطوملف عبوببف ونصمفم ،و

ػبمسفف،ونصف وصف فتولرفميفثمورالد ف،ونؼب فمألعو نصالكمصف وببف ونص ففد ونصمدميد،وألعو دنجفطونػبمسفف،ونعألديف،و بفكون
ونص يوفرقو  ط ونعرطصيو مض وبب وملدب،ونػبمسف،و ب الالثم.

 أللوخمسقوألمس  م  موصي طن ونصالمرخيد،ورر ول وطريأو،رزوه رملفموأل ف وببفدرويديفأون،فلواترففنيو
ثموغبكالففتواففدنروجمراففموألطي فف،وأ.وفبففطلوألثالالففتو صمففد ر وببفف وطريففأو نضففمفال9090ملففف/488إ ونعرففطصيو

نعبهبيفففر ونػبضفففرنبلوفكفففم و صفففكو، فففدر وألدمفففر لو يفففر ونصبم ثفففم ول و صفففكو و،فففطبمو ألمفففمرط وألفففلولملففف وطريفففأو
رفمفففثمو ملفففمونصففف يلونيفففالما نوكب دففف،ويفففكم وألفففط ونعرفففطصيوألفففلو كفففمألثمو لمببفففدنوببففف ونعرضفففدنبوربفففتو كفففمو

عبهبيفر ونػبضفرنبوكفم وؽبفموه روآخفروتونصالالثدفطوصضفمونؼبرن، نيوكالمول ونص د ونص ون، مملفمويديفأو،فلواترففنيوتون
ألولببففلول و9090ملففف/488ألطي فف،وطريففأو ،فف وفكففر ونعرضففدنبوربففتو كففمونؼبففرن، نيلو تورففدنقوألففلوبففمأو

ألطي ففف،وطريفففأونرضفففالتوإ و كفففمويديفففأو،فففلواترففففنيلو  الفففم،عونع فففطن و فففىتونكالففف ويديفففأو،فففلواترففففنيو
                                                 

؛وببطنصدن فطو رفد وطفتلونصففالالو987؛ونغبالفرييلونصفر ضونؼبع فمرلوص8/5؛ون،لوب نريلونصبدم ونؼب فرب:و46-45اتري ونعرطصيلوصون،لونصكره،دسلوو1 
و.968-969لوص9988 نعيال رنرونصعر ونعيمسألووتو مقونفري دمو نعرطصيلوهنرونصرردطوصب  رلو

و.655ري لو،دتونعفكمرونصط صد،لونصرايضلوه.يفلوصن،لونع ريلوبهبونصطيلوببوو،لو ونعبهبريلونصكمأل وأللونصالموو2 
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 ،ونصفف ونيففالعم و مكالثففمونؼبمففالعنيو،ففلوملففدهو، ففدنيفويففد ر توببفف وكمألفف وألففط ونعرففطصيوألففموبففطنوألطي فف،ويرممفف
و.و1 ر رنرد،

نيففففففففالالرونملالالففففففففمأونؼبففففففففرن، نيوصيرففففففففطصيو ففففففففىتو،عففففففففطو فففففففففم وزبففففففففدالثمويديففففففففأو،ففففففففلواترفففففففففنيويفففففففف ،و
أو ،عففطونيففالمسأوببففوو،ففلويديففأوزألففمأونؼبففرن، نيو ببففدر وإ ونعرففطصيلو ،عففطول ونيففالال وصففتو9906ملففف/500

لوفبفموي كفطوو2 ل دنؽبفمو كفم ويففموص م فتوأبخدفتوسبفدمو فمكمومرانطف،نعألرو، رطب،وبرهجوبب وألطي ،وطريأوصب  روتو
لمهد،ومل  ونؼبطي ،و نملالالمأونؼبرن، نيويفملو يف  ونؼبالم،ع،ونيال ريفول ضفم وألطي ف،وطريفأوإ وهنميف،و كفمونؼبفرن، نيو

و عرطصي.
ومو كفففلونعرفففطصيودب فففا وبفففلونص فففرن ونص فففم مو،فففنيونؼبد فففطيلو نؼبفففرن، نيوف فففطوكمرفففتونعرفففطصيويفففم ،
لخففففر وصب ففففرن ونص ففففم مو،د ثالففففموإ ون وآقولألففففرونعرففففطصيوصبالد ففففطيلوفكمرففففتوكففففع وألففففط ونعرففففطصيونرففففبدبد،و

.ون ومو فالمونصمفد ر وببدثفموألفلومبف ونؼبد فطيلوو3 مطوخضعتوصبدعثفموغبكفمونؼبد فطيلو* مرانط،و ألمص ،و ممهس
طوجفدشونؼبد فطيلوليوب فمبوإعو،عطول و ضعدنوليطيثموبب وألفالفم ونعرفطصيوطريفأو نعبهبيفر ونػبضفرنبو مويالكبف

و.و4 صضموألطي  وطريأو نعبهبير ونػبضرنبوصالالكنيولمل ونؼبطي النيوعبدشونؼبد طيلوأللوهخدقوألطي الدثم
ي ريون،لون وزر ون ور ني،و،بمم ون،لوفر فد وأب ول قوببفدروصبالد فطيلون ونعرفطصيوكفم وتورفثرو

دطوإ ورهبصففدنواهبيففر وطريففأو كففم وأو  صففكو، دففمه ونص ففد وألديفف و،ففلويففع9944ملففف/589 يونغب فف،وألففلويفف ،و
و.و5 هخدؽبموؽبموطدبمًوأللولملبثم

                                                 

لو  يونص فا ون،لوخبط  لوببطنصرضبلو،لو ونغبضرألولواتري ون،لوخبط  لونؼبمال ونصععو هيدن ونؼببالطلو نػبعوتواتري ونصعربو نصع،فرو ألفلوبمقفرملموألفوو1 
؛ونؼب فريلورففالونص دف :و5/849ب  ف طيلوقفبالونعب ف :و؛ونص 6/850لو9989لوهنرونصفكروصب بمب،لو،فري يفلو9نعكعلو ال:وخبد ورحمه لوط

و.4/947
؛ون،فففلونػب دففف لولبالفففمقونعبفففمسأوففففداللو،ديفففعومبففف ونع فففالمسأوألفففلوألبفففد ونعيفففمسألو فففال:وصدففففوو،ر ف مفففمقلونص فففمملر لو4/66ن،فففلوبففف نريلونصبدفففم ونؼب فففربلووو2 

و.847لوص8006
وألدمسًو ملوونصددأونعمبدمونعهنريونص يوي ال ونصعط  ونعرطصمد،.ووألطي ،و  عوتوج دبونعرطصيوطدؽبمون  موب روCadizممهس:و وو*

 .4/880ي  ر:ونغبالديلوألع مونصببطن :و

 ونصف مل لو ففيو980-979لوص9994نؼبرنك فولوببطنصدن ففطو،فلوببففولونؼبع ف وتو ب ففدملولخبفمرونؼب ففربلو فال:و وزيفف ثمو وبفهببلونص ففمملر لووو3 
و.98/946:و8008لوهنرونص ربونعيمسألولو،ري يفلو9دميفونؼب مملريو نعبمسألو ال:و، مروبدنهوألعر  لوطنصطيلو و،لولضبطلواتري ونعيمسأو  ف

و.848،845-848؛ون،لون وزر لونعرديونؼب ربلوص979؛ونؼبرنك ولونؼبع  لوص88نصض لو، د،ونؼببالاليلوصوو4 
و.984؛ونغبمألطلونصالمري ونصمدميووصب هبير ونػبضرنبلوص989-988نعرديونؼب ربلوصوو5 
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ص فففطول  ونؼبد فففطيلوؽبففف  ونؼب   ففف،ولمهدففف،وكبفففري و  صفففكوص ريففففموألفففلونصمفففم  ونؼب فففر و نصعفففط  ونؼب ر،دففف،وو
   مرالثمو يثدص،ونصدقدقونصدثموه  وبم قوي كرو إي مؽبموجدفدشونؼبد فطيلوصيرفطصيلوإ ولهيفوطريفأوه رنًو

 نؼبد طيل. رزنًوزأللو
 الم،عففتوضبففمسيفونؼبد ففطيلوصيرففطصيوف ففطوجثففهبويديففأو،ففلوببففطنؼب أللوجد ففمًوكبففرينًو،  ففروأل ففالده و

أو صف مألف،وملف نونعبفدشومويكالالف وببفدر ون و9979ملفف/566لألرو،عبدر ون وطريأوتوألمالث ورفثرورألضفم و
ريلوألفلورألضفم و كفم وطريأوإعو،عطونيبدبنيو ات،عونصعبدرونػببدف،ورفمتويديأوببفطنؼب أللوتونصمفم،عو نصع ف

و.و1 تونيال بمصتودبطي ،وطريأو  طوأللو ع ونعرطصيو رجمقونصط ص،
-580،عطو فم ونػببدف،ويديأو،لوببطنؼب أللو د ونػبمسف،و،عط ون، تويع دبونؼب  درول،فدويديفأو 

ولوف فففطو يعفففتولملففف ونعرفففطصيوخبدالالفففتونصدنمعففف،وببففف ور،فففد و   فففرون ،ففف وونصدنمعففف،وأ9999-9984ملفففف/595
ألففففلوألطي فففف،وطريففففأو أل ثففففمو ه ونؼب  ففففدرولملفففف ونعرففففطصيوتويففففدأونصمففففم،عوألففففلوصبففففمه ونعخففففر ويفففف ،وو ص ففففرب
لونصفف يوكففم وتونرال ففمر وببفف ويففم  وألطي فف،وطريففأو*أو، ففحب،ونص م ففطول ونصعبففمسونص فف بو9984ملففف/580

و.و2 ،ثمس وب روم ع،وحبري،
 عففففففطوفففففففف  و كفففففففمونؼبد فففففففطيلوؽبفففففف  ونؼب   ففففففف،وفففففففف  و  فففففففرينيفوألالالم،عفففففف،ويدميفففففففد،و نهنريففففففف،وفال ففففففف وبفففففففمأو

أوخرجتوبفلو كفمونؼبد فطيلوبفط وألفرنيفونع  وببف ويفطو ف و9848ملف/649أون وبمأو9944ملف/589

                                                 

؛ون،فلوقفم  ونص فمس ون،فدوألفر ن وببففطنؼببكو،فلو ونصبفمجولونؼبفلو عألمألف،وببف ونؼبمالضففعفنيوأب و998ن،فلوبف نريلونصبدفم ونؼب فربوممفمونؼبد ففطيللوصوو1 
و.968لو9987لوهنرونص ربونعيمسألولوصب م لو،ري يفلو8جعبثموهللاول ال،و جعبثمونصدنر نيلو ال:وببطنؽبمهيونصالمزيلوط

 ونظبتو صكمأل وص نونكالفد مو صك د،و نصب  و م وألمول ره تونؼب مهرونصعر،د،.مورالدق وإ وو*

و.98-8/989-8؛و وببطهللاوب م لوه ص،ونعيمسأوتونعرطصيلوج997ن،لوب نريلونصبدم ونؼب ربلومممونؼبد طيللوصوو2 
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أو وكفم و9880ملفف/688يف ،وو*أو نصثمرد،وبب ويطونؼبالدكف و،فلوملفده9945ملف/540ي ،وو*،لوببوو،لوممرد،
و.و1 أ9868ملف/667لو كمونؼبد طيلوهنم دمًو مب وي دطوه صالثمو،ف  وخر جثموب

لألمونصال دريونعهنريوفبعطألموكمرتوألط ونصمفم  ونعب فد ونعرطصمفوو عفطونمبدالفمًوإهنرايًوألمفال مسًوربدصفتو
ن وألففط وات،عفف،وعمبففدموألمص فف،و وكمرففتو بعدالثففمو رففبدبد،ونصفف ولقففبحتوممبففط وعبدففدشونؼبد ففطيلو،عففطوببففدرملمو

و.و2 صيصيرط
ففووب رونؼبد طيلولهيفوألط ونصمم  ونعب د ونعرطصمووه رملمو خمق،وألطي ،وطريفأونصف ونر  فتو

و،ط رملموبلوب رونؼبرن، نيوصالكال وألمرياموبب وزأللو،نونعضبر.
و
و
و
و
و
و
و
و
و

                                                 

بففوونؼبمففدتون ففطو ف و،ففلوببففوو،ففلوممردففت:وي الالففوو، ففدوممردففتو كففمأونعبهبن ففرونص ففرمد،و نصببدففمروون ومبدبفف،وألمففدف،ونص فف ثمجد،لونرففالثروألفف ثمو فف و  ول عهوبوو*
ورجمعيفونألريونؼبمبالنيويديأو،لواترفنيو ظبدنويف نونعيمورمب،ون ولألثموممردتو ملدو  بدطوألرن، ووألعر  .

 ؛889لوص9968يميفوتواتري ونؼب ربو نعرطصيلونعيك طري،لوي  ر:ونصعبمهيلوهرن

بف وهللاونؼبالدك و،لوملده:وملدو و،لوملدهول قوأللواثروبب ونؼبد طيلوتونعرطصيوفثدويفبد وليفر و،فنوملفدهونقفحمبوفببكف،ويرممف ،وظبف ورفمفتونؼبالدكف وبوو*
نصمدهورعمرونصعبميدنيو ل قولبالمصتولرتويفد روببف وألطي ف،وألريفد،و مفبيوببف وو خ  وص فمتو صب بدف،ونصعبميووتو، طنهونؼبمال  رو هللورنفعمًونعبمسأ

 ونؼب فربو نصدثمونؼبد طيو نبب توألط وررقونعرطصيوطمبالثموصتو ،عطملمويمرو و،لوملدهو رنبونػببدفف،ونؼبفاألد وفدجفط وتوجهبيفر وطريفأويثفمو صعبفدروإ
و و و،لوملدهوبب وجب ونصفالالو نعبهبير ونػبضرنب.ف مألتو،د ثموألعرك،ونهنهبأونؼباألد و قبموإ ونؼب ربو نيالدو

 فربوتوُ بف ونؼب فرب؛ون،فلويفعدطلو869؛ون،لوبف نريلوممفمونؼبد فطيللوص8/809ي  ر:ون،لونع رلونغبب،ونصمرينب:و
ُ
؛ون،فلونػب دف لو879لوصونؼب

 .880نبالمقونعبمسألوص

و.848ن،لون وزر لونعرديونؼب ربلوصوو1 
و.869-860 ربلوصن،لون وزر لونعرديونؼبوو2 
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قفففحميفورن عفف،وتونصالففمري ودبففمويفف ر توكفف وو* ، ففدور ففروو ليففر و،ففنوألففريلو*يفف بتوليففر و،ففنونعضبففر
يفويدميففد،و  ضففمري،وأل ثففمو صففكونصالحففمصأونصفف يولشبففروتونص ففرن ونصففطن روألففعور ففمر ونيففبمردموأل ثالففموألففلونقبففمزن

و  بفم ثموإبطمص،ولألطونصالمري ونعيمسألوو عرطصيوبط ومر  .
 كبلومل موصم مو، طهونغبطي وبلولقف و رمف و، فدونعضبفرو ، فدوألفريلولو، فطروألفمويثال فموألفلونعألفرو

نص يوممأو،فنيوملفم نيونعيفر نيلوف فطوكفم وؽبف عبو ، فدوألفريلووونغبطي و دقو ضعوألطي ،وطريأونزنبونصالحمصأ
ونصفض وتوإبمر،و و،لونعضبروتونعبثمهونعيمسألووتونعرطصيو ألطنفعالتوص  مر ونعيبم وب ثم.

أول ومببثففففمو، بدفففف وك فففففهبن و9808ملففففف/600كففففم ونع  ففففمقونع قو،ففففنيوملففففم نيونعيففففر نيوأل فففف وبففففمأو
ؽبفمو دنجففطوألدفهبملموبففلومفريملموألففلومفهبن ونؼب فربوفبففموكفم وصففتول فروعففمملروأل فمركنيوضفاللوجففدشو،فنونعضبففرو كفم و

و.و1 بب ويمسطنيو،نونعضبرونص يلور بدنويفمو هرجدنوبب ونيالطبم ثموعبمرالثموتونص المقوضطونعيبم 
 مفطولهر و و،ففلويديفأو،ففلونعضبففروهبفمو،ففنوألفريلونصفف يوسبثفف وتوبفطهوألففلونغبالفمسيفونصفف وضففالتو

تو مففتوكففم و،ففتو، ففدوألففريلوتولألففيونغبمجفف،وصكفف وأل م فف وصففطبموألففدمفثمولألففمأومففد ووبففط وآع وألففلونؼب ففم بني
و.و2 ،مسهونؼب ربونؼبال مفم،وفدالمو،د ثم

 برففففمانًو عبالدففف ومفففمأويفففب م ومرانطففف،و ونصف دفففتو،المفففبدموألفففطي  وررفففط و طريفففأوصب فففدوألفففريللوو يفففف نوو
وو، فمففتون ونعرففطصيوأ9886-9858ملففف/685-656 وكمرففتوشبففر ونصالعففم  وببففدرويع ففدبو،ففلوببففطنغبق

أوو نصفف ولجففعوفدثففمونص  ففمر ون وطبفف ونص ففبالورالد فف،ونرال ففمرن تو9885ملففف/674 دهجثففمويفهبميفف،وهردرفف،ويفف ،و 

                                                 

ديف،و مفطو، دونعضبر:و يعرفد و، دور رولقبثموأللولرجدر،وألفلو  فد ومرطبف،وجفمب نوإ ونعرفطصيوب ف ونصففالالونعيفمسألووؽبفمو هخبفدنوتوخطألف،ونصط صف،ونعألوو*
نعر ففمريول ففطوكبففمروونجالالعففتونؼب ففمهرونصالمرخيدفف،وببفف ولقففمص،و برنمفف،ورمففبثموفثففموي حففطر  وإ ور ففرو،ففلومففديوألففلول فففمهويففعطو،ففلوببففمه ونػبهبرجففو

وو يدطومبدب،ونػبهبرجوأللونعر فمرو ؼبطي ف،ونؼب فدر و كفم وكبفريملمو خفروه صف،ونؼبد فطيلول،فدوببفطهللاو و،فلويديفأو،فلو و،فلولضبفطوقحم،،وريدقوهللاو 
ون،لور رونػبهبرجوونؼبعر  و نؼبب  و ،لونعضبر.

؛ونؼب ففريلورفففالونص دفف لو ففال:و48لوص9987لوصب ففم لو،ففري يفلوهنرونعفففمقونعبطيففط لو8طي  ففر:ون،ففلونػب دفف لونصبالحفف،ونصبطريفف،وتونصط صفف،ونص  ففري،لو
 .448-9/446:و9969ن مم وببمسلو،ري يفلوهنروقمهرلو

مو فرمفتوأل ثفو، دوألريل:ونخالبفالتوآرنبونؼب رخنيوتولقف و، فدوألفريلوفالف ثموألفلو كفرول و، فدوألفريلوملفموف فطوألفلومبدبف،وزاترف،وألفلونصبف ول فطوفربفوونصع،فرو نصف وو*
 وطمصف ورعدبوكثري وأل ثموأل رن  و ، دويفر و ، دو نيدقو ، دوألريلو ، دوببطنصدنهوتو نيورجالوفريقوآخفروألفلونؼبف رخنيورمفبثموإ ونعألفمأوببفوو،فلول

 .وووليونهنمونكط نوبب وبر ،الثمو مطوظبدنو ؼبري دنيورمب،وإ ونيموجطملموألريل
؛ول،دونصدصدطونظبمبد و،لويديأو،لو95لوص9978قونؼبري د،لونصر طلوهنرونؼب  دروصب بمب،و نصدرنم،لوي  ر:ون،لول وزر لونص خري ونصم د،وتواتري ونصط و

؛ون،فدونصدصدفطونظبمبدف و،فلو90لوص9968لونصر طلونؼب بع،ونؼببكدف،لو8 ونص رانطوونعرطصموون،لونعضبرلور ض،ونص مريلوتونخبمروه ص،و،نوألريللوط
 .80-98لو99لو رم،و9778نص مري د،و نصبالح،ونؼبري د،لوـب دط،نعيكدرايقلوألطريطلورممويديأو،لو و،لونعضبرلونص فح،و

و.449-9/448؛ونؼب ريلورفالونص د :و4/880ن،لوخبط  لواتري :ووو1 
و.449-9/448؛ونؼب ريلورفالونص د :و888ن،لون وزر لونعرديونؼب ربلوصوو2 
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ببدثملو ر رنًوصبعمسم،ونص دب،و،نيو،نونعضبرو ،نوألريلول مقويع دبو،لوببطنغبقوطب ونص فبالون ونصمفب م و
و.و1  ونصف دتوصد ر ول ويرفضت
بويعدففطونصمففب م و ونصف دففتويففف  ،وألففلويفف  ميفوألففلويففب توألففلونغبكففمأونؼبمفففبالنيومل ففمويففف نونعجففرن

نص يلو ضعدنوليطيثمو،دطولبطنبونعيمسأوعوص فوبويفد و ف ونصمفب ،و نصالالبفكو نص ففد .و كالفموجفىنويفم، د و
أوو9884-9858ملفففف/688-650جفففىنوملفففدوليضفففمً.وفبعفففطول ون ففففقوألفففعونصفدرمفففدونصعمرفففروألبفففكوم فففالمص،و 

ألوببفف ول ويعد ففتوببفف ونيفف جم وألطي فف،و9888ملففف/689ووخبففعويفف ،وEl sabioصعففممو  نؼبب فف وب ففطملم:ون
طريأوأللو،نوألريلوأل م، ونب م فتويفال،و  فد وملفوو   فلورفكبدشو   فلوطببفري لو   فلور بف،و ،بفديو
 م ال و نؼبم ريوو  صكوصديوصعطأولمهدف،وملف  ونغب فد ونصمفال،و،ف وؼبفط ونملالالمألفتودبطي ف،وطريفأوإ فط وألفط و

لور ففيونصفدرمففدونصعمرففرونع فففمقو  ضففعويففط وببفف وألطي فف،وطريففأو،عففطوإخففرنجو،ففنوألففريلوو2 نصعففط  ونعرطصمففد،
وأل ثم.

لفففمقو ونصف دففتوألالففاخرنًوكاألثمصففتوألففلونغبكففمأو،عففطألمولضففم وألطي فف،وطريففأو،فف و نعكثففروألففلوملفف نو مففأو
و.و3  م مًسوص دنيفو،نوألريلوأللونصعبدرون ونعرطصيوقفمًو ن طنًوألعوليمطد ونصفدرمدونصعمرر

أوو9888ملفف/689رفمبيفونعمفطنرول و  ف وخفمس و،فنيونصفدرمفدونصعمرفرو ن، فتورفمقبتوبفمأو و مط
 يففف نونص ففهبن وع ففتونصفرقفف،ولألففمأويع ففدبو،ففلوببففطنغبقوب ففطألمولريفف وإصدففتونصفدرمففدوريففمص،وي بفف وفدثففموإبمرالففتو

لو يففف نوعيفف جم وألبكففتلو لألففمأوملفف  ونصفرقفف،ومويالففدنةويع ففدبو بمرفف،ونصفدرمففدو صكففلوصبدقففدقون ونعرففطصي
و.و4 نصالحمصأو  قويع دبوألرنه و،عبدر ون ونعرطصيو ألثمصب،ولرنضوونص  مر 

 ألففلوخففمسقوملفف  ونع ففطن ولهر ونصمففب م و ونصف دففتول وقبم ففتو ، م ففتوحبكالففتويال بفف وأل ففتوإبففمه و
أوون ويع دبوي ب وأل تونصعبفدرون ونعرفطصيو9888ملف/688نصعمسم،ونصمم، ،وألعو،نوألريلوفاري وتوبمأو 

قمس ول دنؽبموصكفلويع فدبوكفم ولكثفرو د ف،و  ف روألفلو يومبف ون ومويالحفر وإعو،عفطويف النيوليوتوبفمأو 
أووإبريفففمقوجفففدشو، دفففمه ون، فففتوأل فففطي وعوغبفففربونص  فففمر و،ففف ونصدمفففد وببففف ونغبفففط هو،فففنيو9885ملفففف/684 

                                                 

و.889-4/880؛ون،لوخبط  لواتري :و8/48-9؛ونص مقريلونعيال  م:وج449-9/448نؼب ريلورفالونص د :ووو1 
و؛508ن،لون وزر لونعرطصيونؼب رب:وصوو2 

Hage Seymour – Davies Andalusia, Philips Travel Guides Italy, 1990, p.78. 

؛ون،فلونػب دف لونبالفمقونعبالفمق.و48؛ون،لونػب د لونصبالحف،ونصبطريف،لوص8/49-9؛ونص مقريلونعيال  م:وج5/858نص ب   طيلوقبالونعب  :ووو3 
و.899ص

و.879-7/870؛ون،لوخبط  لواتري :57-8/56-9نص مقريلونعيال  م:وجوو4 
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نصف يوموميهفَ وونؼبالبكالنيو، دوألفريلو ، فدونعضبفرو و فمسو صفكوببفدرويع فدبو، فمفتون ونعرفطصيوعبثفمهونص  فمر 
 .و1 أو د و دتوتوطريقوبده توصبال ربودبطي ،ونعبهبير ونػبضرنب9886ملف/685أللومالمؽبمو بمهوأل ثموي ،و

أوو9806-9886ملفف/706-685خبأويع دبو،لوببطونغبقونؼبرينوببف ونغبكفمون، فتويديفأو 
نعضبفرونصف وهنفجوألعثفموونص يوكاله وألمري و نصفط وذبفم ونعرفطصيو بالف وببف و  ديف،ول نقفرونصعمسمف،وألفعوه صف،و،فن

أل ث مًوآخرو ملدو مبدموبطهوأللونؼبط و نغب فد وحملالفطونصف دفتوأتكدفطنًوببف ول و،فنوألفريلوعويرمبفد وتو ضفعو
و.و2 يطملموبب ونعرطصيلوكالموممأويديأو صال مزقوحملالطونصف دتوبلوألطي ،ونعبهبير ونػبضرنبو ررط 

مففد و نر بمطففمًلوفعففعونصمففب م و ونصف دففتون ول فف وملفف نونصفف ثجونعبطيففطو، الم  ففتونص دبفف،وفففهبنهيفونصعمسمفف،و
أوو،عففطوألرنيففب،ويديففأو،ففلويع ففدبوطمصبففمًوأل ففتونص فففاللو مففطوألثأفف وببففدرو و9898ملففف/698نؼب ففربويفف ،و 

نصف دفتوقفدر وأل فرم،وألفلوقفدرونصالحضفروتونصعمسمف،و،فنيونعيفر نيو،عفطو فط  ونصفرمف،و،د ثالفملوفعفعو ونصف دففتو
يفأو  فمألمسًونؽبفطنايوصدديفأونصف يو هر وملفدون خفرو  كفرنأو نص  دف وألمفال بمسًوألعال رنًوبالمول ط تودبطي ف،وطرو

إاي وتوألطي ففففف،وط  ففففف،و   عًوصفففففتوملفففففطنايو ففففففدقوألفففففمول ففففف و،فففففتو يفففففف نونصال فففففمربوكفففففم ونصالحفففففمصأوتونصعفففففمأونصالفففففمقو
أوعيفففالعمه وألطي ففف،وطريفففأوصكفففلو  فففمرويديفففأوص ريفففأو بو صف ففف و ، دفففتوطريفففأوبد فففمًو9898ملفففف/698

و.و3 ألضدقوجب وطمرقوصب  مر وبب 
إ وف ففطن وألطي فف،وطريففأوكففم وصففتول ففرو صفف وببفف ونؼبمففبالنيو ل ؽبففمونصمففب م و ونصف دففتوفالففموكففم وألففلو

، دففمه وضببفف،و رنفففقونصمففب م ونصف دففتوو*نصمففب م ونؼبففرينوإعول ولألففرو زيففر وبالففرو،ففلونصمففعدهو،ففلوخففر شونغب ففالو
عيفالعمه وطريفأوفضفربوببدثفمونغب فمروصفف  وزأل دف،وبفمهو،عفطملموخفمقونصدففمضوصفبمسهونؼب فربلو   فريونؼب فمهرو

.و* مدزألفم ووو4 ، ريأومهبألفم ونص دف و*ن ول وف  وضبب،وبالرو،لونصمعدهوبم طونصب دص،ومم طونغبالب،ونص  المصد،
                                                 

؛ون،فففلوبففف نريلونصبدفففم ونؼب فففربلوممفففمو977نغببففف ونؼبدرفففد،لوصو؛وأل صفففأوؾبثفففدقل48؛ونصبالحففف،ونصبطريففف،لوص568-9/568ن،فففلونػب دففف لونع مطففف،:ووو1 
و.495نؼبد طيللوص

و.568-9/568؛ون،لونػب د لونع مط،:و496-498؛ون،لون وزر لونعرديونؼب ربلوص977أل صأوؾبثدقلونغبب ونؼبدرد،لوصوو2 
و.75-8/70-9 ألمو،عطملم؛ونص مقريلونعيال  ملوجو505ن،لون وزر لونعرديونؼب ربلوصوو3 
بالفففرو،فففلونصمفففعدهو،فففلوخفففر شونغب فففالو:ول فففطومفففمهونعبفففدشونؼبفففرينوببففف وبثفففطونصمفففب م ويديفففأو،فففلويع فففدبو،فففلوببفففطنغبقلو فففمربولملففف واتز طففف،ويففف ،ووو*

وأو ع ومم طنًوبمكرايًوطدب،و دم ت.9898ملف/698أو رمر وتو ر بونؼب ربوألعور مر ونعيبم وي ،و98999ملف/699
؛ونص مقففريلونعيال  فففملونصفففطنرو7/897:و9979لون،فففلوخبففط  لونصعفففعلو،فففري يفلو888لوص9978ي  ففرلون،فففلون وزر لونعرفففديونؼب ففربلونصفففر طلو

 .8/88:و9954نصبدضمبلو

و رهيفوبط ور ناييفوتورا وأللوكم وبب ومدمه ومل  ونغبالب،وفر ني،و  ريوإ ونصط قومدزألم لو لخر و  ريوإ وألطيالمويدط ردم.وو*
 .4/965؛وب م وه قونعيمسأ:و894لوص9984نؼب ربو نعرطصيلونصطنرونصعر،د،وصبكالمبلوي  ر:ولألنيو دفدقونص د لوهرنيميفوتواتري و

و.7/886؛ون،لوخبط  لواتري :و506-505ن،لون وزر لونعرديونؼب ربلوصوو4 
 مور أوبب و بثدميفومل  ونص   د،ون ومو ف الوب ثموأل مهرانونصعر،د،.وو*
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نعضبفففففرو ،فففففنوألفففففريلوؽبفففففمولبفففففمهونصمفففففب م ويديفففففأونصكفففففر وببدثفففففمويففففف ،و عمهدففففف،وطريفففففأو  مجففففف،وه صففففف و،فففففنو
أوي ح وألعتونصدزيروبالرو،لونصمعدهورمب،وأل توتونعيالفمه وأللوخع فتونصمفم، ،وتو  فمرو9898ملف/698

لو ،فف صكوُضففالتوطريففأوو1 طريففأوصكففلوطريففأونيالع ففتوببففدثموصبالففر ونصثمردفف،وفعففمه نوب ثففمون و،ففمسهونؼب ففرب
ومص،.ن وأل مطقورفد و مكموم ال

-9885ملفففففف/788-785نيففففالالريفونصعمسمففففف،وطدبففففف،و،فففففنيونصمفففففب م و و،فففففلونظبمبدففففف و،فففففلونعضبفففففر 
أووففففووبثففطو9858-9889ملففف/758-789 وأوو نصمففب م ول ونغبمففلوببففوو،ففلوبثالففم ونؼبففرين9888

ملفف نونعخففريوذببفف ونملالالمألففتو،ب ففمبونصعمسمفف،وألالدنقففب،وألففعو،ففنونعضبففروملففدونمففرنر ونص ففهبن وألففلو،ففنوألففريلو عرففطصيو
 ثمهو هبموصمفب م ومرانطف،ول ونغب فمجويديفأو،فلونعضبفروافدشوكبفريوي فده ون، فتول،فدوألمصفكلوسبكفلوببف وصب

لو عضففففمف،ون وأل مزصالففففتوؼبطي فففف،وطريففففأوتوؿبم صفففف،وأل ففففتوو2 إ ففففر وألففففلومففففهب و،ففففمسهونص  ففففمر و نصعففففده ون ونؼب ففففرب
انزصففتونصفدرمففدونغبففمهيوعيفف جمبثموألففلويففطونص  ففمر وصكففلول ونغبمففلوبففمهوأل ثففموه  ول ويمفف جعثمو،عففطول و

و.و3 أو9850-9898ملف/759-798ب روه هنمو 
،فف قو، فففدوألفففريلوم ففمر وجثفففطملمو ، فففمبوألفففط ونصمففم  ونعب فففد ونعرطصمفففووببفف و فففمقوميكففف ثموألفففلو
نصعبففدرون ونعرففطصيوألففىتورففما نوفالففمر وي ففح دملمو صعففط و نصعالففمهو نعب ففطو ، م ثففموآأل فف،وألففلومل الففميفونص  ففمر و

.وو4 ؼبففطهنمو ممسبثففموزايه وتوضبميالثففمو مففريو صففكوألففلوليففمصد ونصع ميفف،و نعملالالففمأو اتر وقبففطملموي دالففد وليففدنر
و مل نوكبتو و،العم  وأل   و،نيونعير ني.

عثفففريفولمهدففف،وألفففط ونصمفففم  ونعب فففد ونعرطصمفففووب فففطألمويفففد رونص  فففمر وببففف وألطي ففف،وطريفففأويففف ،و
بفلويفد ر ونؼبمفبالنيلوأوو دمفتوبب ول رملموضبمسيفو،نوألريلو،عيونص وبوػبفر جوطريفأو9898ملف/699 

.و ن مميمًويف نونػب رومفمأو، فدوألفريلو ، فدونعضبفروو5   م قونص  مر وأللوخمسؽبموإبمم،وخر جو بكونغبالمسيف

                                                 

و.506-505ن،لون وزر لونعرديونؼب ربلوصوو1 
؛و وكالففمقورففبمر،لويديففأونع قو،ففلونعضبففرويففب م ومرانطفف،لوأل بعفف،ونصريففمص،لو8/984-9؛ونص مقففريلونعيال  ففم:وج4/888،ففلوخبففط  لواتريفف :ونوو2 

و.988-84لوص9969نص مملر لو
و.988-84؛و وكالمقوربمر،لويديأونع قلوص8/984-9؛ونص مقريلونعيال  م:وج888-4/889ن،لونػب د لونع مط،:ووو3 
؛ونؼب ريلورفالونص دف :و80-89لوص8008ػب د لوك مي،ونصطكم و،عطونرال مقونصمكم لو ال:و وكالمقوربمر،لوألكالب،ونصث مف،ونصطي د،لونص مملر لون،لونوو4 

؛ونصعالففريلورففثمبونصفففطيلولضبففطو،ففلوفضففف وهللالوألمففمصكونع، فففمروتوفبمصففكونعأل ففمرلو فففال:وضبففهب ولضبفففطوببففمسلول،ففدوعففف لونعألففمرنيفونصعر،دففف،و9/448
و.886-4/885:و8008نؼبالحط لو

و.75-8/74-9؛ونص مقريونعيال  م:وج899ن،لونػب د لولبالمقونعبمسألوصوو5 
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 ن،الفففطنًبنوألفففلوملففف  ونصفففف  و،الكثدفففأومفففدنيفونؼبمفففبالنيو خمقففف،و،فففنوألفففريلويفففف  ونؼبفففط ورمبففف،وتوضبميالثفففموصالفففاألنيو
ونع  مقوفدالمو،د ثالم.

 صفكونصال  فدمونص فديوألفلوردبفتوتو بفكونغب بف،ونصهبأل دف،و ي  فطو،فتول وو* مل موجفمبور فمأوأل فد ،ونص فهبن 
يكد وعب دبونعرطصيوؾبالدب،وأللونؼب م بنيوفبلو ملبدنولرفمثموصب ثمهوتويبد وهللاوهبالفمًوصط صف،ونعيفمسأوتو
نعرفطصيو ، ففدونعضبفروو كففد ومدفمهاموصبففنوألفريلونص ففد ونعمبفف وضفاللوملفف عبونؼب فم بنيو مففطوكفم وأل ففروأل ففد ،و
نص ففهبن و ص ففربوألففلوجبفف وطففمرقو ميالففطو دنجففطملمون وألففطي  وطريففأو نعبهبيففر ونػبضففرنبلو مففطوعمفف وملفف نونصال  ففدمو
نملالالمألمًوكبرينًوأللومب و،نوألريلوسبث وتونصطبمو عب طو نؼبمقو نعيبح،لوكالمونملالمويمسطنيو،فنوألفريلوأبألفروألفلو

،ونص فهبن وفكفمردنوببف ون  فمقوهن فمو، فمه ونص فهبن وي دأو، دمه ونص هبن وفضمًسوبلونملالالمأويمسطنيو،نونعضبرودب فد 
و.و1  نعجالالم ويفموصب  روتولألرونعبثمه

لهر ونص  فمر وألففط وخ ففدر وهبففمو،ففنوألففريلو خففدنهنموتونعرففطصيلوصفف نوكففم ومففرنرملمونصالدجففتوعب ففدبو
دونغب فمجونعرطصيو هنمبومل نونصطبمو،ك وألفمول فدنو،فتوألفلوسبفطهو بالفمه.و لألفمأوملف نونصالثطيفطونرفطفعونصمفب م ول،ف

أووص بفف ونؼبمففمبط وألففلونصمففب م ول ونغبمففلونؼبففرينو9854-9888ملففف/755-788 ويديففأو،ففلونعضبففر
نصفف يولريفف ون، ففتول وألمصففكوصففطفعوضففررور ففمر ونعيففبم وبففلوفببكفف،ومرانطفف،لو رمففموألففمو   ففتول،ففدوألمصففكوألففلو

موكمرففتو،طنيفف،ومببفف،وأوتو بففكونؼبعركفف،و ،ريفف،وحبريفف،وو أل البففتوفدثفف9889ملففف/740نرال ففمرنيفوإعول وملهبميالففتويفف ،و
و.و2 نص  مر وبب ونؼبمبالنيوتومل  ونؼب   ،

لبففطأونصمففب م ونؼبففرينونصعففط وص الفففمقونص  ففمر وهرنًوؼب الفف ون، ففتو يففعدمًوعيفففالعمه وألطي فف،وطريففأوألففلويفففطو
-698 و*نص  فففففففمر لو ؽبففففففف  ونؼبعركففففففف،ونيفففففففالعم ول،فففففففدونغبمفففففففلو صمفففففففب م ونغبف فففففففوونؼبالدكففففففف و،فففففففلول و ففففففف 

                                                 

ؼب فد ،و ملفووأل د ،ونص هبن :وأللونػب  ونعرطصمد،وألثالالثموهفمبدف،وبفر ور دمفثمو يفمورفد ونص فهبن لو فد و، فدونصعفمسبو ألفلونمفمربونصمفب م ونؼبفرينوومدفمه ونوو*
وب.ألوفكمرتوعخدتوأللو،عط ون وبثالم و،لول ونصعمس9898ملف/698أل   وبمكريول قوأللو دعملموببطهللاون،لول ونصعمسبو ىتونيال ثطوي ،و 

 .540لوص9997لوهنرونص بملوهأل قلو5ي  ر:وببطنصرضبلوببوونغب ولونصالمري ونعرطصمووأللونصفالالونعيمسألوو ىتوي دطومرانط،لوط

و.449-9/448؛ونؼب ريلورفالونص د :و89؛ون،لونػب د لوهيدن ونص د لوص65-4/64ن،لونػب د لونع مط،:ووو1 
و.987-4/986؛و وببطهللاوب م لوه ص،ونعيمسأوتونعرطصي:و86ن،لونػب د لوهيدن ونص د لوصوو2 
دفتو لعثفروألفدنع ونؼبالدك و،لول و  :وملدول،دو،كرو،لو  و،لون،رنملدمونغبف وونؼبالدك وببف وهللالوكفم ومفطو  ونخدفتوببفطهللاوممف   د د،و ونرفالفيوببف ولخوو*

وويفف نيلو5نيففالالرويمففالالد ونصفايففبمقورفمففتوف ففد و ر ففبتو،د ففتو ،ففنيون ورففر،،و  و،ففلوزكففرايبوو ففر بلونيففالالريفوكبففدو نصبحدففمدمحمو زكففرايو،ففلولضبففطوو و
ملفو بمشو،عفطو صفكوآأل فمًوإ ول و فدتو،الفدريو780ملفلوفميال روتو دريو اثروببدتوآخر  لوفبمو  أونػبمسف،ونعوبمأو788 نرالثتو،فدزونؼبالدك وي ،و

و كم ور مبمًو مزألم.
؛و984-988لوص8098لونص مملر لوهنرون فمقونصعر،دف،لو9نصبمجوونؼبمعدهيلونػبمسق،ونص  د،لوتولألرنبونفري د،لو ال:و وزي ثمو وبهببلوطوي  ر:

 .8/79:و8008خريونصطيلونصهبركبولونعبمسألوهنرونصعبموصبالمسينيلو
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ألففط وحبالبفف،وبمففكري،وألكدرفف،وألففلويففال،وب ففروم عفف،وحبريفف،و، دففمه وزيففطو،ففلوأوونصفف يول9846-9898ملففف/747
مم ففففطونيفففف دقواميفففف،لوكالففففمورففففمركتوملفففف  ونغبالبفففف،ونصمففففب م ول،ففففدونغب ففففمجويديففففأو،ففففلونعضبففففرلو يففففف نوو*فر فففد 

نصالحمصأوضربول،دونغبملو  مرنًو،فرايًو حبفرايًوببف وألطي ف،وطريفأو،عفطوببفدرورفمقوؼبضفدقوجبف وطفمرقو دف وو
نعيففبم وربففم قوأل عففتوألففلونصعبففدرون ونعرففطصيوأبألففروألففلونصفدرمففدونغبففمهيوب ففرلووكمرففتو،ففتوليففمطد ور ففمر 

رمففمول وببففدرومففدنيفو،ففنوألففريلوكففم ودبنفف،و لر،عففنيوجف ففمًومففهب ايًلو ألففمول وبففعول،ففدونغبمففلون ونعرففطصيوتواثصفف و
أوو ففىتوضففربونغب ففمروببفف وطريففأو، ففدنيفو،بفف وبففطهملمويففالنيونصففأوأل م فف و9840ملففف/749ؿبففرأوألففلوبففمأو 

لوفكفم وملف نوشبفر ونصالعفم  ونصعمفكريوو1 دثموآعيفوبرفتو عرفمطوفضمًسوبلوآعيفونغبربونعخر أل   وبب
ونؼب   و،نيونعير ني.

كففم ونصفدرمففدونغبففمهيوب فففرومففطولبففطأوخ ففف،ومَلففَطَ وألففلوخمسؽبففمونضفففعم ومففدنيفونؼبمففبالنيونحملمقفففر و
ألثالالففففتوم ففففعوطريففففقوص ريففففأو ألففففلو ونعر ففففمضوببدثففففمو  صففففكوإبريففففمقونيفففف دقوحبففففريوؼبضففففدقوجبفففف وطففففمرقو

نعألطنهنيفوأللونؼب ربون ونعرفطصيوعيفال هبن وألف  و بالفمهونؼبمفبالنيلو رمفمونيفالعطنهنيفونؼبمفبالنيو ذبثدفهبنامو
إعول وألففط ويففال،ولرففثرومو كففلوكمفدفف،وصدمففالعدطونؼبمففبالنيوألطي فف،وطريففألو ص ففدقوففف  ونغب ففمرو ، ففمبونؼبمففبالنيو

ص  ففطاموفالحففمصأوألففعونصفدرمففدونصرن،ففعوألبففكوببفف و  ففمروطريففألوربففر ونصفدرمففدونغبففمهيوب ففروألبففكوم ففالمص،و
نصع  فففمقو ،دفففطر ونصرن،فففعوألبفففكونرمفففد و، فففلومل الففف،وبمفففكري،وببففف وجدفففدشونؼبمفففبالنيوتونصمفففم،عوألفففلوصبفففمه و

،فففففووو2 أوبرفففففتوتونؼب ففففمهرونصعر،دفففف،و،ففففف ألعرك،وطريففففأوو تونؼب ففففمهرونعيففففبمرد،9840ملففففف/749نعخففففر ويفففف ،و
 Bataalla Del Rio Salado وو4  نصبالحف،ونصبطريف،وو3 توكف وألفلونع مطف،ووو ظبمملفمون،فلونػب دف

و يمو نصدمدع،ونصع ال و.
 فضففمسًوعيففال هبن ونصفدرمففدونغبففمهيوب ففروص ففد ونؼبمففبالنيولريفف وفرمفف،وألففلوجد ففتو مففببتو سبك ففتو
بب و نيومفب،وأللونغبرسوهخدقوألطي ف،وطريفأو نؼبكفد وفدثفمومبف وصدبف،وألفلويفدأونص الفمقلو ب فطألمو،فطلونص الفمقو

 وخرجفتوملف  ونصفرمف،و ملمصبفتوألف خر وجفدشونؼبمفبالنيوفبفموله وإ ونخفالمسقوقففدفثمو،نيونؼبمبالنيو نص  فمرو

                                                 

 هوب توألعبدألميفونخر و مورعثروصتوبب و رصب،.زيطويلوفر د :وك وألمو قب موب تولرتوكم ومم طوني دقوألطي ،وامي،و مو رووو*

؛وركد ونريمس لونغبب ونؼبدرد،:و987-8/986-9؛ونص مقريلونعيال  م:وج888-4/889؛ونع مط،:و805ن،لونػب د لونبالمقونعبمسألوصوو1 
و.8/894

و.86ألوص8008و-ملف9488لورعبم و894رردطونصعفممولوجب وطمرقوتونصع رونعيمسألووأل  طونصعبالمبو نعه بلوؾبب،ونصفد  لونصعطهووو2 
و.4/885نع مط،:ووو3 
و.908نصبالح،ونصبطري،لوصوو4 
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 ملففففهبميالثمو ففففىتو قفففف وج ففففطونص  ففففمر ون وفمفففف مطونصمففففب م ول ونغبمففففلونؼبففففرينو مالبففففدنوألففففلو،ففففتوألففففلونص مففففمبو
و.و1  نعطفمقوفضمًسوبلوخممرامويبع،و يالنيوم ع،وحبري،

اي و نبالفعو،طنيف،ونص ثميفف،وصط صف،و،فنونعضبففروكف وألفمو، صففتونؼبمفبالد وألفلوجثففطو جثفمهو ملف ولهرنجونصففرو
 نصدجففدهونعيففمسألووتونعرففطصيو  صففكو ر  ففم ونعألففطنهنيفونصعمففكري،وبففلو،ففنونعضبففرو ملففووتونعقفف ومففطو

وضعفتوب طوي دطوه ص،و،نوألريلو ز نقورفد ملموبلوألمر ونع طن ونصمدميد،.
له ون وزايه ونعببففمبوببفف ووفبفطليفومل الففميفونؼبمففبالنيون وألطي فف،ومرانطفف،و ألفف ثمويففكم وطريففأوفبففم

 نؼببكفف،ونيففهبن،دمسوووFernando Vه صفف،و،ففنونعضبففرونصفف وملففديفولألففمأونربففمهوألبففكونرمففد وفرانرففط ونصرن،ففعو 
 Isabilla و.و2 أو9498ملف/897ووألبك،وم المص،وي ،و

ل قومفففطأوي املفففمونؼبمفففبالد وألفففلو،فففمسهونعرفففطصيولقفففبحتون  وآخفففرومفففطأوي املفففمو ؼبفففموكمرفففتوطريفففأو
أوو،فففطلولملففف و9498ملفففف/897فال ففف وبفففمأو ول،فففمسهونعرفففطصيويف فففرنامونؼبالالمصدففف،ون و،ففمسهونؼب فففربنؼبمففبالد وألفففلو

ألطي ففف،وطريفففأو ػبفففر جون وألطي ففف،وآيففففلو نزألفففدرو مريملفففموألفففلو،فففمسهونؼب فففربلو نيفففالالريفونؽب فففرنيفوألالالمصدففف،وألفففلو
وأووب طألمومفمأوآخفرويفمسطنيو، فدونعضبفر9498ملف/897ـبالبأوألط ونعرطصيو خمق،و،عطوي دطومرانط،و 

توو و،المففبدموألففففم دالوم فففرونغبالففرنبون ونؼببكفففنيونصكففم دصدكدنيوفرهي مرفففطو نيفففهبن،دمسون،ففدوببفففطهللا ملففدونصمفففب م و
ونصثمدمحموأللوكمرد ونصثمدمحموأللونصعمأورفمت.

و هللاو نر ونعرضو ألموببدثم
و عو دقو عومد وإعو هللونصع دم

 
 
 

 

                                                 

؛ون،ففلونػب دفف لور ضفف،و7-86؛ون،ففلونػب دفف لوهيففدن ونص ففد و نعبثففمألوص98-98؛ونصبالحفف،ونصبطريفف،لوص887ن،ففلونػب دفف لولبالففمقونعبففمسأولوصوو1 
؛ون،لونعزرقو ونعرطصمولو،طن عونصمبكوتو9/95:و9970لوهنرونصث مف،لو،ري يفلو9نصالعريأو غب ونص ريألوببقوبب و دنردتلو ونصكالمدمحملوط

و.8/587لو ال:و وببطنصكرقلونصطنرونصعر،د،وصبكالمبلوصدبدملو دريلوه.يفلوطبم عونؼببك
 ؛و558؛ونغب ولونصالمري ونعرطصمولوص4/965؛وب م لوه ص،ونعيمسأ:و4/98-8نص مقريلونعيال  ملوجوو2 

 

Hage Seymour, Andalusia, P.13. 
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 اخلامتة:
ونصطرني،وميكلو م د ونص الم جونصالمصد،:،عطونعرالثمبوأللون بطنهونص  ريوؽب  و

ليفثالتوجهبيفر وطريفأول وألطي ف،وطريفأو،ففط روكبفريوتونصففالالونعيفمسألووصيرفطصيلوففم الديفوألعفف  و -9
 ،ثبميفو نيال رنر.نصفالالوتونصبطبلو وكمرتوممبط وصالبكونغبالمسيفونصعمكري،لو   بقوأل ثمو

نصفففدع و عرفففطصيلورمفففمويعفففدهوبفففطأوعثفففدروألطي ففف،وطريفففأوببففف وألمفففر ونع فففطن ونصالمرخيدففف،وتوب فففرو -8
 ه رملمونصمدميووبب وألرونغب  ونصالمرخيد،وص  رو  الثملو بطأو جدهوألطي ،وجب وطمرق.

كم وع، مبوطريأوه روكبفريوتونيفال رنرو،مسهملفموخفمسقوب فرونعألفمر ونعألديف،لو   فمؽبمونؼببمرفروألفعو -8
و،بمسهملموأللو ركميفوصبثدنرو نػبمرج  نيوبلونغبكمونؼبركهبي.نعألرنبونعألدينيلو نخبمرملمو،ك وألموجيطُّ

نرضفدنبوطريفأوربفتو كفمونؼبفرن، نيو،هببمألف،ويديفأو،فلواترففنيوه  ول ويريف ونصدثفموضببف،وبمفكري،و -4
 صطصد وبب وألط ونيالدمبولملبثموأللو كمألثموكب د،وألط ونعرطصي.

لهيفوطريفففأونصفففط رونؼب فففمطويففففموتوسبكفففنيونؼبفففرن، نيوألفففلوألمفففمبط ونخفففدنهنمو عرفففطصيوألفففلومل الفففميفو -5
دبدمعثمونعي ن د وونص يويث وبالبد،ونع  مقو نصالالديللوفبموليثموتوألفطونيبمردملو  صكور مر و

وز نقوه صالتوصعط ومر  .  بالرونعيمسأوتونعرطصيو لخره

 عدهولمهد،ويد ر ونؼبد طيلوببف وطريفأون وبفط وجدنرف وملفو:ولمهدف،وطريفأو ص مفب،وصب فرن ونص فم مو -6
لكمفبتوطريفأونؼبد ففطيلوو- غب ففمر،لو نع  فمقونؼببمرفرو ؼب فربكدهنفموممبفط وسبالفمزووو-ألفعونؼبفرن، ني

 ريف،ونصعبفدروصيرففطصيو، فدر ونيففالفمهوأل ثفمونؼبد فط  ولميففمونيفالفمه و عثففروملف نوألبدفمًول  ففمبونص فرن وألففعو
 نص  مر ونعيبم .

رففكبتوطريففأو يففدب،ونع  ففمقونعفضفف وألففلوكمففف،ونعبدنرفف وعيوبمسمفف،وسبالففطوجمففدرملمو،ففنيونؼب ففربو -7
  نعرطصي.

 فففلور فففمر ونيفففبمردمولمهدففف،ونصعفففط  ونعرطصمفففد،وتونصالعفففم  ونصعمفففكريونؼب ففف  و،فففنيو،فففنونعضبفففرو ،فففنولي -8
 ألريل.

 فف وه روطريففأوتونصالعففم  ونصعمففكريونؼب فف  و،ففنيو،ففنونعضبففرو ،ففنوألففريلونعبمرفف ونصففعيو نصبحففريو -9
 صبحالمسيفونصعمكري،.

صيرفطصيلو  صفكون،الفطًبنوألفلوونبالعور مر ونيبمردموطريأوخف ونصفطفم ونع قوبفلونصكدفم ونعيفمسألو -90
نص ر ونصمم،عونؽب ريلوؼبمو   التوأللو عم  وبمكريوأل   و،نيومفد ونؼب فربو مفد ونعرفطصيوببف و
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ر ففمر ونيففبمردمووضبففمسيفوب ففروألبففد ونص دن ففألو  كففمأونؼبففرن، نيلو  كففمأونؼبد ففطيللو ؽبفف نوجففمبيف
ونغبالمسيفونص بدبد،ونؼبطبدأل،وأللوك دم،ور ألم.وأللوضر بوبب وطريأوضرب


