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املقدمة

أرسالن شكيب بقلم

١٣٥٥ الخري صفر ٧ جنيف

الرحيم الرحمن هللا بسم
لَُّدنَك ِمن يلِّ َواْجَعل ِصْدٍق ُمْخَرَج َوأَْخِرْجِني ِصْدٍق ُمْدَخَل أَْدِخْلِني رَّبِّ ﴿َوُقل

نَِّصريًا﴾ ُسْلَطانًا

وحده هللا إال إله ال أن ونشهد السالم، باب هللا رسول عىل والصالة الكالم، قبلة هلل الحمد
حرشجة يف الواقية العدة لنا وتكون الظالم، وتقشع األوام، تشفي شهادة له، رشيك ال
كرم الذي األمي العربي النبي ورسوله، عبده محمًدا أن ونشهد الحمام، وسكرات األنفس
تريم، ال دائمة نعمة التوحيد من وسنمهم األصنام، عبادة وجنبهم اإلسالم، بنعمة آدم بني
النبي نظام، بعده من له ليس نثًرا الرشك يافوخ بدعوته نثر والذي ترام، ال عالية وذروة
الذي والرسول األيام، يف والليايل الليايل يف األيام تلج أن قبل الكون لظهوره تمخض الذي
إذ األقالم، وجّفت السماوية الصحف بعده من فانطوت األقىص أمدها الرسالة به بلغت
الدوام لباسها صالة ملسو هيلع هللا ىلص هيام، تعاىل حبه بغري وال مذهب تعاىل هللا توحيد وراء ليس
آله عن وجل عز هللا وريض الخزام. ونرشه الرند نفحه سالًما وسلم اللزام، وشعارها
بها وكانوا التقوى كلمة ألزمهم الذين وأنصاره التمام وبدور الهدى نجوم وأصحابه
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عىل هللا بخيل وطلعوا العظام، واألخالق الحق بالعقيدة األمم عىل أقبلوا الذين األنام، أحق
له فرقت الذي الفرقان علم ونرشوا كهام، غري وسيوف خطاء غري بسهام واملغرب املرشق
غرر وأدركوا املمالك عذارى ففتحوا األعالم، سائر الخوف من وخفقت الطواغيت قلوب

الحزام. بشدة ال الحزم بشدة األماني
املاضية، الحوادث تذّكر فيها، جدال ال التي البرشية الجبلة غرائز من فإن وبعد،
الحد إىل الغابر بحفظ واالعتناء العافية، الرسوم عىل والوقوف الخالية، بالوقائع والتحدث
فضًال الجماد، عىل القصص ويزبرون األحجار، عىل األخبار ينقشون الناس جعل الذي
بتقادم الضياع من عليها خشية األجالد، ضمن ويحفظوها األوراق يف يكتبوها أن عن
من النوع هذا عليه هللا فطر بما وذلك الدهر، بتطاول النسيان عن بها وذهابًا العهد،
يحفظ أن أبًدا يجتهد اإلنسان وبأن والسماع؛ بالرواية والغرام واالطالع، األرشاف حب
ماضمع وربط بأول، آخر وصل عن عبارة فحياته اآلتي، يستدرك أن يجتهد كما املايض،
طامس ورسم عنده، يقف دارس أثر بني يربح ال فلهذا بقديم، حديث وتعليل مستقبل،
تارة نصوصها، يتندس مأثورة وحكاية حروفها، يفك مطلوسة وكتابة خطبه، يتعرف
حتى قرائنها، بني يجمع يزال ال وهو بشكولها؛ يقيسها وطوًرا أصولها، عىل يعرضها
حل وأعمال غوال، وبذل ليال، سهر من لإلنسان وكم مغازيها، ويفقه مباديها يدرك
من وكم نجيّها؟ يستوخي مرتجة وقضية حديثها، يستوحي مغلقة قصة وراء وترحال،
الذي هللا سنة بحيثها؟ املسماري القلم ولدى رسها، الهريوغليف عند ينشد مبهمة واقعة
وال بعيد، دون بقريب فيها يتقيدون ال رس، أي وأمام علم أي بإزاء عليها الناس أقام
استرشاف بل موضع؛ دون موضًعا به يختصون وال غابر، دون حارض عىل يقرصونه
الفكر. ومتسق العلم متعلق كان أيًا اإلنسان لوازم من وهما األستار، واستشفاف األرسار،
بالقرابات اتصل وإذا أنزع؛ وإليه أولع، به النفوس كانت واألجداد باآلباء تعلق إذا أنه إال
أرسع؛ عليه والتهافت أعظم، إليه الحنني كان واملباءات، الديارات إىل انتسب أو والكالالت،
وراء بالقصص ويعنى سواهم، مآثر يحرصعىل ال ما آبائه، مآثر ليحرصعىل املرء فإن
القرب نسبة عىل هو األمر هذا من همه قسط إن بل تعداهم؛ من وراء يعنى ال ما أصوله

والوصل. الفصل وبمقدار والبعد،
العلم هو سلفها تاريخ تجعل أنها إال أجمع، البرش تواريخ تدرس األمم من أمة وكل
التي والغاية ناشئتها، خواطر إليها تتوجه أن يجب التي والبغية املقدس، والدرس املقدم،
آخر وربط بقديم، حديث وصل من ذلك يف ملا نابهتها؛ ركاب نحوها تستحث أن يتعني
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للمايض، مماثًال الحارض كان فإن صدر. عىل عجز ورد أصل، إىل فرع وإعادة بأول،
وحث التخلف، ومنع التسلسل حفظ هو التاريخ فمغزى التليد، عن مختلف غري والطريف
تنازع يف هي األمم فإن ساف، فوق من ساًفا املجد وبناء األسالف، متابعة عىل األخالف
بنيانه، ويوطد كيانه، يحفظ أن يبغي منها وكل يسكن، ال ورد وتزاحم يفرت، ال بقاء
درجة كل يطاول وأن كان، عما يتقدم أن يحاول بل سجيته. ويخّلد حقيقته، ويحمي
أقّله، إىل املجد وذهب أهّلة، البدور عادت وقد الخايل، عن مقًرصا الحايل كان وإن إمكان.
السوالف املعايل تلك من يبق ولم أطماًرا، األثواب واستحالت أطراًفا، األوساط وصارت
السلف تاريخ درس كان اعترب، من بها يعترب وحكايات، وذكر ومثالت، وسري أخبار إال
للناشئ: ليقال الكمال، إىل االستباق حوافز وأفضل العقال، من النشاط وسائل أحسن
فري هذا كان وإذا جهادك؟ فأين أجدادك، فعله ما وها إباؤك؟ فأين آباؤك، كان هكذا
العقل يستبعد فقد عنهم، تقرص بأن رضيت وإذا عنهم، تقرص أن ترىض فكيف آبائك،
أوائلهم كان وقد الخوالف، مع يقعدوا أن األبية النفوس أصحاب أيرىض منهم. تكون أن
كان من يسودهم وأن متبوعني، كانوا أن بعد تابعني، يكونوا أن أو األول؟ السابقني من

الخول؟ جملة من لهم
من ورشًطا االرتقاء؛ عن فضًال البقاء، رضورات من رضورة التاريخ علم كان فإذا
ذات العربية األمة هذه من بمدارسته أجدر أمة فأية السباق؛ عن فضًال اللحاق، رشوط
ّرشق الذي والجهاد األذرب، واللسان األنجب، والعرق األقعس، والسنام األمجد، التاريخ
عىل الذلة وفرضت أخدعيه، يف جبار كل ورضبت مسمعيه، الدهر من مألت أيام وغّرب.

القيارصة. معاطس من النعرة وأطارت األكارسة، جماجم
والبحر الرب من يركبون رؤوسهم؛ الحياة يف فرفعوا نفوسهم، للموت ابتسلوا قوم
نفوسهم وأعزت القفر، حياة أنوفهم أحمت املحارب؛ دار بالجيش ويلتمسون غارب، كل
الطيف إليها ينتهي ال وعقائل فاتح، كل ظن تخلف عذارى بالدهم فكانت العفر؛ الرمال

الطائف. عن فضًال
سليم، وطبع كريم، خيم من فيهم ما وعزز القرآن، بعزائم اإلسالم جاءهم ملا ثم
ما وملكوا قنابعها؛ من سنابلهم وخرجت منابعها، من سيولهم اندفقت اإليمان؛ بصالبة
به أنفسهم حدثوا لو ما األعمال من وأتوا عام، مائة من أقل يف الظلمات وبحر الصني بني
أن األصنع، والسناء األمنع، العز ذلك بعد يلبثوا لم أنهم عىل األحالم. من إنه لقيل قبل من
انحدارها. عند املياه رسعة الهبوط إىل وأرسعوا انكدارها، عند الكواكب انصياع انصاعوا
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عزائم، من القرآن فيهم وأهب فضائل، من اإلسالم كساهم قد كان عما بتجردهم وذلك
الشهوات يف وبانغماسهم األعاجم، من أعداؤهم فيه سقط قد كان ما مثل يف وبسقوطهم
واشتغال أمرائهم، عىل باالنتقاض وولوعهم الزمنية، السفسافات إىل وانرصافهم البدنية،
فسادهم. عن وردعهم منآدهم، تقويم عن العلماء وتخلف وأهوائهم، بأغراضهم األمراء
وجاءت ريحهم، ففشلت وتنازعوا بعذباتهم، الطيش وطار جنباتهم، يف الفساد فمىش
لو حتى وتغريوا، لجهلوهم، أجداثهم يف السلف عىل عرضوا لو حتى وتنكروا؛ تباريحهم؛
من ونالوا خالقهم، فقد أخالقهم انقالب من فجنوا ألهملوهم؛ بأبنائهم وتالقوا اآلباء نرش
ملء وحميتهم العرانني، ملء أنفتهم كانت أن وبعد ممالكهم؛ ضياع مسالكهم اعوجاج
صهوات عن وهووا خطة، كل الهوان من ويسلكون حطة، بكل يرضون صاروا الحيازيم،

كريم. ومقام وكنوز وعيون جنات من وأخرجوا العظيم، املجد ذلك
ريحه، وسائل الطويل بالجهاد لهم وقيض فتحه، إىل هللا سددهم ما أنفس من وكان
الجامعة والبقعة الدهماء، والدرة العذراء، الخطة الخرضاء، األندلسية الجزيرة هذه
فأتوها السماء، وطراز األرض حوك من موشية حلل يف الرافلة واألفياء، الشموس بني
واليتها وساموا لآلخرة، وماهد الدنيا يف وراغب ومكتسب، محتسب بني فرج، كل من
الطائرة والجماجم أنهاًرا، السائلة والنفوس الذريعة؛ والبطشات الوجيعة، بالنفقات
تنحط ال بخيل يغاورونها ومازلوا البعث، يردف والبعث الجيش، يتلو والجيش أرسابًا،
أيمانها وعن خلفها، ومن أيديها بني من ويريغونها زرودها، تفارقها ال فوارس لبودها،
أجمع من تخييم بعقرتها اإلسالم فخيّم أعطافها؛ وأالنوا أعرافها، ذّللوا أن إىل وشمائلها،
بأفالذ العرب جزيرة وأمدتهم التسيار، عصا ألقى من سكنى إليها وسكن االعتمار،
واليمنية، القيسية بني العصبية لوال وكانوا أجنادها؛ بأنجاد أعداءهم ورمت أكبادها،
القبائل بني مالحم من ذلك إىل أضيف وما والعباسية، األموية بني الخالفة عىل والخالف
جبال جويف لهم وصارت الكبرية، األرض جميع باألندلس ألحقوا قد والرببرية؛ العربية
بمشاجراتهم وانهماكهم الداخلية، بفتنهم اشتغالهم ولكن كثرية؛ أندلسات الربانس
الطوائف، ملوك واستبدالهم الجاهلية، حمية من طباعهم يف بقي ما وبقاء العائلية،
بدًال الهزائم، تحمل عن ورضاهم الجهاد، بحركات الفساد، وحركات الصوائف، بجيوش
عدوهم صار حتى تبعثًرا، تجمعهم ورد تأخًرا، تقدمهم أعاد ذلك كل العزائم؛ تجريد من
إال البالد من له يبق لم هو وكان مشابكا؛ معهم خليًطا مشارًكا، لهم قسيًما الجزيرة يف
النسور؛ وأوكار الغزالن مسارح من العرب له تركه ما إال يملك ولم والصخور، الجبال

12



املقدمة

وثري، وفراش أنيق طعام إىل ومالوا كبري، وملك نضري، روض كل يف رتعوا هم وكانوا
الرخاء بهم وأفىض بالدعة، السعة وأغرتهم وحرير، سندس مطارف التيه من وجرروا
إىل ومال الرتف ألف من بني وشتان االنتخاء. قلة العيش رفاهية وأورثهم االرتخاء، إىل
بقرب بطرنة وقعة عن قال من در وهلل الطوى. عىل وطوى الشظف لزم من وبني الهوى،

املسلمون: فيها مّحص وقد بلنسية،

أل��وانً��ا ع��ل��ي��ك��م ال��ح��ري��ر ح��ل��ل ول��ب��س��ت��م ال��وغ��ى إل��ى ال��ح��دي��د ل��ب��س��وا
ك��ان��ا م��ا ب��ب��ط��رن��ة ي��ك��ن ل��م ل��و ب��ه��ا وأح��س��ن��ك��م أق��ب��ح��ه��م ك��ان م��ا

إىل باملرتف، يوقع واملحروم دّوخه؛ حتى باملتنعم، يفتك املخشوشن يزل لم وهكذا
واإلصالح أخباره، تنقطع وال ناره، تنطفئ ال املسلمني بني ذلك مع والشقاق ريخه؛ أن
وال نصح، بليغ عقولهم يف ينجع ال أفاعيه؛ تجادع أبًدا والرش مساعيه، تخفق بينهم
يعتربون وال عقل، دليل وال نقل، شاهد عىل يعّولون وال خطب؛ نذير بأسماعهم يعوج
ويقرأ يعمهون، سكرتهم يف وهم القوارع هذه كل بهم تنزل بثق. عىل واقع بثق بحلول
َعاٍم ُكلِّ ِيف و﴿يُْفتَنُوَن يسمعون، وال يتدبرون، فال الغاشية سورة يوم كل الدهر عليهم
فلكل قددا، وتطايروا بددا، تناثروا وأخريًا يَذَّكَُّروَن﴾ ُهْم َوَال يَتُوبُوَن َال ثُمَّ َمرَّتنَْيِ أَْو رًَّة مَّ
يجري، وال عليه يجور نظري، ال مناظر لجاره جار وكل ورسير؛ ومنرب وأمري، دولة بلدة

يغري! بل عليه يغار وال

وم��ن��ب��ر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��ي��ه��ا م��دي��ن��ٍة ف��ك��ل ش��ي��ًع��ا وت��ف��رق��وا

الذي بالطاغية بعض، عىل بعضهم االستعانة، ميدان يف يتسابقون هذا أثناء يف وهم
والرىض سيف، بال واالنهزام الثغور؛ وتعطيل الحصون، بتسليم املنارصة عىل يساومهم
َويَُقولُوَن اْألَْدنَٰى ذَا ـٰ َه َعَرَض ﴿يَأُْخذُوَن علنًا اإلسالم حوزة عىل ويواطئون حيف، بكل
مازال والخالصة: يتهدم؛ يوم كل اإلسالم وحوض يتقدم، يوم كل والعدو َلنَا﴾ َسيُْغَفُر
عَلم إىل عادوا أن إىل يقرصون وهم ويطول يجزرون، وهم ويمد يحرسون، وهم يطغى
الفاقرة عاقل كل وتوقع شامت؛ كل طوع — يقال كما — وباتوا خافت، وصوت ناكس،
األندلس إناء يف شفافة إال كانت وما بثابت؛ ليس البحر بسيف باق هو من وأن الكربى،
جذورها، يقتلع أن صمم البحر وراء فيما وبقية سؤرها، يستصفي أن العدو أراد
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هللا سبيل يف يجاهدون أبطال وال موحدون، وال مرابطون يبق لم حينما ذلك وجاءهم
سعيد حقوقه؛ وحفظ فتوقه، بسد مشغول بالعدوة ملك كل حينما بل ويقتلون، فيقتلون
فكيف إخوانه. غائلة من بل جريانه، عادية من يخلص بأن راٍض مكانه، يف يثبت بأن
الشتيت؟ الشمل ذلك اإلسالم من ويجمع الطواغيت، لينازل البحر يركب أن يستطيع
يزل فلم العدو، بذلك واستأسد املميت. املحيي تعاىل وهو وشأنهم، يرتكهم أن هللا فأراد
وجفلهم أماكنهم، عن أجهضهم حتى ويراوحهم، القتال ويغاديهم ويكافحهم، يواثبهم
وردوا اتفق؛ كيفما واألرس بالقتل واستأصلهم طبق، عن طبًقا وأركبهم مساكنهم، عن
تدريجيًا انتقلوا الدجن منهم اختار ومن الظافرة. األمة هوى رهن وصاروا الحافرة، يف
اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك العاملني يف عربة وصاروا واآلخرة، الدنيا فخرسوا ولسانه، الطاغية دين إىل
الظَّاِلِمنَي﴾. يُِحبُّ َال َوهللاُ ۗ ُشَهَداءَ ِمنُكْم َويَتَِّخذَ آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ َولِيَْعَلَم النَّاِس بنَْيَ نَُداِولَُها
الشامخة، كالجبال وحصون بالبرش؛ تموج كانت الزاخرة، كالبحار حوارض نعم؛
البطحاء، ورمال الدهناء، حىص كانت وجيوش الفكر، جياد فيها وتكبو باأللوف، تحىص
كانت ومدارس املصلني، من األلوف بألوف تغص املشهورة الجمع يف كانت ومساجد
وفرقان، وحديث وإيمان، إسالم من شئت وما والطالبني، القراء من باأللوف مكتظة
عربية بلغة وبيان، ومعان وحكمة وطب، ولغة نحو من أردت وما اآلذان، يمأل وأذان
وحزرات نرض، وزمن خضل عيش من أردت وما السماء؛1 كنجوم علماء يحرسها عربآء،
يبق ولم باألمس، يغن لم كأن املحتظر، كهشيم عاد هذا كل قلوب. وضحكات أنفس،
عامر، األمة هذه من األندلس يعمر لم كأنه الكتب، تناقلتها وأخبار صوامت، آثار إال منه

ْعلُوٌم﴾. مَّ ِكتَاٌب َوَلَها إِالَّ َقْريٍَة ِمن أَْهَلْكنَا ﴿َوَما تعاىل: قال سامر. فيها سمر وال
بأعمالهم، أهله منه هبط الذي املفقود الفردوس هذا عىل تنوح العربية األمة وبقيت
فصاله؛ يذكر يفتأ وال مصابه، ينىس أن يريد ال لولده الثاكل نواح عام، أربعمائة من نحًوا
صباي أوائل من أولعت الضائع، الفردوس عىل الباكية األمة هذه جملة من كنت وملا
ملا إنني حتى الجزيرة، تلك يف بالعرب يتعلق ما كل عن والتنقيب األندلس، تاريخ بقراءة
بادرت بريان» شاتو «رينه الكبري األفرنيس للكاتب رساج» بني «آخر رواية عىل اطلعت
نسخه نفدت ثم سنة؛ أربعني من نرشته لألندلس بتاريخ وذيلتها العربية إىل بنقلها
يناسب ما ذلك كتابي خاتمة يف قلت وقد سنة، عرشة إحدى منذ طبعه فأعدت بأجمعها،
نفس هو امللخص، ذلك نرش إىل يومئذ حداني الذي الغرض لكون رعيًا هنا، أعيده أن
قد التي هي ذلك أملت التي فالروح املطّول؛ هذا نرش إىل اليوم يحدوني الذي الغرض

قلت: األعوام، وتعددت األيام كّرت ولو اآلخر، كالمي هو األول وكالمي هذا، أملت
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ولطف برصه بشفوف ذلك عليه يخفى ال بأن خليق هو الذي القارئ أكتم «وال
للفؤاد وهفوة عصبية، وحنوة جنسية، نزعة من اإلمالء، هذا يف خال غري األمر أن حّسه،
البعيدة الرس، العظيمة النفس، هذه مرضاة فيه تستشعر مما الجلدة، بني آثار وراء
الداخيل، الوجدان لهذا والراحة اللذة به وتوّفر الهم، شكل الغريبة الغرض، مهوى
وقد فاألقرب؛ األقرب ترجيح عىل جهاتها، جميع من بالنفس يتعلق ما إثر يف السائح
يتمثل فكأنما أبيه، بأبناء لالتصال وامليل جنسه، حب عىل املرء هذا الحكيم الخالق طبع
إىل الدم أنواع أقرب أن من يحس ملا املجموع، هذا من جزء هي التي نفسه صورة بذلك
ويعتز ألملهم، ويتألم عليهم، ويحنو إليهم يحن فهو قومه؛ عروق يف الجاري هو دمه،
مواطنهم إىل وارتاح األعيان، بعد بآثارهم استأنس أشخاصهم غابت إذا وتراه بعزهم؛
أو بعزيز يصاب الذي عهدنا وقد أزمان بعد ولو أقدامهم مواطئ عىل الدوس يف ورغب
من بقطعة ظفر وإذا صدره؛ حرارة عنده بالبكاء ويشفي قربه، إىل يختلف قرابة بذي
مدار وجعلها قيمتها، يف وغاىل بها، احتفظ خطه، من برقعة أو مفروشه أو ملبوسه،
أولع الشعور هذا عىل وبناءً مناجاته. منتبذ يف حياته وروح نفسه، خلوات يف أنسه،
عىل ووقفوا السالفني، سري معرفة إىل فيهم بغريزة وتطلعوا الغابرين، آثار بحفظ الخلق
آبائهم، مع عهودهم عندها يجددون كأنما البوايل، الدمن عىل وبكوا الدوارس، األطالل

وفائهم». عروة معهم لديها ويشدون
أوائلنا، بناء ونبني بسلفنا، ونقتدي قبلنا، من سنن اآلن نتبع ليتنا «فيا أقول: أن إىل
ونتجنب أمرها، وسابق عزها، سالف يف ونتأمل دمننا، وخرضاء غرناطتنا، بحمراء ونعترب
لم إن رسوم فهي نعيمها من مىض عما رسومها ونسأل فقدها، إىل آلت التي الفرقة
ونفاخر األوائل بمجد نتباهى أن شأننا من دائًما يكونن فال اعتباًرا؛ أجابتك حواًرا تجبك
يف نصيبنا من يبقى وال القديم، ذكر ونحيي اآلباء أثر نقتص أن دون الرميم، بعظم

العرص: شاعر شوقي قال ما أحسن وما ذكر. ومجرد سمر، حديث إال املجد

م��رد س��ب��ع��ة إخ��وة ت��ب��دت م��ا إذا ح��ول��ه��ا ال��روم ب��ن��ي م��ن دالل وذات
م��ج��د ب��ردت��ه م��لء ع��رب��ُي ف��ت��ًى ف��ه��زه��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا ح��ت��ى ب��ه��ا ع��ن��ي��ت
وال��ن��د األح��ادي��ث م��س��ك ن��ع��م ف��ق��ل��ت وش��دٍة؟ ع��س��ر ب��ع��د أط��ي��ب ف��ق��ال��ت:
ال��ع��ق��د وان��ت��ق��ل األي��ام ت��داول��ت غ��ي��رن��ا وُط��ّوق ال��ن��ع��م��ى م��ن ع��ط��ل��ن��ا
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ال��ورد رح��ل أغ��ص��ان��ه ع��ن ول��ك��ن وح��س��ن��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��دن��ي��ا ض��اع��ت وم��ا

والعرشين السادس يف الواقع السبت ليلة التاريخ، هذا كتابة من الفراغ وكان هذا،
ا.ه. األلف» بعد وثالثمائة عرشة خمس سنة املحرم من

عمًرا، تسمى مدة وهي سنة، أربعون عليه مىض قد األول الكتاب أن ترى فأنت
وتتبعوا وقته يف ذاك كتابي قرءوا أنهم العربية األمة أعيان من كثري من سمعت ولقد
ودمع عظيم، باهتمام األندلس عن األخري املسلمني وجالء غرناطة مملكة سقوط حوادث
كان من ومنهم يبكي، كان من منهم وإن مرتني، قرءوه إنهم بعضهم يل وقال سجيم.
هذه اآلن تضاعفت وقد قراءته. عند حرسًة تذوب مهجته كانت من ومنهم وجًدا، يتلهب
الناشئة بازدياد األندلس، بتاريخ الولوع ازداد األربعني السنني هذه ميض وبعد الذكرى،
من منهم سواء الشعب، هذا طبقات جميع يف العربي الشعور وبنمو العلم، عىل املقبلة
سمو؛ يف الهمم هذه برحت وما نمو يف الشعور هذا يزال وال الغرب، يف ومن الرشق يف
درجات من وارتقت العلم، مشارب من مجت ما قدر عىل هي األمة قوة فإن عجب وال
أشواًطا وقطعت جياًدا، عقبات اجتازت قد املدة هذه يف العربية واألمة الجم، الثقافة
سؤال تخفي فأخذت الرجاء؛ عىل الباعث التشمري وشّمرت النجاء، السري وسارت طواًال،

استقبالها. توطيد يف بالها، معظم رصفت كما أحوالها؛ مايض عن التاريخ
هذه من انرصايف قبل األمة، هذه به أخدم أن يمكنني ما أمثل من أنه رأيت ولهذا
للغليل، شافيًا كتابًا تاريخها، من النفيسة القطعة هذه عن ناشئتها أهدي أن هو الدنيا،
وما العرب قاله ما بني مقابًال والحادث، القديم بني ناظًما البحث، هذا ألقطار جامًعا

األفرنج. قاله
أنحاء أكثر يف سنوات ستة من بها قمت رحلة التأليف هذا يدي بني قّدمت وكنت
أساس الرحلة أجعل أن ونويت للقلم، ردءًا القدم وأجعل بالرؤية، الرواية ألقرن أسبانية،

عليها. التخطيط وأفّرع إليها، التاريخ أضم وأن النظام، وواسطة الكالم،
الرحلة يف السندسية «بالحلة الكتاب هذا أسمي أن نويت كنت ذلك أجل ومن
العرب «بغزوات املوسوم سنتني، من املنشور كتابي يف االسم هذا إىل وأرشت األندلسية»
جزءًا عددته الذي املتوسط» البحر وجزائر سويرسة ويف إيطالية وشمايل فرنسا جنوبي يف
الرحلة، عن جًدا اتسع قد بسبيله نحن ما أن بعد فيما رأيت أني إال األندليس. كتابي من
يكون وقد كبار، مجلدات عدة يف يقع قد الكتاب وأن املسمى، عن ابتعد قد االسم وأن
فعدلت للعمل، ووفق األجل، يف هللا فسح إذا هذا األندلس؛ عن كتب عربي كتاب أوسع
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السندسية «الحلل وهو الطاقة، بقدر اإلحاطة من متوخيه أنا ما يشعر آخر اسم إىل
سواي. عن رشد ما به وأعقل جهيداي، فيه ألبلغن وآليت األندلسية» واالثار األخبار يف
ما النصح أردت وإنما بحق، ليس فيما تزيًدا وال الخلق، عىل تنبًال ذلك يف أقصد ولم
بهًرا. وتجشم إًدا حمل فقد حملها من أمانة، والعلم قدرت. ما والتمحيص استطعت،
فقد قاربت، أو قرطست كنت فإن خشنًا. وركب حزنًا، رقى فقد عالجه من والتاريخ
ورد، وما حام فتًى فكم طاش، قد سهمي كان وإن املراد؛ بعض أو املراد عميل من بلغت

االجتهاد. له شفع ولكن أطرب، وما وغنّى
تنقيبًا أو لفظ، عن تحقيًقا بأصالبها، متمطيات ليايل التأليف هذا يف سهرت ولقد
تعيينًا أو اآلخر، وأكثر الواحد فيه أقل لعدد أو فيها، مختلف لرواية ضبًطا أو اسم، عن
عن أوربي قاله وما عربي قاله ما بني مقابلة أو سنة، أي من أو شهر أي من واقعة ليوم
تبيينًا أو العرب، يقوله كان الذي الوجه عىل أسبانيويل لعَلم تعريبًا أو الواحدة، الحادثة
العيون، سواد له أذبت مما ذلك أشبه وما األسبانيول، به يتلفظ كان كيف عربي لعَلم
من ينجيه الذي األمد به بلغت أني ذلك مع أزعم وال الجون. الليايل من كثريًا وأحييت
ولم العذر، وأبليت الجهد، فيه بلغت ولكني النّقاد، تصّفح عن يعليه أو الحساد، تعنت

ظفر. منزع القوس يف أبق
ما املؤلفني عن النقل اخرتت أني املقدمة هذه يف إليه اإلشارة من يل بد ال ومما
التي لألفكار ومجمًعا لآلراء، معرًضا املوضوع هذا يف املوسوعة هذه لتكون استطعت،
يف األندلس، يف العرب مملكة عن كانت التي املختلفة الصور عىل القارئ منها يطلع
منه. مقربة عىل كانوا من أذهان يف أو عنه، وكتبوا العرص ذلك يف عاشوا الذين أذهان
كأنه للناس وإبرازه اآلخرين عن اليشء أخذ من الكثريون يصنعه ما أصنع أن أشأ ولم
املثىل الطريقة أراه وال الكتابة، يف مذهبي هذا فليس قرائحهم؛ وفيض زنادهم، ورى من
ثم ورواياتهم، الناس آراء من به االتصال يستطيع ما اإلنسان ينقل وإنما التأليف؛ يف
غريها عىل رجحها أو بها، هو جزم قد يكون التي وبالرواية الخاص، برأيه يشفعها
قرائن، من وجد بما روايته ثبوت أو رأيه صحة عىل يستدل أن وله اجتهاده؛ بحسب
بحسب شاء كيفما والتجريح الرتجيح يف يذهب أن ذلك بعد وللقارئ شواهد، من وآنس

نظره. إليه يؤديه ما
املسعودي، عن باألندلس، املتعلقة الفصول من عليه أعثر أن قدرت ما نقلت ولهذا
عذارى، وابن الحموي، وياقوت األثري، وابن اإلدرييس، والرشيف واملقديس، حوقل، وابن
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وصاعد الخطيب، بن الدين ولسان خلدون، وابن األبار، وابن عمرية، وابن بشكوال، وابن
مؤلفي من وغريهم الطيب، نفح صاحب واملقري والقلقشندي، والهمذاني، الطليطيل،
األفرنيس، املسترشق رينو وعن الهولندي، املسترشق دوزي عن أيًضا ونقلت العرب؛
األنسيكلوبيدية أصحاب وعن الوسطى، القرون مؤلفي من وغريه الباجي، أيزيدور وعن
صاحب P. Gousset جوسه املسيو وعن املعارصين، من بروفنسال الوي وعن اإلسالمية،
سيمونه مثل األسبانيول علماء بعض وعن بديكر، وعن والربتغال، أسبانية جغرافية
واملوريسك املدجنني تاريخ صاحب دوسريكور ألبار وعن Gonde وكوندي Simonet
استعنت أسبانيولية أخرى كتب وعن de marlesدومارليس وعن ،Albert de Cricourt
أصحابها، إىل الروايات وعزوت غريهم. ومن األسبان، من أصحابي ببعض ترجمتها عىل
بما الحوايش يف عليها التعليق مع تلخيصها أو بنصوصها، الفصول من كثريًا ونقلت

موافًقا. أو مخالًفا يل يعن
الرشقيون فيه وتابعهم األفرنجية، مؤلفي بعض عليه جرى آخر، اصطالح وهناك
بعض بإدماج اآلخرين بأقوال االستشهاد ثم املوضوع، يف عندهم من الكالم إرسال وهو
الجمل؛ تلك مأخذ إىل الحاشية يف اإلشارة مع الكالم صلب يف وذلك عنهم، املأخوذة الجمل
مسألة يف خاص رأي له يكون قد املؤلف أن هنا أالحظ وإنما بأًسا، ذلك يف أرى ولست
وكلما نظره، وجهة يعزز ما كل عىل الكتب يف فينقب رأيه، تأييد فيهمه املسائل، من
كالمه، يف وأدمجها سواها، دون نقلها لنظريته تقوية فيها رأى ملؤلف جملة عىل وقع
الجملة تلك نقل جاء وربما عنها، تأخر ما وال تقدمها ما يعرف ال برتًا، جاءت فربما
يصح ال الحكم أن املعلوم فمن سكارى» «وأنتم وحذف الصالة» تقربوا «وال قبيل من
بحذافريه. تصفحه بعد كالمه مجموع باعتبار يصح وإنما ملؤلف، واحدة جملة باعتبار
خاللها يف كان ولو بشماريخه، العذق أخذ بأصبارها، فصول نقل إىل حداني الذي وهذا

رده. إىل أحيانًا اضطررت وما بثبت، عندي ليس ما
أسماء فيها محررة جغرافية، بأطالس الكتاب هذا تزيني رأينا للفائدة وإتماًما
وذلك العرب، عليها اطلع أن يسبق لم بتصاوير ورصعناه العربية؛ باللغة واملدن، البقاع
املحسوسة الصورة وألن بالقلم، التصوير يفعله ال ما يفعل قد بالريشة التصوير ألن
رديًفا الواحدة كانت إذا ظنك فما الذهن، يف املجردة الصورة من أوقع هي العني يف

لألخرى؟
قسمني: إىل قسمناه الطاقة، بقدر املوضوع يف التوسع الكتاب بهذا املقصود كان وملا
عىل الجغرافية يف نقترص ولم للتاريخ، سابقة ألنها بالجغرافية وبدأنا وتاريخ. جغرافية
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أحوالها إىل ناظرين غري الوسطى، القرون يف أو العرب أيام يف أسبانية عليه كانت ما
العرب كتبه ما وقرنّا والحايل الخايل بني ونظمنا الحديث إىل القديم جمعنا بل الحارضة،
الكليات يف واإلحصائيات، باألرقام الكتاب نمأل أن نحب لم كنا وإن األفرنج، كتبه بما

مطالعته. األنفس تمل قد مما والجزئيات،
البلدان من بلد كل يف العلم أهل من نبغ من ذكر الجغرايف القسم يف أدخلنا وقد
يف استقصينا ولكننا األسبان، إىل تجاوزناه بل العرب، يف ذلك نحرص ولم ذكرناها؛ التي
باملشاهري، األسبان من واكتفينا أولئك، أسماء يف نستقص لم ما بالبديهة العرب أسماء
ولن العربية، باألندلس العرب ناشئة تعريف هو إنما وغرضنا العرب من هم قراءنا ألن
أن بدء ذي بادئ مرادنا كان وقد املتخصصني. من شاء من إال العرب غري من كتابنا يقرأ
نرد ثم ترجمة، دون من مجرًدا رسًدا بلدة كل إىل املنسوبني واألدباء العلماء أسماء نرسد
أن بعد ما يف رأينا ولكننا املوضوع؛ بذلك مخصصني اآلخر، يف جزأين إىل أحوالهم تراجم
من يشء شدو من بد ال وأنه حاجة، القراء صدور يف يبلغ وال شيئًا يفيد ال املجرد الرسد
األوىل. األجزاء يف وذلك به، متخصًصا كان الذي العلم تبيني ومن منهم، واحد كل ترجمة
طبقة املرتجمني هؤالء من ننتخب أن من يمنعنا ال فهو األسلوب هذا عىل عّولنا كنا وإن
بمختارات فيها نأتي هللا، شاء إن ضافية، سريًا اآلخر يف لهم نكتب ممتازة وفئة عبقرية

ونثرهم. نظمهم من وأنموذجات أقوالهم من
أحد باسم كله، التعب هذا فيه تعبت الذي الكتاب هذا أتّوج أن أحببت ولقد هذا
والصدور، العيون يمأل ممن الكالم شأنهم يف يتفق الذين الرشق، وأقطاب اإلسالم أمراء
الهاتف هو هو فعله نفس يكون بل ألفاظ، وتشقيق جمل تنميق عليه الثناء يكون وال
هي املستمرة ومآثره الشخصية سريته وتكون ملنّوه، فضل وال لقائل، منٍة بدون بمدحه
الكتاب هذا لتتويج اخرتته الناس رآني وإذا األحقاب، طول وعىل األعقاب يف له املخّلدة
بالغ، وال أطرى وما بابه، من األمر وأتى االختيار أحسن لقد تاهلل بأجمعهم: قالوا باسمه
عظيم الرشط هذا عىل يأتي وال أحد. يجهله ال الذي الحق هو وإنما داهن، وال تملق وال
طوسون عمر األمري السمو صاحب الخطري العالمة الكبري األمري قبل اإلسالم عظماء من
هو أصبح فقد والرشقيني الرشق حياته بطول وأمتع واملسلمني لإلسالم مهجته هللا حفظ
جميع ارتاحت وإليه مهمة. كل يف ومفزعها ملمة، كل يف األمة هذه أمني العرص هذا يف
بالبنان إليه يشار بها نهض وقد إال بزالء من وما الخواطر، جميع حامت وعليه الضمائر،
شهرة ابتغاء وال سمعة وال رئاء يعمله مما شيئًا يعمل ال اإلسالمي العالم أنحاء جميع يف
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وجه ابتغاء يعمله ما يعمل وإنما بها، يتزين بالذي وليس يزينها الذي هو أمارة، وال
وبدون وجالءً، نسبًا أمرائها أعظم من يكون أن أبى التي األمة لهذه وخدمة تعاىل، هللا
وال العبث، يعرف ال أمري لكل قدوة فكان وجداءً، وعمًال علًما أمرائها أجل من يكون أن
متابعة عن هذا أقول وما للبرش. فائدة بدون واحدة لحظة عمره من يضيع أن يريد
طائرة شهرة عن وال معنعنة روايات عن وال النظري، املنقطع األمري هذا شأن يف للناس
إن رجل مدح عىل يجمعوا أن من أكيس الناس كان وإن اليقني يفيد التواتر كان وإن
وتبادلت بعيني، وشاهدته بنفيس خربته عما أقوله ما أقول وإنما أهًال، لذلك يكن لم
أيام من سنة، وعرشين خمس عىل تزيد مدة املتواترة، والرسائل املتصلة الكتب فيه معه
والنوازل الخطوب جميع إىل الكربى الحرب إىل البلقانية، الحرب إىل الطرابلسية الحرب
بأن أوصيت التي حياتي ترجمة يف خالصته قيدت مما بعدها من باإلسالم حلت التي
سجلته مما وكذلك املقدس، بيت يف اإلسالمي املؤتمر مكتب واستودعتها بعدي، من تنرش
رحمه خلدون ابن العالمة تاريخ عىل تعليًقا حررته الذي العثمانية الدولة تاريخ يف
هللا، وفقه الفايس الحبابي املهدي محمد الحاج طبعه لتجديد املتصدي لطلب إجابًة هللا
يف هللا، مد طوسون عمر األوحد األمري أعمال من قيدته مما يشء يف يعلم وهللا ولست
من له تعرف التي األمة هذه عىل حقه من يجب مما األقل النزر إال وفاه بالذي حياته
إال الكريم باسمه الكتاب هذا جعيل يف ولست ذاته، من هو ينكر ما بقدر عليها فضله
بما اإلنشاء براعة من فاته ما ويتالىف العلم من نقصه ما يسد أن عرف الذي الكاتب

اإلهداء. براعة من وألهمه الفضل معرفة من إليه وفق
إِنَّ ۚ ِهللا إَِىل أَْمِري ﴿َوأَُفوُِّض والسداد الصواب هللا من مستمًدا باملوضوع اآلن وألبدأ

ِباْلِعبَاِد﴾. بَِصريٌ هللاَ

هوامش

األندلس، عن كتب أوربي أوثق الهوالندي، الكبري املسترشق دوزي العالمة قال (1)
Recherches الوسطى» القرون يف وآدابها أسبانية تاريخ عن «مباحث كتابه يف وذلك

ييل: ما sur l’histoire et la litèrature de l’espagne pendant le moyen àge
توالها مقاطعات عدة منه الذي وطنهم تاريخ األسبانيول) (يعني كتبوا «إنهم
عىل قادرين يكونوا لم وملا العرب. لغة يعرفوا أن بدون وذلك قرون، ثمانية مدة العرب
الكالم أرادوا كلما خطوة كل عند الخبط من لهم مناص ال كان العربية الكتب مراجعة
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الحقائق من كثريًا تجد ولهذا املسيحيني، بني والسلم الحرب عن أو العربية الدول عن
ممالك بأخبار متعلقة أنها مع عندهم مجهولة البال من القصوى الدرجة يف هي التي
يف بل األسبانيولية وال الالتينية الكتب يف توجد ال املعلومات هذه ألن وذلك النصارى،
التي األوربية البالد هي املسلمة أسبانية ألن وشعرائهم، وأدبائهم العرب مؤرخي كتب
أكمل التاريخي املذهب فيها كان والتي الجميع، من أكثر فيها كتب الوسطى القرون يف

مكان» أي يف منه وأدق
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األول الفصل

األيبريية اجلزيرة شبه عن عامة ملحة

البريانة أو — العرب1 يقول كما – الربانس جبال أن أوروبا يف املرضوبة األمثال من
إذا ويقولون: وأفريقية. أوروبا بني الفاصل الحد هي — األفرنج يقول كما Pyrénees
هذا القارئ يستغرب وربما أفريقية. يف دخلت قد أنك فاعلم البريانة معابر تجاوزت
أقسام أكرب من هي عريضة طويلة بالًدا البريانة) (أو الربانس غرب يف أن علمه بعد القول
تكون أن يمكن فكيف والربتغال أسبانية هما أوربيتان مملكتان منها تتألف أوروبا،
يكون قد الذي املثل هذا لرضب شعري! ليت يا املوجب، وما أفريقية؟ من البالد هذه
بجاراتها الجنوب مناطق يف الضاربتني والربتغال أسبانية تشبيه يف املبالغة باب من
جهة من أما املبالغة. من يشء املثل هذا يف ليس أنه والحقيقة الشمالية؟ أفريقية سواحل
الربانس بجبال أوروبا عن املنفصلة األيبريية الجزيرة فإن واملاء والرتاب والحجر الشجر
إىل دخويل فور بنفيس الشعور هذا جّربت ولقد آسيا. وبغربي أفريقية بشمايل أشبه
الواقعة الحدود عربت فما الشمال، من أي فرنسا طريق من إليها ذهابي كان إذ أسبانية،
نظرت فكيفما بالدي. الشام سواحل يف سائًرا نفيس خلت حتى وإسبانية فرنسا بني
والنباتات األشجار وجميع والصبري والصنوبر والخروب والزيتون التني عىل نظري وقع
الرتاب ولون األرضني منظر يف الكثرية الشبه وجوه مع بالدي، يف أعرفها التي الحرجية
يصح ال التي البقاع يف النواعري حنني ومع والحلفاء، القصب بها يحف الغدران وتحدر
يف شك وال سورية. سواحل يف فعًال أنك لك يخيل مما ذلك وغري الغدران، من الرشب لها
أي من أكثر األندلس انتجاع عىل سورية عرب حدا الذي هو البالدين بني التشابه هذا أن

رأسه. مسقط تشبه أرض يف يقع أن تغّرب إذا يحب اإلنسان ألن سواها، بالد
هذه وبحسب سبع، مناطق إىل األرضية الكرة يقسمون القدماء الجغرافيون وكان
وقربص، وكريت وصقلية رسدانية مثل املتوسط البحر وجزائر أسبانية تكون املناطق
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ال فرأيته املغرب شمايل شاهدت وقد واحدة. منطقة والعراقية، الشامية البالد وكذلك
يتجاوز ال مضيق بينهما الفاصل وكل عنه يختلف وكيف أسبانية. جنوبي عن يفرتق
حديثًا فيه املاء جرى قد الفاصل وهذا مرتًا؛ كيلو ١٥ مسافة من أكثر األماكن بعض يف
الخرضاء الجزيرة يف األرض شكل إىل نظرت إذا وأنت الجيولوجية. األدوار إىل بالنسبة
فهي واحًدا، تجده وسبتة موىس وجبل طنجة يف شكلها وإىل جهة، من طارق، وجبل
ولكن شطرين، فجعلها املتوسط البحر إىل األطالنطيقي األوقيانوس من املاء خرقها بقعة
جبل برية يف إن يل: قيل وقد اآلخر. مع الطبيعية وحدته الشطرين من كل من ينزع لم
املقابل موىس جبل يف يسكن نفسه النوع وهذا فيها، الوجود قديم القردة من نوًعا طارق

أفريقية. جهة من وذلك طارق لجبل
تتعلق التي السياسية الجغرافية جهة من أما الطبيعية. الجغرافية جهة من هذا
والربتغاليني األسبانيني أن شك فال يقال، كما األتنوغرافية الجهة من أو واملمالك، بالسكان
مدة السامية واألمم والرببر بالعرب الختالطهم فإنهم ساللتهم يف أوربيني كانوا وإن
يذهب الذي االفرتاض صح وإذا والرشق.2 الغرب بني وسًطا أمة أصبحوا متطاولة قرون
إىل املغرب من الدهر عنق عىل من انتقلت التي هي البيضاء الساللة أن من بعضهم إليه

األندلس. إىل إفريقية من أجاز من أول هم العرب يكن لم أوروبا
جبال وهي الربانس، جبال هو بربزخ، إال بأوروبا يتصل ال األيبريية الجزيرة شبه إن
البحر أمواج أذيالها عىل تتكرس البحر سطح عن مرت سبعمائة ارتفاعها متوسط شهرية
من سواء منحدريها عىل املياه حفرت وقد الغرب، من واألطالنطيقي الرشق من املتوسط
من صخورها وجّردت تتدفق وأنهاًرا تحىص ال مسالنًا الغرب جهة من أو الرشق جهة

السنني. من اآلالف عرشات من السيل به يجحف يزال ال الذي الرتاب
إىل أدى الصلبة األرض قرشة توازن يف خلل حصل لو إنه يقولون: والجيولوجيون
البحر هجوم من بمنجاة األيبريية الجزيرة تكون أن أمكن ملا البحار أعماق اضطراب
طرطوشة أن حيث الرشق يف Ebre إبره نهر وجون الجنوب يف الكبري الوادي جهة من
عرشة إال تعلو ال إشبيلية أن كما «إبره» نهر مصب من فقط إرتفاعمرتين عىل إال ليست
أمواجه لرضبت اآلن هو عما مرت مائة ارتفع البحر أن قّدر ولو الكبري. الوادي عن أمتار
ولم األندلس، سهول أكثر لغمر أشبيلية سهل عىل انبسط البحر أن ولو قرطبة. حيطان
البوغاز ذلك التشكل إىل يعود بحيث Sierra-morena مورينة جبال سفوح يف إال يقف
البحر يصل كان الذي D’élroit Bétique البيتي بالبوغاز العلماء يسميه الذي القديم
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Sierra الثلج شلري جبال وبني الوسطى إسبانية جبال بني فاصًال باألوقيانوس املتوسط
موالي بقمة املسماة ذروتها والتي أفريقية جبال من العلماء يعدها التي 3Nevada
الكربى الجيولوجية الهزات حصلت أن قبل وهذا مرتًا. ٣٤٨١ البحر عن تعلو الحسن

طارق. جبل ببوغاز املسمى البحري الخرق عنها نشأ التي
نهر له يقولون القدماء كان الذي الكبري الوادي كضفاف «إبره» نهر ضفاف كذلك
فإذا يرتفع. أن يمكن ما درجة بحسب وذلك الدائم، البحر تهديد تحت هي «بتيس»
من أكثر تعلو ال 4Panpelune نبارة من بنبلونة فإن األمتار من مئات بضع ارتفع
هذه من هي الردة وكذلك مرتًا. ٤٦٦ من أكثر تعلو ال Huesca ووشقة مرت، أربعمائة
مائتي من أكثر تعلو ال التي رسقسطة الجميع من وأهم املياه، تغمرها قد التي األماكن

مرتًا. ٢٥٧ علوها التي وتطيلة مرت
يتقلص لم البحر أن عىل تدل األودية هذه أعماق يف مالحة مواد وجود ثبت ولقد
وجه يف األيبريية الجزيرة فقلعة الجيولوجية. لألعمار بالنسبة قريب عهد من إال عنها
يف وأما الربانس. جبال الرشق ويف البرشات وجبال مورينه جبال الجنوب يف هي البحار
مرت وخمسمائة ألفني من نحًوا تعلو التي 5Cantabrique قنطربية جبال فهناك الشمال
صخور سلسلة البحر تصادم حيث األطالنطيك، سواحل فوق واحدة دفعة تنقطع ثم
«مينو األربع األنهر تنحدر األطالنتيك وإىل الجنوب. يف الكبري الوادي عند إال تنتهي ال
«دورو» ومنها «Guadiana يانه و«وادي «Tage و«تاجه 6«Duero و«دورو «Minho
طبيعية فواصل صارت بحيث العمق من هي األرض يف ضيقة أخاديد حفرا قد و«تاجه»
عن الربتغال فصل يف يًدا لها وأن السياسة يف تأثري من تخل لم أنها شك وال أبدية.

الفريقني. بني فاصل السكان جهة من يوجد ال أنه حني عىل أسبانية،
القديمة، قشتالة قسمني: إىل البالد يقسم أسبانية جبال من األعىل القسم أن ثم
Estramadure دور واالشرتاما Leon ليون ولبالد لهما ويقال الجديدة؛ وقشتالة
األيبريية الجزيرة عىل البحر لدخل لوالها التي أسبانية أعايل وهي meseta و«امليزيتا»

سافلها. عاليها ولجعل قليل، بارتفاع متعددة جهات من
لها يقال أهاضيب سلسلة Les deux Castilles القشتالتني بني الفاصل إن ثم
فهم «الرامه» فجعلوها «الرمل» حرفوا واألسبانيول رملها، لكثرة الرمل، وادي شارات
لها يقال أخرى وسلسلة Guadarrama األرجح التوجيه وهو الرامه» «وادي يقولون
الغرب جهة من مثلها بسلسلة متصلة وهي Sierra de Gredos «غريدوس» هضاب
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أنها كما Estrella «اسرتيال» لها يقال التي الربتغالية والشارات «غاتا» شارات لها يقال
عىل Demanda «ديمنده» ومرتفعات Seoria «شوريه» بنشوذ الرشق جهة من متصلة

«إبره» نهر
يمسك أنه طبيعته من الذي الشجر من عارية الرمل وادي هضاب كانت وملا
منها وتكون الشتاء، جلد وبرودة القيظ شمس بحرارة أجزاؤها تفككت فقد األرضني،
وأن الجديدة. بقشتالة عنها يعرب التي البالد هي حيث الجنوب يف سيما ال كثرية كتل
Duero «الدوره» وادي مياه منها تنحدر التي هي أسبانية وسط يف التي الشارات هذه
«يانه» ووادي Tage «تاجه» الشقيقني النهرين ومياه القديمة قشتالة يف يجري الذي
لب» «وادي وهضاب Tolede طليطلة جبال جريهما يف يتحيفان اللذين 7Guadiana
خليج يف ينصب «تاجه» أحدهما أن إال الربتغال، إىل البالد ويخرتقان Guadainpe
من بدًال الجنوب، إىل قاصًدا املستقيم مجراه عن يتلوى واآلخر Lisbonne «لشبونة»

.Cadix قادس خليج بقرب Badajoz «بطليوس» بحذاء فينصب الغرب،
ينبع الذي Guadilquivir الكبري الوادي ينصب يانه، وادي مصب عن بعيد وغري
القسم يف املتوسط البحر جهة من األنهار انصباب ولكن أسبانية، يف الوسطى الجبال من
بدون إليه يتدىل البحر عىل الثلج شلري إلرشاف نظًرا قليل، هو أسبانية من الجنوبي
Guadalhorce مالقة وادي مثل وذلك للجري. مجاًال الجداول تجد تكاد فال فاصل،
األبيار بوادي املسمى والنهر Seegur شقر نهر من املشتق شنقورينه ونهر املرية ونهر

وغريها. Guadaiaviar بلنسية وادي
شاطئ هو الذي الساحل هذا تشقق مشقق مرضس ساحل وجود الدنيا يف ويندر
ذلك وآثار تنطفئ لم بركانية حركات وموقد زالزل معهد وهو أسبانية من املتوسط البحر
وأعظمها شماًال، كتلونية إىل جنوبًا، طارق جبل من تتخلله التي الهائلة الشقوق يف بارزة
هي الربكانية الهزاهز أن العلماء ويرجح البحر. إىل «إبره» نهر منه ينحدر الذي الشق
وأخواتها هي إن نفسها. ميورقة وأن nao «ناو» راس عن ميورقة جزيرة فصلت التي

ورسدانية. قورسيكا جملتها من كان سلسلة من حلقات إال ويابسة ميورقة
عن الجبل هذا وفصلت طارق، جبل بوغاز شقت التي الربكانية الزالزل أن ويظهر
ساحل يف وفتحت الثلج، شلري أركان وأقعدت وأقامت أوروبا، من وجعلته أفريقية، أمه
لم وأمواًجا، لجًجا الساحل ذلك أقسام من كثري فوق وأحدثت فجاًجا، الرشقي أسبانية
يومنا إىل قلق يف الشاطئ هذا يزال ال فإنه توهجها؛ سكن وال باملرة حركتها تنقطع
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شدتها معظم كان عظيمة زلزلة وقعت ١٨٨٤ سنة ديسمرب ٢ يف أنه يعلم وكل هذا.
منطقة وحققوا هناك إىل حينئذ العلماء من طائفة وذهبت ونواحيها، وغرناطة مالقة يف
مورنيا شارات حذاء يف وقفت وأنها السفىل، أسبانية تتجاوز لم أنها فوجدوا الزلزال
meseta «امليزيتا» شفري هو العليا أسبانية شمول عن الزالزل صد الذي الحاجز فكان
ِيف ﴿َوَجَعْلنَا تعاىل لقوله تصديًقا الوراء إىل الحاجز هذا أمام من رجعت وهكذا األيبريية.

ِبِهْم﴾. تَِميَد أَن َرَواِيسَ اْألَْرِض
إىل طارق جبل من الساحل هذا يف شدتها وقرطبة أشبيلية يف الزالزل تشتد وال
بالرغم Solair شلري جبال العرب لها يقول التي الجبال أو الثلج شارات إىل بل برشلونة،
األرضية، الهزات هذه تأثري من تماًما بمنجاة ليست أركانها، وثبوت أعناقها غلظ من
عند شانغورينة املسمى والوادي ولورقة آش ووادي غرناطة أودية من ذلك لك يظهر

كتلونية. من فجريونده فربشلونة. بلنسية إىل الزالزل عمل آثار وتستمر مرسية.
فإن واحد، بيت يف الرش مع الخري ويسكن السعادة مع الشقوة تتجاور ما وكثريًا
مالقة وبساتني غرناطة بمرج ناهيك أسبانية، بقاع أخصب زالزلها مع هي املنطقة هذه
التي بلنسية غوطة وأخريًا القنت، وحقول ألش نخيل وغيضة ولورقة مرسية وجنان
والذي النار وتحته املاء فوقه الذي البديع الخط هذا وباالختصار دمشق. غوطة تضارع
الثمار، أصناف فوقها وتهدلت األشجار عظام فيه بسقت قد واألمطار الشمس بني هو

إنكار. بال الحسناء لجيد كالعقد األيبريية الجزيرة لجيد وهو

األيبريية الجزيرة اسم (1)

قد جزيرة؛ فعًال ألنها ال األيبريية» «الجزيرة اسم والربتغال أسبانية عىل نطلق أن توخينا
األيبريية» الجزيرة «شبه جملة تكرار من فراًرا بل األربع، الجهات من عنها البحر جزر
شبه بأنها أيًضا معرفتهم مع األندلسية بالجزيرة البالد هذه يسمون العرب كان ولقد
قالوا وقد الربانس. أو «الربتات» جبال ناحية من الكبرية باألرض متصلة وأنها جزيرة
جزيرة مثل غري ال ثالث جهات من بالبحر محاطة أنها مع العرب» «جزيرة كذلك
تلك لغمر Narbone «أربونة» جهة من قليًال املتوسط البحر ارتفع ولو هذا األندلس.

حقيقية. جزيرة والربتغال أسبانية وصارت Bordeaux «برديل» خليج إىل البسائط
Ibere «األيبري» لها يقال قديمة أمة إىل نسبة فهي األيبريية وهي النسبة هذه أما
أوطنوا الذين وجميع أخرى. أمة هناك قبلها يعرف ولم البالد، تلك عمرت أمة أقدم كانت

هذه. األيبري أمة بعد جاءوا إنما الجزيرة هذه
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األندلسية الجزيرة اسم (2)

«األندلس» إىل منسوبة فهي البالد هذه بها يسمون العرب كان التي األندلسية الجزيرة أما
«الفاندالس» اسم من مشتقة أنها األقوال أرجح ولكن اللفظة، هذه أصل يف الكالم كثر وقد
Vistule «الفيستول» ونهر Oder «األودر» نهر بني يسكنون كانوا الناس من جيل وهم
ساليف أصل من بعضهم إن ويقال جرماني، أصل من إنهم ويقال أملانية. رشقي يف
حتى الجنوب إىل الشمال من زحفوا الفاندالس وهؤالء العرب. تقول كما صقلبي أو
إفريقية. إىل أجازوا هناك ومن املسيح. قبل ٤١١ سنة وذلك طارق، جبل بوغاز بلغوا
البالد هذه وسموا منها جاءوا التي البالد عىل اسمهم أطلقوا إفريقية أهل عرفهم فلما
من بل وقالوا Tarifa «طريف» جهة من كان املغرب إىل عبورهم أن وقالوا باألندلس.

الخرضاء. الجزيرة
Scybold سيبولد بقلم ٣٥٤ صفحة األول الجزء يف اإلسالمية اإلنسيكلوبيديا يف وجاء
جنوبي بالد وأن غري، ال سنة عرشة ثماني إال أسبانية جنوبي يف يقيموا لم الفاندالس أن
«فانداليسيا» لها يقال فصار Betique «باتيكه» الوقت ذلك إىل لها يقال كما أسبانية
االسم هذا عليها أطلقوا أسبانية وفتحوا العرب جاء وملا األندلس، لفظة جاءت ومنها
الجزيرة لجميع بل فحسب، للمغرب املقابلة الجنوبية للبقعة ال أندلس، يقولون وصاروا
عند فاألندلس طارق. جبل بوغاز عربوا أن بعد البلدان من فتحوه ما ولجميع األيبريية
لفظة أطلقوا وربما الربانس. جبال إىل طارق جبل بوغاز أو الزقاق بحر من هي العرب
يعرفون ال فكانوا أنفسهم األسبان فأما األفرنجة أرض من الربانس وراء ما عىل األندلس
بأسبانية األيبريية الجزيرة من الجنوبية البقاع يسمون وكانوا العرب قبل االسم هذا
كان التي أستورية مثل املختلفة بأسمائها أسبانية شمايل يسمون كانوا كما القديمة،
بعد ولكن إلخ. وأراغون وقشتالة ليون ومثل أشتورياس أو أشتورية لها يقولون العرب
صاروا أنفسهم األسبانيول عند األندلس اسم واشتهر األقطار تلك عىل العرب غلب أن
إىل الجنوب، إىل يرتاجعون العرب بدأ أن بعد سيما ال أسبانية، جنوبي عىل يطلقونه
اإلسالمية األنسيكلوبيدية كالم انتهى الصغرية. غرناطة مملكة يف االسم هذا انحرص أن
يف E.Levi-Provençal بروفنسال الوي أو ليفي املسترشق عنها ذلك نقل وقد ملخًصا

.(١٩٣٢ سنة باريز يف املطبوع العارش8 القرن يف املسلمة (أسبانية كتابه
قرطبة مثل الجنوبية، أسبانية واليات عىل اآلن إىل يطلق يزال ال االسم هذا أن قلنا
يف العرب مؤرخو قاله ما إىل اآلن ولننظر جاورها. وما ومالقة ورندة وغرناطة وأشبيلية

األندلس: لفظة اشتقاق أصل

30



األيبريية الجزيرة شبه عن عامة ملحة

البلدان: معجم يف الحموي ياقوت قال
لم عجمية كلمة وهي إال، ليس الدال وضم وفتحها الدال بضم يقال األندلس
تلزم أن األلسن عىل جرى وقد اإلسالم يف العرب عرفتها وإنما القديم يف العرب يستعملها

ذلك: عند فقال العرب بعض إىل ينسب شعر يف حذفها استعمل وقد والالم. األلف

ب��ع��ي��د وأن��دل��س ب��أن��دل��س ف��ق��ال��وا أن��س ع��ن ال��ق��وم س��أل��ت

يوجد ال أنه وكيف العربية األوزان من ومكانها اللفظة بناء يف يبحث ياقوت أخذ ثم
أصلها من أعجمية هي أندلس لفظة هذه ألن طائل، له ليس بحثًا اللغة، هذه يف وزن لها
كما اللفظة هذه مصدر ياقوت يقل ولم عربي. وزن عىل لعرضها حاجة فال هو قال كما
ألن باألندلس سميت إنما أنها سعيد ابن عن الطيب نفح يف املقري نقل ولكن غريه، ذكر
يافث بن سبت أخاه أن كما نزلها الذي نوح بن يافث بن طوبال ابن اسم هو االسم هذا
أندلس إنه غالب: ابن وقال قال: (؟) سبتة مدينة تنسب وإليها لها املقابلة العدوة نزل

أعلم. تعاىل وهللا يافث بن
تسمية سبب يف اختلف وقد الخامس: الجزء األعىش صبح يف القلقشندي وقال
املعجمة بالشني األندلش لها يقال الطوفان بعد أمة ملكته فقيل االسم، بهذا األندلس
الروم زمن يف طوالع ثالثة رومة من خرج وقيل املهملة. بالسني عرب ثم بهم، فسمي
هذه القندلش فنزل آخره، يف املعجمة وبالشني أوله يف بالقاف القندلش ألحدهم يقال
ويقال مهملة. سينًا املعجمة والشني همزة القاف بإبدال عربت ثم به فعرفت األرض
األمة باسم األندلس ثم أشبانية10 ثم «باطقه» سميت ثم «آفارية»9 القديم يف اسمها أن
والغرب الرشق من بها البحر إلحاطة جزيرة وسميت البلدان: تقويم يف قال املذكورة.

بالرب. متصًال الشمايل جانبه كان وإن والجنوب

األندلس اسم اشتقاق عن دوزي قاله ما (3)

تاريخ عن «بمباحث املسمى كتابه ففي جديد، بيشء املسألة هذه يف دوزي يأت لم
يطلق كان االسم هذا إن يقول: باألفرنسية، املحرر الوسطى» القرون يف وآدابها أسبانية
أندلس لفظة أن فرتجح أسبانية، لجميع عاًما العرب جعله وقد بتيكه مقاطعة عىل
وهذا أسبانية. جنوبي احتلوا أفريقية إىل أجازوا أن قبل الذين الفندالس من مشتقة
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الفندالس مقام بأن عليه ورد الرازي رواه قد ألنه قديم، هو االشتقاق هذا يف الرأي
لفظ أطلق من أول أن هو فيه شك ال الذي ولكن جًدا، قصريًا كان أسبانية جنوب يف
أسبانية شمايل مؤرخي فإن املسلمون، هم كلها أسبانية وعىل بتيكة مقاطعة عىل أندلس
حوزة يف كانت التي البالد جميع Spania بأسبانية يسمون بل االسم هذا يعرفون ال
«أخبار ويف التسمية. وجه ويذكرون باألندلس البالد فيسمون العرب مؤلفو فأما العرب.
جزيرة لها ويقال طريف، بها نزل التي الجزيرة اسم كان أندلس إن يقول مجموعة»
التي األندلس يف طنجة قبالة نزل طريًفا أن عريب: املؤرخ وقال الوقت، ذلك من طريف
ذكر وقد كلها، للبالد ال املحل لذلك كان االسم أصل إذًا طريف. جزيرة اليوم لها يقال
طريف فيه نزل الذي املكان اسم أن عىل يدل ما Grégore de tours التوري غريغوار
جاء فلما أفريقية إىل الفاندالس منه أجاز الذي املكان وهو Traducta طرادوكته كان
هذا فكان بعده من طارق وجاء البالد كل بأندلس سموا املكان هذا يف ونزلوا الرببر

مستعمًال. أصبح االسم

األندلسية الجزيرة تخطيط (4)

املصور من ليتخلصوا يكونوا لم العرب إن اإلسالمية: اإلنسيكلوبيدية يف سيبولد قال
يصورون فكانوا الزمان، قديم من بطليوس وضعه الذي املنحرف املعكوس الجغرايف
ومن مراكش، ورأس طريف الجنوب من هي: أطرافه منتظم، غري مثلث بشكل أسبانية
الغربي الشمال ويف Fort-Vendres فاندر ومرىس Créusكريوس رأس الرشقي الشمال
إىل طريف من املمتدة الشواطئ جميع يصورون كانوا وكذلك Finistére فينستري بالد
كتاب من ذلك تعلم كما جنوبية ثغور كأنها وبرشلونة طركونة إىل باألقل أو كريوس
بعد فيما إنهم ثم لألندلس! رشقية ثغور تصورهم يف فهي الربانس جبال فأما املراكيش.
هو الغربي الحد أن وفهموا ومرسية بلنسية سواحل هو إنما األندلس رشق أن فهموا
البحر أو املظلم البحر أو الظلمات بحر له يقولون كانوا الذي األطالنتيكي األقيانوس
كانوا الذي الرشقي مقابلة يف الغربي البحر أو القاموس أو األقيانوس أو األعظم املحيط
لألندلس الغربي الحد وكان املتوسط. أو الشامي البحر أو الرومي البحر له يقولون
«روكه» رأس أو Cap Saint-Vincent فنسان» «سان رأس إىل طريف من ممتًدا عندهم
وراء يمتد الذي الشمايل الحد عندهم يصري هناك ومن Sisbonne أشبونة عند Roca
يقولون وكانوا .Fontarabie «فونرتابية» بالد يف الربانس جبال إىل Galice غاليسية
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بجبل قشتالة جبال ويسمون الفاصل، أو الحاجز الجبل أو الربتات جبل الربانس لجبال
اللفظة هذه (وأصل Chulair شلري جبل أو الثلج بجبل Nèvada نيفاده وجبال الشارات

.(Solorius سولوريوس هو
هي اليوم إىل املنشورة العربية بأسبانية املتعلقة الجغرافية األطالس جميع ولهذا
سنة املطبوعة Spruner et menka و«منكه» «سربونر» أطالس سواء صحيحة، غري
املسمى مولر أوغست كتاب يف ١٨٩٤ سنة املطبوعة Draysen دوريزين وأطالس ١٨٨٠
يف «العرب كتابه يف Sane-poole النبول ستانيل أطالس أو والغرب» الرشق يف «باإلسالم
و«سوزة» و«كوندي» «كازيري» أيام من الجغرافية األغالط تناقلت قد وكلها أسبانية»
برغم نفسه Dozy دوزي أن حتى وغريهم «وملرن» و«هامر» «غاينغوس» «جوبرت»
ترجمته يف وهو أسبانية، جغرافية تصحيح يف يذكر أثًرا يرتك لم الكثرية مجهوداته
تصحيح من بيشء أيًضا يأت لم عليه وتعليقه واملغرب األندلس عن اإلدرييس لكتاب
بعض حقق األندلس عن كتبه تضاعيف يف أنه نعم األصل11 نفس يف وردت التي األغالط
األندلس مقاطعات بعض عن جغرافية «بمالحظات املسمى مبحثه يف سيما ال أماكن
Rechereches وآدابها». أسبانية تاريخ عن «بالتنقيبات املسمى كتابه يف ذلك القديمة»

.sur l’histoire et la Litterature de l’Espagne
«سيمونه» وال Soavedra «سافيدرا» كتابات يف العلمية أسبانية جغرافية تتقدم ولم

.Basser «باسه» وال Codera «قديره» وال Egilaz «أغيالز» وال Simoner
ونخلها املوضوع، بهذا املتعلقة املعلومات من تقدم ما جميع جمع يجب كان وقد
Caisri كزيري أيام من تراكمت التي واألخطاء املجازفات جميع طرح مع دقيًقا، نخًال
عندما الكبري دوزي أن فكما Mehren ومرين Hamner هامر أيام إىل Conde وكوندي
الكتابات، من عنها تقدم ما جميع ترك أسبانية مسلمي بتاريخ املسمى التاريخ كتب
جغرافية يف نفسه العمل يجب كذلك نفسها؛ العربية املنابع إىل ورجع لغًوا، وعدها
نفسها. والعربية واألسبانية الالتينية الكتب مراجعة إىل يحتاج العمل وهذا البالد. هذه
كنوز عىل أخنى قد غرناطة، مملكة سقوط بعد األعمى، التعصب كان وإن أنه وذلك
أن بد ال فإنه إحياؤها، يمكن ال وأصبح ذهبت كتبًا ومحا تقدير، كل فوق هي أدبية
— االستفادة يمكن باألندلس متعلقة عربية كتب أفريقية شمايل ويف الرشق يف يكون
العرب، كتبها التي والتاريخية الجغرافية التآليف جمع يجب بل — منها االستفادة جد
أخذ الذي املقري إىل ياقوت، إىل املسعودي، إىل اليعقوبي، إىل خورداذبه، ابن زمن من
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إىل األندلسيني العلماء نسبة فيها التي الرتاجم كتب مراجعة مع هذا مصنف، مائة عن
يف العلم انتشار عىل يدل ومما أيًضا، كثرية جغرافية معلومات منه تؤخذ مما بلدانهم
املكتبة مراجعة تلزم يشء كل قبل أنه فيه شك ال ومما مدهشة. بصورة العربية أسبانية
مجلدات عرشة هي التي لقديرة12 Beblioteca Arabico-Hispana األسبانية العربية
أسماء من كثرية أسماء تحريف فيها األسف مع كان وإن األندلس، علماء تراجم وفيها

ملخًصا. انتهى العلماء. أولئك إليها ينسب التي البالد
جغرافيات إن العارش»: القرن يف اإلسالمية «أسبانية كتابه يف بروفنسال الوي وقال
نقتنع أن مضطرون ونحن األندلس، عن شافية كافية تفاصيل فيها ترد لم العرب
مسيحية، ٩١٠ سنة حوايل يف كتب الذي الهمذاني كتاب مثل منها، أيدينا بني باملوجود
وابن النارص، الرحمن عبد عهد أوائل أي مسيحية، ٩٢١ تاريخه الذي األصطخري وكتاب
التقاسيم. أحسن يف كتابه كتب الذي واملقديس ٩٧٦ سنة جغرافيته أكمل الذي حوقل
وجبل شنرتين، كانت أيامه يف األندلس مدن أهم أن ذكر فاألصطخري حوقل، ابن بعد
إن وقال: وماردة. وقورية، البلوط، وفحص ورية، الحجارة، ووادي وطليطلة، طارق،
املقديس وأما وطليطلة. الحجارة ووادي ونقزة ماردة كانت العهد لذلك الثغور أهم
األصل). عن نقًال بحروفه املقديس كالم (سيأتي لألندلس كورة عرشة ثماني فأحىص

يوجد ال لألندلس، وجغرافية تاريخ فله األندليس الرازي أحمد بن محمد أما
العربي األصل عن برتغالية، ترجمة عن القشتالية، األسبانية باللغة ترجمة سوى لهما
ملك دنيس الربتغالية إىل الرتجمة بهذه أمر وقد عرش، الرابع القرن أوائل يف كتب الذي
الرازي كالم وبحسب األندلس. عن الحموي ياقوت عمدة كان هذا الرازي وكتاب الربتغال.
وبلنسية، وتدمري، وجيان، والبرية، وقربة، قرطبة، كورة: وأربعني إحدى األندلس كانت
وباروشة، ورسقسطة، وتطيلة، ووشقة، وبرباطانية، والردة، وطراكونة، وطرطوشة،
وأوبيط، وطليطلة، الحجارة، ووادي وزوربته، وراقوبيل، وشنتربية، سالم، ومدينة
وقويمره، وشنرتين، وأقشنوبه، وبيجه، وبطليوس، وماردة، وفريش، البلوط، وفحص
وأسجه، ورية، والجزيرة، وشذونة، ومورون، وقرمونة، وأشبيلية، ولشبونة، وأكشيتانية،
ستة عنده فاألندلس عرش الثاني القرن يف جغرافيته كتب الذي اإلدرييس وأما وناكرونه.
هي: األقاليم وهذه — إداري وال بسيايس ليس جغرايف تقسيم وهو — إقليًما وعرشون
وقريرة، والبرية، وبجانه، والبرشات، ورية، وأشونه، وقنبانية، وجرف، وشذونة، البحرية،
وقرص والفخر، والباللطة، والفلجه، والقواطم، ومربيطر، وأرجرية، وقونسه، وتدمري،
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قال: ومرمرية. والربتات، والزيتون، وأرنيده، والشارات، وبالطة، والبالط، دنيس، أبي
فلسطني أهل وأن مالقة، نزلوا األردن أهل وأن البرية، يف نزلوا الشاميني أن رأينا وقد
وأن جيَّان، سكونوا قنرسين أهل وأن أشبيلية، يف نزلوا حمص أهل وأن شذونة، يف نزلوا
أمصاًرا. األموية الخالفة زمن يف املدن هذه فكانت ومرسية، بيجة يف كانوا مرص أهل
ولبلة، مورون، وهي: العربي، الجنوب كور مثل بعد، فيما فتشكلت الكور سائر وأما
٣٥٠ وسنة وأطرية. ومالقة، رندة، أي وبجانه، ورية، وناكرونه، وشنرتين، وماردة،
األندلس من الشمايل بالقسم ماًرا منحنيًا خًطا الثغور كانت املستنرص الحكم توىل عندما
عند من وذلك بغرب، شماًال ويمتد برشلونة جنوبي من يبتدئ الغرب، إىل رشقيه من
هارو، إىل الوادي هذا من يصعد ثم تطيلة، شمايل إبره بوادي يتصل ثم ووشقة، بربشرت
املحيط إىل دويره، أي الجويف الوادي مجرى تابًعا الجنوب صوب فينحني يعود ثم
وبورته. والميغو، ورموره، وسيمنكاس، أشمه، التالية: باملدن يمر أن بعد األطالنتيكي
الشمايل الثغر إن للهجرة: ٣٢٧ سنة تاريخه الذي الذهب مروج يف فيقول املسعودي وأما

الردة. إىل أفراغة إىل طرطوشة من يمتد
بحروفه. املسعودي كالم وسيأتي انتهى

أسبانية سكان عدد (5)

قيل فقد الروماني، العرص هو نموها ذروة أسبانية فيه بلغت الذي العرص أن الشك
وثائق يوجد لم ولكن نسمة. مليون أربعني إىل ثالثني من الرومان أيام فيها كان أنه
أيام عظيم نمو يف كانت أنها ثم العدد. هذا األيبريية الجزيرة أهايل بلوغ تؤيد تاريخية
أربعني من نحو فيها كان فقد العرب، لعهد الحافلة مدنها بكثرة ذلك عىل يستدل العرب،
سيأتي كما نسمة، مليوني من بنحو سكانها عدد أحزر التي قرطبة ومنها عربية، مدينة
عدد بالضبط منها يعرف وثائق عندنا يوجد ال األسف مع أنه إال املبحث. هذا يف الكالم
مسلمني من السكان مجموع عدد وال مثًال النارص لعهد أسبانية يف كانوا الذين املسلمني

العرص. ذلك يف ومسيحيني
لعهد األندلس مسلمي عدد يكون أن يمكن إنه أقول والتخمني الحزر باب ومن
واليهود املسلمني األسبانيول أجىل وملا مليونًا. عرش خمسة من أقل واملستنرص النارص
إليها، هاجروا التي أمريكة كشف هو آخر ولسبب السبب لهذا أسبانيا، سكان عدد هبط
ومىض ماليني، وثمانية نيًفا أسبانية سكان عدد كان ١٥٩٤ سنة ففي عظيًما. هبوًطا
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يف كان ١٧٦٨ سنة ففي واحد، مليون من أكثر األهايل عدد يزدد ولم قرنان ذلك عىل
آل زمن يف العدد هذا ازداد ثم السكان، من ألًفا وستون ومائة ماليني تسعة أسبانية
عرش أحد كانوا ١٨٣٢ وسنة عرش. الثامن القرن أوائل يف وذلك ماليني، عرشة إىل بربون
مليونًا، ٢١ صاروا العرشين القرن هذا أوائل ويف مليونًا، ١٤ كانوا ١٨٤٩ وسنة مليونًا،

ألًفا. و٣٣٨ مليونًا ٢٢ هم واآلن
الواحد، الكيلومرت يف نسمة ٤٠ األرضهو مساحة إىل بالنسبة السكان كثافة ومعدل
تنحرص ال األخرى، املمالك يف كما السكان تزايد عدم وأسباب املتوسط. بالتعديل هذا
فدح ومثل األرايض، توزيع يف التناسب عدم مثل أخرى، أسباب هناك بل املهاجرة، يف
فالناس والغابات، الحراج ندور األسباب هذه جملة ومن بالربا، التعامل ومثل الرضائب،
وجريونة. ووشقة والردة البشكونس بالد من سيما وال الفقر من أمريكة إىل يرحلون
مائتي زهاء يرحل السنة ففي والقنت، املرية أهايل هم الجنوب من يرحلون الذين وأكثر
املغرب إىل يرحل من ومنهم أمريكا. وسائر واألرجنتني املكسيك إىل يرحلون وهم ألف،

أسبانيويل. ألف ١٧٥ وهران عمالة ويف الجزائر. وإىل

هوامش

الربتات. جبال العرب لها يقول وقد (1)
األولون أسبانية سكان هم الذين األيبرييني أن إىل املؤرخني من كثري يذهب (2)
ذلك من الفريقني. عادات بني بالتشابه ذلك عىل ويستدلون واحد. أصل من والرببر هم
وهذه الرومانيني زمن إىل عندهم األول املقام لها كان املرأة أن من سرتابون رواه ما
أوروبا من جاءوا السلتني إن ثم إفريقية. صحراء يف الطوارق عند اآلن معروفة العادة
كثريين مهاجرين أسبانية إىل أرسلت قرطاجنة أن كما باأليبرييني، فاختلطوا الوسطى
ملتقى أسبانية أن ترى فأنت عمروها. قد الفينيقيون كان قرطاجنة وقبل إفريقية، من
ومنها الربانس شمايل من تأتيها التي الغربية العنارص فمنها والغربية، الرشقية للعنارص

الزقاق. بحر جنوبي من تأتيها التي الرشقية العنارص
جاليات وتالها الرشقية، أقسامها يف نزلت يونانية جاليات أسبانية عىل طرأ إنه ثم
عدد بمجيء أيًضا السامي العنرص دخلها ذلك أثناء ويف جميعها، عىل غلبت رومانية

اليهود. من كبري
السالئل من واليونانيون والالتينيون والسليتون األيبرييون فيها تالقى أن وبعد
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أسبانية عىل طرأت اآلسيوية، السالئل من واليهود والفينيقيون والقرطاجنيون األوربية،
الطبقة وكانوا ملكوها الذين والقوط والفندالس واألالنيني السويف، مثل جرمانية أمم

العرب. فتحها عندما فيها السائدة
بأوروبا وأفريقية آسيا فاختلطت الرببر، ومن منهم ماليني دخلها العرب جاء وملا
من جرى بما عربة وال الرشقية، املدنية هو أسبانية عىل الغالب وصار شديًدا، اختالًطا
يف اندمجوا كبري عدد الجزيرة يف منهم بقي قد هؤالء فإن بعد، فيما والرببر العرب إجالء
حتى منهم يخلو مكان أسبانية يف يوجد وال بالنرصانية ودانوا املقاطعات جميع يف األهايل
يمثلون والذين الرشقية بالعنارص اختالًطا أسبانية أهل أقل هم الذين القشتاليني أن

والرببر. العرب من دخيل عنرص من يخلون ال القديمة األيبريية الساللة
من الغربي الشمايل القسم عىل الغالبة هي اآلرية الساللة اإلجمال وجه وعىل
يعدون الذين القشتاليون ومنهم أصلب. وعضالتهم أقوى أجسامهم ولذلك أسبانية
أهل األنوف حمية يف القشتاليني ومثل شديدة. نعرة أنوفهم ففي البالد، محرري أنفسهم
كثريًا يفرتقون وال وعمل، صناعة أهل فهم الكتكلونيون أما مرسية. مقاطعة وأهل أراغون
املقاطعات أي األندلس سكان وأما جريانهم. ألنهم فرنسا جنوبي يف اللفدوق أهل عن
بقايا من ألنهم وذلك الرتف، وحب والرسور والجمال الذكاء أهلها عىل فيغلب الجنوبية
أسبانية جغرافية صاحب جوسه عن تلخيًصا العرب.ا.ه. يف اندمج كان وممن العرب

والربتغال.
Sierra بقولهم يعنون فاألسبانيون املثلجة باألسبانيويل معناها Nevada (3)
الثلج شلري الجبال هذه سلسلة يسمون فكانوا العرب وأما الثلج جبال سلسلة Nevada
مع Sierra للفظة تعريب وهي الرشارا أو الشارات اسم مجموعها عىل يطلقون وكانوا

الجمع.
.Navarre (4)

أسبانية شمايل يف الجبال هذه يسمون كانوا أنهم العرب مؤلفي عىل الغالب (5)
إىل تمتد فهي األصلية قنطربية وأما جليقيه. جبال أو Asturias استورياس بجبال
Le Ferrol الفارو بلدة من املمتد الشمايل والطرف بالربانس. تلتقي حتى الغربي الشمال

«شبية». جبال له يقال الساحل عىل Bayonne بيونة إىل
الجويف». «بالوادي العرب يسميه (6)
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ببلدة ويمر Nevada الثلج شلري يف يسري أحدهما االسم بهذا نهران أسبانية يف (7)
يف ويتصبب الربتغال ببالد يمر اآلن نذكره الذي والثاني الجنوب يف Guadis آش وادي

املحيط. البحر
. L’espagne musulmane au xéme siécle (8)

أو محرفة تكن لم وإن «آفاريه» اللفظة بهذه القلقشندي أراد ماذا نعرف ال (9)
شمال يف هي اآلفاريني بالد أن والحال «آفاريه» تكون أن بها األشبه فيكون مصحفة
يف الغرب إىل الرشق من زحف تركي أصل من هو اآلفاري الشعب إن ثم القوقاس.
من والفرنج جهة من السالف بني ووقع غربًا بوهيميا يتجاوز لم لكنه الوسطى القرون

املجر. يف سيما ال األخرى الشعوب يف اندمج ثم أخرى جهة
الجزيرة شبه انتجعت أوروبا غربي يف أمة أقدم هم السليون األيبرييون (10)
فرنسا جنوبي أي الغال بالد من وقسًما الحارضتني والربتغال أسبانية أي األيبريية
هذه تحولت ثم إليهم نسبة «أيربية» الحالية ألسبانية وقيل إيطالية. شمايل وبعض
به يسمون اليونانيون كان اسم وهو Hesperie هاء األلف بقلب «هيسربية» إىل اللفظة
تحولت ذلك وبعد إيربية جزيرة شبه به يسمون الرومانيون كان كما إيطالية جزيرة شبه
كانوا والعرب Espagne «إسبانية» صارت ومنها Hispanie «هيسبانية» إىل «هيسربية»

شينًا. السني يجعلون كانوا أنهم إال االسم هذا يعرفون
أيربية، مستعمرة القدم يف كانت أشبيلية أن وهو أسبانية، السم آخر توجيه وهناك
أسبانية أي «باتيكا» عاصمة صارت أن تلبث ولم Hispalis «هيسباليس» لها يقال وكان
ما كثريًا والنون الالم ألن هيسباليس من أسبانية اسم اشتق أن عجب فال الجنوبية،
من الجنوب هو إسبانية لها يقال التي البالد أصل أن تنس وال بينهما التبادل يحصل
يبعد فال حديثًا إال األيربية الجزيرة شمايل يشمل لم أسبانية اسم وأن الحالية إسبانية
باسم اململكة تسمت ما وكثريًا لها، التابعة البالد شمل القديم أشبيلية اسم يكون أن

العاصمة.
كاشفت وقد كتاب يف أجده ولم السطور هذه ملحرر ظهر الذي هو التوجيه وهذا
الرأي وأصالة الذهن ثقوب من وهو الجد آل من الفايس عالل محمد السيد املدقق األستاذ
تكلموا املحدثني إن ييل: بما فأجابني عرفه من كل له يعرفه الذي باملكان االطالع وسعة
«شافان» لفظة من مأخوذ أنه إىل بعضهم فذهب «أسبانية» االسم هذا اشتقاق مصدر عن
هناك. بكثرة وجدوه الفينيقيني ألن قيل املعروف الحيوان وهو األرنب ومعناها السامية
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معناها باسكية لفظة وهي «أزبانيا» لفظة من «أسبانية» سميت أنها اآلخرون ويظن
فيه وليس الجزيرة حال عىل تماًما منطبق ألنه التعليل لهذا تطمنئ ونفيس «شاطئ»
فغري «هيسباليس» تدعى كانت التي أشبيلية باسم أسبانية سميت كونها أما كبري. ثغر
القرطاجنيني، مملكة سقوط بعد أي قبل، من كانت اللفظة هذه أن أظن ألني متعني
«سيفيال» باسم الفينقيني عند معروفة كانت أشبيلية وأن كلها الجزيرة شبه عىل علًما
هو عالل السيد فرأي اه املدينة هذه خصوص عىل اململكة اسم أبقوا الذين هم والرومان

أعلم. وهللا شاطئ بمعنى أزبانيا من اشتقاقها إذًا
تحقيق كان همه جل أن إال اإلدرييس، عىل مالحظات بعض دوزي علق (11)
يف فقرطس رمى وقد باألسبانيولية، لها يقال ما وذكر اإلدرييس ذكرها التي األعالم
حال كل وعىل نظر. قوله يف كان أو فيها توقف معدودة مواضع يف إال قاله ما جميع
الفظيعة لألغالط تصحيحه حسنًا وكفاها ترجمة، أحسن هي اإلدرييس لكتاب فرتجمته
التصور. إليه يصل ما أبعد إىل باملعاني وذهبت Joubert «جوبر» ترجمة يف وقعت التي
من ومنهم لحاهم يحلقون إنهم فقال: الروس ذكر اإلدرييس أن األغالط هذه أمثلة ومن
فرتجم «أعراب» جعلها «أعراف» يف تصحيف فوقع الدواب. كأعراف ويضفرها يجمعها

ييل: بما ذلك جوبر
أي .La rénniment et la tressent à la maniére des Arabes de Douab

دواب! بالد أعراب نسق عىل ويضفرونها يجمعونها
فلم للمجهول مبني فعل وهو «مسخ» أنه الظاملني أحد عن اإلدرييس كالم يف وجاء
On dit que cest masth هكذا وترجمها علم اسم وظنها «مسخ» لفظة جوبر يفهم
النمط، هذا من كثرية أغالط يف جوبر ووقع il fut métamorphosé يقول أن من بدًال
جوبر تعقبوا هؤالء بعض ولكن املسترشقني، بعض خبط عىل استدالًال منها بأمثلة أتينا
إال دوزي. ومنهم Quatremére «كاترمار» هؤالء ومن هذه، السقيمة ترجمته يف هذا
أكثر أن مثل بعضه يف أخطأ فقد جوبر به تعقب ما أكثر يف أصاب وإن كاترمار أن
الطرطويش أن إىل كاترمار فذهب الطرطويش، الصنوبر من هو قرطبة مسجد خشب
الصنوبر هو أنه والحال «مرصوص» لفظة عن محرًفا يكون قد وأنه له محل ال هنا
دار فيها والتي الصنوبر بجودة املوصوفة Tortose طرطوشة إىل املنسوب الطرطويش

صنوبرها. خشبة متانة بسبب للسفن صنعة
يف مخطوطة نسخة عن اآلفق» اخرتاق يف املشتاق «لنزهة دوزي ترجمة كانت وقد
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وغري دوزي تحري نسخ أغالط كلتيهما ويف أكسفورد، مكتبة يف وأخرى باريز، مكتبة
آراء بعض برغم دوزي اجتهاد كان فقد اإلجمال وجه عىل وأما األصل. إىل ردها يف دوزي
تاريخها جهة من سواء باألندلس العلم حقائق أكثر عن الستار أزاح مما فيها تعسف
قبله من عنها يعلمون يكونوا لم الذين األوربيني نظر يف وذلك جغرافيتها، جهة من أم
رجال بأهواء مشوبة آراء إال عنها لهم تكن ولم مشوهة وأخباًرا ناقصة معلومات إال

الكنيسة.
واسمه عربية ساللة من إنه يقال أسباني مسترشق هو Franciscus codera (12)
Acin Palacius باالسيوس آسني القسيس األستاذ من علمنا وقد ذلك. عىل دليل قديرة
الغفران رسالة رسق اإللهية املهزلة يف دانتي أن أثبت املعارصالذي األسبانيويل املسترشق

أستاذه. هو قديره أن للمعري
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الثاني الفصل

األندلس العربعنجغرافية أقوال

حوقل ابن قول (1)

ما جميع ووصف ،٣٣١ سنة السالم مدينة من راحًال خرج الذي حوقل ابن قال
عرض يف الشهر دون وطولها وغامر، عامر فيها كبرية فجزيرة األندلس وأما شاهده؛
يف والسعة والرخص والثمر والشجر الجارية املياه عليها وتغلب مرحلة، وعرشين نيف
أكثرهم، من الفاشية التملك أسباب إىل الظاهر، والخصب الفاخر الرقيق من األحوال
صنائعهم وأرباب مهنهم أهل ذلك يملك وكثرته. وسعته العيش رغد من بها هم وملا
يحذره بيشء تكلفه وسقوط شغله بقلة ملكهم ويساوي بالدهم. وصالح مؤنهم لقلة
وجباياته مرافقه عظم مع جزيرته أهل من ألحد رقبة وال عليه خوف ال إذ يخافه، وحال
عىل رضبه دار سكة أن كثريه عىل منه بالقليل يدل ومما وأمواله. خزائنه ووفور
عرش سبعة رصف عن يكون، دينار، ألف مائتا سنة كل يف رضيبتها والدراهم الدنانري
وجباياته البلد صدقات إىل هذا درهم، ألف وأربعمائة درهم ألف آالف ثالثة بدينار،
والجوايل والصادرة الواردة املرسومة واألموال ومراصده وضماناته وأعشاره وخراجاته
هي من عىل بقاؤها الجزيرة هذه أحوال أعجب ومن األسواق. بيوع عىل والرسوم
البأس من وبعدهم عقولهم ونقص نفوسهم وضعة أهلها أحالم صغر من يدهم يف
موالينا1 وعلم واألبطال، األنجاد ومراس الرجال ولقاء والبسالة والفروسية والشجاعة

ولذاتها.2 نعمها ومواقع جباياتها ومقدار نفسها يف بمحلها السالم عليهم
البحر عند مائه ومصب املذكور3 الخليج هذا مدخل فمن الجزيرة، هذه مغرب فأما
«ألب» عىل آخذًا (Gibraleon) العيون» و«جبل (niebla) «لبلة» نواحي من املحيط
Zamora «سمورة» عىل ذاهبًا Cintre «بشنرتة» يتصل أن إىل Silves و«شلب» Hielba
باألصل). (بياض أقايص إىل جليقية4 بالد من Narbonne وأربونة Léon وليون
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وضواحي «رسقصة» نواحي عىل الرومي الخليج إىل جليقية مرشق فمن ومرشقها
من املذكور الخليج وجنوبها الرب، جهة من األفرنجية بالد وجميع وطرطوشة «وسكة»5
البحر ركن إىل والجزيرة ومالقة واملرية ومرسية بلنسية بالد إىل صقيلية جزيرة تجاه
آخر وهي طرطوشة إىل أشبيلية فمن الرومي، الخليج عىل املعمورة أرضها وأول املحيط
بالد وهي (علجسكس) ببالد الرب جهة ومن األفرنجة، ببالد املتصلة البحر عىل التي املدن
الجاللقة، ببالد ثم نصارى، أيًضا وهي (بسكونس) ببلد تتصل ثم النصارى، من حرب
عىل املدن من ذكرته وما البحر. إىل وحد الكفر، دار إىل حد حدين: إىل األندلس فتنتهي
الغاية. هذه إىل مروان بني أيدي يف األندلس تزل ولم عامرة كبار فمدن وغريه البحر
عىل (بالخاء خيان اآلن يلفظونها واألسبانيول Jian جيان القديمة مدنها مشاهري ومن
يكتبونها (واألسبانيون الحجارة ووادي (Toledo) وطليطلة خاء) الجيم قلب يف عادتهم
ولم قديمة وجميعها الفرج) مدينة أيًضا يسمونها العرب وكان Guadalajara هكذا
صبح يف القلقشندي (نقل املرية وهي (Pechina) بجانة مدينة غري باإلسالم بها يحدثوا
األمويني) أيام يف بنيت محدثة إسالمية هي مرسية مدينة أن البلدان تقويم عن األعىش
كثرية قالع وباألندلس املحيط. البحر ظهر عىل وشنرتين والبرية رستاق حدود عىل وهي
أفرنجة سبي من والغلمان، الجواري من الرقيق جهازهم وأكثر والغرب مرص إىل ترد

الصقالبة. والخدم وجليقية
بها ألنهم األندلس، جلب6 من الخصيان الصقالبة من األرض وجه عىل من وجميع
خراسان إىل يسبى ما وجمع البلد. قرب عند اليهود تجار بهم ذلك ويفعل يخصون،
فسيح، طويل الصقالبة بلد أن وذلك صورته؛ عىل ومقد حالته، عىل فباق الصقالبة من
بالعرض، بلدهم يشق وأطرابزندة القسطنطنية عىل ممتًدا الروم بحر من اآلخذ والخليج
من األندلسيون، يسبيه الشمايل والنصف الخراسانيون، يسبيه بالطول بلدهم فنصف
من الديار وبهذه Galabra وقلورية Lombardia وأنكربدة وأفرنجة جيليقية جهة

حاله. عىل باق الكثري سبيهم
ابن عمر كان ومنها «أرجدونة» ومدينتها خصيبة، عظيمة كورة 7Rio وريو
كورة حفصون ابن بديار متصل البلوط وفحص أمية، بني عىل الخارج حفصون
فيها ضيعة غري وباألندلس غافق.8 ومدينته حسن رستاق وأسقفة خصيبة. واسعة
بعض يف عصوا وربما روم، النرصانية دين عىل وهم تمدن. لم الناس من األلوف
وإذا والتمرد، العتو غاية يف ألنهم جهادهم فطال حصن، إىل منهم قوم ولجأ األوقات
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وطليطلة وماردة يطول. يشء وذلك باستئصالهم، إال ردهم صعب الطاعة ربقة خلعوا
و«وادي و«نفزة»10 «ماردة» الجاللقة وثغور منعة9 وأشدها األندلس مدن أعظم من
«سمور» لها يقال األندلس ثغور ييل مما الجاللقة ومدينة و«طليطلة». الحجارة»
وعدتهم سلطانهم فيها Léon «ليون» لها يقال بمدينة الجاللقة وعظيم .(Zamora)
يف وليس اإلسالم، بلد عن بعيدة وهي (Ovido) «أوبيت» لها يقال ومدينة سمورة، بعد
عدًدا أكثر األندلس) يجاورون أنهم يقول أن (يريد األندلس يلون الذين الكفر أصناف
عدتهم، قليلة شوكتهم، ضعيفة فئة منهم املسلمني يلون الذين أن غري األفرنج، من
األندلس أهل يرغب وإليهم كثرية، ومحاسن نصيحة، وحسن طاعة، ملكوا إذا وفيهم
بأًسا وأكثر قوة، وأشد طاعة، وأقل محاسن، أصدق والجاللقة بأوالدهم، الجاللقة عن

األفرنجة. طريق عرض يف وهم غدر. وفيهم وبسالة،
أهل كثرة يف شبيه لها عندي املغرب بجميع وليس قرطبة، باألندلس مدينة وأعظم
وفنادق. حمامات وكثرة مساجد، وعمارة محال، ونظافة أسواق، وفسحة رقعة، وسعة
محمد11 بن الرحمن عبد أن وذلك بغداد: جانبي كأحد أنها أهلها من قوم ويزعم
وخط «بطلش»12 بجبل يعرف جبل سفح يف بالزهراء تعرف مدينة غربها يف ابتنى
بناء ذلك إىل واجتلب واملتنزهات والقصور والخانات الحمامات وابتنى األسواق، فيها
السلطان بجوار مسكنًا يتخذ أو داًرا يبني أن أراد من أال بالنداء: مناديه وأمر العامة،
أن فكادت فيها، وتزايدوا فتكاثفت العمارة، إىل الناس فتسارع درهم، أربعمائة فله
نقل وقد وخزائنهم. وديوانهم مالهم ببيت وانتقلوا والزهراء، قرطبة بني األبنية تتصل
سائر ونهب فيها، رجالهم بموت وتشاؤًما بها، منهم تطريًا قرطبة إىل وأعيد ذلك جميع

ذخائرهم.
اتجه مما محمد، بن الرحمن لعبد أن حالهم يستنبطن ممن ثقة غري من وسمعت
نحو ٣٤٠ سنة إىل واجبها وغري حقوقها من وجباياتها، األندلس مال من جمعه له
ما يف الخرب، به وتواطأ النظر، يوجبه ما عىل أشك ولست دينار، ألف ألف عرشين
وقتنا وإىل جملته، يف كانوا الذين واملصادرين خدمه من أبيه، هالك بعد الحكم جمعه
وجواليها13 وصدقاتها وأعشارها وخراجها وجباياتها ولوازمها األندلس أسباب عن هذا
األرض مواضع من بموضع هذا وقتنا يف املال لهذا وليس دينار. ألف ألف أربعني تمام
مما فإنه حمدان، بن هللا عبد بن الحسن بن الغضنفر تغلب أبي يد يف ما غري نظري،
عليه ويزيد يضاهيه ما أبيه تركة من جمع ربيعة، وديار بالعراق والعام الخاص يعلمه

بينة. زيادة
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إن به والحقة ذلك من قريبة فهي بغداد جانبي كأحد تكن لم وإن وقرطبة
مسكن كان وفيها حسنة، ومحال حجارة من سور ذات حصينة مدينة وهي هللا، شاء
غري من البلد يف مرشعة الدار هذه أبواب وأكثر سورها، داخل وداره قديًما، سلطانهم
الرصافة، من الوادي عىل اآلخذ الطريق إىل السور نفس يف يرشعان بابان ولها جهة.
بها، محيطة أبنيتها، مشتبكة ربضها، من بأسفلها متصلة البلد أعايل مساكن والرصافة
وعليها واديها، إىل فهو منها الجنوبية فأما وغربها. وشمالها رشقها من عليها مستديرة
العامة ومساكن والحمامات والخانات والبيوع واألسواق بالرصيف، املعروف الطريق
هذه وقرطبة قريب، منه والحبس املدينة، نفس يف جليل جامعها ومسجد بربضها14،
وقد ساعة، قدر يف يوم غري يف بها ودرت ظاهرة، أرباضها مساكن عن بنفسها بائنة

ماشيًا. دقيقة عرش خمسة الشمس قطعت
سورها وعىل والكرب، والقدر املحل يف البلد جامع دون جامع مسجد أيًضا وللزهراء
لجيد وابتذاًال تملك، وسعة حال، فخامة باملغرب نظري لها وليس حديد، أبواب سبعة
الناس من كثري عيون يف لها يكن لم وإن حيل، وكثرة كراع، وفراهة والكىس، الثياب
وال وقونينها، الفروسية بأفانني علم وال العني، يف حالوة لجيوشهم فليس بارع، حسن
لم أني ذلك عىل يدل ومما بالكيد، القتال يف جيوشهم ظفر وأكثر وطرقها. بالشجاعة
يستطيعون وال الركب، يف ورجاله هجني، برذون أو فاره فرس أجرى أحًدا بها قط أر
لقائهم عند فيهم فشل إىل السقوط من لخوفهم ذلك وكل أحدهم، عن بلغني وال ذلك،
من وال الرحمن، عبد جريدة قط تطبق ولم ركبهم، من أرجلهم نزع عىل وتواطؤهم
مكفي ألنه ديوانه عليه ويختم رزقه يقبض فمن فارس، آالف خمسة آله، من سبقه
عليه عدو وال الروم، من يجاوره الذي العدو كيد من ينوبه مما الثغور، بأهل املؤونة
والصقالبة والرتك الروس مراكب األحايني يف طرقه وربما لهم، يكرتث وقلما سواهم،
يف فأنكوا والبلغار، الخزر ألرض املجاورين الرتك أجيال من جيل وهم والبجناكية،

خارسين. انرصفوا وربما األندلس أعمال
ورضوب والرصاص، والحديد والرقيق كالزيبق التجارة من مجلب غري وباألندلس
األرض جميع يف املشهورة اللبود تعمل وعندهم الحسن. األرمني كقطع الفرش، من
الحرير بها يلون التي والحشائش واألصباغ األلوان من ولهم الحسن، والصبغ بالجودة
فأما وكثرة. حسنًا نظري له األرض بلدان من بلد يف ليس ما والثياب الصوف وأنواع
فيها طيبة مع فواكههم وكثرة الرخص، يف املوصوفة النواحي فتضاهي أسعارهم
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من وقل عوامهم يناله عيش طيب إىل نظيفة، ومالبسهم لها. ثمن ال التي كاملباحة
إال وامليش املهنة فيهم يعرف وال املركوب، من الفاره عىل إال أهلها من أهله إليه يصري
ولهم يتكاثرون. وبها يتفاخرون وفيها البغال ركوبهم وأكثر واألرذال، الصنائع أهل
املشهورة، ومواضعها املذكورة، البغال معادن يف مثله أر لم جزائرهم15 يف نتاج منها
عندهم، توضع ألنها شاه، ورشوان األبواب،16 وباب برزعة، ونتاج والران، كأرمينية
الثمن كثري الخلق، عظيم الشية، حسن يشء منها أيًضا إليهم ويجلب بلدهم، يف وتنجب
الخري، واسعة الفرنجة، ناحية تيل منقطعة بحرهم يف جزيرة وهي ميورقة، من والطالب
الجوالح، معدومة واملوايش، النتائج غزيرة املراعي، لكثرة املاشية، رخيصة الثمار، كثرية
بيع بغل غري منها ورأيت سائمتهم، يف يؤذيهم وحش وال عاهة بها فليس اآلفة، قليلة
فأما يركبون. فيما ويؤثرون يتوطؤن، وإياها ملوكهم ترغب وإليها دينار، بخمسمائة
أزيد ألنها ذلك وليس يحىص. أن من فأكثر دينار واملائتي مائة منها قيمته تبلغ ما
شياتها، وحسن خلقها، لعظم بل امليش، ورسعة السري حسن يف املوصوفة البغال عىل

قوائمها. وصحة ظهورها، وعلو مناظرها وجمال ألوانها، واختالف
«غرغريه»18 إىل مراد ومن مرحلة، «مراد»17 إىل قرطبة من بها املسافات ذكر
عىل وهي خاصة، والتني والكروم، الفواكه كثرية مدينة وهي يوم، أشبيلية إىل ثم يوم،
صالحة مدينة وهي يومان. «لبلة»19 إىل أشبيلية ومن الكبري). الوادي (أي قرطبة وادي
كثرية أزلية قديمة مدينة وهي يومان، العيون» «جبل20 إىل ومنها سور. عليها القدر،
سور، ذات قديمة مدينة أيًضا وهي أيام، ثالثة «ألب»21 إىل العيون جبل ومن الخري،
ومن أيام، أربعة الخري، كثرية عظيمة مشهورة مدينة وهي «أخشنبة»22 إىل ألب ومن
أيام، خمسة دانس» أبي24 «قرص إىل شلب ومن أيام، ستة «شلب»23 مدينة إىل أخشنبه
«لشبونة»25 مدينة إىل النهر، فم وهو املعدن، إىل ومنها خصيبة، صالحة مدينة وهي
ومن أيام، أربعة «يابرة»27 إىل شنرتين ومن يومان، شنرتين26 إىل لشبونة ومن يوم،
«بطليوس»28 إىل ألبش ومن يوم، «ألبش» إىل جلبانة ومن يومان، «جلبانة» إىل يابرة
السيف قنطرة ومن أيام، أربعة السيف» «قنطرة29 إىل بطليوس ومن يوم، النهر، عدوة
«ترجيلة»32 إىل مدلني ومن يومان، «مدلني»31 إىل ماردة ومن يومان، «ماردة»30 إىل
ومن يومان. «مكناسة» إىل قرصاش ومن يومان. «قرصاش»33 إىل ترجيلة ومن يومان،
أيام، خمسة «طلبرية»34 إىل البالط مخاضة ومن يوم، البالط» «مخاضة إىل مكناسة
الجادة عىل املغرب جهة يف بطليوس إىل قرطبة ومن أيام. ثالثة طليطلة إىل طلبرية ومن
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فرضة املرية، إىل قرطبة ومن مرحلة. عرشة اثنتا بلنسية إىل قرطبة ومن مراحل. ست
أيام. خمسة مرسية إىل املرية ومن أيام، سبعة بجانة،

واألسواق والعمارة والكروم والتجارات بالغالت مشهورة املذكورة املدن هذه وجميع
املحال يف بعضها عىل يزيد ما وفيها الحسنة، واملساجد والخانات والحمامات والعيون
وليس األحوال، وتأمل األخبار، رفع عىل واملحلفني والقضاة والوالة واالرتفاع والجباية
وأكارة كثرية، ضياع ولها إال كور، إىل فسيح رستاق ذات معمورة، غري مدينة بها
فيها مدينة كركويه،35 إىل قرطبة ومن وعبيد. وكراع وعدة وسائمة، وماشية واسعة،
ومن آهلة، بقرية ينزل ليلة كل ويف أيام، أربعة وفنادق، حمامات وبها أسواق ولها منرب
كبري واد ولها حجارة، من سور ذات كبرية مدينة وهي يوم، رباح»36 «قلعة إىل كركويه
عىل والطريق ومتاجر، وحمامات أسواق وبها عليه، ويزرعون رشبهم منه عليه، هي

عمارة. ذات قرى
تراب، من سور لها نهر، عىل مدينة وهي مرحلة، «ملقون» إىل رباح قلعة ومن
إىل ومنها أهلها. رشب ومنه باسمها، يعرف ونهرها الكرب، يف رباح قلعة دون وهي
طليطلة إىل أبلش ومن آهلة، رشبهم منها وعني فندق فيها قرية وهي مرحلة، «أبلش»
وهي منيع، سور ذات بجانة، من أكرب مشهورة، جليلة كبري مدينة وطليطلة مرحلة،
واديها ويصري باًعا، خمسون طولها إن ويقال عظيمة، قنطرة وعليه تاجه، وادي عىل

شنرتة. إىل املنصب الوادي إىل
األندليس، الطفل معدن بها كبري قرية وهي مرحلة، «مغام»37 إىل طليطلة ومن
وادي نحو وتكون ومحال سوق ذات كبرية مدينة وهي مرحلة، «الغرا» إىل مغام ومن
مسور الحال مشهور وثغر كبرية، مدينة وهي الحجارة، وادي إىل الغرا ومن آش.
الثغور والة تسكن وبها ومحلف وحاكم وحمامات وفنادق أسواق ذات وهي بحجارة،
مرحلة، القوارير» «شعراء إىل ومنها جليقية، جهاد أكثر وعليها وغالب، يعىل بن كأحمد
مدينة ومن مرحلة، سالم» «مدينة إىل القوارير شعراء ومن الرفاق، تنزله منهل وبها
وماشية، واحد وإقليم ورساتيق عظيم سور ولها الرحمن، عبد بن غالب مدينة إىل سالم

حوقل. ابن كالم انتهى وغزًوا. حربًا األندلس أكثر وهي أسبابها، جميع يف رفهة
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الحموي ياقوت قول (2)

البلدان: معجم يف الحموي ياقوت وقال
أما شاهده: ما وكتب البالد، طوف قد وكان املوصيل، التاجر حوقل ابن قال
مرحلة، وعرشين نيف يف الشهر، نحو طولها وغامر، عامر فيها كبرية، فجزيرة األندلس
فم وعرض األحوال. يف والسعة والرخص والثمر والشجر الجارية املياه عليها تغلب
بعضهم الجانبني أهل يرى بحيث ميًال، عرش اثني قد املحيط البحر من الخارج الخليج
أرض من تواجه البحر عىل من األندلس وأرض قال: وبيادرهم. زروعهم ويتبينون بعًضا
إىل ثم «سبتة» إىل ثم «أنكور» إىل ثم مزغناي» «جزائر إىل «طربقة» وإىل تونس. املغرب
وهو جليقية، جهة من األصغر الرب يف األندلس وتتصل املحيط. البحر إىل ثم «أرييل»
املحيط والبحر وجنوبها، مغربها بعض من املذكور الخليج بها ويحيط الشمال، جهة
ثم «لشبونة»39 إىل «شنرتين»38 كورة عىل الجاللقة حد من ورشقها شمالها بعض من
إىل ثم لسبته، املحاذي طارق، جبل جزيرة إىل املدن من لديه ما إىل ثم الغور، جبل إىل
«طرطوشة»42 إىل ثم «مرسية»41 بالد إىل ثم «بجانة»40 فرضة «املرية» إىل ثم «مالقة»
ببالد الغرب ييل ومما أفرنجة، ناحية يف الرشقي البحر ييل مما الكفر ببالد تتصل ثم
يف الكربى ورومية «بسكونس»45 بالد إىل ثم األنكربد44 من جيل وهم «علجسكس»43

املحيط. البحر إىل تنتهي حتى الجاللقة ببالد ثم وسطها،
قال: وجهه عىل كالمه أذكر وأنا وأحسن. هذا من بأتم األندلسيني بعض ووصفها
واملتوسط، املحيط البحران بها أحاط قد املثلث، شكل مثل أركان ثالثة ذات جزيرة هي
هذا يف هو األول فالركن الرببر، بر من سال قرب املحيط، البحر من خارج خليج وهو
الشام، إىل يمتد الذي املتوسط البحر مخرج وعنده قادس،46 صنم فيه الذي املوضع
ومدينة «أربونة»47 مدينة بني األندلس رشقي الثاني والركن األندلس، قبيل من وذلك
من مجاورة و«منورقة» «ميورقة» جزيرتي بإزاء األفرنج بيد اليوم وهي «برديل»48
تقابل برديل ومدينة املتسوط، البحر تقابل أربونة ومدينة واملتوسط املحيط البحرين
حيث جليقية، حيز من والغربي الجنوبي بني ما هو الثالث والركن املحيط. البحر
عىل الطالع البلد وهو قادس، بصنم املشبه العايل الصنم وفيه البحر، عىل املوىف الجبل
البحر من الشامي املتوسط البحر مخرج حيث أوله منها األول فالضلع بريطانية49.
قرص يقابل األندلس بر من طريف بجزيرة يعرف موضع يف الزقاق أول وهو املحيط،
وعرض مرص، وديار بأفريقية املتصل الرب من األقىص الغرب يف سال بإزاء مصمودة
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األندلس بر من الخرضاء الجزيرة إىل القبلة يف تمر ثم ميًال، عرش اثنا ههنا الزقاق
املسافة هذه يف وطوله ميًال. عرش ثمانية ههنا الزقاق وعرض سبتة. ملدينة املقابلة
الخرضاء الجزيرة بني ما لتي املسافة إىل مصمودة وقرص طريف جزيرة بني ما إىل
يمر ثم املرشق، جهة إىل الشامي البحر يتسع ههنا ومن ميًال. العرشين نحو وسبتة
«املرية»52 مدينة إىل «املنكب»51 حصن إىل «مالقة»50 مدينة إىل الخرضاء الجزيرة من
«دانية»55 مدينة عىل املوىف «قاعون»54 جبال إىل تنتهي حتى الخلفاء، قرطاجة53 إىل
كذلك ويمتد بلنسية. إىل «قلريه»56 حصن إىل األندلس، رشقي إىل دانية من ينعطف ثم
الشامي، وهو الرومي، البحر إىل «أربونة» إىل «برشلونة»58 إىل «طركونة»57 إىل رشًقا

املتوسط. وهو

ب.م. ٧١٠ سنة األندلس إىل املغرب من مرة ألول العرب مرور

إىل األغر»60 «طرف إىل «طريف»59 جزيرة من تقدم كما مبدؤه الثاني والضلع
يقع حيث املائدة،62 بر إىل قادس من يمر ثم أركانها. أحد وههنا «قادس»61 جزيرة
«طبرية»،65 إىل «يانة»64 وادي إىل «شلطيش»63 جزيرة إىل ثم البحر، يف أشبيلية نهر
طرف إىل وترجع وشنرتين، أشبونة إىل عطف وهنا «شلب»،67 إىل «شنرتية»66 إىل ثم
ميًال، خمسني مسرية العرف طرف إىل شلب من البحر يقطع وقد شلب. مقابل العرف،
منيف جبل وهو العرف، طرف حوز من يمني عىل وشنرتين وشنرتة أشبونة وتكون

48



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

طرف من يدور ثم املشهورة، الغراب68 كنيسة وعليه ميًال، أربعني نحو البحر يف داخل
البالد تلك وسائر «املدرة» وحوز «الريحانة» حوز عىل فيمر املحيط البحر مع العرف

الثاني. الركن هو الحيز هذا ويف الجوف،69 إىل مائًال
بالد عىل فيمر الرشق، إىل الجنوب من الجهات هذه يف ينعطف الثالث والضلع
املقابل املحيط البحر عىل (Bordeaux) برديل مدينة إىل ينتهي حتى وغريها جليقية
الذي الجبل وبرديل أربونة وبني الثالث، الركن هو وهنا املتوسط، البحر عىل ألربونة
البحر من ومسافته العظمى، أفرنجة بالد وبني األندلس بني الحاجز الزهرة هيكل فيه
منقطعة جزيرة األندلس ولكانت البحران، اللتقى الجبل هذا ولوال للقاصد. يومني نحو
يف البحر بها يحيط األندلس أن يعتقد له علم ال من بعض فإن ذلك! فاعرف الرب، عن
بالغلبة، جزيرة سميت وإنما كذلك، األمر وليس جزيرة، تسمى لكونها أقطارها جميع
من أكثر دورها مسرية وتكون ذلك وغري «أقور»70 وجزيرة العرب جزيرة سميت كما
املدخل الجبل هذا ويف ذكرنا كما يومني مقدار إال بالرب يتصل ما فيها ليس أشهر، ثالثة
وال يرام ال وكان األندلس، إىل األفرنج بالد من منه يدخل الذي باألبواب71 املعروف
امرأة وهي بطرة، قلو أن بطليموس فذكر مسلكه لصعوبة منه يدخل أن أحًدا يمكن

والخل. بالحديد وسهلها الطريق هذه فتح من أول اليونان، ملوك آخر كانت
فوصفها الجزيرة، هذه يف القول لبسطت واإلمالل اإلضجار خوف ولوال قلت:
ومحاسن كثرية، خصائص ولهم وزهاد، وعلماء، أئمة أهلها ويف جمة، وفضائلها كثري،
وصعوبة أهلها، عىل الخلق سوء غلبة مع يصنعونه، ما لجميع وإتقان تحىص، ال
الكتاب هذا من أماكنها يف ذكرها يجيء كبار، وقرى كثرية، مدن وفيها االنقياد.72
ياقوت كالم انتهى والعصمة.. العون وبه تعاىل، هللا شاء إن الرتتيب يقتضيه ما حسب

املعجم. يف

اإلدرييس الرشيف قول (3)

جغرافية أشهر وهو اآلفاق» اخرتاق إىل املشتاق «نزهة كتابه يف اإلدرييس الرشيف وقال
اآلتي: الكالم – عربية

ومنه املظلم، البحر حيث األقىص املغرب من مبدأوه الرابع اإلقليم من األول الجزء
املسماة األندلس بالد املرسوم البحر هذا ويف املرشق، إىل ماًرا الشامي البحر خليج يخرج
من وتضيق مثلث، شكل ألنها بجزيرة األندلس جزيرة وسميت «أشبانية» باليونانية
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٥ األندلس بجزيرة املحيط املظلم والبحر الشامي البحر بني يكون حتى املرشق ناحية
نهاية يف املغرب أقىص يف هو الرأس وهذا يوًما. ١٧ من نحو العريض ورأسها أيام.
البحر هذا خلف ما أحد يعلم وال املظلم، البحر يف محصور األرض، من املعمور انتهاء
وتعاظم أنواره وظالم عبوره، لصعوبة صحيح، خرب عىل منه برش وقف وال املظلم73
معمورة ومنها كثرية، جزائر وبه رياحه، وهيجان دوابه، وتسلط أهواله، وكثرة أمواجه،
بطول منه يمر وإنما ملجًجا، وال عرًضا يركبه الربانني من أحد وليس ومغمورة.
وإال ماؤها، ينكرس ال كالجبال، منفلقة تندفع البحر هذا وأمواج يفارقه. وال الساحل،
بركة كان يحكى فيما الشامي74 والبحر سلوكه. عىل أحد قدر ملا موجه تكرس فلو
البحر. مياه من بيشء مياهه تتصل ال طربستان75 بحر اآلن عليه هو ما مثل منحازة
فيرضون األندلس أهل عىل يغريون السالفة األمم من األقىص املغرب أهل وكان
أن إىل الطاقة، جهد ويحاربونهم يكابدونهم أيًضا األندلس وأهل اإلرضار. كل بهم
مع التناكر من عليه هم بما فأعلموه األندلس، أهل إىل ووصل اإلسكندر76 زمان كان
فأمر جافة، أرًضا وكان الزقاق مكان وقصد واملهندسني، الفعلة فأحرض السوس، أهل
الكبري البحر فوجدوا ذلك ففعلوا البحرين، ماء سطوح ووزن األرض، بوزن املهندسني
بحر من الساحل عىل التي البالد فرفعوا يسري، بيشء الشامي البحر عىل علوه يشف
وبالد طنجة بني التي األرض تحفر أن أمر ثم أرفع. إىل أخفض من ونقلها الشام،
عليها وبنى األرض، أسفل يف التي الجبال إىل الحفر وصل حتى فحفرت األندلس،
البحرين بني كان الذي وهو ميًال، ١٣ البناء طول وكان أفراًغا، والجيار بالحجر رصيًفا
الرصيفني بني وكان طنجة. أرض ييل مما يقابله آخر رصيًفا وبنى والبعد، املسافة من
فمر األعظم، البحر جهة من للماء حفر الرصيفني أكمل فلما فقط. أميال ستة سعة
مدن وهلكت ماؤه، ففاض الشامي، البحر ودخل الرصيفني، بني وقوته بسيله ماؤه
قامة، ١١ نحو الرصيفني عىل املاء وطغى أهلها، وغرق مًعا، الشطني عىل كانت كثرية
املوضع جهة يف البحر، صفاء أوقات يف يظهر فإنه األندلس بالد ييل الذي الرصيف فأما
وقد الكتابة) نتبني لم (هنا مستقيم خط عىل طوله بينًا، ظهوًرا بالصفيحة املسمى
ووسط القنطرة، يسمونه الجزيرتني وأهل البناء. هذا مع طوله عىل وجرينا عيانًا، رأيناه

البحر. عىل األيل حجر فيه الذي املوضع يوافق البناء هذا
يف حمله املاء فإن طنجة، بالد جهة يف اإلسكندر بناه الذي اآلخر الرصيف وأما
الجبال إىل وصل حتى منه ذلك استقر وما األرض،77 من خلفه ما واحتفر صدره،
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جهة من طرفه وعىل ميًال، ١٣ بالزقاق املسمى املجاز هذا وطول الناحيتني. كلتى من
املسماة املدينة املغرب ناحية من طرفه وعىل الخرضاء، بالجزيرة املسماة املدينة املرشق
مرىس املسمى البحر من الثانية الضفة يف طريف جزيرة ويقابل طريف. بجزيرة
وعرض سبتة. مدينة العدوة تلك يف الخرضاء الجزيرة ويقابل ملصمودة، املنسوب القرص
وقرص طريف جزيرة بني البحر وعرض ميًال، ١٨ الخرضاء والجزيرة سبتة بني البحر
فعًال مرتني، ويمتلئ مرتني، يجزر وليلة يوم كل يف البحر وهذا ميًال ١٣ مصمودة

الحكيم. العزيز تقدير ذلك دائًما،
«طنجة» فهي املرسوم البحر هذا يف الواقعة املدن من الكبري البحر ضفة عىل وأما
و«وهران» وزار» و«بنو و«هنني» و«مليلة» و«املزمة» و«بادس» و«نكور» و«سبتة»
صغار أجبل سبعة وهي الخرضاء، الجزيرة تقابل فهي سبتة مدينة فأما و«مستفانم»
بها ويتصل ميل، نحو املرشق إىل املغرب من طولها معمورة، ببعض بعضها متصلة
نصري، بن ملوىس منسوب الجبل وهذا موىس جبل منها، ميلني وعىل املغرب، جهة من
وبساتني جنات وتجاوره اإلسالم، صدر يف األندلس افتتاح يديه عىل كان الذي وهو
البالد، من سبتة جاور ما إىل به يتجهز وأترج سكر، وقصب كثرية، وفواكه وأشجار
املوضع وبهذا (بليونش).78 كله هذا جمع الذي املكان هذا ويسمى بها. الفواكه لكثرة
عال جبل املرشق جهة من املدينة وييل زائد، وخصب مطردة، وعيون جارية، مياه
ما عند عامر أبي بن محمد بناه سور أعاله وعىل بسيط، وأعاله املنية»79 «جبل يسمى
من فراغه عند فمات الجبل هذا أعىل إىل املدينة ينقل أن وأراد األندلس من إليها أجاز
يف فمكثوا باملنية، املسماة املدينة هذه إىل االنتقال عن سبتة أهل وعجز أسوارها، بنيان
وسط ويف فيها. الشعراء حطب نبت وقد قائمة، وأسوارها خالية، املنية وبقيت مدينتهم،
تحيط التي األسوار وهذه البتة، تجف ال لكنها لطيفة ماء عني الجبل بأعىل املدينة
االسم بهذا سميت سبتة ومدينة بياضها. لشدة األندلس عدوة من تظهر املنية بمدينة
فإن املغرب، ناحية من إال جهاتها، جميع من بها يطيف والبحر منقطعة، جزيرة ألنها
واسم سهم، رمية من أقل إال بينهما يبقى وال هناك، ببعض بعضه يلتقي يكاد البحر
له يقال الجنوب جهة يف يليها الذي اآلخر والبحر الزقاق، بحر شماًال يليها الذي البحر

ريح. كل من فيكن فيه يريس حسن مرىس وهو بسول، بحر
بها ويصاد وجلبه، الحوت إصابة يف بلد يعدلها وال للحوت مصايد سبتة وبمدينة
وصيدهم الكبري، بالتنني املسمى السمك بها ويصاد نوع، مائة من نحو السمك من
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وال الحوت يف تنشب بارزة أجنحة أسنتها يف لها الرماح وهذه بالرماح زرًقا يكون له
سبقوا وحكمة دربة ذلك يف ولهم الطوال، القنب رشائط عصيها أطراف ويف تخرج،

الصيادين. جميع فيها
املرجان صنوف من صنف يعدله ال الذي املرجان شجر سبتة بمدينة ويصاد
خرًزا وصنعه وحكه لتفصيله سوق سبتة وبمدينة البحار. أقطار بجميع املستخرج
وجميع «غانة» إىل يحمل ما وأكثر البالد، سائر إىل به يتجهز ومنها وتنظيمه، وثقبه
يف مصمودة قرص إىل سبتة مدينة ومن كثريًا. يستعمل البالد تلك يف ألنه السودان، بالد
التي والحراريق املراكب به تنشأ البحر، ضفة عىل كبري حصن وهو ميًال ١٣ الغرب
ومن األندلس ديار إىل األقرب املجاز رأس عىل وهي األندلس، بالد إىل فيها يسافر
وأرضها أزلية، قديمة طنجة ومدينة ميًال. ٢٠ غربًا طنجة مدينة إىل مصمودة قرص
الجبل سند يف منه أهلها وسكنى البحر، عىل مطل عال جبل عىل وهي إليها، منسوبة
املراكب، إنشاء وبها وفعلة وصناع، أسواق لها حسنة مدينة وهي البحر، ضفة80 إىل
برابر وسكانها وغالت مزارع فيها بالرب متصلة أرض عىل وهي وحط، أقالع وبها
جهة يف آخذًا األعظم املحيط البحر ينعطف طنجة مدينة ومن صهاجة. إىل ينسبون
يرشف حجارة من سور ذات كبرية مدينة كانت وتشمس «تشمس» أرض إىل الجنوب
الرببر، من بأصناف عامرة قرى ولها ميل، نحو البحر وبني وبينها «سفدر» نهر عىل
الكريم، عبد قرص إىل تشمس ومن عليهم. املتوالية الحروب وأبادتهم الفتنة أفنتهم وقد
صغرية مدينة الكريم عبد وقرص يومان، طنجة، وبني وبينه البحر، من مقربة عىل وهو
كثرية بها واألرزاق ويشرتى، بها يباع قدرها عىل أسواق وبها «لكس» نهر ضفاف عىل
وهي جًدا، خفيفة مرحلة «أزيال» مدينة إىل طنجة مدينة ومن شامل. بها والرخاء
وأزيال قريبة، أسواق أرضها ويف يسري، نزر إال اآلن منها بقي وما جًدا، صغرية مدينة
ورشب بالزقاق، املسمى الخريج رأس عىل متعلقة وهي سور. عليها أصيال، يقال هذه،
نهر وهو سقدد، نهر مصب القرص طريق يف منها مقربة وعىل اآلبار. مياه من أهلها
الوادي وهذا ذكرها. تقدم التي تشمس أهل يرشب ومنه املراكب، تدخله عذب كبري
من الثاني واملاء «البرصة» جبل من «دنهاجة» بلد من أحدهما يخرج مائني من أصله
يف البرصة أهل يركب النهر هذا ويف كبري. نهر منهما فيكون يلتقيان، ثم كتامة، بلد
والبرصة تشمس وبني شاءوا. حيث فيه فيسريوا البحر يصلوا حتى بأمتعتهم مراكبهم
بالحصني، ليس سور عليها مقتصدة مدينة كانت والبرصة81 الظهر. عىل املرحلة دون
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كثرية، بها الحبوب وسائر والقمح، القطن غالتها وأكثر وغالت، وعمارات قرى ولها
وعىل أدب. وحسن جمال ولهم أعفاء، وأهلها معتدل، وهواؤها الجهات، عامرة وهي
جبال بني إدريس، بن هللا عبد بناء من وهي أقالم»82 «باب مدينة ميًال ١٨ نحو
املياه وكثرية خصيبة فإنها وبالجملة واحد. مكان من إليها واملدخل متصلة، وشعار
عليها، سور ال منيع، جبل سفح عىل وهي «قرت» مدينة منها مقربة وعىل والفواكه،
الحبوب. وأصناف والشعري القمح زراعاتهم وأكثر متصلة. وعمارات كثرية مياه ولها
نهر عىل البرصة جنوب ويف منها. ومحسوبة طنجة بالد إىل منسوبة البالد هذه وكل
وكانت «ماسنة» لها يقال الصغرية كاملدينة كبرية قرية فاس ناحية من اآلتي «سبو»
«الحجر» مدينة منها مقربة وعىل خراب. اآلن وهي وأسواق سور لها مدينة هذا قبل
يصل ال منيعة، حصينة الذرى، شامخ جبل عىل وهي إدريس، آلل محدثة مدينة وكانت
وهي الرجل، بعد الرجل يسلكه املجاز، صعب والطريق واحد، طريق من إال إليها أحد
سبتة مدينة ومن وعمارات، بساتني ولها فيها، وماؤها الخريات، كثرية رفهة خصيبة
يف حصن وهو صغرية، مرحلة «تطاون» حصن إىل ورشق جنوب بني ذكرها السابق
تسمى الرببر من قبيلة وتسكنه أميال. خمسة الشامي البحر وبني وبينه األرض، بسيط
مرىس وأنزالن ميًال ١٥ من نحو غمارة، فيه مرىس وهو «أنزالن» إىل ومنه مجكسة.83
الشجر كثرية ببعض بعضها متصلة جبال غمارة وبالد غمارة. بالد أول وهو عامر،
«الكواكب» جبال الجنوب ناحية من بها ويتصل أيام. ثالثة من نحو وطولها والغياض
تنتهي حتى أيام ثالثة مسرية الربية يف وتمتد الخصب، كثرية عامرة جبال أيًضا وهي
جمعهم، وأفنى األرض، منهم هللا طهر أن إىل غمارة يسكنها وكان فاس. مدينة قرب
الزنا عىل وإرصارهم جرأتهم، وكثرة إسالمهم وضعف ذنوبهم، لكثرة ديارهم، وخرب
جزاء هللا من وذلك الحق، بغري هللا حرم التي النفس وقتل الدائمة، واملواربة املباح،
أنزالن من مقربة وعىل أيام. ثمانية «زجان» طريق عىل وفاس سبتة وبني الظاملني.
لكن غمارة، يف معمور حصن وهو يوم، نصف وبينهما البحر، عىل «تقساس» حصن
ومنه مرىس. وله «تاركا» قرص إىل تقساس ومن دائمة، حرب غمارة وبني بينهم أهله
«كركال» حصن إىل مسيكاسة ومن لغمارة. وهو يوم. نصف «مسيكاسه» حصن إىل
نصف مقدار «بادس» مدينة إىل كركال حصن ومن لغمارة. أيًضا وهو ميًال، ١٥
يف إليها يلجأون وغمارة قالئل، وصناعات أسواق فيها متحرضة مدينة وبادس يوم،
اآلخر طرفه وينتهي الجبل، طرف هناك بها ويتصل غماره، بالد آخر وهي حوائجهم،
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بهذا وكان أميال، أربعة «تاوده» بني بلد وبني بينه يكون أن إىل الجنوب، جهة يف
فأبادهم جاورهم، من عىل وتجارس وسفاهة جرأة أهل «مزكلدة» أهل من قوم الجبل
وكانت ميًال، ٢٠ «بوزكور» مرىس إىل بادس مدينة ومن منهم. هللا وأراح الفتنة، سيف
«نكور» التواريخ كتب يف وتسمى رسم، لها يبق ولم خربت لكنها سلف فيما مدينة
إىل بوزكور ومن مرىس، فيه ليس باألجراف، يعرف متصل جبل وبادس كور بوز وبني
واد إىل املزمة ومن منه. املراكب توسق ومرىس عامرة قرية به وكانت ميًال، ٢٠ املزمة
إىل ومنه كثريًا، البحر يف يدخل الطرف وهذا ميًال. ١٢ «ثغالل» طرف إىل ومنه بقربها،
طرف إىل كرط ومن «صاع» جهة من يأتي واد كرط وبرشقي ميًال ٢٠ «كرط» مرىس
الرب ويف ميًال، ١٢ البحر يف «مليلة» مدينة إىل كرط ومن ميًال، ٢٠ البحر يف داخل جون

ميًال. ٢٠
البحر، عىل حسنة وحال منيع سور ذات متوسطة حسنة مدينة مليلة ومدينة
املاء كثرية ألزلية عني فيها برئ ولها كثرية، وزراعات متصلة عمارات هذا قبل لها وكان

بطوية. بطون الرببر قبائل من بها ويحيط رشبهم، ومنها
هذا مصب وأمام ميًال، ٢٠ «آقرسيف» من يأتي الذي الوادي مصب إىل مليلة ومن
وادي مصب ومن «جراو» مدينة الربية من املوضع هذا ويقابل صغرية. جزيرة النهر
ومن ميًال. ٤٠ صغري منيع حصن وعليه البحر، عىل «تافركنيت» مرىس إىل آقرسيف
وله آهل عامر حسن حصني، حصن وهو أميال، ثمانية تابحريت حصن إىل تافركنيت
يف «تلمسان» إىل ومنها ميًال ١١ البحر عىل «هنني» إىل تابحريت ومن مقصود. مرىس
سور ذات آهلة، عامرة كبرية مدينة وهي «ندرومة» مدينة بينهما وفيما ميًال. ٤٠ الرب
وجنات بساتني وعليه رشقيها، يف يجري واد ولها مزارع ولها سند، يف موضعها وسوق،

كثري. وسقي وعمارة
وأسواق متقن سور عليها عامرة، وهي البحر، نحر يف صغرية حسنة مدينة وهنني
إىل الساحل عىل هنني ومن متصلة، وعمارات كثرية، زراعات وخارجها ورشاء، وبيع
إىل ومنها أميال، ثمانية «القشقار» جزيرة إىل ومنها أميال، ستة «الوردانية» مرىس
وبادية مرىس له عامًرا حصنًا سلف فيما وكانت «أرجكون» ويروي «إرشقول» جزيرة
كثرية ومواجل مياه فيها جزيرة يف ومرساها السائمة، واألموال املاشية يف وسعة
إىل الوادي مصب ومن ملوية نهر بحذائها ويصب مسكونة، جزيرة وهي للمراكب،
ويقابل ميًال، ٢٠ البحر يف خارج طرف إىل ومنه البحر، عىل أميال ستة «أسالن» حصن
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الغنم جزائر ومن ميًال. ١٢ وأسالن الغنم جزائر وبني الغنم، جزيرة البحر يف الطرف
«الدفايل» إىل ومنه البحر، عىل جبل يف منيع حصن وزار وبنو ميًال، ١٧ وزار بني إىل
ميًال، ١٢ «الحرشة» طرف إىل الدفايل طرف ومن ميًال، ١٢ البحر يف خارج طرف وهو
اإلقليم ذكر من صدر فيما وأحوالها وهران ذكرنا وقد ميًال. ١٢ «وهران» إىل ومنه

املستعان. وهللا الثالث،
جهاتها، وموضوع طرقاتها، ونذكر بالدها، ووصف األندلس ذكر إىل اآلن فلنرجع
وعجائب جبالها ومشهور البحر، من ومواقعها أوديتها، ومبادئ حاالتها، ومقتىض

فنقول: تعاىل هللا بعون يجب بما ذلك من ونأتي بقعها،
الثالث، جهاتها جميع من البحر بها يحيط مثلث فشكل ذاتها يف األندلس أما
به يحيط وشمالها املظلم، البحر به يحيط وغربها الشامي، البحر به يحيط فجنوبها
املظلم البحر عىل التي الغراب كنيسة من طولها واألندلس الروم. من األنقليشيني84 بحر
«شنت كنيسة من وعرضها ميل، ومائة ميل ألف الزهرة بهيكل املسمى الجبل إىل
ستمائة الشام بحر عىل التي املرية مدينة إىل األنقليشيني بحر أنف عىل التي ياقوب»85

ميل.

االسبانيني. عند بلدة أفدس باقب شانت مدينة

الشارات86 يسمى طويل بجبل الطول يف وسطها من مقسومة األندلس وجزيرة
األندلس بالد لجميع مركز طليطلة ومدينة طليطلة. مدينة تأتي الجبل هذا جنوب ويف
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باقب. شانت يف منتزه

لشبونة إىل ومنها مراحل، تسع وجنوب، غرب بني قرطبة، مدينة إىل منها أنها وذلك
مراحل، تسع األنقليشيني بحر عىل ياقوب شنت إىل طليطلة ومن مراحل، تسع غربًا
تسع وجنوب، رشق بني بلنسية مدينة إىل ومنها مراحل، تسع رشًقا «جاقة»87 إىل ومنها

مراحل. تسع الشامي البحر عىل املرية مدينة إىل أيًضا ومنها مراحل،
مائدة وجدت وبها لوالتها، ومداًرا امللك مدينة الروم أيام يف كانت طليطلة ومدينة
يف بالشارات املسمى الجبل خلف وما ذكرها. يطول ذخائر جملة مع داود، بن سليمان
ومدينة قشتالة. يسمى الشمال جهة يف الجبل خلف وما أشبانية، يسمى الجنوب جهة

القشتاليني. الروم سلطان يسكنها هذا وقتنا يف طليطلة
عدة منها إقليم كل ويف جملة، ورساتيق عدة، أقاليم أشبانية املسماة واألندلس
بإقليم منها اآلن ولنبدأ تعاىل. هللا بحول مدينة مدينة بذكرها نأتي أن نريد مدن
البالد من وفيه الشامي، البحر مع ويمر املظلم، البحر من مبدأه إقليم وهو البحرية88
و«بكة»90 «أركشن»89 وحصن قادس، وجزيرة الخرضاء، والجزيرة طريف، جزيرة
عامرة، كاملدن كثرية وحصون السليم»،93 ابن «مدينة و«طشانة»،92 و«رشيش»،91

موضوعها. يف بها وسنأتي
مدينة املدن من وفيه شماًال، البحرية إقليم من وهو «شذونة»،94 إقليم ويتلوه
الرشف، إقليم ويتلوه كثرية. وحصون و«غلسانة»،97 «قرمونة»،96 ومدينة «أشبيلية»،95
ومدينة القرص»99 «حصن املعاقل من وفيه املظلم، والبحر و«لبلة»98 أشبيلية بني ما وهو
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(بلنسية). رسافوس برج

(بلنسية). النخل منتزه

وفيه «الكتبانية»102 إقليم يليه ثم العيون. وجبل «شلطيش»101 وجزيرة و«ولبة»100 لبلة
و«اليسانة»107 و«وقربة»106 و«بيانة»105 و«استجة»104 و«الزهراء»103 قرطبة املدن من
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«أشونة»108 إقليم الكنبانية إقليم وييل هذا. بعد سنذكرها كبار حصون جملة وبه
الجنوب مع ويليه صغري. أقليم وهو وأشونة لورقة منها كاملدن، عامرة حصون وفيه
و«ببشطر»112 و«مربلة»111 و«أرشذونة»110 مالقة مدينة املدن من وفيه «رية»109 إقليم
وفيه «البشارات»114 اإلقليم هذا ويتلو الحصون. من هذه وغري و«ليسكنصاد»113
بها يتخذ قرية، ستمائة عىل تشف كثرية وقرى حصون وجملة «جيان»115 املدن من
كثرية وحصون و«برجة»118 «املرية»117 املدن من وفيه «بجانة»116 إقليم ثم الحرير.
الجنوب جهة يف ويتلوه و«بالش»122 و«طرجالة»121 و«برشانة»120 «مرشانة»119 منها
وحصون و«املنكب»126 آش»125 و«وادي «أغرناطة»124 املدن من وفيه «البرية»123 إقليم

كثرية. وقرى

قرطاجنة. مرىس صورة

«بسطة»128 مدينة وفيه البشارات، بإقليم يتصل وهو «فريرة»127 إقليم ومنها
كورة ثم بعد. بها وسنأتي كثرية حصون وفيه باملنعة. املوصوف «تشكر»129 وحصن
و«لورقة»134 و«قرطاجنة»،133 و«أوريولة»132 «مرسية»131 املدن من وفيها «تدمري»130
و«القنت»139 «الش»138 وفيها «كونكة»137 بكورة ويتصل و«جنجالة»136 و«مولة»135
و«شقر»142 «شاطبة»141 البالد من وفيه (؟) «أرغرية» إقليم ويليه و«شقورة»140

كثرية. حصون وفيه و«دانية»143
و«بريانة»146 و«مرباطر»145 «بلنسية»144 البالد من وفيه مرباطر إقليم ويليه
«الفنت»148 البالد من وفيه «القواطم»147 إقليم الجوف مع ويليه كثرية. وحصون
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قرطاجنة. مدينة

البالد من وفيه «الولجة»150 إقليم به ويتصل رزين. البن املنسوبة ماريه» و«شنت149
وفيه «الباللطة».154 إقليم اإلقليم هذا وييل و«فتة»153 رباح»152 و«قلعة «رستة»151
(؟) هارون ابن وحصن و«غافق»156 «بطروش»155 أكربها ومن منها كثرية حصون

الكرب. يف دونها وغريها

(الش). العتيقة الساقية

59



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

مارية» «شنت157 البالد من وفيه (؟) «الفقر» إقليم غربًا اإلقليم هذا وييل
«القرص»160 إقليم اإلقليم هذا وييل وقرى. كثرية وحصون و«شلب»159 و«مارتلة»158
و«رشيشة»163 و«بطليوس»162 «يابرة»161 وفيه دانس» «ألبي املنسوب القرص وفيه

و«قورية».166 السيف» و«قنطرة165 و«ماردة»164

الش. غياض من غيضة

إقليم اإلقليم هذا وييل ومدلني.168 «البالط»167 مدينة وفيه البالط إقليم ويليه
«طلبرية»170 وفيه الشارات إقليم ويليه و«شنرتة» و«لشبونة» «شنرتين» وفيه بالطة169
و«أقليش»175 الحجارة»174 و«وادي و«الفهمني»173 و«مجريط»172 و«طليطلة»171
وقلعة أيوب»178 «قلعة البالد من وفيه «أرنيط»177 إقليم أيًضا ويليه و«وبذة»176
الزيتون إقليم يليه ثم و«تطيلة»182 و«وشقة»181 «رسقسطة»180 ومدينة «دروقة»179
«الربتات»187 إقليم ويليه و«أفراغه»186 و«مكناسة»185 و«الردة»184 «جاقة»183 وفيه
إقليم غربًا اإلقليم هذا وييل و«برشلونة»190 و«طركونة»189 «طرطوشة»188 وفيه
و«كشتايل»193 «طشكره»192 حصن البحر ييل ومما خالية، حصون وفيه «مرمرية»191

باألندلس. جملتها املسمى أشبانية أقاليم كلها فهذه و«كتندة»194
بالزقاق، املسمى، املجاز أول يف الشامي، البحر عىل فهي «طريف»195 جزيرة فأما
نهر ويشقها تراب، سور عليها صغرية، مدينة وهي الظلمة. ببحر غربها ويتصل
إحداهما تسمى صغريتان جزيرتان وأمامها وحمامات، وفنادق أسواق وبها صغري،
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القنت. مرىس

(القنت). رامريو منتزه

ثمانية الخرضاء الجزيرة إىل طريف جزيرة ومن الرب. من مقربة عىل وهما «القنتري»196
الجزيرة198 إىل ومنه جار، نهر وهو النساء» «وادي197 إىل الجزيرة من تخرج ميًال، عرش
ودار أبواب ثالثة ولها بالجيار، مفرغ حجارة سور لها متحرضة مدينة وهي الخرضاء
أهل رشب ومنه عذب، حلو وهو العسل، نهر يسمى نهر ويشقها املدينة، داخل صناعة
الخرضاء وبالجزيرة مًعا. ضفتيه بكلتي وجنات بساتني النهر هذا عىل ولهم املدينة،
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عرش ثمانية هنالك وعرضه البحر، مجاز سبتة مدينة وبني وبينها وحط، وإقالع إنشاء
فيها أن وهو عجيب، أمر وبها حكيم» «أم بجزيرة تعرف جزيرة املدينة وأمام ميًال.
البحر يكاد السطح، مستوية صغرية ذاتها يف والجزيرة حلوة، املاء كثرية عميقة برئًا
وذلك اإلسالم، صدر يف األندلس من افتتحت مدينة أول الخرضاء والجزيرة يركبها199
طارق ومعه املروانيني، قبل من نصري بن موىس وافتتحها الهجرة، من ٩٠ سنة يف
مدينة أول الجزيرة هذه فكانت الرببر. قبائل ومعه الزناتي، ونموا بن هللا عبد بن
إن ويقال الرايات، بمسجد يسمى مسجد البحر باب عىل وبها الوقت، ذلك يف افتتحت
سمي وإنما طارق جبل من إليها وصولهم وكان للرأي، القوم رايات اجتمعت هناك
الربابر من معه بمن جاز ملا الزناتي ونموا بن هللا عبد بن طارق200 ألن طارق جبل
عنه، ذلك يزيح أن فأراد به، تثق ال العرب أن نفسه يف أحس الجبل، بهذا وتحصنوا

به. اتهم عما بذلك فتربأ فيها، جاز التي املراكب بإحراق فأمر

كتلونية. من كونة طرا صورة

الجبال، عن منقطع جبل وهو أميال، ستة الخرضاء والجزيرة الجبل هذا وبني
منه وبمقربة جارية، قاطرة مياه وفيها كهوف، البحر جهة من أسفله يف مستدير،
أيام. خمسة أشبيلية مدينة إىل الخرضاء الجزيرة ومن الشجرة. بمرىس يعرف مرىس
ميل. مائة وهي خفاف، مراحل خمس مالقة مدينة إىل الخرضاء الجزيرة من وكذلك
فأما الرب، يف وطريق املاء، يف طريق طريقان أشبيلية مدينة إىل الخرضاء الجزيرة ومن
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٢٨ «برباط»201 نهر موقع إىل البحر، يف الرمال إىل الخرضاء الجزيرة فمن املاء طريق
١٢ بيطر» «شنت203 املسمى الحلق إىل ثم أميال، ستة «بكة»202 نهر موقع إىل ثم ميًال،
سعته مجاز وبينهما ميًال، ١٢ قادس جزيرة تقابل وهي «القناطر»204 إىل ثم ميًال،

أميال. ستة

املحطة. متنزه طراكونة صورة

«املساجد»206 إىل ثم أميال، ٨ «روطة»205 رابطة إىل النهر يف تصعد القناطر ومن
«قبطال».210 إىل «قبطور»209 إىل «العطوف»208 إىل «طربشانة»207 مرىس إىل ثم أميال ٦
الحصن إىل ثم ينشتالة211 جزيرة إىل ثم النهر، وسط يف قريتان وقبطال وقبطور
الرب طريق وأما ميًال. ٦٠ البحر إىل أشبيلية من فذلك أشبيلية مدينة إىل الزهر212
«فيسانة»214 قرية إىل «برباط»213 نهر إىل ثم «الرتبة» إىل الجزيرة من فالطريق
«ابن مدينة إىل ومنها كثري. وخلق عامرة، سوق ذات كبرية، قرية وهي املنزل. وبها
إىل منها ثم املنزل. وبها «عسلوكة»،217 قرية إىل ثم «منت»216 جبل إىل السليم»215

مرحلة. أشبيلية إىل ثم املنزل، وبها الحبالة» «زيرد219 إىل «املدائن»218
وبيع كثرية، وأسواق حصينة، أسوار ذات عامرة كبرية مدينة أشبيلية ومدينة
املشارق أقىص إىل منها بها يتجهز بالزيت، تجارتها وجل مياسري، وأهلها ورشاء،
مسافة هو الرشف وهذا «الرشف»220 من يجثم عندهم الزيت وهذا وبحًرا، بًرا واملغارب،
بمدينة أوله والتني، الزيتون شجر ظل يف تميش كلها ميًال األربعون وهذه ميًال، أربعني
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عمومى». «منظر األعىل الثغر أو رسقسطة صورة

فيما وفيه وأكثر، ميًال ١٢ وسعته الزيتون شجر وكله «لبلة»221 بمدينة وآخره أشبيلية
وأشبيلية الرشف وبني الحسنة. والديار بالحمامات آهلة عامرة قرية آالف ثمانية يذكر
إىل الجنوب من ممتد أشبيلية ناحية من مرشف ألنه بذلك سمي والرشف أميال. ثالثة
قنطرة إىل املكان هذا من به مغروسة الزيتون وشجر أحمر، تراب تل وهو الشمال.

قرطبة. نهر وهو الكبري، النهر عىل وأشبيلية لبلة.
وبرشقيها منيع، سور ولها القدر، متوسطة وهي أزلية، حسنة مدينة لبلة ومدينة
وتجارات أسواق وبها لبلة. مدينة إىل قنطرة يف عليه ويجاز الجبل، ناحية من يأتيها نهر
والبحر لبلة مدينة وبني غربيها. ناحية من مرج يف عيون من أهلها ورشب جمة. ومنافع

أميال. ستة املحيط
متحرضة، صغرية مدينة وهي «ولبة»222 مدينة تطل البحر من ذراع عىل وهناك
«شلطيش»223 جزيرة عىل مطلة وهي وصناعات، أسواق وبها حجارة، من سور عليها
بأحد اتصال الغرب ناحية من ولها ناحية، كل من البحر بها يحيط شلطيش وجزيرة
يجوزون هناك ومن حجر. رمية نصف مقدار يكون وذلك الرب، من مقربة إىل طرفيها
جهة يف منها واملدينة وزائد، ميل من نحو طولها جزيرة وهي لرشبهم، املاء الستقاء
من أزيد يكون حتى ويتسع لبلة، نهر موقع به يتصل البحر من ذراع وهناك الجنوب،
سعة يكون حتى الذراع ذلك يضيق أن إىل املراكب يف فيه الصعود يزال ال ثم ميل،
ولبة، مدينة عليه جبل أسفل من النهر ويخرج حجر، رمية نصف مقدار وحده النهر
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حظرية، وال سور لها ليس شلطيش ومدينة لبلة. مدينة إىل الطريق تتصل هناك ومن
عن يعجز الذي الحديد صناعة وبها سوق ولها ببعض، بعضه يتصل بنيان هي وإنما
الحمالة واملراكب السفن بها تريس التي املرايس صنعة وهي لجفائه، البالد أهل صنعه
فروا املجوس بخطور225 سمعوا إذا وأهلها مرات، املجوس224 عليها تغلب وقد الجافية،
قادس جزيرة ومن ميل، ١٠٠ قادس جزيرة إىل شلطيش مدينة ومن وأخلوها. عنها
يف ماًرا البحر مع شلطيش جزيرة ومن ميًال. ٦٣ طريف جزيرة إىل ذكرها املتقدم
وهو يانة، نهر موقع وبينهما ميًال ١٨ البحر عىل «قسطلة»226 حصن إىل الشمال جهة
وحصن والحصانة. باملنعة املشهور «مارتلة»227 حصن وعليه وبطليوس، ماردة نهر
ومنه كثرية، التني شجر وغالت بساتني وله آهل، عامر وهو البحر، نحر عىل قسطلة
«شنت229 مدينة إىل القرية ومن ميًال، ١٤ البحر من مقربة عىل «طبرية»228 قرية إىل

ميًال. ١٢ الغرب مارية»
إذا فيه البحر ماء يصعد وسورها األعظم، البحر معظم عىل ماريه شنت ومدينة
وجماعة ومنرب جامع مسجد لها الرتتيب، حسنة القدر، متوسطة مدينة وهي املد، كان

والتني. األعناب كثرية وهي وصادرة، واردة املراكب وبها
بسيط يف حسنة، شلب ومدينة ميًال، ٢٨ شلب مدينة إىل ماريه شنت مدينة ومن
الجاري واديها من أهلها ورشب وجنات، غالت ولها حصني، سور وعليها األرض، من
الوادي، يف مرىس ولها أميال، ثالثة عىل غربًا منها والبحر البلد، إرحاء وعليه بجنوبها،
حسنة ذاتها يف واملدينة الجهات. كل إىل منها يحمل كثري، بجبالها والعود اإلنشاء، وبها
وغريها، اليمن من عرب قراها وسكان وأهلها األسواق، مرتبة املباني. بديعة الهيئة،
خاصتهم نبالء، فصحاء وهم الشعر ويقولون الفصيح، العربي بالكالم يتكلمون وهم
شلب ومدينة أحد. فيه يجاريهم ال الكرم، من غاية يف البلد هذا بوادي وأهل وعامتهم.
كلها، الغرب أقطار إىل يحمل الذي التني غالت به إقليم وهو الشنشني،230 إقليم عىل
من وكذلك مراحل. ثالث بطليوس إىل شلب مدينة ومن شهي. لذيذ علك طيب تني وهو
خفيفتان. مرحلتان ولبة حصن إىل مارتلة ومن أيام. ثالثة «مارتلة» حصن إىل شلب
قرية إىل ومنه وقرية مرىس وهو ميًال ٢٠ «الزاوية»231 حلق إىل شلب مدينة ومن
خارج طرف وهو الغرب، طرف إىل ومنه ميًال ١٨ البحر من مقربة عىل «شقوش»232

أميال. ٧ الغراب»233 «كنيسة إىل ومنه ميًال، ١٢ األعظم البحر يف
يتصدق أموال ولها حالها، عن تتغري لم اليوم إىل الروم عهد من الكنيسة وهذه
البحر يف خارج طرف يف وهي عليها، الواردون الروم يحملها وكرامات عليها، بها
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الكنيسة وقسيسو زوالها، وعهد فقدها أحد يعرف ال أغربة عرشة الكنيسة رأس وعىل
أن بها املجتازون من ألحد سبيل وال بها املخرب يتهم بغرائب األغربة تلك عن يخربون
ينتقلون ال دائمة، وسرية الزمة رضيبة الكنيسة، ضيافة من يأكل حتى منها يخرج
والكنيسة دائم، متعارف معتاد أمر السلف، عن الخلف وورثها عنها، يتحولون وال عنها
وأكثر واسعة وأحوال مدخرة، أموال وبها والرهبان، بالقسيسني عامرة كنيسة ذاتها يف
وخدامها الكنيسة عىل منها وينفق وبالده الغرب أقطار يف عليها محبسة األموال هذه
أو قلوا املذكورة، الكنيسة عىل الواردون األضياف به يكرم معما بها، يلوذ من وجميع

كثروا.
مراحل، أربع القرص إىل شلب من وكذلك مرحلتان. القرص إىل الغراب كنيسة ومن
نهر وهو «شطوبر»235 املسمى النهر ضفة عىل متوسطة حسنة مدينة و«القرص»234
كلها األرض من بها استدار ما ويف كثريًا. السفرية واملراكب السفن فيه تصعد كبري
األلبان كثرية خصيبة العيش رطبة ذاتها يف وهي الكثري، اإلنشاء ولها الصنوبر، أشجار
«يبورة»236 إىل القرص ومن ميًال. ٢٠ والبحر القرص وبني واللحوم. والعسل والسمن

مرحلتان.
وبها جامع، ومسجد وقصبة سور ولها بالناس، عامرة كبرية يبورة ومدينة
والفواكه، البقول وسائر واللحم الحنطة كثرة من بغريها يوجد ال الذي الكثري الخصب
مدينة ومن وخارجة، داخلة إليها والتجارات فائدة، وأكثرها بقعة، البالد أحسن وهي
بسيط يف جليلة مدينة بطليوس ومدينة رشق. يف مرحلتان بطليوس مدينة إىل يبورة
فخال رشقيها يف املدينة من أكرب كبري، ربض لها وكان منيع، سور وعليها األرض،
يكون ألنه الغؤر، النهر ويسمى كبري نهر وهو «يانة»237 نهر ضفة عىل وهي بالفتن.
الغؤر فسمي قطرة منه يوجد ال حتى األرض تحت يغور ثم السفن، يحمل موضع يف
ومن شلطيش. جزيرة من قريب يف ويصب مارتلة، حصن إىل جريه وينتهي لذلك،
جبل إىل خالد، أبي بن حجر طريق عىل أيام ٦ أشبيلية مدينة إىل بطليوس مدينة
مراحل. ٦ الجادة عىل قرطبة مدينة إىل بطليوس مدينة ومن أشبيلية. إىل العيون،238
يمني عىل حصن وبينهما ميًال، ٣٠ رشًقا يانة نهر عىل ماردة مدينة إىل بطليوس ومن

ماردة. إىل املار
البناء من وبها امللك، هرسوس بنت «ملاردة»239 مملكة دار كانت ماردة ومدينة
فمن غبطة. عن وتفصح وعزة، نخوة عن وتعرب وقدرة، ملك عن تنطق ظاهرة، آثار
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العدد، كثرية الذروة، عالية قيس، ذات كبرية قنطرة املدينة غربي يف أن البناآت هذه
القنطرة، آخر إىل املدينة داخل من تتصل أقباء القيس ظهر عىل بنى قد املجاز. عريضة
الناس ومىش املدينة. تصل ماء قناة «الداموس»240 هذا داخل ويف بها. املايش يرى وال
واملدينة الصنعة. حسنة التأليف، وثيقة البناء، متقنة وهي الدواميس. تلك عىل والدواب
خربة. قصور قصبتها يف ولها بناء. وأوثق صنعة أحسن من متجورة حجارة سور عليها
دار يأتي املاء وكان القرص، مجلس ظهر يف أنها وذلك الطبيخ، دار لها يقال دار وفيها
والفضة الذهب صحاف فتوضع بها، ماء ال األثر، باقية بها اآلن هي ساقية، يف الطبيخ
املوائد. عىل فرتفع امللكة، يدي بني تخرج حتى املاء عىل الساقية تلك يف الطعام بأنواع
الطباخ يد إىل تصل أن إىل فتستدير الساقية، يف وضعت فيها ما أكل من فرغ إذا ثم
أغرب ومن القرص. رسوب يف املاء ذلك بقية تمر ثم غسلها. بعد فريفعها الطبخ، بدار
«األرجاالت»،241 تسمى مبنية عمد عىل القرص إىل يأتي كان الذي املاء جلب الغريب
الدهور، غريتها وال األزمان بها تخل لم قوام، عىل قائمة اآلن إىل باقية كثرية أعداد وهي
غلوة يكون وأطولها البناء، فيها وجب التي األماكن بحسب طوال، ومنها قصار ومنها
وفنيت، خربت مصنوعة، قنى يف عليها يأتي املاء وكان مستقيم. خط عىل وهي سهم،
إتقانها، لحكمة واحد، حجر من أنها إليها الناظر إىل يخيل قائمة األرجاالت تلك وبقيت
علم بيده الفارس عليه يدخل قوس، احتاء املدينة هذه وسط ويف صنعتها. وتجويد
أربعة القوس ويف أحجار، ثالثة منها عضادة كل يف فقط، حجًرا ١١ أحجاره عدة قائم،
املدينة هذه سور من الجنوب ويف حجًرا. ١١ الجملة فكانت قفل، وواحد حنيات، أحجار
وجهها إىل تنظر ماردة امللكة كانت مرآة، مكان كان منه برج ويف صغري، آخر قرص
إىل ومكانه قائًما. دورانه وكان حرفه، عىل يدور وكان شربًا، ٢٠ دوره ومحيط فيها.
منار يف صنعها التي القرنني ذي مرآة به لتحاكي ماردة صنعته إنما ويقال باق. اآلن

اإلسكندرية.
عجائب من السيف وقنطرة يومان. السيف242 قنطرة إىل ماردة مدينة ومن
أحد لهم يقدر وال فيه، متحصنون وأهلها القنطرة. نفس عىل منيع حصن وهو األرض.
السيف قنطرة مدينة ومن فقط. بابها من إال القتال يأخذها ال والقنطرة يشء. عىل
سور ولها الروم، ملك يف مدينة اآلن وقورية خفيفتان، مرحلتان «قورية»243 مدينة إىل
ولها املنازل. وأحسن املعاقل، أحصن من الفناء واسعة البناء أزلية ذاتها يف وهي منيع،
الكروم وأكثرها كثرية، الفواكه من وأصناف عجيبة، طيبة وضياع خصيبة، رشيفة بواد

التني. وشجر
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مستدير، جبل عىل مدينة قلمرية ومدينة أيام. ٤ «قلمرية»244 إىل قورية ومن
نهر عىل وهي الحصانة، من نهاية يف وهي أبواب، ٣ ولها حصني سور وعليها
هناك مصبه وعىل البحر، إىل النهر هذا جري ويتصل غربيها، عىل وجريه «منديق»245
حروث ولها وجنات كثرية كروم وعليه أرحاء. النهر عىل ولها ميور»246 «منت حصن
يف شوكة أهل وأهلها ومواش، أغنام ولها البحر، ناحية إىل منها بالغربي متصلة كثرية
عىل لشبونة ومدينة مرحلتان، «لشبونة»247 مدينة إىل ذكره املتقدم القرص ومن الروم،
املد ويدخله أميال ستة أمامها وسعته طليطلة، نهر وهو تاجة املسمى النهر شمايل
وسط ويف منيعة، وقصبة سور، ولها النهر، مع ممتدة حسنة مدينة وهي كثريًا، والجزر
ضفة وعىل املظلم البحر نحر عىل ولشبونة والصيف، الشتاء يف حارة حمامات املدينة
هيجان عند ألنه بذلك وسمي املعدن، حصن لشبونة، مدينة قبالة جنوبه، من النهر
تلك أهل الحصن هذا إىل قصد الشتاء زمن كان فإذا والترب، بالذهب هناك يقذف البحر
رأيناه وقد األرض، عجائب من وهو الشتاء، انقضاء إىل به الذي املعدن فيخدمون البالد
ما ليعرفوا الظلمات، بحر ركوب يف املغررين248 خروج كان لشبونة مدينة ومن عيانًا.
الحمة، قرب من بموضع لشبونة بمدينة ولهم ذكرهم، تقدم كما انتهاؤه، أين وإىل فيه
رجال، ثمانية اجتمع أنه وذلك األبد. آخر إىل املغررين بدرب يعرف إليهم منسوب درب
ثم ألشهر، يكفيهم ما والزاد املاء من فيه وأدخلوا حماًال، مركبًا فأنشأوا عم، أبناء كلهم
فوصلوا يوما، ١١ من نحو بها فجروا الرشقية الريح249 طاروس أول يف البحر دخلوا
فردوا بالتلف، فأيقنوا الضوء، قليل الرتوش250 كثري الروائح كدر املوج، غليظ بحر إىل
جزيرة إىل فخرجوا يوًما، ١٢ الجنوب ناحية يف البحر يف وجروا األخرى، اليد يف قالعهم
وال لها، راعي ال سارحة وهي تحصيل، وال عد يأخذه ال ما الغنم من وفيها الغنم،
تني شجرة وعليها جارية ماء عني فوجدوا بها، فنزلوا الجزيرة فقصدوا إليها، ناظر
أكلها عىل أحد يقدر ال مرة لحومها فوجدوا فذبحوها، الغنم تلك من فأخذوا بري،
فيها فنظروا جزيرة، لهم الحت أن إىل يوًما ١٢ الجنوب مع وساروا جلودها من فأخذوا
يف بهم أحيط حتى بعيد غري كان فما فيها، ما لريوا إليها فقصدوا وحرث عمارة إىل
دار، يف بها فأنزلوا البحر، ضفة عىل مدينة إىل مركبهم يف وحملوا فأخذوا هناك، زوارق
ولنسائهم القدود، طوال وهم سبطة، شعورهم رؤوسهم شعور زعًرا شقًرا رجاًال فرأوا
رجل الرابع اليوم يف عليهم دخل ثم أيام، ثالثة بيت يف منها فاعتقلوا عجيب، جمال
بكل فأخربوه بلدهم، وأين جاءوا، ما ويف حالهم عن فسألهم العربي، باللسان يتكلم
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ذلك من الثاني اليوم يف كان فلما امللك، ترجمان أنه وأعلمهم خريًا، فوعدهم خربهم،
الرتجمان به أخربوا بما فأخربوه عنه، سألهم عما فسألهم امللك، يدي بني أحرضوا اليوم
نهايته. عىل ويقفوا والعجائب، األخبار من به ما لريوا البحر اقتحموا أنهم من باألمس:
عبيده من قوًما أمر أبي أن القوم خرب للرتجمان وقال ضحك، ذلك امللك علم فلما
وانرصفوا الضوء، عنهم انقطع أن إىل شهًرا، عرضه يف جروا وأنهم البحر، هذا بركوب
يحسن وأن خريًا، يعدهم أن الرتجمان امللك أمر ثم تجدي. فائدة وال حاجة، غري من
الغربية، الريح جري بدأ أن إىل حبسهم، موضع إىل رصفوا ثم ففعل. بامللك، ظنهم
القوم: قال الدهر. من برهة البحر يف بهم وجري أعينهم. وعصبت زورق، بهم فعمر
إىل وكتفنا فأخرجنا الرب، إىل بنا جيء حتى بلياليها، أيام ثالثة بنا جرى أنه قدرنا
وسوء ضنك يف ونحن الشمس وطلعت النهار، تضاحى أن إىل بالساحل وتركنا خلف
فأقبل بأجمعنا فصحنا ناس وأصوات ضوضاء سمعنا حتى األكتاف، شدة من حال،
بخربنا، فأخربناهم وسألونا وثاقنا، من فحلونا السيئة الحالة بتلك فوجدونا إلينا، القوم
إن فقال: ال. فقلنا: بلدكم؟ وبني بينكم كم أتعلمون أحدهم: لنا فقال برابر، وكانوا
اليوم إىل املكان فسمي وأسفى! القوم زعيم فقال شهرين. مسرية بلدكم وبني بينكم
لشبونة مدينة ومن هذا. قبل ذكرناه وقد املغرب، أقىص يف الذي املرىس وهو «أسفى».
والطريق ميًال ثمانون رشًقا 252Santaren شنرتين مدينة إىل النهر مع 251Lisbonne
وأكثر لشبونة أهل ويخرب «بالطة»، فحص وبينهما الرب، يف أو النهر يف شاء ملن بينهما
وأن تحصد، يوًما ثم أربعني باألرض فتقيم الفحص، بهذا تزرع الحنطة أن الغرب أهل

ونقص. زاد وربما كيل، مائة يعطي منها الواحد الكيل
عظيمة حافة القبلة جهة من ولها جًدا، العلو كثري عال جبل عىل شنرتين ومدينة
ماء ومن عيون، مياه من أهلها ورشب النهر، طول عىل ربض وبأسلفها لها، سور وال
شنرتين مدينة ومن شامل، وخري ومباقل، عامة، وفواكه كثرية بساتني ولها أيًضا، النهر
سفح يف وهي يلبش،254 مدينة طريقها يمني وعىل مراحل، أربع بطليوس253 مدينة إىل
ثالث «كركوي»256 حصن إىل ماردة255 ومن ميًال. ١٢ بطليوس إىل ومنها فائق، جمال
من يأتي النهر وهذا يانة. نهر ضفة عىل رباح»257 «قلعة مدينة إىل كركوي ومن مراحل،
«أرندة»259 حصن إىل منها يسري ثم رباح، قلعة إىل يانة258 بقرية فيمر فوقها، مروج
ثم «رشيشة»،260 من مقربة إىل منها فيصري بطليوس بمدينة يمر ثم ماردة، إىل ومنه

املظلم. البحر يف فيصب «مارتلة»261 حصن إىل يصري
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طليطلة إىل ومنه منيع، حصن وهو يومان، «أرلية»263 قلعة إىل رباح262 قلعة ومن
حصن ومن مرحلتان البالط264 حصن إىل الشمال جهة يف رباح قلعة ومن مرحلة.
املخاضة إىل السيف»266 «قنطرة مدينة من وكذلك يومان. «طلبرية»265 مدينة إىل البالط
مدلني267 حصن إىل ماردة مدينة من وكذلك يومان، طلبرية إىل املخاضة ومن أيام، أربعة
يف وطرقات رسايا لهم ورجال خيول وفيه آهل، عامر حصن وهو خفيفتان، مرحلتان
ترجالة ومدينة خفيفتان، وهما مرحلتان «ترجالة»268 إىل مدلني حصن ومن الروم. بالد
يقطعون ورجل وخيل عامرة أسواق وبها منيعة أسوار ولها املنيع، كالحصن كبرية
إىل ومنها والخداع. اللصوصية عليهم واألغلب الروم، بالد عىل الغارات يف أعمارهم
خيل فيه رفيع، ومحرس منيع حصن وهو خفيفتان، مرحلتان «قارصس»269 حصن
إىل البالط ومن يومان. البالط مخاضة إىل مكناسة ومن الروم. بالد يف يغاورون ورجل
وقلعتها كبرية، مدينة وهي تاجه، نهر ضفة عىل طلبرية ومدينة يومان، «طلبرية»270
رشيف الساحة، واسع بلد وهو حسنًا، البالد أرشف ومدينتها حصنًا، القالع أرفع
أرحاء تاجه نهر عىل ولها الرتكيب، حسنة وديار الرتتيب، جميلة أسواق وبه املنافع،
حسنة وجهاتها زاكية، ومزارعها الحال، رشيف وإقليم املجال، واسع عمل ولها كثرية،

ميًال. سبعني عىل طليطلة مدينة من وهي اآلثار، قديمة العمارة، أزلية مرضية،
حصينة البرش كثرية القطر، عظيمة مدينة وهي رشًقا طلبرية من طليطلة ومدينة
وقليًال «العمالقة»271 بناء من أزلية، وهي ومنعة حصانة فيها حسنة، أسوار لها الذات،
الرقعة، زاكية البقعة حسنة الذرى، عالية وهي بنيان، وشماخًة272 إتقانًا، مثلها رؤي ما
قوس وهي البنيان، عجيب من قنطرة لها «تاجه» املسمى الكبري النهر ضفة عىل وهي
ناعورة القنطرة آخر ومع جري، وشدة بعنف كله القوس تلك يدخل واملاء واحدة
ظهرها عىل يجري واملاء القنطرة، أعىل إىل املاء تصعد وهي ذراًعا، ٩٠ الجو يف ارتفاعها
قصدهم، وموضع مملكتهم، دار الروم أيام يف كانت طليطلة ومدينة املدينة. فيدخل
فمنها كثرة، الوصف تفوق كادت ذخائر األندلس افتتاح عند فيها اإلسالم أهل ووجد
ووجد الثمينة، الحجارة وبأصناف بالدر، مرصعة الذهب من تاًجا ١٧٠ بها وجد أنه
بها ووجد وأوساق. أكيال والياقوت الدر من بها ووجد ملكي، مجوهر، سيف ألف بها
وكانت داود، بن سليمان مائدة بها ووجد تحصيل، به يحيط ال ما الذهب آنية أنواع من

رومة. مدينة يف اليوم املائدة وهذه زمردة من يذكر ما يف
وجنات دائرة، ودواليب مخرتقة، جارية وأنهار بها محدقة بساتني طليطلة وملدينة
جهاتها جميع من ولها تحصيل، وال تكييف بها يحيط ال املثال، عديمة وفواكه يانعة،
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العظيم الجبل الشمال جهة يف منها بعد وعىل تكنفها. منيعة، وقالع رفيعة، أقاليم
مدينة قرب يأتي أن إىل سالم مدينة ظهر من يأخذ وهو بالشارات، املعروف املتصل
به يتجهز الذي الكثري اليشء والبقر الغنم من الجبل هذا ويف املغرب. آخر يف قلمرية.
نهاية يف هي بل مهزوًال، وأبقاره أغنامه من يشء يوجد وال البالد، سائر إىل الجالبون
طليطلة من مقربة وعىل األندلس. أقطار جميع يف املثل، ذلك يف بها ويرضب السمن،
األرض قرارة عىل ليس الذي املأكول، الطني وترابها وجبالها بمغام،273 تسمى قرية
وهو الرتك، وبالد والعراقات الشام بالد وجميع مرص أرض إىل منها به يتجهز مثله،
الحديد معادن جبالها يف ولطليطلة الشعر.274 غسل تنظيف ويف األكل، لذاذة يف نهاية
وقلعة صغرية، مدينة وهي مجريط،275 الجبل هذا سفح يف املنابر من ولها والنحاس،
مدينة أيًضا ولها قائمة، وخطبة جامع، مسجد اإلسالم زمن يف لها وكان معمورة، منيعة
ومنرب جامع، مسجد وبها واملباني، األسواق حسنة متحرضة، مدينة وكانت الفهمني،276
وينتسب القشتاليني، من وملكها الروم، أيدي يف طليطلة مع اليوم كلها وهي وخطبة،

امللك. األذفونش إىل
مرحلتان وهي ميًال ٥٠ الحجارة وادي مدينة إىل طليطلة مدينة من الرشق ويف
املنافع ألشتات جامعة والخريات، األرزاق كثرية حسنة حصينة الحجارة وادي ومدينة
غربيها بجهة منها ويجري معينة، ومياه حصينة، أسوار ذات مدينة وهي والغالت،
اليشء الزعفران غالت من وبها وزراعات، وجنات وكروم، بساتني عليه لها صغري، نهر
إىل يجري النهر وهذا والجهات. العماالت سائر إىل ويحمل منها، به يتجهز الكثري،
ناحية من يخرج املذكور تاجه ونهر فيمده. األكرب تاجه نهر يف فيقع الجنوب، جهة
ثم طليطلة،279 مدينة إىل املغرب مع ماًرا فينزل والفنت278 بالقلعة277 املتصلة الجبال
إىل ثم محمود283 قنيطرة إىل ثم القنطرة282 إىل ثم املخاضة،281 إىل ثم طليربة،280 إىل
الحجارة وادي مدينة ومن البحر. يف هناك فيصب لشبونة،285 إىل ثم شنرتين،284 مدينة
األرض، من وطاء يف جليلة مدينة هذه سالم286 ومدينة ميًال. ٥٠ رشًقا سالم مدينة إىل
ابن مارية شنت مدينة إىل ومنها والجنات، والبساتني العمارات كثرية القطر كبرية
والفنت مارية شنت وبني مراحل. أربع الفنت إىل ومنها خفاف، مراحل أربع رزين287
متصلة وعمارات قائمة، أسواق بهما عامرتان، مدينتان والفنت مارية وشنت مرحلتان،
مدينة إىل سالم مدينة ومن القواطم.288 منازل اإلسالم يف وكانا عامة وفواكه دائمة،
بهية املنعة، شديدة حصينة البقعة، رائقة مدينة وهي رشًقا، ميًال ٥٠ أيوب289 قلعة
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الخصب، كثرية مغدودقة، وينابيعها مخرتقة، وعيونها واألثمار. األشجار كثرية األقطار
قلعة مدينة ومن الجهات. كل إىل ويتجهز املذهب، الغفار يصنع وبها األسعار، رخيصة
غزيرة العامر كثرية متحرضة، صغرية مدينة ودروقة ميًال. ١٨ دروقة290 قلعة إىل أيوب
٥٠ رسقسطة مدينة إىل دروقة ومن رخيص. كثري بها يشء وكل والكروم، البساتني

ميًال. ٥٠ رسقسطة291 مدينة إىل أيوب قلعة مدينة من وكذلك ميًال.
ممتدة آهلة القطر، كبرية األندلس، مدن قواعد من قاعدة رسقسطة ومدينة
والبساتني، الجنات متصلة واملساكن، الديار حسنة والطرقات، الشوارع واسعة األطناب،
إبره،292 املسمى الكبري النهر ضفة عىل وهي حصني، الحجارة من مبني سور ولها
وبعضه أيوب، قلعة جبال جهة من وبعضه الروم، بالد من بعضه يأتي كبري، نهر وهو
تنصب ثم تطيلة294 مدينة فوق كلها األنهار هذه مواد فتجتمع قلهرة،293 نواحي من
إىل ثم الزيتون، نهر موقع إىل جربه،295 حصن إىل تنتهي أن إىل رسقسطة، مدينة إىل

البحر. إىل بغربيها فيجتاز طرطوشة
ومن وجيارها، جصها لكثرة بذلك وسميت البيضاء، املدينة هي رسقسطة ومدينة
بال وحيًا ماتت املدينة وأدخلت إليها جلبت وإن البتة، حية تدخلها ال أنها خواصها
ومبان منيعة، أسوار ولها املدينة، إىل عليه يجتاز عظيم جرس رسقسطة وملدينة تأخري.
الردة ومدينة ميًال. ٧٠ الردة297 إىل وشقة ومن ميًال. ٤٠ وشقة296 إىل ومنها رفيعة،
إىل مكناسة298 ومن كبري نهر عىل وهي منيعة، أسوار ولها متحرضة. صغرية مدينة
ولها الجبل، سفح عىل مدينة طرطوشة ومدينة ميًال، ٥٠ وهما مرحلتان طرطوشة299
خشب من الكبار املراكب وإنشاء وفعلة، وصناع وعمارات، أسواق وبها حصني، سور
والغلظ، الطول يف نظري له يوجد ال الذي الصنوبر خشب يكون وبجبالها جبالها،
أحمر املدينة هذه بجبال الذي الصنوبر الخشب وهذا والقرى300 السواري تتخذ ومنه
وهو غريه، يف يفعله ما السوس فيه يفعل وال رسيًعا، يتغري ال دسم البرشة، صايف
مدينة ومن ميًال، ١٢ البحر يف النهر موقع إىل طرطوشة ومن منسوب. معروف خشب

ميًال. ٥٠ طركونة301 مدينة إىل طرطوشة
أبنية وبها رخام، سور ولها اليهود، مدينة وهي البحر، عىل طركونة ومدينة
إىل ومنها منيعة، حصينة وهي الروم، من قالئل قوم ويسكنها منيعة، وأبراج حصينة
ميًال، ٤٠ إبره نهر موقع إىل غربًا طركونة مدينة ومن ميًال، ٦٠ الرشق يف برشلونة302
عىل غربًا «كشطايل»303 رابطة إىل النهر موقع ومن كثرية، سعة يتسع ههنا الوادي وهذا

72



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

يمسكها الشامي، البحر نحر عىل منيعة، حصينة حسنة، رابطة وهي ميًال، ١٦ البحر
كشطايل رابطة ومن ومزارع، عمارات بها ويتصل كبري قرية منها وبالقرب أخيار، قوم
٦ «بنشكله»304 حصن إىل ومنها أميال، ٦ البحر قرب Ianna «يانة» قرية إىل غربًا
ومياه وعمارات قرى وله آهل، عامر وهو البحر، ضفة عىل منيع حصن وهو أميال،
عال معرتض جبل وهو أميال، ٧ «أبيشة»305 عقبة إىل بنشكله حصن ومن كثرية.
إىل ومنه جًدا. صعب وهو رأسه، عىل السلوك من بد ال عليه والطريق البحر عىل
الخصب كثرية عامرة جليلة مدينة بوريانه ومدينة ميًال ٢٥ غربًا «بوريانه»306 مدينة
أميال. ثالثة من نحو البحر وبني وبينها األرض، من مستو يف وهي والكروم، واألشجار
متدفقة، ومياه ومستغالت، وأشجار عامرة قرى وهي «مرباطر»307 إىل بوريانه ومن
غربًا «بلنسية» إىل ومنها البحر. من مقربة عىل واألشجار الضياع هذه وكل ميًال، ٦٠

ميًال. ١٢
القطر، عامرة األرض، من مستو يف وهي األندلس، قواعد من قاعدة بلنسية ومدينة
أميال ٣ البحر وبني وبينها وإقالع، وحط وتجارات، أسواق وبها والعمار، التجار كثرية
وجنات، بساتني عليه ولها املزارع، ويسقي به، ينتفع جار نهر عىل وهي النهر، مع
وبني «كتندة»308 عىل مراحل ٩ رسقسطة مدينة إىل بلنسية مدينة ومن متصلة. وعمارات
كثري حصن وهو مرحلتان، الرياحني» «حصن إىل كتندة ومن أيام، ٣ وكتندة بلنسية
إىل بلنسية مدينة ومن يومان، «القنت»309 إىل الرياحني حصن ومن بذاته. عامر الخلق
البقاع، حسنة املذكورة شقر وجزيرة شقر نهر عىل وهي ميًال، ١٨ «شقر»310 جزيرة
الشارع الطريق قارعة عىل وهي وجلة، ناس وبها واألنهار، واألثمار األشجار كثرية
حسنة، مدينة شاطبة ومدينة ميًال. ١٢ «شاطبة»311 إىل شقر جزيرة ومن مرسية. إىل
له يوجد ال ما الكاغد من بها ويعمل واملنعة الحسن يف املثل بها يرضب قصاب، ولها
ميًال، ٢٥ «دانية»312 إىل شاطبة ومن واملغارب. املشارق ويعم األرض، بمعمور نظري
البحر عىل دانية، مدينة إىل بلنسية من وكذلك ميًال، ٣٢ بلنسية إىل شاطبة من وكذلك
قد قليرية وحصن ميًال، ٢٥ «قليرية»313 حصن إىل بلنسية ومن ميًال ٦٥ الجون مع
ميًال ٤٠ دانية مدينة إىل ومنه شقر، نهر موقع عىل منيع، حصن وهو به، البحر أحدق
وسورها حصني، سور وعليها عامر، ربض لها حسنة، عامرة البحر عىل دانية ومدينة
جًدا، منيعة قصبة ولها وحكمة، بهندسة بني قد البحر، داخل يف املرشق ناحية من
السفن، إليها تسافر مدينة وهي وكروم، كثرية تني وشجرات متصلة عمارة عىل وهي
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ومنها الرشق، أقىص إىل السفن تخرج ومنها السفن، إنشاء دار ألنها أكثرها، ينشأ وبها
جبال أعاله من يظهر مستدير عظيم جبل منها الجنوب ويف للغزو، األسطول يخرج

قاعون.315 جبل الجبل هذا ويسمى البحر، يف «يابسة»314
منيع حصن «بكريان»316 وحصن ميًال، ٤٠ غربًا بكريان إىل شاطبة مدينة ومن
تباع بيض ثياب به تصنع متصلة، عمارات وحوله مشهودة، سوق وله كاملدينة، عامر
ورقة، عتاقة الثياب أبدع من وهي كثرية، سنني منها الثوب ويعمر الغالية، باألثمان
ميًال. ٤٠ دانية إىل بكريان ومن والبياض. الرقة يف الكاغد وبني بينها يفرق ال حتى
من مستو يف مدينة ألش317 ومدينة ميًال. ٤٠ «الش» مدينة إىل بكريان حصن ومن
فيترصفون السور، تحت من املدينة يدخل نهرها، من إليها يأتي خليج ويشقها األرض،
أهل ورشب سبخي، مليح نهر وهو وطرقاتها، أسواقها ويشق حمامها، يف ويجري فيه،
ومن السماء. مياه من املرشوبة ومياهها خارجها، من إليها يجلب الخوابي، من املدينة
األبيض النهر ضفة عىل أوريولة ومدينة ميًال، ٢٨ «وريوالة»318 مدينة إىل الش مدينة
قوارب، عىل قنطرة ولها جريته، عىل الغرب ناحية من وسورها مرسية، ونهر نهرها هو
وجنات، بساتني ولها جبل، قمة عىل االمتناع، من نهاية يف قصبة ولها منها، إليها يدخل
أسواق وبها شامل، رخاء وبها له، تحصيل ال ما الفواكه من وبها دانية، ورياضات
ومن ميًال، ١٢٠ مرسية ومدينة أوريولة وبني ميًال. ٢٠ والبحر أوريولة وبني وضياع.

ميًال. ٤٥ «قرطاجنة» إىل أوريولة مدينة
البحر عىل غربًا «لقنت»319 مدينة إىل الساحل عىل ذكرها املتقدم دانية مدينة ومن
منها ويتجهز ومنرب جامع ومسجد سوق وبها عامرة، صغرية مدينة ولقنت ميًال. ٧٠
منيعة قصبة ولها وأعناب وتني كثري وبقل فواكه وبها البحر. بالد جميع إىل بالحلفاء
تنشأ صغرها مع أيًضا وهي وتعب، بمشقة إليه يصعد جبل،320 أعىل يف جًدا عالية
تسمى جزيرة منها، وبالقرب املدينة هذه من وبالقرب والحراريق. السفرية املراكب بها
وهي العدو، ملراكب مكمن وهي مرىسحسن، وهي الرب، من ميل عىل وهي «ابلناصة»321
مدينة ومن أميال، ١٠ القنت مدينة إىل الناظور طرف ومن الناظور»،322 «طرف تقابل
٥٧ بالش»323 «حلوق إىل القنت مدينة ومن خفيفة، مرحلة ألش مدينة إىل الرب يف القنت
الفريان324 جزيرة إىل بالش ومن املراكب تدخلها أودية أفواه مرايس مع وبالش ميًال
ميًال، ١٢ «القيطال»325 طرف إىل ومنها ونصف، ميل والرب الجزيرة هذه وبني ميل.
١٢ «قرطاجنة»327 مدينة إىل ومنه ميًال، ٣٠ مرىس، وهو الكبري»، «برتمان326 إىل ومنه
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مرىس لها أزلية، قديمة مدينة وهي مرسية. مدينة فرضة وهي قرطاجنة، ومدينة ميًال.
إقليم ولها املتتابع، والرخاء الخصب كثرية وهي والصغار، الكبار املراكب بها تريس
فيه، الزرع نمو وجودة األرض، طيب يف مثاله يوجد ما وقليل «الفندون»328 يسمى

الجودة. يف املنتهى وإليه واحدة، مرة بسقي يثمر فيه الزرع أن ويحكى
حسن مرىس وهو ميًال، ٢٤ «شجانة»329 إىل الساحل عىل قرطاجنة مدينة ومن
البحر، عىل صغري حصن وهو ميًال، ١٢ «آقلة»330 حصن إىل ومنه قرية، بقربه وعليه
يف «برية»331 وادي إىل آقلة حصن ومن ميًال. ٢٥ الرب يف وبينهما «لورقة»، فرضة وهو
البحر، عىل املطل برية حصن وعليه كبري جبل النهر مصب وعىل ميًال. ٤٢ الجون قعر
أميال، ستة «الرصيف» إىل ثم ميًال، ١٢ «قربنرية»332 املسماة الجزيرة إىل الوادي ومن
أميال. ستة أسود» ابن «قابطة333 طرف إىل ثم أيام، ثمانية البيضاء» «الشامة إىل ثم
٤٠ الرب يف مرسية إىل قرطاجنة مدينة ومن ميًال. ١٢ املرية إىل القابطة طرف ومن

ميًال.
األبيض، النهر عىل األرض، من مستو يف وهي تدمري. أرض قاعدة مرسية ومدينة
يشق واملاء متقنة وحظائر حصينة، أسوار ربضها وعىل وعليها آهل، عامر ربض ولها
املراكب. من مصنوعة قنطرة عىل إليها ويجاز املعروف، النهر ضفة عىل وهي ربضها،
تنتقل مراكب يف تركب هي التي رسقسطة. طواحن مثل املراكب، يف طاحنة أرحاء ولها
بتحصيل، يوجد ال ما والعمارات واألشجار البساتني من وبها موضع، إىل موضع من
املثال، معدومة وأقاليم وقواعد وقالع حصون ولها كثري، التني شجر وبها كروم، ولها
الساحل عىل املرية إىل مرسية ومن مراحل، خمس بلنسية مدينة إىل مرسية مدينة ومن
شقورة،334 حصن إىل مرسية ومن مراحل، عرش قرطبة إىل مرسية ومن مراحل، ٥
القدر، متوسطة جنجالة ومدينة ميًال. ٥٠ «جنجالة»335 إىل مرسية ومن مراحل، ٤
بها ويعمل حسن، حصن وعليها وأشجار بساتني ولها الرقعة، منيعة القلعة، حصينة
جمال ولنسائها والهواء، املاء بإتقان غريها يف صنعه يمكن ال ما الصوف وطاء من

وحصافة. فائق
مصنوع ماء منقع عىل صغرية، أزلية مدينة وهي يومان، «كونكة» إىل جنجالة ومن
كل الصوف من املتخذة األوطية من بها ويصنع ربض، لها وليس سور، ولها قصًدا،
أجبل به يتصل منيع حصن وقلصة رشًقا، مراحل ثالثة قلصة336 إىل قونكة ومن غريبة.
دانية إىل ويحمل املاء، يف ويلقى الخشب بها ويقطع الكثري الصنوبر شجر بها كثرية،
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جزيرة ومن شقر، جزيرة إىل قلصة من النهر يف تسري أنها وذلك البحر، يف بلنسية وإىل
دانية، إىل وتحمل املراكب، منها فتمأل البحر، عىل هناك وتفرغ «قاليريه» حصن إىل شقر
عريًضا، كان ما منه بلنسية إىل ويحمل الصغار، واملراكب الكبار، السفن منها فتنشأ
إىل شقر جزيرة إىل النهر يف الخشب إرسال عادة تزال وال والديار. األبنية يف فيرصف
قلصة من وكذلك مراحل، ثالثة مارية شنت إىل قلصة ومن هذا. يومنا إىل إلخ قليرية
و«وبذي» مراحل ثالث «وبذي»338 إىل «قونكة»337 ومن ذلك، مثل أيًضا «الفنت» إىل
١٨ وأقليش وبذي وبني عامرة، ومزارع أقاليم ولها متوسطتان، مدينتان و«اقليش»339
يف وهو بأهله، عامر كاملدينة، حصن وشقورة مراحل ٣ شقورة إىل أقليش ومن ميًال،
أحدهما نهران، أسفله من ويخرج البنية، حسن الجهة، منيع متصل، عظيم جبل رأس
وذلك بمرسية، يمر الذي األبيض النهر هو والثاني الكبري، بالنهر املسمى قرطبة، نهر
يف ظاهر كالغدير، مياه مجتمع من الجبل هذا من يخرج بقرطبة يمر الذي النهر أن
جريه فيتصل الجبل، أسفل يف مكان من ويخرج الجبل، تحت يغوص ثم الجبل، نفس
مدينة أسفل إىل «أبذة»،342 مدينة قرب إىل «غادرة»،341 إىل «نجدة»،340 جبل إىل غربًا
إىل اشتشان»،346 «قنطرة إىل «القصري»،345 إىل «أندوجر»،344 حصن إىل «بباسة»،343
حصن إىل «لورة»349 حصن إىل «الجرف»348 حصن إىل «املدور»347 حصن إىل قرطبة
إىل «قبطال»353 إىل أشبيلية، إىل «الزرادة»352 إىل «قطنيانة»351 حصن إىل «القليعة»350

الظلمات. بحر إىل ثم قادس، إىل «املساجد»،356 إىل «طربشانة»،355 إىل «قبتور»،354
أن ويحكي الجبل، أصل من يخرج فإنه مرسية نهر هو الذي األبيض النهر وأما
الجنوب عني يف مرسية نهر يمر ثم مرسية. ونهر قرطبة نهر أعني واحد، أصلهما
إىل أوريوالة إىل ثم مرسية، إىل ثم «موله»،358 حصن إىل ثم «أفرد»،357 حصن إىل
مدينة وهي كبريتان، مرحلتان «رستة»359 مدينة إىل شقورة ومن البحر، إىل املدور،
حصن ومن 360،… حصن منها وباملقربة الخصب، كثرية البقعة، حسنة القدر، متوسطة
قنطرة إىل مرسية من سار املرية إىل مرسية من أراد ومن مرحلتان. طليطلة إىل …
وهي «لورقة»،364 مدينة إىل «الحمة»363 حصن إىل «لربالة»362 حصن إىل «أشكابة»361
الربض وعىل املدينة، أسفل يف وربض أسواق ولها جبل ظهر عىل حصينة، غراء مدينة
صفراء، تربة معادن وبها العطر، وسوق والرهادرة،365 السوق، الربض ويف سور،
ثم ميًال، ٤٠ مرسية إىل لورقة حصن ومن األقطار، من كثري إىل تحمل مغرة، ومعادن
منيع، حصن الحصن وهذا مرحلة، برية»367 «حصن إىل الرتبة»366 «آبار إىل لورقة من
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صعبة عقبة وهي شقر»،368 «عقبة إىل الحصن هذا ومن البحر. عىل مطلة حافة عىل
إىل العقبة ومن رجالة، الركبان يأخذها وإنما راكبًا، جوازها عىل أحد يقدر ال املرقى،
حراس قوم به قرص بها وإنما قرية، وال حصن هناك وليس مرحلة، «الرابطة»369

خفيفة. مرحلة املرية إىل الرابطة هذه ومن للطريق،
الصناعات كل من بها وكان اإلسالم، مدينة امللثم370 أيام يف كانت املرية ومدينة
والديباج الحلل بها يعمل طراز، ٨٠٠ الحرير طرز من بها كان أنه وذلك غريبة، كل
والعتابي، والخمر املعينة، والثياب للكللة والستور والجرجاني، واألصبهاني والسقالطون
اآلالت صنوف من بها يصنع اآلن قبل املرية وكانت الحرير، أنواع وصنوف واملعاجر،
واديها فواكه من بها وكان يكيف وال يحد ال ما الصناعات، سائر إىل والحديد، النحاس
٤ املرية وبني بينه Bichèna بجانة إىل املنسوب الوادي وهذا الرخيص، الكثري اليشء
وكانت املرية، إىل تجلب وفواكهها نعمها وجميع وأرحاء، وبساتني جنات وحوله أميال،
كلها باألندلس يكن ولم كله، والشام اإلسكندرية من البحر مراكب تقصد إليها املرية
وادخاًرا. ترصيًفا التجارات وأصناف الصناعات يف منهم أتجر وال ماًال. أهلها من أيرس
املشهورة قصبتها الواحد الجبل وعىل معمور، خندق وبينهما جبالن ذاتها يف واملرية
والسور Lahem «الهم» جبل ويسمى ربضها فيه منهما الثاني والجبل بالحصانة.
عامر كبري ربض الغربي الجانب من ولها عدة أبواب ولها وبالربض. باملدينة يحيط
والحمامات. والفنادق والديار باألسواق عامر سور له ربض وهو الحوض، ربض يسمى
أهلها وكان كثريون إليها واملسافرون التجارات، كثرية كبرية مدينة ذاتها يف واملدينة
أحواًال. منهم أوسع وال نقًدا، أهلها من أحرض األندلس أهل بالد يف يكن ولم مياسري،
بها وكان فندًقا، ثالثني إال فندق، ألف التعيني يف الديوان عد أخذها التي فنادقها وعدد
صخور به استدارت جهة كل من املرية وموضع ذكرها. قدمنا كثرية، أعداد الطرز من
وقصد الرتاب من أرضها غربلت كأنما بها، تراب ال مرضسة، صلبة وأحجار مكدسة،
الروم، بأيدي ملًكا صارت فيه، كتابنا ألفنا الذي الوقت هذا يف واملرية بالحجر، موضعها
يبقوا ولم بنيانها، مشيد وهدموا ديارها، وخربوا أهلها. وسبوا محاسنها غريوا وقد
وبرجة املرية وبني ودالية.373 برجة372 مدينة منها منابر وللمرية منها. يشء371 عىل
أسواق ولها دالية، من أكرب وبرجة أميال. ٨ من نحو ودالية برجة وبني كبرية. مرحلة
وهو الرب يف طريق طريقان، مالقة أراد ملن املرية ومن ومزارع. وحروث وصناعات
من تخرج أنك وذلك ميًال. ١٨٠ وهو البحر يف اآلخر والطريق أيام ٧ وهو تحليق374
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يف الطريق يمر البجانس قرية ومن أميال، ستة البحر عىل البجانس375 قرية إىل املرية
بالحجارة، مبني برج وعليه الجون، آخر إىل البجانس قرية ومن ودالية. برجة إىل الرب
الطرف هذا ومن أميال، ستة البحر،376 يف العدو ظهور عند فيه النار لوقيد مصنوع
عذرة وقرية ميًال. ١٢ البحر عىل «عذرة»377 قرية إىل ومنه ميًال، ٣٢ البرية مرىس إىل
نهر ينزل وبغربيها كثري، برش وبها والفندق، الحمام وبها لها، سوق ال صغرية مدينة
البحر، يف عذرة عند فيصب وغريها برجه بمياه ويجتمع شلري، جبل من منبعه كبري،
إىل ومنها البحر، شاطئ عىل آهلة قرية وهي ميًال، ٢٠ «بليسانة»378 قرية إىل عذرة ومن
«بطرنه»380 قرية إىل ومنه صغري. كالحوط مرىس وهو ميًال، ١٢ الفروج»،379 «مرىس
قرية إىل ومنها طيبًا، التونية معادن جميع فاقت التي التونية معدن ومنها أميال، ٦
و«املنكب»382 أميال. ٨ البحر يف املنكب مدينة إىل شلبونة ومن ميًال، ١٢ «شلبونة»381
مربع بناء وسطها ويف جمة، فواكه وبها السمك، مصايد كثرية متوسطة حسنة مدينة
إىل أسفله من متصال، جانبيه من حفريان وبه ضيق، وأعاله واسع، أسفله كالصنم قائم
ميل، نهر من املاء إليه يأتي كبري حوض األرض يف الواحدة الناحية من وبإزائه أعاله
ويذكر الحوض، ذلك يف ماؤه فيصب الصلد الحجر من معقودة كثرية قناطر ظهر عىل
الناحية من وينزل املنار، أعىل إىل يصعد كان املاء ذلك أن املنكب أهل من املعرفة أهل
عىل مطل جبل عىل اآلن موضعه وبقي كانت، صغرية. رحى إىل هناك فيجري األخرى،

بذلك؟ املراد ما أحد يعلم وال البحر،
إىل البحر عىل املنكب ومن ميًال، ٤٠ أغرناطة مدينة إىل الرب يف املنكب مدينة ومن
اللون، أحمر املقدار كبري الصفة، حسن زبيب شاط وبقرية ميًال، ١٢ «شاط»383 قرية
القرية. هذه إىل منسوب وهو األندلسية. البالد كل إىل به ويتجهز مرارة، طعمه يصحب
«مرية قصبة إىل ومنها ميًال. ١٢ البحر ضفة عىل «طرش»384 قرية إىل شاط قرية ومن
جهة منه بمرقبة ويصب املقدار صغري البحر ضفة عىل حصن وهو ميًال، ١٢ بليش»385
بأحواز ويتصل بالحمة، فيمر الشمال، ناحية من يأتي نهر هو املالحة، نهر املغرب
«الفشاط»387 قرية إىل وتنزل صالحة، مياه جميع هناك فيه فيقع صالحة،386 حصن
«الصرية» قرية إىل بلش مرية ومن البحر، يف بلش مرية حصن غربي يف هناك وتصب
٧ «بزليانة»388 قرية إىل الصرية قرية طرف ومن أميال. ٧ البحر، يف يدخل طرف ولها

أميال.
والفنادق الحمام وبها رمل، وأرضها األرض، من مستو يف كاملدينة قرية وهي
بزليانة ومن لها، املجاورة الجهات تلك إىل منها ويحمل الكثري، الحوت بها يصاد وشباك
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الديار، كثرية آهلة، عامرة حسنة مدينة مالقة ومدينة أميال، ٨ مالقة مدينة389 إىل
كثرية، ونعمها دائرة، ومتاجرها عامرة، أسواقها سنية، كاملة بهية األقطار، متسعة
إىل يحمل وتينها رية إىل املنسوب التني شجر جهاتها جميع من بها استدار فيما ولها
وعذوبًا، طيبًا، التني أحسن من وهو الهند، إىل وصل وربما والعراق، والشام مرص بالد
أهلها ورشب «التبانني»391 وربض «فنتنالة»390 ربض كبريان. ربضان مالقة وملدينة
والربيع، الشتاء أيام يف يجري واد ولها عذب كثري الغور، قريب وماؤها اآلبار، مياه من

وقوته. تعاىل هللا بحول هذا بعد وسنذكرها الجري. بدائم وليس
أغرناطة إىل املرية مدينة من الطريق إن فنقول: املرية مدينة ذكر إىل اآلن ولنرجع
كانت بجانة ومدينة أميال، ستة «بجانة»392 إىل املرية من خرج ذلك أراد فمن البرية،
يبق فلم بجانة، وخربت فعمرت املرية، إىل أهلها فانتقل املرية، قبل املشهورة املدينة
جنات Pechina بجانة وحول بذاته، قائم جامعها ومسجد بنيانها، آثار إال اآلن منها
ستة وعىل بجانة، يمني وعىل املرية ألهل كثرية وأموال وكروم، ومتنزهات وبساتني،
األرض أقطار يف املتجولون ويذكر جبل رأس يف والحمة الحمة»393 «حصن منها أميال
ماء، منها أسخن وال بناء منها وأتقن األرض من املعمور يف الحمة هذه مثل ما أن
تستقل أن إىل بها املقام فيلزمون الجهات كل من إليها يقصدون واملعلون واملرىض
نسائهم مع إليها يدخلون الربيع أيام يف املدينة أهل وكان أمراضهم من ويشفوا عللهم،
بها املسكن بلغ وربما اإلنفاق يف والتوسع واملشارب املطاعم من باحتفال وأوالدهم
يحتفر جص كلها الجهة هذه وجبال وأقل. وأكثر مرابطية، دنانري ثالثة الشهر يف
وعندهم بها وهو وتجصيصهم، بنيانهم عقد جميع وبه املرية، إىل وينقل ويحرق،
ومنها أميال، ٦ عبدوس»394 «بني قرية إىل بجانة مدينة ومن لكثرته. رخيص كثري،
خفيفة. مرحلة وهي املرية، من خرج ملن املنزل وبه أميال، ٦ «مندوجر»395 حصن إىل
منها، القرية يف واملنزل نهر، ضفة عىل والجبل أحمر، تراب جبل عىل مندوجر وحصن
إىل ثم إبانه، يف منها يشء كل الفواكه، وجميع والسمك، الخبز للمسافرين بها ويباع
وهو «مرشانة»،398 إىل ومنها «وشتن»،397 إىل املنسوبة الحمة إىل ثم «غرش»396 حمة
عمارة، وأكثرها بنيانًا، وأوثقها مكانًا، الحصون أمنع من وهو النهرين، مجتمع عىل
فم عىل جًدا، منيع حصن وهو القصري»،400 «حصن إىل ثم «بلذوذ»،399 قرية إىل ومنها
«فبري»،401 خندق إىل ومنه الحصن، هذا بأسفل إال جواز ألحد وليس الوادي، يف مضيق
حصن إىل عبلة قرية ومن املنزل. وبها «عبلة»،403 قرية إىل ثم «الرتبة»،402 إىل ثم
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الفحص هذا وطول عبلة، فحص أول إىل ثم «حنصل»،405 قرية إىل ثم «فنيانة»،404
هذا حضيض ويف الثلج، شلري جبل املار شمال وعن أمت، وال عوج به وليس ميًال، ١٢
الجوز من بها أن وذلك الجوز، إىل ينسب «فريرة»406 حصن منها كثرية، حصون الجبل
األقطار. من غريها من الجوز من يشء طعمه يف يعدله وال رض غري يف ينفرط شيئًا

أن وذلك عجيبة، كل الكمثرى من وبه «دلر»،407 حصن الجبل هذا حصن ومن
فكمثرتان منها األعم وأما أندليس، رطل الواحدة الحبة وزن يف منها يكون به الكمثرى
مدينة إىل ثم آش، خندق إىل عبلة فحص آخر ومن عجيب. مذاق ولها واحد، رطل يف
ومياه مؤنقة، ومكاسب محدقة، أسوار ولها املقدار، متوسطة مدينة وهي آش408 وادي
ومنها املنزل. وبها «دشمة»409 قرية إىل ومنها الجري، دائم صغري نهر ولها متدفقة،
ومنها متصلة. قرى وهي «ود»411 قرية إىل ثم «أفرافيدة»410 قرية إىل ثم «الرتبة» إىل
فمن كثرية، طرق به يجتمع رصيف آش وادي ومدينة أميال. ٨ أغرناطة مدينة إىل
مدينة إىل 413… قرية إىل ثم عاصم412 جبل إىل منها خرج بسطة مدينة منها أراد
عامرة املوضع، حسنة املقدار، متوسطة بسطة414 ومدينة ميًال. ٣٠ وبينهما بسطة
تجارات وبها املغنى، رائقة البناء، حسنة وديار نظيفة وسوق حصينة، أسوار لها آهلة،
جميع فاق الذي «طشكر»415 حصن منها مقربة وعىل الصناعات، من لرضوب وفعلة
منه يصعد موضع ألحد وليس وهواء. تربة وطيب ورفعة، وعلًوا منعة، األندلس حصون
رشاك مثل طرق عىل ميًال، ١٢ واملوضع املوضع وبني موضعان، إال الحصن هذا إىل
الخصب يف االنتهاء وإليه واملياه والحصاد والرضع الزرع وبأعاله النمل، ومدارج النمل،

خفاف. مراحل ثالث جيان إىل آش وادي من وكذلك الحصانة. وجودة
والعسل، اللحوم كثرية األسعار، رخيصة الخصب، كثرية حسنة جيان416 ومدينة
العيون كثرية مدينة وهي الحرير، دود بها يربي كلها قرية آالف ثالثة عىل زائد ولها
طريق عىل إليها يرتقي وأحصنها القصاب أمنع من قصبة ولها سورها، تحت الجارية
ومزارع وجنات، بساتني جيان وبمدينة «كور».417 جبل بها ويتصل النمل، مدرج مثل
وهو «بلون»418 نهر منها ميل وعىل الحبوب، وسائر والباقالء والشعري القمح وغالت
جيان مدينة ومن وعلماء. وجلة جامع مسجد وبها جًدا، كثرية أرحاء وعليه كبري، نهر
بياسة، من تظهر وجيان جيان، من تظهر وبياسة ميًال، ٢٠ «بياسة»419 مدينة إىل
ذات مدينة وهي قرطبة، إىل املنحدر الكبري النهر عىل مطلة تراب كدية420 عىل وبياسة
إىل ومنها كثرية. بها الزعفران ومستغالت زراعات، وحولها ومتاجر، وأسواق أسوار
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الكبري، النهر من مقربة وعىل صغرية، مدينة وهي أميال ٧ الرشق جهة يف «أبذة»421
حصون آش ووادي وبسطة جيان بني وفيما جًدا، كثرية وشعري قمح وغالت مزارع لها
جيان برشقي أن ذلك فمن كثرية، نافعة وغالل خصب لها آهلة، ممدنة عامرة كثرية،
الشوذري422 الخالط ينسب وإليه (Joder) شوذر يسمى عظيًما حصنًا بياسة وقبالة
وهو «قيشاطة»424 حصن إىل ومنه ميًال، ١٢ «طوية»423 حصن إىل الرشق يف ومنه
من به يقطع جبل وعليه وفنادق، وحمام عامر، وربض أسواق له كاملدينة حصن
األندلس بالد يعم مما ذلك، وغري واألطباق واملخابي القصاع منه تخرط التي الخشب
مرحلتان، الحصن وهذا جيان وبني ببسطة، يتصل الجبل وهذا أيًضا. املغرب بالد وأكثر
ذكرها املتقدم آش وادي ومن مرحلتان أغرناطة إىل ومنه مرحلتان، آش وادي إىل ومنه

ميًال. ٤٠ أغرناطة إىل
املقصودة املدينة كانت وإنما باألندلس، الثوار أيام من محدثة أغرناطة ومدينة
قصبتها وبنى أسوارها وحّصن ومّدنها أغرناطة، إىل أهلها وانتقل فخلت ،(vera) البرية
اآلن. إىل وعمرت أيامه يف فكملت حيوس، بن بادس ابنه خلفه ثم الصنهاجي،425 حيّوس
«شنيل»427 املسمى الثلج نهر جنوبها وعىل «حدرو»426 يسّمى نهر يشقها مدينة وهي
يف وعلوه يومان طوله الجبل هذا أن وذلك الثلج، جبل وهو شلري، جبل من ومبدأُه
شمايل يف وأغرناطة آش ووادي والصيف: الشتاء يف دائًما به والثلج االرتفاع، غاية
بياض …) مجرى عىل البحر من يرى البحر، عىل مطل الجنوبي الجبل ووجه الجبل،
سبق. ما يف ذكرناهما وقد ودالّية، برجة البحر ناحية من أسفله ويف ونحوه باألصل)
«لوشة»428 مدينة إىل أغرناطة ومن ميًال، ٤٠ البحر عىل املنّكب مدينة إىل أغرناطة ومن
املنّكب ومن البحر، يف ميل ١٠٠ املرية مدينة إىل املنّكب ومن ميًال. ٢٥ النهر جرية مع

ميًال. ٨٠ مالقة مدينة إىل
ولها «فأره»،429 جبل يسّمى جبل ويعلوها حصينة حسنة مدينة مالقة ومدينة
ما التني شجر من وبها وحمامات، فنادق وبها لها، أسوار ال وربضان، منيعة قصبة
قرطبة إىل مالقة ومن ريّة، قاعدة ومالقة ريّة. إىل املنسوب التني وهو بأرض،430 ليس
إىل مالقة ومن ميًال. ٨٠ غرناطة إىل أيًضا مالقة ومن أيام، أربعة الشمال جهة يف
إىل مالقة ومن مراحل، خمسة أشبيلية إىل مالقة ومن ميل، مائة الخرضاء الجزيرة
ولها متحّرضة، صغرية مدينة وُمْربَّلة ميًال، ٤٠ الخرضاء الجزيرة طريق يف «ُمْربَّلة»431
نهاية يف قلعة وهي «بُبَشرت»،432 قلعة منها الشمال ويف كثرية، تني وأشجار عمارات

صعب. طريق عىل إليها والصعود والتحصني، االمتناع
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النواحي تلك يف حوارض هي التي املانعة الحصون من وقرطبة مالقة بني ما وأما
أرشذونة وكانت ميًال. ٣٥ مالقة وبني وبينها و«أنتقرية»434، «أرشذونة»433 مدينة فمنها
أبي ابن دولة بعد باألندلس. الثوار زمان يف الفتن أخلتهما مدينتني وأنتقرية هذه
حصن وهو ميًال ٢٠ «أِرش»435 حصن إىل أرشذونة ومن أمية. بني لدولة القائم عامر
ميًال، ١٨ باُغه436 إىل ومنه مشهورة، سوق وله آهل، العمارة كثري حصني، حسن
بلدها، يشق واملاء مياهها، لكثرة الحسن، غاية يف لكنها القدر، صغرية مدينة وباُغه
نهاية يف وهي عليه، مزيد ال ما واألشجار الكروم من ولها املدينة، داخل األرحاء وعليه
مرحلة وبينها «بالقبذاق»437 املسمى الحصن املرشق جهة يف ويليها والرخاء. الخصب
وبه الغرب، جهة إىل ينظر جبل سفح يف وهو عامر، كبري القبذاق وحصن خفيفة،
أعىل يف كبري حصن وبيّانة صغرية، مرحلة «بيّانة»438 حصن إىل ومنه مشهورة، سوق
ومن والشعري. الحنطة مزارع ولها الكثرية، الزيتون أشجار بها حّفت قد تراب، كدية
املكان، حصني كاملدينة كبري قربة وحصن خفيفة. مرحلة «قربة»439 إىل بيانة حصن
قرطبة مدينة إىل ومنه ومزارع. وعمارات وطيئة أرض متصل عىل وهو البنيان، وثيق
ولها اليهود، مدينة وهي «اليسانة»440 مدينة وغرب جنوب بني به ويتصل ميًال، ٤٠
سور، الربض عىل وليس الجامع، املسجد وبه اليهود، وبعض املسلمون يسكنه ربض
القعر عميق حفري ناحية كل من بها ويطوف حصني، بسور متحّصنة مدينة واملدينة
يداخلهم وال املدينة، بجوف يسكنون واليهود الحفري، مأل قد مياهها وفائض والرسوب،
املسلمني، بالد بسائر الذين اليهود من غنى أكثر مياسري، أغنياء وأهلها البتة مسلم فيها
وييل ميًال، ٤٠ قرطبة مدينة إىل اليسانة ومن مضّدهم. من وتحّصن تحّذر بها ولليهود
وهي «ُمنُّرتك»442 وحصن 441Aguilar De La Frontera «بُالي» حصن الحصون هذه
قرطبة مدينة إىل بُالي حصن ومن األمويني، أيام من الرببر يسكنها حصون ذاتها يف
منه واملاء َمَدَرة، عىل حصن وهو ياله» «شنت443 حصن بُالي من وبالقرب ميًال، ٢٠
٢٣ قرطبة إىل ياله شنت حصن ومن ميًال. ١٥ الغرب يف أستجة444 إىل ومنه بعيد.
قنطرة ولها حسنة مدينة وهي شنيل املسمى أغرناطة نهر عىل أستجة ومدينة ميًال.
بساتني ولها قائمة، ومتاجر عامرة، أسواق وبها املنجور، الصخر من البناء عجيبة
جهة يف أستجة ومن ميًال ٣٥ قرطبة إىل أستجة ومن زاهية. وحدائق ملتّفة، وجنات
الساكن كثري ممّدن حصن أشونة وحصن يوم. نصف أشونة445 حصن إىل الجنوب
حصانة له عامر، كبري حصن Belicena بلشانة ومدينة Belicena «بَلشانة» إىل ومنه
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ميًال، ٤٥ Carmona َقْرُمونة مدينة إىل أستجة ومن الزيتون. شجر به يحيط ووثاقة.
ولم الربابر، بأيدي سلف فيما وكانت أشبيلية سور سورها يضاهي كبرية مدينة وهي
فحص عىل وهي منيع، حصني جبل رأس عىل حصينة وهي نفاق، أهل أبًدا أهلها يزل
١٨ أشبيلية إىل الغرب يف ومنه والشعري الحنطة يف اإلصابة كثري الزراعات، جيد ممتد،
كورة من Jerej رشيش إىل َقْرمونة مدينة ومن سبق. فيما أشبيلية ذكرنا وقد ميًال،
جًدا. كبريتان مرحلتان رشيش إىل أشبيلية مدينة من وكذلك مراحل. ٣ Sidonia شذونة
بها أطافت وقد الجهات، حسنة الجنات، رة مسوَّ حصينة متوسطة رشيش ومدينة
ومن موافقة وأسعارها ممكنة، بها والحنطة والتني، الزيتون وشجر الكثرية، الكروم
ومن أميال، ٦ القناطر إىل رشيش فمن ميًال ١٢ Cadix قادس جزيرة إىل رشيش
مراحل ٣ قرطبة إىل ذكرها املتقدم أشبيلية ومن أميال، ٦ قادس جزيرة إىل القناطر
الوادي، وطريق Lora «لورة» وطريق Az-Zanbadjar «الزنبجيار» طريق طرق ٣ ولها
قرمونة ومن مرحلة. قرمونة إىل أشبيلية من وهي ذكرناها، فقد الزَّنْبجيار طريق فأما
إىل أشبيلية فمن لورة طريق وأما مرحلة. قرطبة إىل أستجة ومن مرحلة. أستجة إىل
املنزل، وبه Coléa «القليعة» حصن إىل ثم Marlich «مرلش» إىل ثم Aban «أبان» منزل
الشمال عىل Cantillanna قطنيانه حصن تبرص القليعة إىل مرلش من مسريك وعند
إىل القليعة حصن ومن املركب، يف إليها يجاز الكبري، النهر ضفة وهي القليعة واملنزل
املار يمني وعىل سهم، رمية نحو الطريق عن يبعد وهو لورة، حصن إىل الغريان446
عىل ويقابلها «صدف»447 قرية إىل لورة ومن الكبري، النهر ضفة عىل عامر، كبري حصن
وهي ِفيََلة» «شنت448 تسمى متحصنة وقلعة منيع، حصن عال جبل عىل السالك يسار

الزمان. قديم من للرببر معقل
مدينة نهر وهو ملبال نهر عىل وهي «ملبال»449 قلعة إىل صدف ومن
القنطرة ومن ميًال. ١٢ فرنُجلوش مدينة إىل القنطرة هذه ومن «فرنجلوش»450
ومنها الكبري، بالنهر املسمى قرطبة نهر عىل كبرية قرية وهي «ُشوِشبيل»451 قرية إىل
ثم امُلَدّور، حصن إىل الخنادق إىل مراد حصن ومن املنزل، وبه ُمراد»452 «حصن إىل
هذا عىل ميًال ٨٠ وقرطبة أشبيلية وبني املنزل، وهي قرطبة، إىل ثم السواني453 إىل
حصينة مدينة وهي ميًال، ١٢ فرنجولش إىل ذكرناه الذي املدور حصن ومن الطريق،
يعرف بموضع الفضة، معادن منها مقربة عىل ولها واألشجار، الكروم كثرية منيعة،
جليل، حصن الحصن وهذا ميًال، ١٦ الحديد «قسنطينة»454 حصن إىل ومنها باملرج،

83



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

إىل يتجهز ومنه وكثرته، طيبه عىل املتفق الطيب الحديد معادن وبجباله آهل، عامر
الجليل الرفيع للرخام مقطع وبه «ِفّريش»455 حصن منه وبقرب األندلس، أقطار جميع
وأشده ديباًجا، وأحسنه بياًضا الرخام أجل الِفّرييش والرخام إليه، املنسوب الخطري،
إىل املسري شاء ومن خفاف، مراحل ٣ العيون»456 «جبل إىل الحصن هذا ومن صالبة،
إىل «الذّرادة»، أرحاء إىل النهر يف صاعًدا وسار املراكب، ركب إشبيلية من أيًضا قرطبة
«شوشبيل»، إىل «الجرف»، حصن إىل «لورة»، إىل «قطنيانة»، إىل «ابان»، منزل عطف
«ناصح»457 أرحاء إىل الرمان»، «وادي إىل «املدور»، حصن إىل «ملبال»، نهر موقع إىل

اإلسالمية. الخالفة ودار مدنها، وأم األندلس، بالد قاعدة قرطبة ومدينة قرطبة، إىل
تسرت، أن من أظهر ومناقبهم تذكر، أن من وأشهر أكثر قرطبة أهل وفضائل
بصحة ذُكروا العباد، وأعيان البالد، أعالم هم بل والبهاء، السناء يف االنتهاء، وإليهم
املجالس يف الهمة وعلو واملراكب، املالبس يف الزي وحسن املكسب، وطيب املذهب،
الطرائق، وحميد الخالئق، جميل مع واملشارب، املطاعم يف التخصص وجميل واملراتب،
أموال لهم مياسري، وتّجارها الفضالء، وسادات العلماء، أعالم من قط قرطبة تخُل ولم
يتلو خمس، مدن ذاتها يف وهي عليّة، وهم سنية، مراكب ولهم واسعة، وأحوال كثرية،
األسواق من يكفيها ما مدينة كل ويف حاجز، سور واملدينة، املدينة بني بعًضا، بعضها
أميال، ٣ رشقيّها إىل غربيّها من طولها ويف الصناعات، وسائر والحمامات والفنادق
جبل سفح يف وهي واحد. ميل بشمالها اليهود باب إىل القنطرة باب من عرضها وكذلك

القنطرة. باب فيها التي هي الوسطى ومدينتها العروس، جبل يسمى عليها مطل
وطوًال وتنميًقا، بنية مثله، املسلمني بمساجد ليس الذي الجامع، املسجد وفيها
ُمَسّقف ونصفه باًعا،458 ٨٠ وعرضه مرسلة، باع مائة الجامع هذا وطول وعرًضا،
سواري أعني السواري، من وفيه قوًسا، ١٩ ُمَسّقِفِه قّيس وعدد للهواء، صحن ونصفه
وما الكربى القبة سواري مع وكباًرا، صغاًرا ِقبلته، وسواري أعمدته، بني ُمَسّقفه،
مصباح، ألف تحمل منها واحدة أكربها للوقيد، ثَُريّا ١١٣ وفيه سارية. ألف فيها:
وجميع سقفه، جوائز يف مسّمرة خشب سماوات كله وسقفه مصباًحا. ١٢ تحمل وأقّلها
منه الجائزة حد ارتفاع الطرطويش،459 الصنوبر عيدان من الجامع املسجد هذا خشب
وبني شربًا، ٣٧ منها جائزة كل طول يف أصابع، ثالثة إال شرب عرض يف وافر، شرب
رضوب فيها مسطحة، كلها هي ذكرناها التي والسماوات جائزة. ِغَلظ والجائزة الجائزة
الدوائر وصنع الفّص صنع وهي واملوّربى! املسّدسة الرضوب من املنشأة الصنائع
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قد صنائع من فيه بما ُمكتٍَف منها سماء كل بل بعًضا، بعضها يشبه ال واملداهن،
والزرقة االسفيذاجي، والبياض الزنجفرية، الحمرة بأنواع تلوينها وأبدع ترتيبها، أحكم
العيون، تروق النفيس، والتكحيل الزنجارية، والخرضة الباروقي، والزرقون الالزوردية،
بالطة كل وسعة وتقسيمها. ألوانها ومختلفات ترسيمها، بإتقان النفوس، وتستميل
عمود ولكل شربًا، ١٥ والعمود العمود وبني شربًا، ٣٣ مسّقفه بالطات من أعني منها،
قّيس الرأس أعىل عىل والعمود العمود بني عقد وقد رخام. وقاعدة رخام رأس منها
منها الكل جّصص وقد متقنة. املنجور الحجر من عمد عىل أُخر، قّيس فوقها غريبة،
الفسفس صناعات رضوب بينها ناتئة، مستديرة نحور عليها وركبت والجيّار، بالجّص

القرآن. آيات مكتوب فيه خشب إزار منها سماء كل وتحت باملغرة.

ب.م. ٧١٢ سنة جدرانها يتسلقون وهم قرطبة حصار يف العرب عساكر

العقول يبهر إتقان وفيها وصفها، الواصفني يُعجز قبلة الجامع املسجد ولهذا
القسطنطينية صاحب بعث مما واملّلون، املذهب الفسيفساء من ذلك وكل تنميُقها
وجه أعني الوجه، هذا وعىل األموي. هللا لدين بالنارص املعروف الرحمن عبد إىل العظمى
هذه وكل قامة، من أشف منها قوس كل وطول عمد، عىل قائمة قيس سبع املحراب،
تكوينها ودقيق أعمالها، بغريب والروم املسلمني أعيت وقد القرط صنعة مزّججة القّيس
يف املذهب، الفسيفساء من بحرين بني مسجونان كتابان الكل أعىل وعىل ووضعها.
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مسجونان األولني مثل كتابان ذكرناها التي القيس هذه وتحت الالزوردي الزجاج أرض
التزيني من كثرية أنواع املحراب وجه وعىل الالزورد، أرض يف املذهب بالفسيفساء
تقّوم ال الزورديان واثنان أخرضان، اثنان أعمدة ٤ املحراب عضادتي ويف والنقش،
بأبدع منمقة محفورة مشبوكة واحدة قطعة رخام خّصة املحراب رأس وعىل بمال.
حظرية به استدار مما املحراب وجه وعىل األلوان وسائر والالزورد الذهب من التنميق

غريبة. كل النقش أنواع من بها خشب
آبنوس خشب صنعة مثله األرض بمعمور ليس الذي املنرب املحراب يمني ومع
٧ ونقشه نجارته يف صنع أنه أمية بني تواريخ كتب يف ويحكى املجمر، وعود وبقس
يف منهم صانع ولكل ترصًفا، يخدمهم من غري رجال، ستة صناعه عدد وكان سنني،
وفضة ذهب وطشوت ُعدد فيه بيت املحراب شمال وعن محمدي. مثقال نصف اليوم
مصحف املخزن هذا ففي ذلك ومع املعظم. رمضان ٢٧ ليلة يف الشمع لوقيد ومسك
املصحف وهو عفان، بن عثمان مصحف من أوراق أربع فيه لثقله، رجالن يرفعه
صبيحة يف يخرج املصحف وهذا دمه، من نقط وفيه عنه، هللا ريض بيمينه خطه الذي
بشمعة، ثالث رجل وأمامهم املسجد. َقَوَمة من رجالن إخراجه ويتوىل جمعة، يوم كل
وأعجبه، وأدقه النقش من يكون ما بأغرب منقوش الصنعة، بديع غشاء وللمصحف
إىل يرد ثم منه حزب نصف قراءة اإلمام ويتوىل عليه يوضع كريس املصىل بموضع وله

موضعه.
ساباط يف الجامع حائطي بني القرص إىل يفيض باب واملنرب املحراب يمني وعن
جهة من تنغلق و٤ القرص، جهة من تنغلق ٤ منها أبواب ٨ الساباط هذا ويف متصل،
كل ويف النحاس، وكواكب النحاس بصفائح مصفحة بابًا عرشون الجامع ولهذا الجامع.
من رضوب الحائط يف منها باب كل وجه وعىل اإلتقان، من نهاية يف حلقتان منها باب
الصناعات من مختلفة وأجناًسا شتى، أنواًعا املحكوك، األحمر اآلجر من املتخذ الفص
إىل ودخوله الضوء لتمدد أعاله يف بالجامع استدار وفيما البُزاة. وصدور والرتييش
٤ غلظ يف أشبار ٤ سعة يف قامة، قدر منها متكأ كل طول رخام، متكآت املسّقف

بعًضا. بعضها يشبه ال منفوذة مخّرمة ومثمنة، مسّدسة ُصنُع وكلها أصابع.
الرائقة األعمال الجليلة الصنعة الغريبة الصومعة الشمالية الجهة يف وللجامع
إىل ذراًعا ٨٠ منها الرشايش460 بالذراع ذراع مائة الهواء يف ارتفاعها التي األشكال
إىل ويصعد ذراًعا ٢٠ أعالها إىل هناك ومن بقدميه، املؤذن عليه يقف الذي املوضع
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إذا الرشقي الجانب من والثاني الغربي الجانب من أحدهما بدرجني املنارة هذه أعىل
الصومعة هذه ووجه أعالها. وصال إذا إال يجتمعان ال الصومعة أسفل الصاعدان افرتق
مثّمنة صنع الصومعة أعىل إىل األرض وجه من منقوش الّلّكي، بالكّذان مبّطن كله
من الدائرة األربعة وباألوجه وامللون، والكتابة والتزويق الصنع من أنواع عىل تحتوي
العمد من الصومعة يف والذي الحسن. الرخام عمد عىل دائرة قيس من صفان الصومعة
أربعة له بيت الصومعة أعىل ويف وكبري. صغري بني عمود ٣٠٠ وخارجها داخلها بني
التي القبة عىل الصومعة أعىل ويف توال. عىل مؤذنان ليلة كل فيه يبيت مغلقة، أبواب
من الكبرية تسع سوسنية، وأوراق فضة، من وتفاحتان ذهب، تفاحات ثالث البيت عىل
يف ينظر قائم وعليهم رجًال ٦٠ كله الجامع ويخدم الزيت. من رطًال ٦٠ التفاحات
بعد يسجد بل السالم، قبل لسهوه يسجد ال أمامه سها متى الجامع وهذا أمورهم،

السالم.
حلول وغرّيها الفتنة، رحى طحنتها الكتاب هذا تأليفنا حني يف قرطبة ومدينة
الخلق إال اآلن منهم بها يبق فلم أهلها، عىل الشدائد اتصال مع واألحداث، املصائب

األندلس. بالد يف منها اسًما أكرب بلد وال اليسري،
١٧ قسيّها وعدد وإتقانها، بنائها يف فخًرا القناطر علت التي القنطرة ولقرطبة
ظهرها وسعة شربًا، ٥٠ ذلك مثل القوس وسعة شربًا، ٥٠ والقوس القوس بني قوًسا
من القنطرة وارتفاع القامة. تسرت جهة كل من ستائر ولها شربًا. ٣٠ عليه املعبور
املاء يصل السيل كان وإذا ذراًعا، ٣٠ املاء جفوف أيام يف املاء وجه إىل امليش موضع
األحجار من مصنوع سد رصيف الوادي يعرتض القنطرة وتحت حلوقها. نحو إىل منها
بيت كل يف أرحاء، بيوت ثالثة السد هذا وعىل الرخام. من الجاشية461 والعمد القبطية

مطاحن.462 أربع منها
ُخْربًا. بها يحاط أن من أكثر وشماختها املدينة هذه ومحاسن

ورسوم بأسوارها الذات قائمة وهي أميال، ٥ الزهراء مدينة إىل قرطبة مدينة ومن
مدينة ذاتها يف وهي قليلون، وهم وذراريهم، بأهليهم سكان قوم وفيها قصورها،
األوسط، الجزء عىل يوازي األعىل الثلث سطح مدينة، فوق مدينة البنية، مدرجة عظيمة
الجزء فكان سور. له منها ثلث وكل األسفل، الجزء عىل يوازي األوسط الثلث وسطح
وروضات بساتني األوسط والجزء صفاتها. عن الوصف يقرص قصوًرا منها األعىل

الذهاب. حال يف خراب اآلن وهي والجامع. الديار فيه الثالث والجزء
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قرطبة ومن ميًال. ٨٠ أشبيلية إىل قرطبة ومن أيام. ٨ املْرية إىل قرطبة مدينة ومن
قرطبة من سار أرادها فمن مراحل، ٩ طليطلة إىل قرطبة ومن ميل. ١٠٠ مالقة إىل
«ثم أميال ٦ البقر464 دار إىل ومنها ميًال. ١١ «أرلش»463 عقبة إىل الشمال جهة يف
الحصانة، شامخ العمارة، كثري حسن «بطروش» وحصن ميًال. ٤٠ بطروش»465 إىل
الذي البلوط شجر وسهولهم بجبالهم ويحيط أعدائهم، مكافحة عىل وحزم جالدة ألهله
اهتمام لهم الحصن هذا أهل أن وذلك األرض، وجه عىل بلوط كل طعم طعمه فاق
إىل بطروش حصن ومن واملجاعة. الشدة سني يف وغياث غلة لهم ألنه وخدمته، بحفظه
نجدة أهله ويف جليل، ومعقل حصني، حصن غافق وحصن أميال، ٧ «غافق»466 حصن
إخراجهم يف بهم فيكتفون الروم رسايا إليهم ترسي ما وكثريًا وعزم، وجالدة وحزم،
فيناحرون467 وبسالتهم بأسهم يعلمون والروم منهم، غنائمهم وإنقاذ أرضهم، عن
البقر دار إىل ثم مرحلة، «عافور»468 جبل إىل غافق قلعة ومن عنهم. ويتحامون أرضهم
الطريق وكذلك ذكرها. سبق وقد حسنة، قلعة وهي «رباح»،469 قلعة إىل ثم مرحلة،
إىل ومنها مرحلة، ذكرها املتقدم البقر دار إىل قرطبة من بطليوس.. إىل قرطبة من
وهو تراب، سور عليه حصن وزواغة مرحلة، «زواغة» إىل ثم مرحلة، «ِبندر»470 حصن
مرحلة، «الحنش»472 حصن إىل ومنه مرحلة، «أثنه»471 نهر إىل ومنه تراب، كدية عىل
ومنه األفنية. حامي البنية، شاهق الغلوة مطل الذروة، شامخ منيع الحنش وحصن
إىل قرطبة من فذلك خفيفة. مرحلة بطليوس إىل ثم لطيفة، مرحلة ماردة مدينة إىل
به الذي الحصن وهو مرحلة، «ابال» حصن إىل قرطبة وبشمال مراحل. ٧ بطليوس،
هذا أن وذلك األرض، أقطار جميع إىل والزنجفر بالزيبق يتجّهز ومنه الزيبق، معدن
الحطب لقطع وقوم الحجر، وقطع فيه للنزول فقوم رجل، ألف من أزيد يخدمه املعدن
والحرق. األفران لشأن وقوم وتصعيده، الزيبق لسبك أواني لعمل وقوم املعدن، لحرق
من نحو أسفله إىل األرض وجه من أن فأُخربت املعدن هذا رأيت وقد املؤلف: قال
وبني ميل. مائة وهي مراحل ٤ أغرناطة إىل قرطبة ومن قامة.473 وخمسني قامة مائتي

مرحلتان. وهي ميًال ٥٠ وجيّان أغرناطة
حيث وآخره الغرب، من فمبدأه األندلس، بالد جنوب عليه الذي الشام بحر وأما
مالقة مدينة أن وذلك فمختلفة، عروضه فأما مجرى. ٣٦ بينهما ما ومسافة أنطاكية،
واحد يوم مجرى البحر عرض وبينهما و«قادس» «املزّمة» األخرى الضفة من يقابلها
البحر وعرض «ُهنني» األخرى الضفة يف يوازيها «املريّة» وكذلك املعتدلة. الطيبة بالريح
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وبينهما «تَنس» األخرى الضفة من يقابلها «دانية» مدينة أيًضا وكذلك مجريان. بينهما
٤ وبينهما «بّجانة» األوسط الغرب عدوة من تقابلها برشلونة مدينة وكذلك مجاٍر. ٣

ميل. مائة واملجرى البحر، عرض يف مجار
مدينة وبها واألعناب، الكروم كثرية حسنة جزيرة فإنها «يابسة» جزيرة وأما
رشقي ويف مجرى. وبينهما دانية، مدينة إليها بّر وأقرب متحّرضة، صغرية حسنة
وحارس مالك لها كبرية، مدينة وبها مجرى، وبينهما ميّورقة،474 جزيرة يابسة جزيرة
مدينة تقابل مينورقة جزيرة أيًضا منها وبالرشقّي وأموال، وأسلحة وعدد رجال ذو
أردنا ما فهذا مجار. ٤ رسدانية جزيرة إىل مينورقة ومن مجرى، وبينهما برشلونة،

ذكره.

الهمداني يعقوب بن أحمد بن الحسن محمد أبو األندلس: إقليم عن قاله ما (4)
العرب» جزيرة «صفة كتابه يف

اإلقليم يف األندلس فذكر بها، يقولون األولون الجغرافيون كان التي السبعة األقاليم ذكر
إىل الحجاز، أرض ييل مما الحبشة، أرض منتهى حده الثالث اإلقليم فقال: الثالث
البحر وسط إىل الشام وبني مرص أرض بني الذي البحر إىل الشام، أقىص إىل نصيبني،

املغرب. ييل مما األندلس ييل الذي
اليونانيني وقدماء بطليموس فأما فقال: لبطليموس األقاليم قسمة معرفة ذكر ثم
متجاورة املغرب، إىل املرشق من طرائق إال تكون ال وجبّلتها األقاليم طباع أن رأوا فإنهم
وهو درجة، خمسني الشمايل، القطب يقع حيث إىل االستواء خط من بعض، إىل بعضها
وساعات منها إقليم كل عرض قانونه يف حد وقد وكرس، جزءين وزيادة امليل ضعف
األول اإلقليم وسط فجعل عنه، نقل من بقول طرفيه، دون وسطه عىل األطول، نهاره
وخمًسا، وربًعا جزءًا عرش ستة العرض وجعل اليمن، أرض من بمأرب سبأ مدينة
ثالثة وهو امليل، منتهى الثاني اإلقليم وعرض سواء، عرش ثالثة األطول نهاره وساعات
والثالث ونصف، عرشة ثالث األطول نهاره وساعات أسداس، وخمسة جزءًا وعرشون
عرشة، أربع وساعاته جزء، وخمس وسدس جزءًا ثالثون وعرضه إسكندرية، إقليم
أربع األطول نهاره وساعات وعرش، جزءًا وثالثون ستة وعرضه بابل، إقليم والرابع
ساعة، عرش وثلث أعشار، وتسعة جزءًا، أربعون عرضه الخامس واإلقليم ونصف. عرشة
ونصف جزءًا وأربعون خمسة عرضه السادس واإلقليم ساعة عرشة خمس وساعاته
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السابع واإلقليم ونصف، ساعة عرشة خمس األطول نهاره وساعات عرش، وسدس
ساعة. عرشة ست األطول ونهاره عرش، وثلث ونصف جزءًا وأربعون ثمانية عرضه
اإلقليم إن فقال: املشهورة البالد من عليه تشتمل ما وبعض وأدانيها أقاصيها حّد وقد
األطول نهارها يكون التي املواضع عىل املغرب إىل املرشق من وسطه عىل يمر األول
أرباع وثالثة ساعة عرشة اثنتي األطول نهاره يكون حيث وابتداؤه ذكرناه ما وعرضها
عرشة ثالث األطول نهاره يكون حيث وانتهاؤه ونصف. جزءًا عرش اثنا وعرضه ساعة،
يف كان وما سبأ، مدينة اإلقليم هذا ووسط وربًعا، جزءًا عرشين وعرضه وربًعا ساعة

الخ. الصني بالد أقايص من املرشق من وابتداؤه األرض، مواضع من عرضها مثل
إىل املرشق من وسطه عىل الرابع اإلقليم ويمر قال: الرابع اإلقليم إىل وصل وملا
من وابتداؤه ذكرناه، قد ما وعرضها األطول نهارها يكون التي املواضع عىل املغرب
األطول نهاره يكون حني إىل وعرضه الثالث، اإلقليم ساعات إليه انتهت الذي املوضع
اإلقليم هذا ووسط درجة. وثالثني ثمانيًا وعرضه ساعة، أرباع وثالثة ساعة عرشة أربع
وتبّت الصني أرض آخر املرشق من وابتداؤه مواضع، من أصبهان مدينة بالتقريب
الشام وبحر الثغور، وبعض الشام، وشمال املوصل وأرض والجبال وخراسان وبلخ
املظلم. البحر دون من املغرب حد إىل ينتهي أن إىل طنجة، وبالد قربص، وجزيرة
نهارها يكون التي املواضع عىل املغرب إىل املرشق من وسطه عىل الخامس اإلقليم ويمر
اإلقليم عرض إليه انتهى الذي املوضع من وابتداؤه ذكره. قدمنا ما وعرضها األطول
ثالث وعرضه وربًعا ساعة عرشة خمس األطول نهاره يكون حيث إىل ساعاته الرابع،
عرضها مثل يف كان وما َمْرو، مدينة بالتقريب اإلقليم هذا ووسط درجة، وأربعون
وأذريبجان خراسان وشمال الرتك بالد داخل املرشق من فابتداؤه األرض. مواضع من
حد إىل ينتهي أن إىل واألندلس الشمالية الشام بحر وسواحل الروم وبالد أرمينية وكور

املظلم. البحر دون من املغرب
املثلثات، وهي أقسام، بأربعة الربوج دائرة انقسمت ملا قوله: بطليموس عن نقل ثم
واألرض النار هي التي األربع، الطبائع من طبيعة عىل أبراج، ثالثة منها قسم كل ألن
من قسم إىل منسوب منها قسم كل أقسام، بأربعة األرض عامر انقسم واملاء، والهواء
يقول) أن (إىل طبيعته قدر عىل به أحاط ما بطبع محيط كل ألن الطباع، يف املثلثات
يف متساوية أرباع أربعة إىل ينقسم سكناها موضع كان كذلك، األشياء هذه كانت فلما
— أوروبا بها يريد — «أوروفة» إىل املنسوب الربع ذكر عىل أتى ثم للمثلثات، العدد
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برطانية وبالد الصقالبة بالد أهل هي األجزاء هذه يف تسكن التي الكلية األمم إن فقال:
وسبانية وقلطيقة وطورينية وأبولية وغالية وإيطالية وباسرتانية وجرمانية وغاالطية
أكثر يف البلدان، هذه أهل يكون أن يجب البلدان: هذه أهل طبائع عن قال) أن (إىل
خاضعني، غري تدبريه، يف تشرتك التي الكواكب وبسبب املثلث، هذا رئاسة بسبب األمر،
وملا الهمم، كبار ونظافة، سياسة أصحاب محاربني، والتعب، والسالح للحرية محبني
وكانت العشيّات، إىل املنسوبة الحال يف كانا إذا فيهم، مشرتكني واملريخ املشرتي كان
يكون أال األمم لهذه عرض مؤنثة، واملتأخرة مذكرة، املثلث هذا من املتقدمة األجزاء
يريد — أبولية وبالد منها إيطالية بالد وأما يقول): أن (إىل النساء أمر يف غرية لهم
األسد تشاكل فإنها صقيلية، وبالد — ووسطها فرنسا جنوبي — غالية وبالد — نابويل
وأصحاب املعروف، اصطناع وأصحاب سياسة، أصحاب سكانها صار ولذلك والشمس
وهم Celtes السلتيني بالد بها يريد — قالتقي وبالد منها طورينية بالد وأما مؤاساة.
واملشرتي الرامي تشاكل فإنها سبانية، وبالد — واأليبرييني الغاليني تجاور كانت أمة

انتهى. النظافة. محبي القلوب سليمي سكانها صار ولذلك
وأما أسبانية، عن وحكمائهم العرب جغرايف من الهمداني كتاب يف جاء ما هذا
القلودي بطليموس عن الهمداني نقله وما األرض، سكان طباع يف الكواكب تأثري قضية
سيما ال عنها، الناس عدل التي البالية، النظريات من اليوم معدود فهو الباب هذا من

بصحتها. نحكم حتى غالبة وال مطردة نراها ال أننا

بالد عن الطيب نفح كتاب صاحب املقري: أحمد العباس أبو ذكره ما (5)
الجغرافية الجهة األندلسمن

املحققون عليها يعول التي املراجع أعظم من الطيب نفح يزال ال أنه هللا أعزك اعلم
ومسائل، مباحث من فاته وما ومغامز، مآخذ من عليه ما كل برغم األندلس، أخبار يف
الرشق يف وشافه عليها، االطالع لغريه يتيرس لم كثرية بكتب اتصل صاحبه ألن وذلك
األندلس، بأخبار مولًعا نفسه املقري وكان وحارضهم، الِجّلة من كبريًا عدًدا والغرب
أقوال من سيما وال شعرائها، ونظم علمائها، وكالم أنبائها، من حافًظا فيها متخصًصا
وملا املعجزات، من يكون يكاد بما الشهري األحمر بني وزير الخطيب، بن الدين لسان
وزار مرات، خمس الحرام البيت وحج املغرب، علماء كأكثر املرشق، إىل رحل قد كان
بمجامع أخذت التي الشام دمشق إىل طوافه يف انتهى املقدس، والبيت املنورة، املدينة
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ورساتها، وأدبائها الشام علماء من بكثري وتعرف التسيار، عصا بها فألقى فؤاده،
عىل أوًال فأرادوه املالزم، قلبه وغرام الدائم، لسانه ملهج أمامهم األندلس ذكر فكان
ذلك، عىل عزيمته فصحت الخطيب، بن الدين لسان عن مرويّاته يتضمن كتاب تأليف
أفضل صاحبها عىل النبوية، للهجرة وألف وثالثني تسع سنة الكتاب هذا بكتابة وبدأ
يقترص وال املوضوع، يف يتوسع أن له بدا به بدأ ما بعد أنه إالّ التحية. وأزكى الصالة
يف الطيب «َعرف سّماه التأليف بهذا رشع عندما فكان وحده الدين لسان أخبار عىل
كتابه فسمى عاد املوضوع يف التوسع أجمع ملا ثم الخطيب» ابن بالوزير التعريف
الخطيب» بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب، األندلس غصن من الطيب، «بنفح
من للقارئ ألذ اسم يوجد أظنه وال ملعناه، موافق ولفظ بمسماه الئق اسم لعمري وهو
ومزايا الرطيب» األندلس «غصن قوله بني ظاهرة املالبسة أن كما الطيب» «نفح اسم
اتصفت وما ورياحينها، فواكهها ووفرة وبساتينها جناتها كثرة يف الطبيعية األندلس
الدين للسان كان وملا السماء، خري إىل األرض زكاء من وجمعته والنماء، الخصب من به
يكن لم املحكية، واألصوات املروية، اآلثار يف الكربى الحصة الكتاب هذا يف الخطيب بن
كان وقد هذا بالتأليف. املقصود هو األصل يف كان وقد فيه اسمه يجعل أن العجب من

ييل: ما املقدمة يف عنه قال ولذلك بالشام، مقيًما كان حينما للنفح املقري تأليف

السديدة، الطريق إىل ملتأمله هادية عديدة، وجوه من تعلق بالشام وله
مر عىل وجعلها مآثرهم، هللا أبقى الشام، أهل لتأليفه الداعي أن أولها:

مديدة. الزمان
الحديدة. والنجدة الشوكة ذوو الشام، أهل هم لألندلس الفاتحني أن ثانيها:
وطنًا باألندلس اتخذوا الذين الشام عرب من األندلس أهل غالب أن ثالثها:

جديدة. وحرضة مستأنًفا
يف بها لشبهها باسمها، وسموها دمشق، أهل بها نزل غرناطة أن ورابعها:

الفيحاء. والغوطة والزهر، والدوح والنهر، القرص
شديدة. العرى قوية مناسبة وهذه

أخريات يف السجع عىل الثائرين بعض يعجب ال مما هذا املقري كالم يكون قد
عىل الفئة هذه ثورة فإن ولذلك خطري، ترصيح وفيه كبري، معنى ذو ولكنه األيام هذه
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وطننا عىل يعود كالم نقل يف رغبتنا حد من تقل أن شأنها من ليس والفاصلة، السجع،
املقري أحمد العباس كأبي كبري، ثقة لغريه يوفره لم الفخر من كهذا بشقص الشامي
الحجة؟! هو يكون من شعري فياليت األندلس أخبار يف حجة هو يكن لم إن املغربي،

وحركاتها. وحروفها وفواصلها بأسجاعها نصوص من ونقلة عنه، رواة فنحن
وكاد فيه، قيل وقد تاريخ، كتاب منه أكثر أدب، كتاب هو الطيب» «نفح إن نعم
وزيرها وذكر الرطيب األندلس غصن من الطيب «نفح إنه السائرة: باألمثال يلحق
يزال ال الوقت هذا إىل ولكنه بأديب» فليس يقرأه لم الذي الخطيب، بن الدين لسان
يف أو األدب يف أو الجغرافية يف أو التاريخ يف سواء األندلس آثار عن املنقبني عمدة
عليه نقمت ما برغم منابعه من أستقي أنا أزال وال منها، فاته ما كل برغم املحارضة
Dernier رساج» بني «آخر عىل ذيًال حررته الذي األندلس» تاريخ «مخترص كتابي يف
وقد الشهري، اإلفرنيس الكاتب بريان شاتو قلم من التي الرواية Des Abencerrage

.١٣١٥ سنة ونرشتهما لألندلس بتاريخ وأردفتها العربية إىل ترجمتها
صفحة عن بالحرف منقول وهو سنة، ٤٠ من قلته كنت ما هنا أعيد أن فيناسب
(تحت هذا وهو املنار بمطبعة الثانية طبعته الكتاب، ذلك من و٦٣ و٦٢ و٦١ ٦٠

«تمهيد». عنوان)
أمران: الرواية هذه تذييل إىل حداني إنما

املطالعة. لذة بدونه تُفقد بما املواقع، ومعرفة الحوادث فهم عىل القارئ إعانة األول:
قدها، من يطيل بذيل إردافها فآثرت الرواية، جرم اختصار من رأيته ما والثاني:
فكاهة يقّرص ال ما التاريخية الوقائع حقائق من فيه ويكون حجمها، يف ويزيد
طاووًسا، تكون أن نرج لم وإن ذيّاًال، روايتنا فجاءت الغرامية، الرواية موهوم عن
طواًال. أذنابًا القصص واتخذت أذياًال، الروايات فيها جّرت مرة أول هذه وليست

مساق إليه اضطر ما إال اإلجمايل األندلس تاريخ استقصاء الذيل بهذا أقصد وما
فيه وطال التأليف، فيه كثر فيما التأليف يحبون ال ممن نشأتي منذ كنت فقد الكالم.
وأخبار براعة. كل من خلًوا وأراه لصدى، إعادة أو لسابق، تكراًرا أعده كأنما املقال
التأليف يكون ال بما األدباء عند ومعروفة وغربًا، رشًقا التواريخ يف مستفيضة األندلس
البحث، وعز الكالم فيه ندر ما يف اإلنشاء يستحب وإنما الكتب. عدد يف زيادة سوى فيه
ولم طالوة، ذي جديد عىل منه سقطت الخاصة، بل العامة، قرأته فإذا األعالم وطمست
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ال التي القواعد كتب مدارسة األخرى بعد املرة مطالعته تداولها لعدم النفوس، تسأمه
تتغري.

نحسبها نزال ال التي — البالد هذه تاريخ من البحث إىل عوًزا األقسام فأشد
األخري، القسم هو إنما — فيها العرب أيام من كان ما أيامها أحسن لكون عربية
بالد من الخروج وعرص الجالء، بدور تعلق ما التدوين إىل أخبارها من طائفة وأحوج
أضخم هو الذي الكبري الحادث هذا ألن وذلك سنة، ثمانمائة فيها الضيافة مدة كانت
العلم زمن مرور وبعد العربية، القرائح من خمول حني عىل وقع اإلسالم يف الحوادث
وعقم املتوقدة، باألدمغة البالد إقحاط ولدى بالضاد، الناطقني معرش عند والفلسفة
لو ليفوته يكن لم ما فيه والكتابة التأليف من فاته بحيث املولدة، الرؤوس عن األمة

عروس. بعد عطر ال فإنه ثالثة، أو بقرنني ذلك قبل وقع
املقري للعالّمة الرطيب) األندلس غصن من الطيب نفح (كتاب أن أنكر ال نعم
آداب، وخزانة حوادث وِقَمطر أنباء، حقيبة وآدابها: األندلس بأخبار الكتب أوىف من هو
بباقي الكربى النازلة أثر عىل تصنيفه عهد كان وقد أشعار، وديوان لطائف، وكشكول
بحيث فيها، املسلمني سلطان من األخري األثر وعفاء الكاس، سؤر وامتصاص األندلس،
وختم الجميع، عىل األسبانيول واستيالء غرناطة، مملكة سقوط ذكر صاحبه أمكن
يرعون ال الذين مؤلفينا أو مؤرخينا من ككثري ولكنه الديار، تلك يف اإلسالمية الدولة
بحث فقد األعضاء، تناسب هو إنما الحسن أن قاعدة إىل ينتبهون وال األشياء بني النسبة
كما عليه وأتى بدركات، حقه دون هو بحثًا العمم، والحادث الجلل، الخطب هذا يف
يف واستوعبه كتابه بطن يف إليها أشار التي الوقائع من البال، متوسطة واقعة عىل يأتي
مقام كل بإعطاء يقيض التناسب فإن كثافتها، يف تكون لطافتها كانت يسرية، أوراق
رحمه املقري الفاضل فسح ولو قدره. عىل ويجيء بحقه ويقوم يكافيه، ما املقال من
فسحه ما باألندلس، اإلسالم أمر انقراض وحادث غرناطة، مملكة سقوط لواقعة هللا
عن صدرت التي املخاطبات من بعضه كله عن يغني الذي الكثري، للنثر تاريخه يف
منه كثري الذي الغزير الشعر أو غريه، إىل أو إليه، وجهت أو الخطيب، بن الدين لسان
طول مع املشايخ بعض عن يرويها التي والقصص املجموع، ذلك من باإلسقاط حقيق
ذلك لكان السماء، إىل أقدارهم يرفع ما فيها ليس أنه مع االستقصاء، يف غريب أناة
التي الطامة هذه خرب من غليلها شفت قد الناس وكانت موقًعا، وأسنى فائدة أجزل
ولكفينا الرندي، البقاء أبو قال كما سلوان، لها وليس يسّهلها، سلوان الحوادث لكل

94



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

وقائع جميع ذكر أنه وحسبك بالعرب، يختص فيما اإلفرنج كتب عن النقل مؤونة
ضمنه يف جرى وما اململكة، تلك وذهاب الزغل، وعمه األحمر، بن هللا عبد أبي السلطان
رسالة، منها أطول استوعبت التاريخ، من مسافة يف املدن، من حرص وما الحروب من
أبرد موضوع يف فاس صاحب الوّطايس الشيخ إىل السلطان ذلك عن صادرة واحدة
بأن يده، عىل باألندلس املسلمني ممالك آخر سقوط عن اعتذار أنه طوله، مع فيه، ما
أصاب ما أصابها قد العباس، بني خالفة دار بغداد، وأن املثال، نادر غري الخطب
عىل قبوله، إىل األنفس ترتاح مما أو طوله، عىل يؤثر مما هذا هل فانظروا غرناطة!
ألفه قد النفح صاحب أن من يقال ما ذلك يف العذر كان وإن تمثيله؟ صحة فرض
اإلطالة، عىل به يستعني ما العدة من لديه ليس األسفار، من خاٍل أسفار، ِنضو وهو
تعليق عن ينفع ال ما بحفظ علمائنا بعض يتلهى كم هللا! فسبحان باألطراف، واألخذ
من أودعها كبار، مجلدات أربعة قلبه ظهر عن أمىل قد املقري الفاضل وهذا ينفع؟! ما
والتّصوف. والرتاجم والنثر الشعر من وحشاها والنكات، والقصص والجغرافية التاريخ
املهم التاريخ يف وتركنا صدغني، بني اختزانه من تتمكن حافظة أظن ال ما وسمينًا، غثًا
األخري، النزع دور يف الدماء، أنهر فيها سالت التي واملعارك الشداد، الوقائع تفصيل من
تاريخنا أخذ يف وإياهم فكنا مصنفاتهم، من األخذ إىل مضطرين اإلفرنج، عىل عياًال

الجوهري.475 صحاح عن لغتنا أخذ يف كنا كما عنهم
يستويف ما األخرية األندلس كارثة عن التواريخ من املغرب ديار يف أن لشك وال
وهذه التآليف، متأخر من الطيب نفح غري املرشق يف عندنا يشتهر لم ولكنه رشحها476
أخذ إىل الجلدة، أبناء أثر واقتفاء االستقصاء، حب ساقنا أن عجب فال معه، الحال هي

ا.هـ. إلينا) ردت بضاعتنا (هذه وتلونا: األجانب عن أخبارنا
ولست العمر، من والعرشين السابعة يف كنت يوم الطيب نفح عن كتبته ما هذا
الجوهر، حيث من اليوم عنه براجع القول ذلك عىل سنة وثالثني تسع ميض بعد من
يف أماله ملا تقديًرا وأعظم املقري عىل عطًفا وأكثر قسوة، أقل اآلن أراني كنت وإن
الشاب. عند ليس العذر، وقبول الطبع، سعة من الشيخ عند فالذي عجب وال كتابه،

عن الجغرافية املعلومات من النفح يف جاء ما ننقل أن أردنا وقد اآلن ولنبدأ
واإلدرييس حوقل كابن العرب مؤلفي سائر معلومات وبني بينها لنقارن األندلس
إىل املنسوبة األوىل الطبعة من ٦٣ صفحة يف األول الجزء يف قال وغريهم. وياقوت

ييل: ما املرصية األزهرية املطبعة
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األول الباب

واستوائها، خرياتها ووفور مزاجها، واعتدال هوائها، وحسن األندلس، جزيرة وصف يف
الربكات سماء سقتها التي بقعتها وكرم واحتوائها، املحاسن من كثري عىل واشتمالها
والكور، البلدان من لها مما كثري وتعداد الصور، املجلوة مآثرها بعض وذكر بأنوائها،

فأقول: أضوائها، من املستمدة
تجارى وأنَّى غباره، يشق ال فضلها ومجاري بعبارة، تستوىف ال األندلس محاسن
سميت إنما سعيد: ابن قال والرشق؟! الغرب أقطار يف السبق، قصب حائزة وهي
نزل يافث بن سبت أخاه أن كما نزلها ألنه نوح بن يافث بن طوبال ابن باألندلس
قوام عىل يحافظون األندلس وأهل قال: سبته.477 تنسب وإليه لها املقابلة العدوة
ابن الدين لسان الوزير وقال انتهى. متعربون.478 أو عرب إما ألنهم العربي اللسان
هللا أعادها األندلسية، البالد ذكر فيه أجرى له كالم بعض يف تعاىل هللا رحمه الخطيب

نصه: ما السالم وأزكى الصالة أفضل هللا من عليه املصطفى بربكة لإلسالم، تعاىل

وفراهة األقوات ولذاذة السقيا، وغدق الربيع من األندلس بالد تعاىل هللا خص
اللباس، وجودة العمران، وتبحر املياه، وكثرة الفواكه، ودرور الحيوان،
اإلنسان، ألوان وابيضاض479 الهواء، وصحة السالح، وكثرة اآلنية، ورشف
وإحكام اإلدراك، ونفوذ الطباع، وشهامة الصنائع، وفنون األذهان، ونبل

انتهى. سواها. مما األقطار، من الكثري حرمه بما واالعتمار التمدن،

اإلقليم من األندلس الفوائد»: وغرر القالئد «در املسمى كتابه يف السلمي عامر أبو وقال
ونباتًا، حيوانًا وأحسنها ماءً، وأعذبها وترابًا، هواءً وأعدلها األقاليم خري وهو الشامي480

أوساطها. األمور وخري األقاليم، أوسط وهو
اعتدالها يف يمنية وهوائها، طيبها يف شامية األندلس البكري: عبيد أبو قال
معادن يف صينية جباياتها، عظم يف أهوازية وذكائها، عطرها يف هندية واستوائها،
وحاميل الحكمة أهل اليونانيني عظيمة آثار فيها سواحلها، منافع يف عدنية جواهرها،
الصنم يف األثر وله هرقلُس، باألندلس اآلثار أثروا الذين ملوكهم من وكان الفلسفة،481

له. نظري ال الذي طرَّكونة482 مدينة يف واألثر جيليقية، وصنم قادس بجزيرة
ولهم شهرين، نحو ومدنها عمائرها مسرية تكون األندلس بالد املسعودي: قال
قال: إذ اليسع البن ونحوه باختصار. انتهى مدينة. أربعني من نحو املوصوفة املدن من
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بأمرين: وانتقد املجد. للفارس يوًما ستني قطع وهو أشبونة، إىل أربونة من طولها
عنها، خارجة أنها والصحيح األندلس، جزيرة يف داخلة أربونة أن يقتيض أنه أحدهما
شهر أنها جماعة قال وقد وإفراط، إعياء املجد للفارس يوًما ستني قوله أن والثاني
عليه نص ما والصحيح املجد. للفارس يكن لم إذا يقرب وهذا سعيد: ابن قال ونصف.
عن املحققني املسافرين سألت وقد الحجاري. قال وكذا شهر. مسرية أنه من الرشيف
الحجاري قال قليل. بنيف شهر نحو إىل أفىض الجيدة باملراحل حسابًا فعملوا ذلك
اهـ. ونيف ميل ألف أشبونة إىل الحاجز من األندلس طول إن كتابه من موضع يف
قال ثم ذلك، يف وأطال سعيد ابن قاله كما مشاححة، غري من القريب فاملراد وبالجملة
وهذا ميًال، أربعون املحيط والبحر الزقاق بحر بني الذي الحاجز ومسافة كالم: بعد
بجزيرة فليست وإالّ جزيرة، سّميت ولقلته، الرشق، جهة من رأسها عند األندلس عرض
عند موسطها يف األندلس جزيرة وعرض الكبرية، باألرض القدر التصال الحقيقة، عىل

يوًما. عرش ستة طليطلة
الرشق يف الذي الركن يف واختلفوا الشكل، مثلثة األندلس جزيرة أن عىل واتفقوا
برديل مدينة تقابلها املدينة هذه وإن أربونة. يف إنه قال فممن أربونة، حيز يف والجنوب
أنه غريها كالم ويف حيان. وابن الرازي، محمد بن أحمد الشمايل الرشقي الركن يف التي
بًرا األسفار يف لرتدده الجهة بتلك أعرف وهو الرشيف، األمر وحقق أربونة، جهة يف
الشأن هذا علماء من جماعة وسألت سعيد: ابن قال الفن. لهذا وتفّرغه إليها، وبحًرا
داخلتني غري وبرشلونة483 أربونة وأن الرشيف، إليه ذهب ما الصحيح أن فأخربوني
وطّركونة484 برشلونة بني باملرشق الزقاق بحر عىل املويف الركن وأن األندلس، أرض يف
واألرض األندلس بني يفصل الذي الحاجز وهنالك «زنلقطو»، بوادي يعرف موضع يف
املذكور، الحاجز يف الفاصل الربت، جبل املكان هذا ويف الكثرية، األلسن ذات الكبرية،
من لألندلس يكن ولم والخل، والنار بالحديد اليونان ملك فتحها التي األبواب وفيه
بحر يف مقابلتها يف األبواب هذه أن الرشيف وذكر الرب. يف ذلك قبل الكبرية األرض
املسافرين جمهور بذلك أخرب وقد ومنورقة، ميورقة جزيرتي بني الذي البحر الزقاق
أربعون الشمايل والركن الجنوبي الركن بني الحاجز الجبل هذا ومسافة الناحية. لتلك
عىل مطلة األفرنجة، مدن من وهي برديل، مدينة عند املذكور الركن وشمال قال: ميًال
يف الشمال إىل الركن هذا تميز بعد الرب ويتقهقر قال األندلس. شمال يف املحيط، البحر
ياقوه» «شنت485 عند الشمايل الركن من وذكروا كثرية، جزائر به ولهم الفرنجة، بالد
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الكبرية» «برطانية486 جزيرة تبتدئ حيث األندلس، شمال يف الجاللقة ساحل من
من خارًجا منفرًدا بحًرا يجعله من الناس من أرضني، بني داخل بحر هنالك فيتصور
أن الرشيف: وذكر برديل.487 مدينة عند الذكر املتقدم الركن إىل لطوله املحيط، البحر
مشبًها مطًال صنًما البحرين، بمجمع جبل عىل املذكور، الركن هذا يف ياقوه شنت عند

قادس. بصنم
يدخل املذكور والجبل قادس. صنم حيث األغن؟ جبل من بمقربة الثالث والركن
إىل الجنوبي البحر ساحل مع مارٍّا املحيط، البحر من الزقاق بحر جنوبه مع غربه من

انتهى. املذكور. الربت جبل
الرازي: موىس بن محمد بن أحمد الشيخ قال الذيل. طويل هذا مثل يف والكالم
البقعة، كريم بلد الحكماء عند وهو املغرب، إىل الرابع اإلقليم آخر يف األندلس بلد
الهوام قليل العذاب، والعيون الغزار، األنهار منبجس الجنان، خصب الرتبة، طيب
عىل ومصيفه ومشتاه وخريفه ربيعه والنسيم، والجو الهواء معتدل السموم، ذوات
يتلوه فيما منه يتولد فصل أحدها يف يتولد ال الحال، من وِسَطة االعتدال، من قدر
منه الساحل أما مفقودة. غري متالحقة وتدوم األزمنة، أكثر فواكهه تتصل انتقاص،
فيتأخر الهواء، بربد املخصوصة والجبال وجهاته، الثغر وأما بباكوره. فيبادر ونواحيه
الجملة عىل وفواكهه األحيان، كل يف متمادية بالبلد الخريات فمادة ثمره، من بالكثري
الهند أرض بعضها يف توافق النبات كرم يف خواص وله أوان. كل يف معدومة غري
واملفّضل األفاوية، يف املقّدم وهو املحلب أن منها وجواهره، النبات بكرم املخصوصة
املدن ولألندلس واألندلس، بالهند إال األرض من بيشء ينبت ال األُشنان488 أنواع يف
والسهل والبحر، الرب ولها الجليلة واملصانع الحريزة، والقالع املنيعة، واملعاقل الحصينة،

أركان، ثالثة عىل معتمدة وهي مثلث، وشكلها والوعر،
املتوسط البحر مخرج ومنه باألندلس، املشهور قادس صنم فيه الذي املوضع هو األول:

األندلس. بقبيل اآلخذ الشامي،
بأيدي مما برديل، ومدينة نربونة، مدينة بني األندلس، برشقي هو الثاني: والركن
املحيط البحر البحرين، من بمجاورة ومنورقة، ميورقه جزيرتي بإزاء اليوم، الفرنجة
نربونة ومدينة يومني. مسرية باألبواب، يعرف الذي الرب وبينهما املتوسط، والبحر

املحيط.489 البحر تقابل
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املويف الجبل حيث جليقية، حيز من والغرب الجوف490 بني ما هو منها الثالث: والركن
برطانية. بلد عىل الطالع وهو قادس، بصنم املشبه العايل الصنم وفيها البحر، عىل
وجريان أمطارها، ومواقع رياحها، هبوب اختالف يف أندلسان واألندلس قال:
املحيط البحر إىل أوديته جرت ما منها فالغربي رشقي. وأندلس غربي، أندلس أنهارها:
امَلفازة مع املرشق ناحية من الحوز هذا ومبتدأ الغربية، بالرياح وتمطر الغربي،
لطليطلة، املجاورة «اغريطة»491 حوز إىل طالًعا شنتمرية، بلد إىل الجوف، مع الخارجة
بلد من التي الخلفاء، لقرطاجنة املوازي املتوسط، للبحر ومجاوًرا الغرب، إىل مائًال
وأمطاره الرشق، إىل أوديته وتجري األقىص. باألندلس املعروف الرشقي وللحوز لورقة،
بلد إىل «أبره»492 وادي مع هابًطا البشكنس، جبل حد من وهو الرشقية، بالريح
الغربي، البحر منه القبلة ويف املحيط، وغربه البحر هذا جوف ومن مرية»، «شنت493
ببحر املسّمى البحر وهو الشام، بلد إىل الخارج املتوسط، البحر يجري منه الذي

انتهى. الكبري. البحر ويسّمى األرض، دائرة يشق الذي ومعناه «تريان»494
عند األندلس بلد النّظام: بابن املعروف الحكم عبد بن هللا عبد بكر أبو قال
املتوسط الرومي البحر إىل أوديته صبّت ما منه الرشقي فاألندلس أندلسان: أهله علماء
رسقسطة. إىل تدمري مدينة بني ما وذلك املرشق، إىل األندلس أرض أسفل من املتصاعد
ذلك من أسفل باملحيط، املعروف الكبري البحر إىل أوديته صبّت ما الغربي واألندلس
والغربي عليها؛ ويصلح الرشقية، بالريح يمطر منهما فالرشقي املغرب. ساحل إىل الحّد،
وإنما جبل. بعد جبًال الغرب، إىل هابطة وجباله صالحه، وبها الغربية، بالريح يمطر
الريح استحكمت مهما أنه وذلك أمطارهما، حال يف الختالفهما جزئني األوائل قسمته
الريح استحكمت ومتى الرشقي. األندلس وقحط الغربي، األندلس مطر كثر الغربية،
من تجري القسم هذا وأودية الغربي. وقحط الرشقي، األندلس مطر كثر الرشقية
بعد جبًال الرشق، إىل تمتد الغربي األندلس وجبال الجبال. هذه بني الغرب، إىل الرشق
بعضها يقطع الجبال تلك من تخرج التي واألودية القبلة، إىل الجوف من تقطع جبل،
إىل القاطع باألندلس املحيط، البحر إىل كلها وتنصب الرشق، إىل وبعضها القبلة، إىل
يليها، وما جليقية بالد من األندلس جويف بالد من كان وما الرومي. البحر وهو الشام،
شكل األندلس) (وصفة الجوف495 بناحية املحيط الكبري البحر إىل تنصب أوديته فإن

املثلث: الشكل مثال عىل مركن
قادس. صنم عند البحرين اجتماع حيث واملغرب، الجنوب بني فيما الواحد: ركنها
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جزيرة مقابل قادس، صنم املشبه الصنم حيث جّليقية، بلد يف الثاني: وركنها
بريطانية.

البحر يقرب بحيث الفرنجة، بلد من برديل ومدينة نربونة، مدينة بني الثالث: وركنها
بلد فيصري املوضع ذلك يف يجتمعان فيكادان املتوسط الشامي البحر من املحيط
وعمارة صحراء برية برزخ بينهما يبقى أنه لوال الحقيقة، يف بينهما جزيرة األندلس
ومن األبواب، لها يقال التي الكبرية، األرض إىل املدخل منه للراكب يوم مسرية مسافة
املختلفة. األلسن ذات الكبرية، باألرض املعروفة البالد بتلك األندلس بلد يتصل ِقبَِلِه
بعد من اإلخباريون، نقلته فيما األيام، قديم عىل باألندلس سكن من وأول قال:
الشني معجمة باألندلش، يعرفون قوم عجمها، علماء يذكره ما عىل الطوفان، عهد
وتناسلوا عمروها، الذين كانوا املعجمة، غري بالسني بعد فيما فعّرب املكان، سّمي بهم
أخذهم ثم األرض، يف واإلفساد واإلهمال التمّجس دين عىل دهًرا، ملكها وتداولوا فيها
نضبت حتى بالدهم وأعطش عليهم، القحط وواىل عنهم، املطر فحبس بذنوبهم، هللا
قدر من وفّر كثرهم، فهلك أشجارها، وبادت أنهارها، ويبست عيونها، وغارت مياهها،
وبضع سنة مائة يزعمون، فيما خالية، وبقيت منهم األندلس فأقفرت منهم، الفرار عىل
عمرتها ما عّدة وكان األخرض الغرب بحر حد إىل الفرنجة بلد حد من وذلك سنة، عرش
األفارقة،496 لعمارتها هللا ابتعث ثم سنة. عرشة وبضع عام مائة البائدة األمة هذه
تخفيًفا أفريقية ملك أجالهم منهم، قوم الطويلة، املدة تلك إقفارها بعد إليها فدخل
خلًقا منهم فحمل يفنيهم، كاد حتى عليهم، وتردد مملكته، أهل عىل توايل إلمحال منهم،
واحتلوا الغربي، األندلس بريف فأرسوا أبطريقس، يُدعى ِقبَله من قائد مع السفن يف
وانفجرت أنهارها، فجرت وأخصبت أُمطرت قد األندلس فأصابوا قادس، بجزيرة
فيها، وتوالدوا معتمرين وسكنوها مغتبطني األندلس فنزلوا أشجارها، وحييت عيونها،
بلد إىل بغربيها، فيه أرسوا الذي الساحل بني ما األرض، عمارة يف واستوسعوا فكثروا،
عىل وتوالوا أمرهم، ضبطوا عليهم، ملوًكا أنفسهم من ونصبوا رشقيها، من األفرنجة
مملكتهم دار وكانت الجاهلية، من قبلهم من ديانة عىل ذلك مع وهم دولتهم، إقامة
ملكهم فاتسق وسكنوها، ملوكهم اخرتعها أشبيلية، أرض من اليوم، الخراب «طالقة»؟
رومة، بعجم ونسخهم تعاىل هللا أهلكهم أن إىل عاًما، وخمسني وسبعة مائة باألندلس

ملًكا. عرش أحد تلك مدتهم يف األفارقة هؤالء من ملك أن بعد
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سميت وباسمه طيطش؟ بن أشبان وملكهم رومة، عجم إىل األندلس ملك صار ثم
كان بل وقيل العجم، بلسان فأحيل أصبهان، اسمه أن بعضهم وذكر أشبانية. األندلس
اسًما أشبانية وكان أشبيلية، بنى الذي وهو عليه؟497 اسمها فغلب بأصبهان، مولده
األندلس عىل بعده االسم غلب ثم هذا أشبان ينزله كان الذي أشبيلية، لبلد خالًصا
ملكوا الذين امللوك أحد وكان فيه، هذا أشبان آلثار أشبانية، يسمونه اآلن فالعجم كله.
ففض جموعه يف عليهم هللا سلطه عندما األفارقة، غزا وكان زعموا، فيما الدنيا، أقطار
منه، فيها تحصنوا وقد «طالقة»498 بقاعدتهم عليهم ونزل فيهم، وأثخن عساكرهم،
عليه هللا فتحها حتى لهم، وقتاله حرصه واتصل اليوم أشبيلية مدينة عليهم فابتنى
طالقة مدينة فهدم فيها، من له ودان بأرسها، األندلس مملكة له واستوت وغلبهم،
واستغلظ مملكته دار واتخذها بناءها. فاستتم أشبيلية، مدينة إىل وآالتها رخامها ونقل
القدس وهي إيليا، غزا ثم عتّوه. وعظم فعال، جموعه، وكثرت األرض، يف سلطانه
وقتل وهدمها فغنمها السفن يف إليها خرج ملكه، من سنتني بعد أشبيلية، من الرشيف،
وقهر األندلس إىل وآالتها إيليا رخام ونقل ألف، مائة واسرتق ألف مائة اليهود من فيها

انتهى. سلطانه. واشتد األعداء،
فتحها أيام األندلس مغانم يف أصيبت التي الغرائب أن املؤرخني: بعض وذكر
التي الدر وُقَليْلة499 طليطلة، بكنيسة زياد بن طارق أَْلفاها التي ملسو هيلع هللا ىلص، سليمان كمائدة
مما كانت إنما الذخائر، ظرائف من وغريهما ماردة، بكنيسة نصري بن موىس ألفاها
وكان بختنرص،500 مع فتحها حرض إذ املقدس، بيت غنيمة من األندلس لصاحب صار
هللا نبي به تأتي الجن كانت مما ومثله، ذلك وقع سهمه ويف بريان؟ امللك ذلك اسم

انتهى. والسالم، الصالة األنبياء جميع وعىل وعليه نبينا عىل سليمان،501
األندلس بأهل يرضون األقىص املغرب أهل كان املؤرخني، من واحد غري وقال
اإلسكندر،502 بهم اجتاز أن إىل وقت، كل يف الجهيد الجهد منهم ويلقون األرض، التصال
سطح بوزن املهندسني فأمر الزقاق، إىل وحرض املهندسني، فأحرض إليه، حالهم فشكوا
فأمر يسري بيشء الشامي البحر يعلو املحيط فوجدوا الشامي، والبحر املحيط من املاء
أمر ثم األعىل، إىل الحضيض من ونقلها الشامي البحر ساحل عىل التي البالد برفع
السفلية، الجبال ظهرت حتى فحفرت األرض، من األندلس وبالد طنجة بني ما بحفر
وهي ميًال، عرش اثنى طوله وجعل محكًما، بناءً والجبار بالحجر رصيًفا عليها وبنى
وجعل طنجة، ناحية من يقابله آخر رصيًفا وبنى البحرين، بني كانت التي املسافة
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األعظم البحر جهة من حفر الرصيفان كمل فلما أميال، ستة سعة الرصيفني، بني
مدنًا فأغرق ماؤه فاض ثم الشامي، البحر يف فدخل الرصيفني، بني املاء فم وأطلق
عرش إحدى الرصيفني عىل املاء وطفا الشطني،503 عىل كانت عظيمة، أمًما وأهلك كثرية،
املاء، نقص إذا األوقات بعض يف يظهر فإنه األندلس بالد ييل الذي الرصيف فأما قامة.
الرصيف وأما القنطرة. يسمونه الجزيرتني وأهل واحد، خط عىل مستقيًما، بيّنًا ظهوًرا
اثنى األرض من خلفه ما واحتفر صدره، يف حمله املاء فإن العدوة، جهة من الذي
من طرفه وعىل وطنجة. وسبتة، الجواز، قرص املغرب جهة من طرفه وعىل ميًال. عرش
الخرضاء، والجزيرة وغريهما طريف، وجزيرة زياد، بن طارق جبل األخرى الناحية
ما مع بعضه تكرر وقد ملخًصا. انتهى البحر عرض الخرضاء، والجزيرة سبتة وبني

ببعض. بعضه الكالم الرتباط بنّي، والعذر جلبناه،
قال: الثالث اإلقليم يف األندلس ألرض الحظ أن الرشيف504 ذكر سعيد: ابن وقال
قرطبة من قاربه وما الجنوبي، ساحلها عىل الرابع اإلقليم األندلس بجزيرة ويمر
الجزائر، من سمتها يف ما وعىل صقلية، جزيرة عىل يمر ثم وبلنسية، ومرسية وأشبيلية
إىل سمتها يف وما ورسقسطة، طليطلة، عىل يمر الخامس واإلقليم له. مدبّرة والشمس
البنادقة، بحر ويشق وبالدها، رومية عىل يمر ثم برشلونة، جنوبها يف التي أرغون بالد
الشمايل األندلس ساحل عىل والسادس الزهرة. ومدبّرته القسطنطينية، عىل يمر ثم
يف وما وبرتقال قشتالة يف الداخلة البالد وبعض قاربه، وما املحيط البحر عىل الذي
يف السابع اإلقليم ويمر عطارد، ومدبره والروس، والصقالبة برجان بالد وعىل سمتها.
يف وما الجزائر، من وغريها انقلطرة، جزيرة إىل األندلس، شمال يف الذي املحيط، البحر
وجزيرتا توىل، جزيرة تقع وفيه البيهقي: قال وبرجان.505 الصقالبة بالد من سمتها
ا.هـ. القمر. ومدبّره والبلغار الشمال يف الداخلة الروس بالد وبعض والنساء. أجيال

من متصًال بستانًا اآلخرة عن أعطوا النصارى إن معناه ما العلماء بعض وقال
والبندق، بلوط، الشاه عموم وعندهم القسطنطينية خليج إىل باألندلس املحيط البحر
عندهم والتمر الباردة، األقاليم يف وأمكن أكثر يكون مما ذلك وغري والفستق، والجوز،
هواء ألن الساحل، يف ذلك من يشء يكون وربما السكر، وقصب املوز وكذا معدوم،

ا.هـ. يدفئ. البحر
عىل وقف السالم عليه الخرض أن العجم رواة ذكر املقتبس: يف حيان ابن قال
لذو إنك أشبان يا له: فقال حراثته: أيام له بفدن األرض يحرث وهو املذكور أشبان
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بذرية فارفق إيليا، عىل غلبت أتت فإذا سلطان. ويعليك زمان، يحظيك وسوف شأن،
ضعيف وأنا مني هذا يكون أنَّى هللا؟ رحمك بي أساخر أشبان: له فقال األنبياء.
يف قّدر من فيك ذلك قّدر قد له: فقال السلطان! ينال مثيل ليس فقري؟ حقري ممتهني
من رأى ملا فريع أورقت قد بها فإذا عصاه إىل أشبان فنظر تراه ما اليابسة عصاك
فرتك بكونه، الثقة نفسه يف ووفرت بخلده، الكالم وقع وقد عنه، الخرض وذهب اآلية،
فارتقى َجّده، به وسما منهم، البأس أهل وصحب الناس، وداخل وقته، من االمتهان
عىل أتى ما عليه أتى ثم كان، ما منه وكان عظيًما، منه أدرك حتى السلطان طلب يف

سنة. عرشين كله ملكه وكان قبله. القرون
ملًكا. وخمسون خمسة األندلس منهم ملك أن إىل بعده األشبانيني ملك وتمادى

طلويش وملكهم البشتولقات يدعون أمة رومة عجم من االشبانيني هؤالء دخل ثم
قبل من األندلس أتوا السالم، عليه مريم بن عيىس املسيح بعث زمن وذلك بيطه، بن
مملكتهم دار فاتخذوا إليها، عمالهم ويبعثون معها، أفرنجة يملكون وكانوا رومة،
إىل مدة، بها ملكهم واتصل األندلس، مملكة عىل واستولوا ماردة،506 مدينة باألندلس
ملك مع القوط، أمة البشتولقات هؤالء عىل دخل ثم ملًكا، وعرشون سبعة منهم ملك أن
بسلطانهم، وتفردوا رومة، صاحب من يومئذ من واقتطعوها األندلس، عىل فغلبوا لهم،
علم بأشبيلية فبقي ملكهم، رسير بها وأقروا مملكتهم دار طليطلة مدينة واتخذوا
يف الحواريني بعث السالم) عليه املسيح عيىس كان (وقد أوليتهم ورياسة األشبانيني،
لهم واستجاب بعضهم وقتلوا عليهم، الناس فاختلف ديانته، إىل الخلق يدعون األرض
ملك خشندش الحواريني هؤالء من جاءه ملن إجابة أرسعهم من وكان منهم. كثري
تنرص من وخري أعاظمهم، صميم من وكان النرصانية إىل قومه ودعا فتنرص، القوط،
أحسن وال رأيًا، أرشد وال حكًما، منه أعدل فيهم يكن لم أنه عىل وأجمعوا ملوكهم، من
إىل سنته عىل أهلها ومىض مملكته، يف النرصانية أصل الذي فكان تدبريًا، أجود وال سرية،
انتساخه، من فيها يختلفون التي األربعة املصاحف يف واإلنجيالت بها، وحكموا اليوم،
عليها، العرب غلبتهم أن إىل بعده، باألندلس القوط ملوك فتناسقت وتثقيفه. وجمعه،

األديان. جميع عىل اإلسالم دين تعاىل هللا وأظهر
عهد من باألندلس، القوط هؤالء ملوك عدة أن القديمة العجم تواريخ يف فوقع
مليض القيرصي» «فلبش508 مملكة من الخامسة السنة يف ملك الذي وينوس»507 «أتانا
الذي آخرهم، لذريق عهد إىل العجم، عند املشهور الصفر509 تاريخ من وسبع أربعمائة
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عليه دخلت الذي وهو الصفر، تاريخ من وسبعمائة واألربعني التاسعة السنة يف ملك
ثلثمائة باألندلس ملكهم أيام مدة وأن ملًكا، وثالثون ستة القوط، دولة فأزالت العرب

ا.هـ. سنة. وأربعون واثنتان
وإنهم رومة، عجم من البشتولقات وإن البشتولقات، غري القوط إن جماعة: وقال
ثم ملًكا، وعرشون سبعة منهم ملك أن إىل ملكهم واتصل ماردة، ملكهم دار جعلوا
مثل خشندش ملكهم تنرص ذكر ثم مملكة، دار طليطلة واتخذوا القوط، عليهم دخل

ملًكا. وثالثون ستة القوط ملوك عّدة أن ذكر ثم تقدم، ما
ا.هـ. ذلك. غري وقيل نوح، بن يافث بن ياجوج ولد من القوط أن الرازي وذكر

ونصه: وزيادة تقدم ما نحو آخر موضع يف الرازي وذكر
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هي التي ذكرها تقدم التي السبعة األقاليم من الرابع اإلقليم آخر يف األندلس إن
الرتبة، طيبة الخلقة، بطبع البقعة، كريمة البلدان، من موسطة فهي الدنيا، معمور ربع
ذوات الهوام قليلة الغزار، األنهار منفجرة الثّرارة، العيون منبجسة القاع، مخصبة
وكذا باألبدان، ترض منكرة زيادة قيظها يزيد ال األزمان، أكثر الهواء معتدلة السموم،
تتصل وفواكهها الحال، من وتوسط االعتدال، من قدر عىل تأتي سنيها أعم يف فصولها
الثغر أن كما بباكوره، يبادر ونواحيه، الساحل ألن تعدم، تكاد فال الزمان، طول
ذلك، من فيها بما تستأخر الجو، وكثافة الهواء، برد يخصها التي والجبال وجهاته،

أوان. كل متصلة فيها الخريات فمادة يلتقيان، فاكهتها طرفا يكاد حتى
الطيب، يف أجناسه عىل املقّدم الجيد، العنرب يخرج الغرب بجهة بحرها ومن
كثري األُْشنان أنواع يف املقّدم األفاوية، يف املعدود املحلب، شجر وبها النار، عىل والصرب
تعدادها. يكثر نباتية خواص وبها فقط. وبها بالهند، إال يكون ال أنه زعموا وقد واسع.

انتهى.510
إقليم من «دالية»511 ناحية يف يوجد فقال: ذلك بعض تفصيل غريه ذكر وقد
سيق وقد رائحة وعطر ذكاءً الهندي العود يفوقه ال األلنجوج، عود «البرشة»512
هناك أحجار بني كان منبته أصل وأن املرية، صاحب الصقلبي خريان513 إىل منه
النار، فيه أرسلت إذا الذكي، العود ريح ريحه يتضّوع ما كثريًا جبل «وبأكشونية»514
املحلب،516 ليون» «منت جبل ويف الغربي، الطيب العنرب وجد «شدونة»515 وببحر
من تحمل والجنطيانة519 الطيب، والسنبل518 الطيب، الُقسط517 باألندلس ويوجد
كهرباء وأطيب أيوب، بقلعة الطيب واملّر رفيع َعّقار520 وهو اآلفاق جميع إىل األندلس
األندلس، قرمز القرمز وأطيب املجلوبة. من دراهم يعدل منها درهم بشدونة، األرض
إىل يحمل األندلس ومن وبلنسية، وشدونة، ولبلة،521 أشبيلية، بنواحي يكون ما وأكثر

اآلفاق.
غريها يف يوجد وقد الجيد، الالزورد حجر يكون تدمري عمل من لورقة وبناحية
«شحريان» بجبل يوجد وقد البلور، معدن قرطبة عمل من لورقة حرضة من مقربة وعىل
يتألأل هنالك جبل يف األشبلونة، مدينة بناحية يوجد النجادي؟ وحجر «برية» رشقي وهو
كورة من ميور»522 «منت حصن بناحية يوجد األحمر والياقوت كالرساج، ليًال فيه
األحمر الياقوت يشبه حجر ويوجد لصغره، لالستعمال يصلح ال جًدا دقيق أنه إالّ مالقة،
حسن مصبوغ، كأنه مختلفة أشكاًال «نارشة» بقرية يعرف خندق يف «بجانة»523 بناحية
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وحجر تدمري. كورة يف يوجد للحديد الجاذب املغناطيس وحجر النار، عىل صبور اللون،
اليهودي وحجر التذاهيب. يف ذلك ويستعمل كثري، قرطبة، بجبال يوجد «الشادنة»
جبال يف الذهبية املوقشينا وحجر للحصاة يشء أنفع «البونت»524 حصن ناحية يف
واملغنيسيا بفضلها. اآلفاق جميع إىل تحمل األندلس ومن الدنيا، يف لها نظري ال «أبده»525
أنه إالّ برشلونة، بمدينة اللؤلؤ حجر ويوجد «الّطْلق»526 حجر وكذلك كثري. باألندلس
شهر من أقل يف منه لقط ما املرية، عمل من يربة، بساحل املرجان ويوجد اللون. جامد

ربًعا. ثمانني نحو
األشبونة ساحل يف أيًضا ويجمع كثري، منه يجمع الردة، بنهر الذهب ومعدن
وبإقليم بيجانة، «جمة»527 وجبال تدمري، كورة يف كثرية، األندلس يف الفضة ومعادن
نظري ال القصدير معدن و«بأشكونية»528 جليل. فضة معدن قرطبة عمل من «كرتش»
الربانس، جبل يف الزئبق ومعدن وليون. أفرنجة بناحية معادن وله الفضة، يشبه له،
كثرية. باألندلس واألصفر األحمر الكربيت ومعادن اآلفاق. إىل به يتجهز هنالك ومن
توتيا أزكى وهي «بطرنة»530 تسمى بقرية «البرية»529 بساحل الطيبة التوتية ومعدن
أشبه الكحل ومعدن كالبطرنية. وليست توتيا قرطبة وبجبال النحاس. صبغ يف وأقواها
الشبوب ومعادن البالد. جميع إىل منها يحمل طرطوشة، مدينة بناحية باألصفهاني

تحىص. أن من أكثر باألندلس والنحاس والحديد
لم وما النظائر لجمع فهو يأتي، أو سبق ما مع بعضه تكرر وإن هنا، ذكرت وما

أعلم. تعاىل وهللا أكثر، نذكره
يتوارثها السنني، طول عىل تسوس وال تتغري ال حنطتها أن طليطلة خواص ومن
اآلفاق. إىل الرفاق به ويتجهز البالد، يعم الذي هو طليطلة وزعفران السلف. عن الخلف

ا.هـ. السماوي الصبغ وكذلك
نصه: ما كالم بعد الذهب مروج يف املسعودي وقال

من قرطبة إىل ويحمل وغريها، مرص إىل يجّهز األندلس، ببحر كثري والعنرب
باألندلس منه األوقية تبلغ و«شدونة»532 «شنرتين»531 له يقال لها ساحل
ديناًرا، بعرشين أوقيته بمرص وتباع بالبغدادي، واألوقية ذهبًا، مثاقيل ثالثة
رضبته الروم، بحر إىل الواقع العنرب هذا يكون أن ويمكن جيد، عنرب وهو
عظيم معدن وباألندلس املاء. التصال البحر هذا إىل األندلس بحر من األمواج
والكفر، اإلسالم بالد سائر إىل يجّهز بالجيد ليس للزئبق533 ومعدن للفضة
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الطيب وأصول الزنجبيل. وعروق الزعفران األندلس بالد من يحمل وكذلك
تحمل وكلها والزعفران، والعنرب، والعود، والكافور، املسك، أصناف خمسة

ا.هـ. والعنرب. الزعفران إال بها اتصل وما الهند أرض من

أعلم. تعاىل وهللا فائدة من يخلو فال غريه عن ذكرته ما مع تكرر وإن وهو
السبعة الثرّيات عن الكائنات املعادن جميع األندلس بالد يف أن البعض وذكر
والذهب املريخ، قسم من والحديد املشرتى، من األبيض والقصدير زحل، من الرصاص

القمر. من والفضة عطارد، من والزئبق الزهرة، من والنحاس الشمس، قسم من
أهله فقال: األندلس بلد بالرقيق املعروف القروي القاسم بن إبراهيم الكاتب وذكر
الجاللقة، يدعون أمة بهم املحيطني الرشك أهل من يحاربون متصل، جهاد أصحاب
وجوه، وحسن جمال ولهم شدة، لهم قوم رشق، إىل غرب بني ما حوزهم، يتاخمون
متصلة فالحرب درب534 وبينهم بينهم ليس منهم، بالجمال املوصوفني رقيقهم فأكثر
أشد هم الفرنجة، لهم يقال أمة الرشقي باألفق ويحاربون هدنة. تقع لم ما بينهم
واسعة كثرية بالد يف عظيًما خلًقا كانوا إذ عّدوهم، من يحاربونه من جميع من عليهم
وأشّد الجليقيني، من عدًدا أكثر هم الكبرية، األرض تدعى آهلة، العمارة، متصلة جليلة،
بأرضهم، املتصلني الصقالبة أمة يحاربون األمة وهذه إمداًدا. وأعظم شوكة، وأحّد بأًسا،
هنالك فلهم األندلس، بأرض رقيقهم ويبيعون فيسبونهم الديانة، يف إياهم ملخالفتهم
املتصل املسلمني ثغر ويف بأرضهم، الذين ذمتهم يهود535 للفرنجة وتخصيهم كثرة،
املسلمني من قوم الخصاء تعلم وقد البالد، سائر إىل هنالك من خصيانهم فيحمل بهم،

املثلة. ويستحلون يخصون فصاروا هناك
األندلس بساحل هو الشام، إىل املتصاعد الروم بحر ومخرج سعيد: ابن قال
فيكون األندلس وبني املغرب، أرض من طنجة بني ما الخرضاء، له يقال بمكان الغربي
قرص إىل طريف جزيرة عرض وهذا ميًال. عرش ثمانية زعموا، كما هناك عرضه مقدار
بناها اإلسكندر أن الناس يزعم التي القنطرة كانت وهناك سبتة. من بالقرب مصمودة
صعب وهو الزقاق، املوضع هذا ويعرف العدوة، بر إىل األندلس بر من عليها ليعرب
الزقاق هذا وطول يدور، واملاء فيه، تتطاول األمواج تزال ال البحرين، مجمع ألنه املجاز،
يف البحر يأخذ هناك ومن سبتة، ميناء إىل ذلك مضاعف ميًال، عرش ثمانية عرضه الذي
من عظيم عدد وفيه الشام، من صور مدينة ومنتهاه وأزيد، ميل ثمانمائة إىل االتساع
ا.هـ. وغريهما. ومالطة صقلية منها جزيرة وعرشون ثماٍن إنها بعضهم: قال الجزائر،
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صورته: ما سبتة قرب الزقاق بحر ضيق وصفه عند بعضهم وقال باملعنى. وبعضه
نهاية. وال له ذرع ما إىل يصري حتى امتّد كما يتسع ثم

أمية، بني ملوك إىل يؤدي كان الذي األندلس خراج مبلغ وكان بعضهم: وقال
مدائنهم من مدينة كل وعىل قوانني. سنة كل أندلسية دراهم دينار، ألف ثالثمائة قديًما
وينفقون دينار، ألف مائة ذلك من الثلث ورجالهم جندهم يعطون فكانوا معلوم مال
ألف مائة أيامهم لحادث ويدخرون دينار ألف مائة أهليهم ومؤن ونوائبهم أمورهم يف

ا.هـ. دينار
دينار ألف ألف األوسط، الرحمن عبد أيام باألندلس كانت الجباية أن غريه: وذكر
أن وقال: سعيد ابن حكاه ألف.536 ستمائة عىل تزيد ال ذلك قبل وكانت السنة، يف

وعمائر.537 مدن شهر مسرية األندلس
كان صورته: ما الكبري تاريخه يف الخرضمي خلدون ابن القضاة قايض وقال
الغربي وبالجانب الرومي، البحر عدوتي من الشمالية العدوة من األندليس القطر هذا
وأكثرهم أشدهم املغرب، إفرنجة من أمم وتسكنه األندلوش، العجم عند يسمى منها،
بعد اإلسالم، قبل السنني من ملئتني أهله عىل وغلبوا تملكوه، قد القوط وكان الجاللقة.
أن عىل السلم، معهم عقدوا ثم رومة، فيها حارصوا اللطينيني، مع لهم كانت حروب
بملة واللطينيون الروم أخذ وملا وملكوها،538 إليها، فصاروا األندلس، إىل القوط ينرصف
وكان بها. فدانوا عليها، والقوط الفرنجة أمم من باملغرب وراءهم من حملوا النرصانية،
قرطبة، وبني بينها ما تنقلوا وربما ملكهم، دار وكانت طليطلة، ينزلون القوط ملوك
والفتح، باإلسالم هللا جاء أن إىل سنة أربعمائة من نحًوا كذلك وأقاموا وماردة، وأشبيلية،
مللوك سمة جرجري أن كما مللوكهم، سمة وهو لذريق، يسمى العهد لذلك ملكهم وكان

ا.هـ. صقليه
ومعناه بالهمز، أغرناطة الصواب إن وقيل غرناطة539 األندلس بالد أشهر ومن
فإنها غرناطة أما «الشقندي»: وقال بها الدين لسان والدة رشًفا وكفاها الرمانة، بلغتهم
أماثل، أرشاف من تخل ولم األنفس، ومطمح األبصار، ومرسح األندلس، بالد دمشق
املرج من به تعاىل هللا خصه ما إال لها يكن لم ولو أفاضل، وشعراء أكابر، وعلماء

لكفاها. شنيل، ونهر العريض، الطويل
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يف منه وألف بنيلها، تفخر ملرص وما صورته: ما الدين لسان كالم بعض ويف
عدد اعتربنا إذا شنيل فقولنا ألف، عددها املغرب أهل عند الشني أن يعني شنيلها؟!

قيل: وفيها نيل.540 ألف كان شينه

ال��ع��راق م��ا ال��ش��ام، م��ا م��ص��ر، م��ا ن��ظ��ي��ر ل��ه��ا م��ا غ��رن��اط��ُة
ال��ص��داق ج��م��ل��ة م��ن وت��ل��ك تُ��ْج��َل��ى ال��ع��روس إال ه��ي م��ا

عند نزلوها دمشق جند ألن دمشق، غرناطة منها التي «البرية» كورة وتسمى
حكاه األشجار، وكثرة األنهار، غزارة يف بدمشق لشبهها بذلك سميت إنها وقيل الفتح،
أهلها انتقل األندلس بالد معظم عىل الفرنج استوىل وملا قال: الفكر» «منهاج صاحب
ويشقها والجنود،541 العساكر إليه تنضوي الذي واملعقل املقصود، املرص فصارت إليها
صيًفا الثلج، يفارقه ال جبل وهو شلري، جبل قبليها ويف عليها. يجاز قناطر عليه نهر

ا.هـ. خصائصه. فيه ليس لكن الهندي، النبات سائر وفيه شتاء، وال
لوشة، أعني ومنها، جيد، للفضة معدن وبها «لوشة»542 قطر غرناطة أعمال ومن
والقرى الحصون من إليه ينضاف ضخم، القطر وهذا الخطيب. بن الدين لسان أصل
عىل وهي وأشجار أنهار ذات وهي مرحلة، غرناطة وبني بينها لوشة وقاعدته كثري،

بشنيل. الشهري غرناطة نهر
نسبوا وإذا «بيغة» يقولون والعامة «باغة»543 عمل الكبار غرناطة أعمال ومن
فيها ويجود املياه، عزيزة الثمار، كثرية الزرع، طيبة باغة، وقاعدته بيغي، قالوا إليه

الزعفران.
قد جليلة، مدينة وهي األشات، وادي ويقال آش»544 «وادي غرناطة أعمال ومن
أبو يقول وفيها الشعر وحب باألدب أهلها هللا خص وقد واألنهار، البساتني بها أحدقت

نزار: بن الحسن

ال��ن��ع��م��اء ب��ك أف��ض��ت م��ا أذك��رت ُك��ّل��م��ا َوْج��دي يَ��ه��ي��ُج األش��ات وادي
األنْ��َداءُ َل��َف��َح��اِت��ه بَ��ْرَدْت ق��د م��س��ّل��ٌط وال��ه��ج��ي��ُر ظ��لُّ��ك ل��ل��ه
األف��ي��اء َط��ْرَف��َه��ا َف��ت��ط��ِرف م��ن��ه ب��ل��ح��ظ��ة ت��ف��وز أن ت��رغ��ب وال��ش��م��س
رق��ش��اء َح��يّ��ٌة نَ��َض��تْ��ُه س��ل��خ ك��أن��ه ب��ال��ح��ب��اب ي��ب��س��م وال��ن��ه��ر
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إي��م��اء َج��نَ��ب��ات��ه ع��ل��ى أب��ًدا ف��م��ي��لُ��ه��ا ال��غ��ص��ون ت��ح��ذَُره ف��ل��ذاك

التفاح وبه املدن، يضاهي كبري وهو «جليانة»545 حصن آش) وادي أعمال (ومن
وحالوة الجوهر، وكرم الحجم، عظم يجمع املوضع، ذلك به هللا خص الذي الجلياني

ميًال. عرش اثنا آش ووادي املذكور الحصن وبني والنقاء، الرائحة، وذكاء الطعم،
جًدا، عظيمتان وهما القسطل، شجر من شجرتني به أن األندلس غرائب ومن
منهما واحدة كل جوف يف غرناطة، ببرشة547 واألخرى آش، وادي بسند546 إحداهما

وغريه. جزي بن هللا عبد أبو قال مشهور، أمر وهذا الثياب، ينسج حائك
غرناطة مدينة الصنهاجي بنى فلما غرناطة، قبل املدينة هي إلبرية548 وكانت

بعده. باديس ابنه عمارتها يف زاد ثم إليها، الناس انتقل وأسوارها، وقصبتها
األملس الصايف األبيض االندراني امللح رسقسطة كورة يف أن واحد غري وذكر
قيرص بناها ورسقسطة549 قال: امللح. هذا مثل فيه موضع األندلس يف وليس الخالص،
سائر وعىل وعليه نبينا عىل املسيح مولد قبل الصفر مدة مدته يف تؤرخ التي رومة ملك
باألندلس املكان ذلك اختار ألنه السيد. قرص اسمها: وتفسري والسالم، الصالة األنبياء
وحكم فاستعذبه، برسقسطة «جلق»550 نهر ماء من رشب نصري بن موىس إن وقيل
من عليه ما إىل ونظر جلق فقيل اسمه عن وسأل منه، أعذب باألندلس يرشب لم أنه
وبمدينة أعلم. وهللا اإلسكندر بناء من إنها وقيل الشام، جلق بغوطة فشبهها البساتني
بوادي يعرف مبهج، واٍد عىل وهي الرصاص معدن املرية، أعمال من وهي برجة،
منظرها، لبهجة بهجة، برجة552 وتسمى واألشجار، باألزهار محدق وهو «عذراء»551

تعاىل: هللا رحمه القريواني رشف بن الفضل أبو يقول وفيها

ب��ال��زَه��ْر م��ع��اط��ُف��ه��ا تَ��َوّش��ْت ُس��نْ��ُدٌس تَ��ع��ّش��ق��ه��ا ري��اض
ن��َظ��ْر َم��ن َف��تَ��ن��ت ن��ظ��رٌة ل��ه��ا ُرب��ا خ��ّدْي ف��وق م��دام��ُع��ه��ا
َس��َق��ْر إل��ي��ه��ا ط��ري��ق وك��لُّ ج��ن��ة ب��ه��ا م��ك��ان وك��لُّ

قوله: أيًضا وفيها

بَ��ْه��َج��ة ل��ن��ف��س��ك وارت��د ب��بَ��رج��ه ال��رح��ال ُح��ّط
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لُ��ّج��ة م��ث��ل وَدوح��ة ك��س��الح ق��ل��ع��ة ف��ي
ف��ْرج��ة ل��ك وَرْوُض��ه��ا أْم��ن ل��ك ف��ح��ص��نُ��ه��ا
َح��ّج��ة وه��ي ك��ُع��م��رة س��واه��ا ال��ب��الد ك��ل

إنه وقيل والصني، للهند حتى ويجلب بحسنه، املثل يرضب الذي التني وبمالقة
حسبما املالقي البلوي الشيخ ابن يوسف الحجاج أبو يقول وفيه مثله، الدنيا يف ليس

سعيد: ابن منهم واحد، غري أنشده

ت��ي��ن��ه��ا553 ي��ا أج��ِل��ك ِم��ن ال��ُف��ل��ُك ي��اِت��ي��نَ��ه��ا ُح��يّ��َت م��ال��ق��ة
ن��ه��ى ح��ي��ات��ي ع��ن ل��ط��ب��ي��ب��ي م��ا ِع��ّل��ت��ي ف��ي ع��ن��ه ط��ب��ي��ب��ي نَ��َه��ى

بقوله: املنيش الوهاب عبد محمد أبو الخطيب اإلمام عليه وذيّل

زي��ات��ي��نَ��ه��ا ال��ت��ي��ن م��ع واذك��ر ت��ي��ن��ه��ا ل��ه��ا ت��ن��س ال وِح��ْم��ص

النسخ: بعض ويف

زي��ات��ي��ن��ه��ا ال��ت��ي��ن م��ع واذك��ر ت��ي��ن��ه��ا ألش��ب��ي��ل��ي��ة ت��ن��س ال

حسبما بها املرشق من حمص أهل لنزول أشبيلية هي حمص ألن األول نحو وهو
أبي للخطيب األولني البيتني بطوطة ابن لرحلة ترتيبه يف جزي ابن ونسب سنذكره.
فاهلل امللك عبد بن هللا عبد أبي الجماعة لقايض والتذييل املالقي، الوهاب عبد محمد

أعلم.
أقايص إىل منها ويجلب العجيب، املذهب الفخار يصنع وبمالقة بطوطة: ابن وقال
الحسن، يف له نظري ال وصحنه شهريها، الربكة، كثري الساحة، كبري ومسجدها554 البالد،
وبالدها األندلس، قواعد إحدى مالقة إن قبله: وقال انتهى. البديعة. النارنج أشجار وفيه
يف يباع العنب رأيت والفواكه، الخريات كثرية والبحر، الرب مرافق بني جامعة الحسان
يف له نظري ال الياقوتي املريس ورمانها صغري، بدرهم أرطال ثمانية بحساب أسواقها
ا.هـ. واملغرب. املرشق بالد إىل أحوازها ومن منها فيجلبان واللوز التني وأما الدنيا.
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كتان. كيس يف يجعل عسل وفيها الترب، معدن بشنرتين املتصلة أشبونة وبكورة
الّشْحري. إال يشبه ال الذي العنرب ريفها يف ويوجد سكر. كأنه رطوبة له يكون فال

الجامع وبها لإلسالم، تعاىل هللا أعادها قرطبة، مدينة األندلس مدن أشهر ومن
بن عمر أمر عىل بنى أنه حيان ابن ذكر وقد بالجرس، املعروفة والقنطرة املشهور،
مملكتها بدار األعظم النهر عىل بأمره فيها وقام ونصه: عنه، هللا ريض العزيز555 عبد
علماء بعض يقول وفيها انتهى. مثله. الدنيا يف يعرف ما الذي األكرب الجرس قرطبة

األندلس.

وج��اِم��ُع��ه��ا ال��وادي ق��ن��ط��رُة م��ن��ه��ن ُق��ْرُط��بَ��ٌة األم��ص��اَر ف��اَق��ت ب��أرب��ٍع
راب��ع��ه��ا وه��و ش��يء أع��ظ��ُم وال��ِع��ل��ُم ث��ال��ث��ة وال��زه��راءُ ث��ن��ت��ان ه��ات��ان

ومجتمع اإلسالم، قبة املروانية الدولة يف قرطبة كانت املسهب: يف الحجاري وقال
املعّدية القبائل خالصة تمخضت وفيها املروانية، الخالفة رسير استقر بها األنام، أعالم
وهي العلماء ومعدن الكرماء، مركز كانت إذ الرواية، يف الرحلة كانت وإليها واليمانية،
املروج، بديباج مكتنف األنهار، أحسن من ونهرها الجسد، من الرأس بمنزلة األندلس من
وقرطاها النّوار، ويبسم النواعري، وتنعر األطيار، جنباته يف تصدح باألزهار، مطرز
عليها أخنى قد كان وإن والرساء، النعماء وأُفقاُه امللك، حارضتا والزهراء، الزاهرة
وقد وُغمدان، والسدير الخورنق وسل عادته! فتلك الحسان، أوجهها بهجة وغري الزمان،

الشاعر: قال وقد أمان! ال أمان! ال برصوفه: ينادي يزل لم إذ بإنذاره، أعذر

أخ��ط��اِره��ا َق��ْدر ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ك ال��م��ل��و أّن أس��م��ع زل��ت وم��ا

انتهى.
املؤمن عبد السلطان بن يوسف السلطان بن املنصور يعقوب السلطان وقال
كالم يقتضيه ما عىل فخاطبه قرطبة؟ يف تقول ما أجنادها: رؤساء ألحد عيل بن
والجنة مدام، وقبلتها قمام،558 وغربيها شمام،557 جوفها556 بقوله: األندلس عاّمة
محرث إىل إشارة يؤكل، ما بالقمام ويعني الورد، جبال بالشمام يعني السالم. هي

النهر. باملدام ويعني «الكنبانية».559
العنيس: سعيد بن موىس عمران ألبي املؤمن عبد بن يوسف السلطان والده قال وملا
املؤمنني أمري مذهب أسمع حتى أتكلم أن يل كان ما له: قال قرطبة؟ يف عندك ما
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بصرية: لعىل مملكتهم حرضة اتخذوها حني أمية بني ملوك إن السلطان: فقال فيها.
الجاري، والنهر املشيدة، الضخمة واملياني املتسعة، والشوارع الكبرية، املنفسحة الديار
بني والتوسط الكافية والشعراء العظيم، واملحرث النارض، والخارج املعتدل، والهواء

أقول! ما املؤمنني أمري يل أبقى ما فقلت: قال وغربها. األندلس رشق
فيهم، متوارثة وامللك العلم سمة تزال ال ووقار، رياسة وألهلها سعيد: ابن قال
أهل بني ما املثل، بهم ويرضب تشغيبًا، وأشدهم فضوًال، الناس أكثر عامتها أن إالّ
السيد أن حتى بأمورهم، الرضا وقلة الوالة، عىل والتشنيع امللوك، عىل القيام يف األندلس،
أهل وجدت كيف واليتها: عن انفصل ملا له قيل املنصور يعقوب السلطان أخا يحيى أبا
أين ندري ما صاح، أثقلته وإن صاح، الحمل عنه خففت إن الجمل، مثل فقال قرطبة؟
حتى الفتنة، حّجاج عليهم هللا سلط وما فنجتنبه، سخطهم أين وال فنقصده، رضاهم
والية، عندي أهلها من قاسيته ملا عنها العزل وإن العراق560 عاّمة من ًرشا عامتها كان

انتهى. مرتني! جحر من املؤمن يلدغ ال لقائل: إليها، العود كلفت إن وإني،
يعقوب املنصور املغرب ملك يدي بني مناظرة جرت التيفايش: الفضل أبو وقال
زهر البن رشد ابن فقال زهر. بن بكر أبي والرئيس رشد، بن الوليد أبي الفقيه بني
كتبه بيع فأريد بأشبيلية عالم مات إذا أنه غري تقول؟ ما أدري ما قرطبة: تفضيل يف
إىل حملت آالته بيع فأريد بقرطبة ُمطرب مات وإن فيها، تباع حتى قرطبة إىل حملت

انتهى. 561 كتبًا هللا بالد أكثر وقرطبة قال أشبيلية.
طليطلة مدينة دخل أنه سعادة بن بكر أبي الشيخ عن بشكوال ابن اإلمام وحكى
من فقلنا: أين؟ من فسألنا: قال: املخزومي. بكر أبي األستاذ الشيخ عىل أخيه مع
نسيم أشّم إيلّ أقربا فقال: منها. وصلنا اآلن فقلنا: بها؟ عهدكما متى فقال: قرطبة.

أكتب: يل وقال وقبّلُه رأيس فشم منه فقربنا قرطبة

ال��ع��ه��ُد ذل��ك ل��ن��ا ي��دن��و وه��ل إل��ي��ك أْوب��ٌة ل��َي ه��ل ال��غ��راء أق��رط��ب��ة
ال��رع��د دْوح��ات��ك س��اح��ات ف��ي وق��ع��ق��ع غ��م��ام��ة م��ن��ك ال��غ��رب��ي ال��ج��ان��ب س��ق��ى
ورُد ع��ن��ب��ر اس��ت��ن��ش��اق��ه��ا ف��ي وتُ��ْربُ��ِك روض��ة وأرُض��ك أس��ح��اٌر ل��ي��ال��ي��ك
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بقوله: رساج بن الحسني أبي للعالم القبطرنة بن بكر أبو الكاتب الرئيس وكتب

رس��وال ط��ل��ب��ت إن ُودِّي ورس��وَل وج��الل��ًة ه��وى وأب��ي، س��ي��دي ي��ا
ت��أم��ي��ال ون��اِده ال��ُح��س��ي��ن ب��أب��ي بُ��لِّ��غ��ت��ه��ا إذا ب��ق��رط��ب��ٍة ع��رِّج
ت��ق��ب��ي��ال ��ه ل��ك��فِّ ال��س��الَم اه��ِد وج��ه��ه م��ن ب��ن��ظ��رٍة س��ع��دت وإذا
ت��ف��ص��ي��ال ش��رح��ت��ه اس��ت��ط��ع��ت ول��و ُم��ْج��م��ال وش��ك��ري ش��وق��ي ل��ه واذك��ر
ذي��وال ال��ري��اض زه��ر ع��ل��ى ج��ّرت ك��أن��م��ا إل��ي��ه تُ��ه��َدى ب��ت��ح��ي��ة

شهيد: بن عامر أبو يقول بقرطبة اليهود باب ويف

يُ��ْك��س��ف��ا أن ال��ُح��س��ُن أب��ى بَ��دًرا د ال��ي��ه��و ب��اب ع��ن��د أْط��ل��ع��وا ل��ق��د
ي��وُس��ف��ا ف��ت��ح��س��بَ��ُه أم��ي��ًرا ب��اب��ه��ا ع��ل��ى ال��ي��ه��وُد ت��راه

والزهراء قرطبة وسنذكر الهدى. باب فقالوا: اليهود باب قولهم واستقبحوا
القنطرة.562 وكذلك تعاىل، هللا شاء إن بها، املنفرد الباب يف ومسجدها والزاهرة

الهواء، اعتدال محاسنها من الشقندي: قال أشبيلية، األندلس مدن أعظم ومن
وفيه يحرس، ثم ميًال وسبعني اثنني فيه املد يصعد الذي األعظم ونهرها املباني، وحسن

سفر: ابن يقول

ت��اَره ي��ط��ل��ب َش��ّط��يْ��ه م��ن ف��ان��س��اب ق��م��ي��ِص��ِه ج��يْ��َب َع��َل��يْ��ه ال��ن��س��ي��ُم ش��ّق
إزاَرُه ال��ح��يَ��اء م��ن ف��ض��مَّ ُه��زءًا ب��َدْوح��ه��ا ال��ح��م��ام ُوْرُق ف��ت��ض��اح��ك��ت

أشبيلية؟ أم أهذان أحسن، رأيت أيهما والشام: مرص رأي من ألحد وقيل
ا.هـ. تمساح. بال نيل ونهرها أسد، بال غابة رشفها563 أشبيلية: تفضيل بعد فقال
وأنه «قيرص» َي ُسمِّ من أول وأنه «يوليس»564 اسمه أشبيلية بنى الذي إن ويقال
عىل فردم بالرشف، املعروف وجبلها أرضها، وطيب بساحاتها، أُعجب األندلس دخل ملا
وبنى صلد صخر من بأسوار عليها وأحدق املدينة، فيه وأقام مكانًا، األعظم النهر
األندلس، قواعد أم وجعلها بأخوين، تعرفان الشأن، بديعتي قصبتني املدينة وسط يف

هذا. من يشء تقدم وقد انتهى. يوليس»565 «رومية من اسمها لها واشتق
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األندلس: بالد من بالد أربعة بسكناهم يتداولون األعاجم ملوك من األولون وكان
رشف وأما بها. الكينونة عىل أزمانهم ويقسمون وطليطلة، وقرمونة، وقرطبة، أشبيلية،
وعرًضا، طوًال فرسخ، يف فرسخ الخرضة دائم الرتبة، كريم البقعة، رشيف فهو أشبيلية

زيتونه. اللتفاف بقعة، فيه تشمس تكاد ال
الكور من وهي رشيفة، وحصون كثرية، ومدن جليلية، كور لها أشبيلية أن واعلم
جباية وانتهت دمشق جند لواء بعد امليمنة، يف ولواؤهم حمص، جند نزلها املجندة،
إقليم ويف دينار. ومائة دينار ألف وثالثني خمسة إىل هشام بن الحكم أيام أشبيلية
حية وكأن صبي، معها مرمر، من جارية صورة وجدت أشبيلية أقاليم من «طالقة»566
بعض يف جعلت منها، أبدع صورة اآلثار، يف رؤى وال األخبار، يف يسمع لم تريده،
يف أفرج»567 «شنت حصن ماردة كورة ويف العوام. من جماعة وتعشقها الحمامات،

غريه. وال نرس ال البتة، طائر يعلوه ال االرتفاع، غاية
كل طول فإن «أقليش»568 جامع مسجد من األوسط البالط األندلس عجائب ومن

األطراف. مستوية منحوتة، مربعة وهي شربًا، عرش واحد شرب مائة منه جائزة
املعروف الكبري النهر ضفة عىل عامرة، مدينة إنها أشبيلية وصف من بعض وقال
وأهلها رابحة، وتجارات قائمة، أسواق وبها بالسفن، مربوط جرس وعليه قرطبة، بنهر
الرشف. إقليم من كثري عىل يشتمل وهو الزيت، متاجرهم وأكثر عظيمة، أموال ذوو
يميش مثلها، يف ميًال أربعون مسافته أحمر، تراب من عال، تل عىل الرشف وإقليم
قرية وكل كثرية، قرى الناس بعض ذكر فيما ولها والتني. الزيتون ظل يف السائر به

املرافق. من وغريها والحمامات الحسنة والديار باألسواق، عامرة
مدن أحسن من املدينة وهذه أشبيلية: ذكر عند الفكر» «منهاج صاحب وقال
الساعة. بعد الساعة الزمان فرصة وانتهاز الخالعة، يف املثل يرضب وبأهلها الدنيا،
ويجزر قرطبة، من يأتيها الوادي وهذا البهج، وناديها الفرج، واديها ذلك عىل ويعينهم
الجنوب إىل الشمال من طوله أحمر، تراب وهو الرشف،569 جبل ولها يوم. كل يف
وعرشين مائتني عىل يشتمل ميًال، عرش اثنا املغرب إىل املرشق من وعرضه ميًال، أربعون

انتهى. واشتملت. الزيتون بأشجار التحفت قد قرية،
عباد بني أيام أشبيلية أعمال من كانت التي الغربية الكور من «باجة»570 ولكورة
عباد، بن املعتمد ولد وبها فضة. معدن وفيها الكتان. وصناعة األديم دباغة يف خاّصية

ماردة. بكورة متصلة وهي
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كان إذ نصري بن موىس موىل طارق إىل بنسبته السبق قصب حوز طارق ولجبل
وهو الفتح، بجبل شهر ولذا الفتح، عند األندلس بالد من املسلمني من به حل ما أول
الجبل هذا مكان صار حتى مستديًرا، هنالك البحر تجون وقد الخرضاء، الجزيرة مقابل

غرناطة: شاعر مّطرف يقول وفيه الخرضاء، للجزيرة كالناظر

ب��َم��ْع��ِزِل ال��ج��ب��ال ُق��ود ع��ن ف��أص��ب��ح َم��ت��نَ��ُه ال��ب��ح��ر ع��ل��ى أَْل��ق��ى ق��د َوأْق��َوَد
َم��نْ��ِزِل ك��واك��ب ع��ي��ن��اه ت��راق��ُب ك��أن��م��ا وج��ًه��ا األْف��ِق ن��ح��و يُ��َع��رِّض

أبو قال رسج. كأنه بان البحر، يف سبتة جهة من املسافرون عليه أقبل وإذا
الصفة تلك عىل إليه فنظرنا والدي مع مرة عليه أقبلت سعيد: بن موىس بن عيل الحسن

أِجْز: والدي: فقال

لُ��ـ��ج َم��تْ��ن راك��بً��ا ال��ف��ت��ح ج��ب��ل إل��ى أن��ظ��ر

فقلت:

َس��ْرج ش��ك��ل ف��ي األف��ن��ان م��ث��ل ت��ف��تّ��ح وق��د

يف أمامها التي الجزيرة بذلك سميت وإنما بجزيرة، فليست طريف جزيرة وأما
نصري. بن موىس موايل من بربري إليه املنسوبة وطريف الخرضاء، الجزيرة مثل البحر
رمضان يف الجزيرة بهذه فنزل رجل، أربعمائة يف طارق قبل بعثه موىس إن ويقال

أعلم. وهللا طارق. دخل وبعده وتسعني، إحدى سنة
دار وكانت األندلس، متوسط من وهي طليطلة، كورة األندلس كور أعظم ومن
الخامسة، املائة صدر ملكهم ابتداء وكان الطوائف، ملوك من النون، ذي بني مملكة
وقالت العرب، فعربتها فارح. أنت ذلك: وتأويل «بزليطلة» بلسانه قيرص وسماها
ويسمون األدنى، بالثغر أمية بني دولة يف وجهاتها يسمونها وكانوا «طليطلة».571
ملكها يقال فيما ألنه األمالك مدينة طليطلة وتسّمى األعىل. بالثغر وجهاتها رسقسطة
وذو مريم، بن وعيىس السالم، عليهما داود بن سليمان ودخلها إنسانًا، وسبعون اثنان
الذي الروم ملك أشبان ذخائر من وكانت سليمان، مائدة طارق وجد وفيها القرنني،572
بن الوليد عند املائدة هذه وقومت مر.573 كما املقدس، بيت من أخذها أشبيلية، بنى
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برومة. اآلن إنها ويقال أخرض، زمرد من كانت إنها وقيل دينار. ألف بمائة امللك عبد
من تاًجا وسبعون مائة منها عظيمة574 ذخائر بطليطلة طارق ووجد بذلك. أعلم وهللا
كبري، وهو والفضة، الذهب أواني من ممتلئ وإيوان النفيسة، واألحجار والياقوت الدر
املائدة أواني أن قيل وقد لوسعه. برماحهم فرسانها فيه تلعب الخيل إن قيل حتى
يصدقه يكاد ال مما هذا، غري فيها وذكروا والِجزع. اليشم من وصحافها الذهب، من
حسان، وفواكه وجنان، ورياض مخرتقة، وأنهار محدقة، بساتني وبطليطلة فيه. الناظر
وضياع مريعة، ورساتيق رفيعة، أقاليم جهاتها جميع من ولها واأللوان الطعوم مختلفة
فيما متنزهاتها ببعض نلم ولعلنا كثرية، فمحاسنها وبالجملة منيعة، وقالع بديعة،

تعاىل. هللا شاء إن الكتاب هذا من يأتي
القنطرة كانت وعليه تاجة، نهر عىل مطلة وهي القوطيني، ملك قاعدة وطليطلة
كل من فرجتان تكنفه واحد، قوس عىل وكانت وصفها، عن الواصفون يعجز التي
محمد، األمري أيام وخربت باًعا، ثمانون وعرضها رباع، ثالثمائة القنطرة وطول جانب،
بن عباس الحكيم يقول ذلك ويف هدمها. يف واحتال فغزاهم أهلها، عليها عىص ملا

فرناس:

ال��ّص��ق��ر ق��ب��ض��ة ف��ي أه��ل��ه��ا م��ن م��ع��ط��ل��ًة ط��ل��ي��ط��ل��ٌة أْض��ح��ت
ك��ال��ق��ب��ر األك��ن��اِف م��ه��ج��ورَة ت��َؤه��لُ��ه��ا أه��ل ب��ال تُ��رك��ت
ال��ُك��ف��ر ك��ت��ائ��ب ل��ح��ْم��ل نُ��ص��ب��ت ق��ن��ط��رًة ال��ل��ه يُ��ب��ق��ي ك��ان م��ا

طليطلة.575 أخبار بعض وسيأتي
املنيعة القلعة ولها البحر، ساحل عىل وهي املّرية، األندلس مدن مشهور ومن
أبي ابن املنصور دولة يف وعظمت النارص، الرحمن عبد بناها خريان، بقلعة املعروفة
به تفوق ما الديباج صنعة من وبها إليه. القلعة فنسبت خريان، عليها وويل عامر،
ومن والرخام. الحديد معدن عىل كورتها وتشتمل الصناعة.576 دار وفيها البالد. سائر

املنظر. عجيب قديم حجر، من عقاب صورة عليه العقاب باب أبوابها
النفيسة وللحلل نول، ثمانمائة الحرير طرز لنسج باملرية كان بعضهم: وقال
ولألصفهانية كذلك، الجرجانية وللثياب كذلك، ولالسقالطون نول، ألف الفاخر والديباج
آالت صنوف من بها ويصنع املكللة. والستور املدهشة، واملعاجر وللعنابي ذلك، مثل
حسنًا، الوصف عنها يقرص املّرية وفاكهة يوصف.577 ال ما والزجاج والنحاس الحديد
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ألف وقد العجيبة. الغريبة القديمة امللوك قصور وبها السواحل،578 أفضل وساحلها
البالد من غريها عىل املّرية «بمزية سماه حافًال، تاريًخا خاتمة بن جعفر أبو فيها
يف املسئول سبحانه وهللا باملغرب. كتبي جملة من تركته ضخم، مجلد يف األندلسية»

قبل. ومن بعد من األمر فله الشمل، جمع
نرضة وجنات بهجة، بساتني كلها مثلها، يف ميًال أربعون طوله املرية ووادي
أهل من ماًال أكثر األندلس بالد يف يكن ولم بعضهم: قال مغردة. وطيور مطردة، وأنهار
وهي األلف، نحو والفنادق الحمامات من بها وكان وذخائر، متاجر أعظم وال املرية،
بالحصانة، املشهورة قصبتها الواحد، الجبل وعىل معمور، خندق بينهما الجبلني، بني
يسمى آخر لها ربض وغربيها والربض. باملدينة محيط والسور ربضها. اآلخر وعىل
جهة كل من بها استدار وقد وصناعات، وخنادق وحمامات، فنادق ذو الحوض، ربض
وضياع مدن ولها الرتاب. من أرضها غربلت وكأنما أولية. وأحجار مرتفعة، حصون

انتهى. األنهار. متصلة عامرة
«شنرتة»:579 مدينة ذكر عند اليسع ابن وقال

أربعني ميض عند ويحصدان يزرعان والشعري القمح أن خواصها من إن
يل قال وأكثر. أشبار ثالثة واحدة كل دور فيها التفاح وأن زراعته، من يوًما
أهل من رجًال عباد بن املعتمد عند أبرصت ثقة: وكان الباكوري، هللا عبد أبو
كل دور غريها، رأسه عىل الحامل يُِقلُّ ما التفاح، من أربًعا إليه أهدى شنرتة،
أقل عندهم املعتاد أن عباد ابن بحرضة الرجل وذكر أشبار. خمسة واحدة
وأبقوا أصلها قطعوا القدر وهذا الِعَظم بهذا يجيء أن أرادوا فإذا هذا، من

انتهى. الخشب. من دعامات تحتها وجعلوا أقل، أو عًرشا منه
الحرير وفيها الكثري، التوت املّرية من مرحلة عىل «شنش»580 وبحصن
«سهيل»582 عمل مالقة وبغربي «طربنش»581 بوادي واديها ويعرف والقرمز،
باألندلس سهيل نجم يرى ال سهيل، جبل وفيه الضياع، كثري عظيم عمل وهو

منه. إال
شبهها لكثرة أيًضا، مرص وتسمى تدمري583 الرشقية األندلس كور ومن
ينضب ثم السنة، من مخصوص وقت يف نهر عليها يسيح أرًضا لها ألن بها،
مرسية، تدمري بعد القصبة وصارت مرص، أرض تزرع كما فتزرع عنها،

قبليها. يف يصب نهر ولها بها، املحيطة جناتها لكثرة البستان وتسمى
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موسطة عىل مشتملة لإلسالم، هللا أعادها األندلس، جزيرة أن واعلم
منها مدينة كل التي املمّرصة القواعد من فيها فاملوسطة وغرب. ورشق
وجيان، وطليطلة، قرطبة، متسعة: وأقطار ضخام، أعمال لها مستقلة، مملكة
و«قربة» و«بلكونة» «أستجة» قرطبة أعمال فمن ومالقة: واملرية، وغرناطة،
و«القصري»584 و«أليسانة» و«بيانة» و«أسطبة» و«املّدور» و«غافق» و«رندة»
و«طلمنكة»585 رباح»، و«قلعة الحجارة»، «وادي طليطلة أعمال ومن وغريها.
ومن وغريها، و«قسطلة»586 و«بياسة»، «أبذة»، جيان، أعمال ومن وغريها.
أعمال ومن وغريها. و«لوشة»587 و«املنّكب» آش»، «وادي غرناطة أعمال
وغريهما. و«الحامة»،589 «بلش» مالقة أعمال ومن وغريها. «أندرش»588 املرية

واديها. ضفة عىل الحارة العني وبالحامة بمالقة، ما الفواكه من وببلش
و«دانية» و«بلنسية» «مرسية» القواعد من ففيه األندلس رشق وأما
و«القنت» «أوريولة» مرسية أعمال فمن األعىل».590 و«الثغر و«السهلة»
بحسنها يرضب التي «شاطبة» بلنسية أعمال ومن ذلك. وغري و«لورقة»591
وأما ذلك وغري شقر» و«جزيرة له، نظري ال الذي الورق بها ويعمل املثل،
بلنسية بني متوسطة فإنها «السهلة» وأما أعمال، ولها شهرية، فهي «دانية»
ومن وحصون. مدن ولها األعىل، الثغر كور من بعضهم عدها ولذا ورسقسطة،
والقلعة، «الردة» وكورة الثغر. ذلك أم وهي رسقسطة. األعىل الثغر أعمال
«وشقة» وكورة «طرسونة»593 ومدينتها «تطيلة» وكورة بالبيضاء592 وتسمى
بليانة، ومدينتها أيوب، قلعة وكورة سالم، مدينة وكورة تمريط،594 ومدينتها

«باروشة».596 وكورة «برطانية»595 وكورة
و«شلب»597 و«أشبونة» و«ماردة» «أشبيلية» ففيه األندلس غرب وأما
أعمال ومن وغريها. و«لبلة»598 و«الخرضاء» «رشيش» أشبيلية أعمال فمن
«شنرتين»600 أشبونة أعمال ومن وغريها. و«يابرة»599 «بطليوس» ماردة

وغريها. ريه»601 «شنت شلب أعمال ومن وغريها.
أعمال من وهي «قادس»602 جزيرة فمنها باألندلس البحرية الجزر وأما
من رشيش ألن منافاة، وال رشيش كورة من إنها سعيد: ابن وقال أشبيلية.
ابن بقادس ثار وملا مفتاح. قادس صنم وبيد قال: مر. كما أشبيلية أعمال
ظن بها، البحر قائد عيىس بن عيل وهو ميمون، بن هللا عبد أبي القائد أخت

ا.هـ. شيئًا. يجد فلم فهدمه ماًال الصنم تحت أن
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الجزائر املحيط ويف املحيط. البحر يف قادس جزيرة أعني وهي
الصاحي اليوم يف للناظر تلوح سال، مدينة غربي وهي السبع، الخالدات603
اآلدميني، أمثال عىل أصنام سبعة وفيها الغليظة، األبخرة من الجو الصايف
السعادات،604 جزائر الشمال بجهة وفيه وراءها. مسلك وال عبور ال أن تشري
املجوس، لهم يقال قوم يخرج ومنها يحىص ال ما والقرى املدن من وفيها
املحيط، البحر بوسط وهي برطانية605 جزيرة أولها النصارى، دين عىل
ماء من يرشبون وإنما عيون، وال فيها جبال وال األندلس، شمال بأقىص
وهي «شلطيش»606 جزيرة وفيه سعيد: ابن وقال عليه، ويزرعون املطر،
أشبيلية، إىل مملًحا يحمل ومنها السمك، كثري وبحرها مدينة، وفيها آهلة،

ا.هـ. «أونبة».607 عمل إىل مضافة «لبلة» كورة من وهي

بعض يف الزرع إن األندلس: بالد من قرطاجنة ذكر جرى ملا بعضهم وقال
التصاوير من وفيها املقربصة، الحجارة من أقواس وبها واحدة، بمطرة يكتفي أقطارها
بنائها اعجب ومن والبصرية. البرص يحري ما الحيوانات وصور الناس وأشكال والتماثيل
كل طول مقربصة، حجارة من واحد، صٍف عىل وعرشون، أربعة وهي «الدواميس»608
مائتي من أكثر واحد كل وارتفاع خطوة، ستني عرض يف خطوة، وثالثون مائة داموس
العلو يف بعض، إىل بعضها من املياه فيها تتصل محكمة، أنقاب داموسني كل بني ذراع،

انتهى. بديع. وإحكام عجيبة، بهندسة الشاهق،
ال أفريقية قرطاجنة الصفة بهذه التي قرطاجنة فإن غلًطا هذا أظن «قلت»:

أعلم. وهللا األندلس. قرطاجنة
مدينة الرومي، البحر عىل وهي قرطاجنة: ذكر عندما الفكر» «مناهج صاحب وقال
بالقرى. معمور يومان، وعرضه أيام، ستة طوله فحص ولها آثار، منها بقي قديمة
البحر ويف الالزورد، حجر يوجد بناحيتها أنه «لورقة»609 يف ذلك قبل وذكر انتهى.
وجزيرة ميًال خمسون وبينهما ومنورقة، ميورقة جزيرتا املحيط من الخارج الشامي
يقول وفيها الدوام، عىل جارية ساقية وتدخلها حسنة610 مدينة بها يوم مسافة ميورقة

اللبانة: ابن

ال��ط��اووس ري��ِش��ِه ُح��ّل��ة وك��س��اه ط��وق��ه��ا ال��ح��م��ام��ُة أع��ارت��ه ب��ل��ٌد
ُك��ؤُس ال��دي��ار س��اح��ات وك��أّن م��دام��ٌة ف��ي��ه األن��ه��اُر ف��ك��أن��م��ا
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الوقت: ذلك ملكها يخاطب وقال

اإلْس��ك��ن��َدُر يَ��بْ��ِن��ِه ل��م م��ا وب��ن��ي��ت ُم��ي��ورق��ٍة أرض ب��اإلح��س��ان وََغ��َم��ْرت

تأليًفا لكان تُتبع ولو يطول، الفصل بهذا يتعلق ما واستقصاء يابسة.611 وجزيرة
خفاجة: ابن قول أحسن وما مستقًال،

ن��ف��س وَري��ا ُح��ْس��ٍن ُم��ْج��تَ��َل��ى ب��األنْ��دلُ��ِس ل��ل��ج��ن��ة إن
َل��َع��س م��ن ل��ي��ل��ت��ه��ا وُدَح��ى ش��ن��ب م��ن ص��ي��ح��ت��ه��ا ف��ن��ا
األن��دل��س! إل��ى ش��وق��ي وا ِص��ح��ُت: ص��بً��ا ال��ري��ح ه��بّ��ت م��ا وإذا

طليطلة: يف بعضهم وقال

ون��س��ي��ُم ن��ض��رٌة ع��ل��ي��ه ب��ل��د ح��ّدث��وا م��ا ع��ل��ى ُط��ل��ي��ط��ل��ٌة زادت
ن��ج��وُم وال��غ��ص��وُن ال��م��ج��ّرة ن��ه��ر خ��ض��َرُه ف��وّش��ح زيّ��ن��ُه ال��ل��ه

إدريس بن صفوان بحر أبو األندلس أديب به خاطب ما هنا أوردنا إن حرج وال
ونصه: مناسب فإنه عيل، بن املؤمن عبد بن يوسف السلطان ابن الرحمن عبد األمري

وأحناءه، أحناءهم حبك عىل ضمَّ كما وأبناءه، الزمان ببقائك هللا أمتع موالي
الدهر لبة عىل فخرك قالئد نظم كما واألمان، املّن من شئت ما لك وأوصل
وفرند وحجول، غرر أيامك التمام، والقمر الهمام، امللك فإنك الجمان، نظم
فيك فتناسقت التأمني، برود الرعية ألبست يجول، الدهر صفحات يف بهائها
بك أمن من للناس فكم باليمني، لها خلدك دعوات وتلقت ثمني، نفيس من
وأوطار، لديك لبانات من ولألقطار وهيام فيك لوعة من ولأليام وإيناس،
هللا عىل الكريم شخصك يتمنون وجالد!! لها تملكك عىل قراع من وللبالد
كل ويصطحبون، حبك بمدام العاطر ذكرك رياض يف ويغتبقون ويقرتحون،
ونًرصا الجماد، عىل حتى لك، ألقاها هللا من محبة فرحون، لديهم بما حزب
هللا ألبسه رسيرة أّرس ومن األغماد، أفواه عىل السيوف ألسنة به تنطق مؤزًرا
قّدم ومن وإبداءها، إعادتها بالجميل له هللا ختم نية حسن طوى ومن رداءها،
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تخاصمت وملا جوازيه يعدم ال الخري يفعل ومن يوازيه، أن من بد فال صالًحا
كلها واالقتصار، حبك عىل الوقوف بها وطال األمصار، األندلس من فيك
ويتلو ويصغي، دعوته إجابة إىل ويصيخ وأوىل، أحق أنا ويقول قوًال، يفصح
فيًضا تفيض وكادت غيًظا، حمص تنّمرت نبغي. كنا ما ذلك بك: برش إذا
إالّ يتبعون إن ويحرصون؟ ويطمعون وينقصون، يزيدون لهم ما وقالت:
الذي والنهر األشّد، والساعد األسّد، السهم أَلهم يخرصون! إالّ هم وإن الظن
التأنس وسمائي نهري، والنيل األندلس مرص أنا واملّد؟ الجزر عليه يتعاقب
ذلك يف أفيض أن فحسبي الرشف،612 ذلك يف تجاريتم إن زهري، والنجوم
«كشنتبوس»؟613 اشتملتموه إزار فأي اللبوس، بأرشف تبجحتم وإن الرشف،
وقد السحاب، عن بنرضته يستغنى وروىض رحاب، أبنية من شئت ما إىل
أوالكم فأنا نجادا، بحدائقي نهري سيف وتوشح ونجاًدا، وهاًدا زهراتي مألت

الحق! حصحص اآلن وأحق، الهمام بسيدنا
األصم الصخر يف وبذرت نذًرا، كثرت لقد وقالت: شذًرا، قرطبة فنظرتها
استحال متى والبيان لإليضاح وإني الهذيان، من رضب العدي كالم بذًرا،
سوء له زين أفمن وسنا، املهجور أجفان أودع ومن مستحسنًا، املستقبح
عىل تفضل ولألثغار614 األسنة، عىل تقّدم للمراكز عجبًا يا حسنًا؟! فرآه عمله
الرشيف، املطهر البيت يل وأبقى، خري هللا عند فما سبًقا ادعيتم إن األعنة!
األفاضل، الرجال محل بقيعي يف التعريف، رواقه عليه رضب الذي واالسم
نباهة من فحسبي القدر، ليلة مشاهد جامعي ويف املناضل، أنف فلريغم
غري يوطئ أن له أرىض وال األعىل، السيد بهذا عيل يستأثر أن ألحد فما القدر،
كالتي تكونوا وال النبّوة، حكم عىل يل وانقادوا باألبوَّة، يل فأقّروا نعًال، ترابي
باريكم. عند لكم خري ذلكم تباريكم عن وكفوا قوة، بعد من غزلها نقضت
تجري وال النجوم، من ساكنه يمتنع الذي املعقل يل غرناطة: فقالت
وال حيف، وال رضر معاند من يلحقني فال السجوم، الغيث جياد تحته إال
اليوم أفلح فقد وفعًال، قوًال فاستسلموا طيف، وال طارق خيال إيلّ يهتدي
زهرها كواكب وأطلعت أسالًكا، جداولها من تقلدت بطاح يل استعىل، من
ماء يردد نسيم وبرد العشاق، كأدمع أعطايف عىل تسيل ومياه أفالًكا، فعادت
ذيل ذات فكل فدعوني يحتال، وال فيه يطمع ال فحسني باالنتشاق، املستجري
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ال ولم بدل، وال عوض من به يل وما األعدل، السيد بهذا أوىل فأنا تختال،
يعني: فإياي يوًما أنشد وإن ويثني، مجده عنان عيلّ يعطف

تُ��راب��ه��ا ج��ل��دي َم��ّس أرض وأول ت��م��ائ��م��ي ال��ش��ب��اب َع��ّق ب��ه��ا ب��الد

وتتقدمون؟ ميداني يف وتتأخرون وتنتمون، لفخري تعتزون لكم فما
تعلمون. كنتم إن لكم خريٌ ذلكم تزعمون، مما إيلّ تربأوا

ولَِم أمًال؟ سيدنا يف تعطوني ولم همًال، بينكم أترتكوني مالقة: فقالت
لدّي الكثرية؟! والفواكه األثرية، والجنات الفجاج، والسبل العجاج، البحر ويل
الرقاق األنفس تجنح وال الهديل، عن الحمام به تستغني ما البهجة من
كالًما، ناديكم يف أعطى ال يل فما تبديل، وال عنه تعويض إىل الحوايش
تر فلم ازدراء، نرضتها األمصار فكأّن أعالًما؟! فخاركم جيش يف أنرش وال
ونظن بطائل، منه يحظى ال موطن ألنها إجراء، الذكر ميدان يف لحديثها

القائل: قول فيها تأولت البالد

ال��س��ك��وُت إج��اب��ت��ه م��ن ف��خ��ي��ٌر تُ��ج��بْ��ُه ف��ال ال��س��ف��ي��ُه ن��ط��ق إذا

الصخر، تنفقون الدر وبحرضة الفخر، تتعاطون أمامي مرسية: فقالت
من وخرزكم بحري، من أوشالكم أين واآلخر، األول منها فيل املفاخر، عّدت إن
واملرأى النضري، الروض فيل سحري؟ نفثات من وجعجعتكم نحري؟ لؤلؤ
جمالها وجه وتربقع اآلفاق، يف مثلها سار التي ورتقائي نظري، له ما الذي
إليها أرجاء، ومن وروحات، بكور من لها كم دوحات، فمن األصفاق، بغرة
يأخذون فيما يتنعمون مودعون، الدنيوية الجنة يف فأبنائي الرجاء. أيدي تمد
ألمري، فانقادوا يَّدعون، ما فيها ولهم أنفسهم تشتهي ما فيها ولهم ويََدعون،
رضبتكم وإال زيد، أبي سيدنا وبني بيني وخّلوا جمري، اصطالء وحاذروا
حظ ذو إال يلّقاها وما بالتعظيم، املستأثر امللك بهذا أوالكم فأنا زيد، رضب

عظيم.
وإالم واالقرتاع، االستهام وعالم والقراع، الجدال فيم بلنسية: فقالت
دونكم، من أحوزه أنا الرصيح؟! اللبن الرغوة وتحت والترصيح، التعريض
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التي والجنات األعالم. الشامخة املحاسن فيل وهدونكم، تحرككم نار فأخمدوا
السالم، مدينة أعارض وجرسي وبرصافتي االستسالم، يد اآلفاق إليها تلقى
فأنا أسنانًا. واقرعوا بنانًا، فعضوا وإال والسالم، يل االنقياد عىل فأجمعوا

منا! السفهاء فعل بما يهلكنا ال وموالنا وأنّي؟ تدركون ال حيث
الرشار، لنحور أسهمها واستّدت بالرشار، تدمري جمرة ارتمت ذلك فعند
ذوي لرتب تتهيأن والعقوق، العصيان أبََعد عجبًا! تر رجبًا، عش وقالت:
فادرجي، بعشك ليس تعرجي؟ أن ضمنك فمن الفخر، سماء هذه الحقوق؟!
أدراك من الفاعلة، الصانعة أيتها قبل عصيت وقد آآلن؟ والخيل. الوصف لك
يفيدك أم والزهر؟ الروض يجديك الذي ما فاعلة، أنت وما ترضبي أن
رحل محط إال أنت هل الدهر؟ أفسد ما العطار يصلح وهل والنهر؟ الجدول
فيه الطرف يكتحل ال ذراك نفاق، من فيه الخصب لسوق ما ومنزل النفاق،
منصة يف اإلماء تربز فإالَم جوع، من يغني وال يسمن ال وقراك بهجوع،

القائل: قول اذكري ولكن العقائل؟

ل��َزْه��رك أِح��نُّ ال روض ف��إن��ك َس��ْل��وًة ال��ق��ل��ب ع��ن ب��ي��ن��ي ب��ل��ن��س��ي��ة،
م��ش��ِرِك؟ وف��ت��ن��ة ج��وٍع ص��اِرَم��ى ع��ل��ى ت��ق��ّس��َم��ْت داًرا ال��م��رء يُ��ح��ب وك��ي��ف

تسديدك من ويسيل خمد، ما توفيقك من يوقد أن تعاىل هللا أسأل أني بيد
سيدنا يرد أن نسأل سبحانه وإياه األمد، الجهالة يف عليك يطيل وال جمد، ما
حسامه ويمكن فوائده، من أعدائه مصائب ويجعل عوائده، أفضل إىل وموالنا
له ويصل املقربني، ومن واآلخرة الدنيا يف وجيًها ويبقيه املشغبني، رقاب من
ويمد عبيًدا، عبيده لعبيد األحرار تكون حتى األيام له ويمهد وتأييًدا، تأييًدا

بعده. من ألحٍد ينبغي ال ملًكا ويهبه سعده، بساط الدنيا عىل

آم��ي��ن��ا أل��ف إل��ي��ه��ا أض��ي��ف ح��ت��ى ب��واح��دة أرض ال آم��ي��ن! آم��ي��ن!

حرضتهم عىل وبًرشا، رونًقا ويتألق ونًرشا، عبًقا يتعانق الذي السالم ثم
(انتهى). وبركاته615 تعاىل هللا ورحمة الجلية، السنية أنوارهم ومطالع العلية،
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تعاىل هللا أعادها األندلس، بالد بدخوله رحلته يف بطوطة ابن الرحالة ألّم وملا
للساكن، موفور األجر حيث تعاىل هللا حرسها األندلس بالد إىل فوصلت قال: لإلسالم

نصه: ما غرناطة ذكره عند قال أن إىل … والظاعن للمقيم مذخور والثواب

وهو الدنيا، يف له نظري ال وخارجها مدنها، وعروس األندلس، بالد قاعدة
الكثرية، األنهار من وسواه املشهور شنيل نهر يخرتقه ميًال، أربعني مسرية
من بها محدقة والكروم، والقصور، والرياضات، والجنات، الجليلة، والبساتني
الرياضات فيه جبل وهو الدمع»616 «عني مواضعها عجيب ومن جهة، كل

انتهى. بسواها. له مثل ال والبساتني،

األنفس، ومطمح األبصار، ومرسح الندلس، بالد دمشق غرناطة: الشقندي: وقال
خصها ما إال بها يكن لم ولو أفاضل، وشعراء أكابر، وعلماء أماثل، أرشاف من تخل ولم
والركونية، الَقْلبميّة، كنزهون الشواعر، النساء فيها نبغ قد كونها من به تعاىل هللا

انتهى. واألدب. الظرف يف بهما وناهيك وغريهما،
األبيات أن والصواب املؤرخني، بعض ذكره فيما غرناطة، إىل يتشوق ولبعضهم،

أعلم. وهللا مر كما قرطبة يف قيلت

ال��ع��ه��د ذل��ك ل��ن��ا ي��دن��و وه��ل إل��ي��ك أوب��ة ِل��ي ه��ل ال��غ��راء، أغ��رن��اط��ة
ال��رع��د َرْوض��ت��ك س��اح��ات ف��ي وَق��ْع��َق��ع غ��م��ام��ٌة م��ن��ك ال��غ��رب��ي ال��ج��ان��ب س��ق��ى
َوْرُدٌ ع��ن��ب��ر اس��ت��ن��ش��اق��ه��ا ف��ي وتُ��ربُ��ك ج��ن��ٌة وأرض��ك أس��ح��اٌر، ل��ي��ال��ي��ك

الرعيني: مالك ابن وقال

ذَّه��ْب َق��ْد وال��ل��ي��ُل ل��ألن��س ب��ه ذه��ب��ت َق��َط��ْع��تُ��ُه ع��ي��ًش��ا ب��ال��ح��م��راء ال��ل��ه رع��ى
ذَه��ْب س��ب��ي��ك��تُ��ه��ا ع��ادت ��ح��ى ال��ضُّ ب��ش��م��ِس اك��ت��س��ت ف��إذا ِف��ّض��ة م��ن��ه��ا األرض ت��رى

القائل: وهو

ج��م��دا دم��ع��ي أن أو ب��ع��دك��م، خ��م��دا ش��وق��ي أن ت��ظ��ن��وا ال
أح��ًدا ع��ي��ن��ي تُ��ب��ص��ر أن َق��لَّ م��ث��ل��ه��م أُن��اس ع��ن أس��ل��و ك��ي��ف

125



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

بها، يشء أشبه ألنها األندلس، بدمشق وتسمى األندلس، بالد أحسن من وغرناطة
عنه الثلج يزول ال الذي بشلري، املسمى الجبل عليها ويطل «َحَدرُّه»617 نهر ويشقها
الكثرية، األزاهر أعاله ويف الصلد، كالحجر يصري حتى عليه، ويجمد صيًفا618 وال شتاءً
الشبه ألجل األندلس، إىل جاءوا مّلا دمشق، أهل بها ونزل الرفيعة. األفاوية وأجناس
ابن وقال قرية619 وسبعون مائتان املتأخرين بعض ذكر فيما غرناطة وقرى املذكور.
خشيت لوال جزي: ابن قال نصه: ما كالمه ذكر بعد بطوطة، ابن رحلة مرتب جزي
ما ولكن مكانه، وجدت فقد غرناطة، وصف يف القول ألطلت العصبية، إىل أُنسب أن
بن محمد ابن بكر أبي شيخنا در وهلل فيه. القول إلطالة معنى ال كاشتهارها اشتهر

يقول: حيث غرناطة نزيل السبتي، شربين

َط��ري��ًدا يُ��ج��ي��ُر أو ح��زي��نً��ا يَ��ُس��ّر ً ُم��ت��بَ��وَّأ ِغ��رن��اط��ة م��ن ال��ل��ه رع��ى
ج��ل��ي��ًدا ُع��ْدن ب��ال��ث��ل��ِج م��س��اِرج��ه��ا رأى ع��ن��دم��ا ص��اح��ب��ي م��ن��ه��ا ت��ب��ّرم
بَ��رودا؟ ي��ك��ون ال ث��غ��ٍر خ��ي��ُر وم��ا ب��ه أِه��ل��ت م��ن ال��ل��ه ص��ان ال��ث��ْغ��ُر، ه��و

املدن تضاهي كبرية قرية وهي نارجة، قرية ذكر أجرى عندما سعيد، ابن وقال
اجتاز أنه مالقة: أعمال من وهي الناظرين، يفتن نهر ولها البساتني، بها أحدقت قد
وقد عندهم الحرير صباغة زمان ذلك وكان موىس، عمران أبي والده مع عليها مرة
ويطرب، يغني وبعضهم يرشب، وبعضهم خيًما، مقطعاته بني الوادي بطن يف رضبوا
ولفظ مسماه، طابق اسم والدي فقال الطراز، فقالوا املوضع؟ ذلك يعرف ِبَم وسألوا:

معناه. وافق

ف��ُق��ِل ق��ائ��ًال ل��س��انً��ا َوَج��ْدَت ف��إن َس��َع��ٍة ذا ال��ق��وِل م��ك��ان وج��دَت وق��د

امُلنَْمنَم الطراز حيُث بنارجٍة أجز: قال ثم
يتبسُم ثغره نهٍر فوَق أِقْم فقلت:

فإنها الهاتفاِت نحو وسمعك فقال:
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ترتنّم بهجٍة ِمْن أبرصْت ِلما فقلت:
بآدٍم لسُت الِفردوِس جنَة أيا فقال:

ُم التنَدُّ َجناك من حظِّي يُك فال فقلت:
ما مثل نزورك أن علينا يعز فقال:
مسّلُم ُسَليَْمى من خياٌل يزوُر فقلت:
َعَدْت ملا الخياَر أعَطى أنني فلو فقال:

تنَعُم بمرآِك َعنْيٌ يل محّلك فقلت:
نفثاتها من والطَّلُّ الصبا بحيث فقال:
أَْرَقُم للنهر فيه روٍض َلْسَع وَقْت فقلت:
عودٌة يلَ تكن لم إن أسفي! فوا فقال:
ُم620 ُمتَمِّ عليك إني ماِلًكا فكن فقلت:
بيننا الَعْهِد آخَر هذا فأحَسب فقال:

فريَحُم َشْوقي الرحمُن يَْلَحُظ وقد فقلت:
ًدا ُمَردَّ يزال ال سالٌم سالم! فقال:

تَْسُجم! ْحب السُّ بك زالت وال عليك! فقلت:

انتهى.
وتعرف الزعفران بها ينبت األندلس، رشق من بلنسية، كورة إن سعيد: ابن وقال
حالوة مع جمع قد العنب، حبة قدر يف األرزة، تسمى ثَْرى ُكمَّ وبها الرتاب، بمدينة
عىل يزيد بلنسية ضوء إن ويقال بريحه، عرف داًرا دخل إذا الرائحة، ذكاء الطعم،
وُمنْية الرصافة، وأشهرها أبدعها ومن ومسارح، منارة وبها األندلس، بالد سائر ضوء

عامر. أبي ابن
فيها: أبيات من الغرناطي مسعدة بن جعفر أبو الرشف وقال

ال��ب��ع��وض وك��اره��ه��ا ل��س��اِك��ِن��ه��ا َج��م��اًال ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ِف��ردْوس ه��ي
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فيها: بعضهم وقال

ُغ��م��وض��ي َع��نِّ��ي وذاَد ب��ي بَ��َل��ن��س��ي��ٌة ض��اَق��ْت
ال��بَ��ُع��وض ِغ��نَ��اءِ َع��َل��ى ف��ي��ه��ا ال��ب��راغ��ي��ث رْق��ُص

البلنيس: الزقاق البن وفيها

ال��ِب��الِد أس��ن��ى آي��ات��ه��ا وف��ي ف��ي��ه��ا ف��كَّ��رَت إذا ب��ل��ن��س��ي��ٌة
بَ��اِدي ل��ل��ع��ي��ن َج��م��ال��ه��ا وأن ع��ل��يْ��َه��ا م��ن��ه��ا ش��اِه��دي وأع��ظ��ُم
ووادي بَ��ْح��ر ِم��ْن َع��َل��م��اِن ل��ه��ا ُح��ْس��ن ِدي��بَ��اَج ربُّ��ه��ا َك��َس��اه��ا

عبد بن هللا عبد بن مروان أنشدني قال: والدي أنشدني أيًضا: سعيد ابن وقال
قوله: بمراكش لنفسه بلنسية ملك العزيز

أخ��َض��ُر ُس��نْ��ُدٌس وَم��ْل��بَ��س��ه��ا ك��اِع��ٌب ب��ل��ن��س��ي��ًة ك��أنَّ
ت��ظ��َه��ُر ال ف��ْه��َي ب��أك��م��اِم��ه��ا ن��ف��َس��ه��ا َس��تَ��َرْت ج��ئ��تَ��َه��ا إذا

ابن فقال سبقا، وقد البيتني بيني» «بلنسية عياش: بن هللا عبد أبي قول وأما
ا.هـ. ويماسيها.621 العدو يصاحبها ثغًرا صارت حيث ذلك إن سعيد:

عياش: ابن يجاوب حريق بن الحسن أبو وقال

وَغ��ْرب ش��رق ف��ي ص��ّح ح��دي��ث ُح��س��ن ك��ّل ق��َراَرُة ب��ل��ن��س��ي��ة
وض��ْرب ط��ع��ن دي��م��ت��ي وم��س��ق��ُط س��ع��ر غ��الءِ َم��ح��لُّ ق��ال��وا ف��إن
وح��ْرب ج��وع َم��ْن ب��م��ك��روه��ي��ن ُرب��اه��ا ُح��ّف��ت ج��ن��ٌة ه��َي ف��ق��ل

رصافتها: يف الرصايف وقال

ال��ول��ي َص��ْوَب ال��س��ح��ائ��ب َس��َق��تْ��ُه م��ن��زٍل م��ن ك��ال��ّرص��اف��ة وال
ال��م��وص��ل��ي م��ن ال��َس��ريُّ وأي��ن ب��ه��ا ل��ي وم��ن إل��ي��ه��ا أِح��نُّ
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األندلس يف نعلم وال ومياه وبساتني مناظر بلنسية وبرصافة622 سعيد: ابن وقال
قرية بلنسية أعمال ومن انتهى. قرطبة. ورصافة هذه، إالّ االسم بهذا يُسّمى ما
رحمه يزار بسبته كان وقربه املنصفي هللا عبد أبو الزاهد الفقيه منها التي «املنصف»

نظمه: ومن هللا.

ُم��ق��ي��م ال��خ��ط��اي��ا ب��ح��ر ف��ي وأن��ت ال��ّرَدى أت��اك ال��ن��ف��ُس: ل��َي ق��ال��ت
ال��ك��ري��م؟ ل��دار ال��زاد يُ��ْح��َم��ُل ه��ل اق��ص��ري! ق��ل��ت ال��زاَد، اّدخ��رَت ف��م��ا

املشهورة الوقعة فيها كانت التي وهي «بطرنة»623 قرية بلنسية عمل ومن
الطرسوني:624 يعىل بن اسحق أبو يقول وفيها املسلمني. عىل للنصارى

أل��وان��ا ع��ل��ي��ك��ُم ال��ح��ري��ر ُح��ل��َل ول��ِب��س��ت��ُم ال��وغ��ى إل��ى ال��ح��دي��َد ل��ب��س��وا
ك��ان��ا م��ا ب��بَ��ط��َرن��ة ي��ك��ن ل��م ل��و ب��ه��ا! وأح��س��ن��ك��م أق��ب��َح��ُه��م ك��اَن م��ا

ومن واألدباء. العلماء من جماعة إليها نسب التي «مينطة»625 بلنسية عمل ومن
بالراء «رندة»627 وأما الحديد. معدن جبلها يف التي «أندة»626 مدينة بلنسية عمل
هللا، أعادها أشبيلية، ويف أيًضا. بأندة يعرف حصن ولها األندلس، متوسط يف فهي
أشبيلية مدن من فإنها «طريانة»628 مدينة ذلك ومن كثري، واملتنزهات املتفرجات من
أبو وقال املتفرجات. يف تيطل جزيرة سعيد ابن ذكر فقد «تيطل» وكذلك ومتنزهاتها،
بني مستنرص استوزره ملا سبتة، صاحب يحيى ألبي جوابه يف سعيد بن موىس عمران
محل نص ما مراكش، إىل األندلس عن النقلة يف يرغبه املذكور إىل وكتب املؤمن، عبد
حرضة إىل الوصول وبني األندلس، ترك بني التخيري من سيدي ذكر ما وأما منه: الحاجة

القائل: قول اإلشارة من العايل الفهم فكفى مراكش،

ال��وط��ن ف��ي ك��ان م��ا وأل��ّذُه وُم��ْل��تَ��َم��ٌس م��ح��م��وٌد وال��ِع��زُّ

بها؟ أضاهي ذا ومن فيها؟ أسود من فعىل الحرضة، تلك يف السماء بك نلت فإذا

األم��ل ك��ل أم��ل��ت ق��د ف��ي��ك أك��ن ل��م إن ه��م��ٌة ب��ي َرَق��ت ال
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به هللا حباها بما الدنيا، جنة أنها سيدي علم وقد األندلس، أفارق فكيف وبعدها
عني قرة بني فيها يربح ال اإلنسان وأن األفياء، وكثافة املاء، وعذوبة الهواء، اعتدال من

نفس؟ وقرار

ُم��ّج��دُب َرْوَض وال م��ق��ص��وٌر ط��ّل وال ُم��ك��ّدٌر ل��دي��ه��ا ِوْرٌد ال األرُض ه��ي

األديب يعدل وكيف بليل، مرتنم وطائر سائح، وماء مدبج، وبساط صقيل، أُفق
الصفاء، جذيمة ويا السماح، حاتم ويا الوفاء، سموءل فيا الصفة؟ هذه عىل أرض عن
متلفتًا معدنه، من بالتحرك لخاطره مكّدر غري موطنه، يف برتكه النعمة، أملك ملن ل كمِّ

القائل: قول إىل

ال��ُغ��ُدر ف��ي م��ن��ه أص��ف��ى ال��ُم��زن ف��ي وال��م��اء أف��ارق��ه��ا أن ن��ف��س��ي ل��ي وس��ّول��ت

يُنيض أن وال قتبًا يشّد أن دون وبّلغه املراد، ارتياد عن مؤمله اهتمام أغناه فإن
املطلوب: بالغ املرغوب، ناجح أنشد املراد، غاية عيًسا

ال��َوبْ��ل رائ��ُد داِره ف��ي ج��اءه ك��م��ن رائ��ًدا ال��َوبْ��َل ي��س��تَ��تْ��ب��ع ال��ذي ول��ي��س

التأدب سبيل عن وعدل تشطّط، ماله األماني: عىل التبسط هذا سمع إذا قائل ورب
القائل: قول إالّ عندي جواب وال ط؟! وتبسَّ

وأح��ت��ِك��ُم آم��ال��ي أب��س��ُط ف��ال��ي��وم أرق��بُ��ه��ا م��ازل��ت ِخ��طَّ��ة ف��ه��ذه

الدولة: سيف يف املتنبي قاله ما أنشد ال ومايل

ك��ب��ارا إال ال��دّر ي��ق��ب��ل ل��م ع��ل��ّي ي��ا ل��ه ب��ح��ًرا ك��ن��َت وَم��ن

منه. املقصود انتهى
أشبه ما واديها، ابن وواديها أشبيلية، بنت «رشيش»629 مدينة إن الحجاري: وقال
اللباس يف وظرف همم ألهلها األسواق، ضخمة جليلة، مدينة وهي بسعيد!! ُسعَدى
من ولها معشوًقا. أو عاشًقا إالّ بها ترى تكاد وال باآلداب. وتخّلق الرفاهية، وإظهار
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جبنها وطيب املجبَّنات، يف الصنعة إحسان به اختصت ومما ويفضل، يعم ما الفواكه
فهو املجبّنات بها يأكل ولم رشيش دخل من األندلس: أهل ويقول ذلك. عىل يعني

ا.هـ. محروم.
الطيب. بالزيت وتقىل عجينها يف الجبن إليها يضاف القطائف من نوع واملجبنات

سيدمري. بن مالك بن عمرو أبو الكاتب الفاضل يقول شلب ويف

وي��خ��ب��و؟ ي��ُخ��بُّ إذ ال��ب��رق س��ن��ى أم ؟ يَ��ُه��بُّ ح��ي��ن ال��ن��س��ي��ُم أَش��ج��اك
س��ك��ُب؟ ال��غ��م��ام��ة م��ن َه��ت��وٌن أم ت��ش��دو األراك��ة ع��ل��ى َه��ت��وٌف أم
؟ تَ��ُص��بُّ ال ُدم��وُع��ه َص��ٍب أيُّ داٍع ل��ل��ص��بّ��اب��ة ه��ذاك ك��لُّ
أص��ب��و ك��ن��ت م��ا ال��غ��م��ام وَص��ْوُب ُق وال��ُوْر وال��بَ��رق ال��ن��س��ي��ُم ل��وال أن��ا
ِش��ل��ُب! ال��ت��ب��اع��د اس��ت��ح��ك��م م��ا ب��ع��د ِم��نِّ��ي وه��ي��ه��اَت ش��ْل��بً��ا، ذك��رت��ن��ي

أشكونية، أعني وهي، أشبونة، بكورة متصلة وهي «أشكونية» كورة أعمال وتسمى
سبعة قرطبة وبني وبينها «ِشْلب»630 قاعدة ملكها ودار ومعاقل، مدن لها جليلة، قاعدة
شلب وتفتخر أشبيلية. كروة إىل أضافوها مراكش املؤمن عبد لبني صارت وملا أيام.
بن امللك عبد مروان أبو القائد ومنها هللا. سامحه منها، عمار ابن الوزارتني ذي بكون
أولها: التي عبدون ابن قصيدة شارح املشهور الديب بدرون، ابن قيل وربما بدران،

��ور؟! وال��صُّ األش��ب��اح ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ف��م��ا ب��األث��ِر ال��َع��ي��ن ب��ع��د يَ��ْف��ج��ُع ال��ّده��ُر

قوله: املذكور بدرون ابن نظم ومن املرشقية. البالد بهذه شهري الرشح وهذا

وال��َع��ذَُل ال��ت��ث��ري��ب ُم��ن��غ��ص��ُه ك��م��ا وال��ُق��ب��ل ال��تّ��ع��ن��ي��ُق ل��ّذتُ��ُه ال��ع��ش��ُق
ي��ت��ص��ُل ال��ع��م��ُر ذا ي��ك��ن ل��م ال��ُم��ن��ى ل��وال وص��ال��ك��م ي��ق��ض��ي ه��ل ِش��ع��ري! ل��ي��ت ي��ا

شلبًا فإن البطليويس، السيد ابن هللا عبد محمد أبو وعالمته، زمانه نحويُّ ومنها
القائل: وهو الذخرية. يف كما ونهضته، حركته كانت ومنها بيضتُه،

يُ��م��ك��ِن ف��ل��م ُع��ذًرا وح��اول��ت ح��ال��ت��ي ع��ن س��أل��ون��ي إذا
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األل��ُس��ن ع��ل��ى ي��دور ك��الٌم ول��ك��نّ��ه ب��خ��ي��ر، أق��ول:
األع��ي��ِن خ��ائ��ن��َة وي��ع��ل��م ال��ص��دور ف��ي م��ا ي��ع��ل��م وربّ��ك

بقوله: بطليوس يمدح الغالس بن عمرو أبو الوزير وقال

نَ��ْج��ُد أو ج��ن��اب��ك ف��ي َغ��وٌر ف��ل��ل��ه ال��بُ��ع��ُد ات��ص��َل م��ا أن��س��اك ال ب��ط��ل��ي��وس631
ال��ب��ْرُد ش��ق��ق ك��م��ا وادي��ه��ا ت��ف��ّج��ر يُ��ن��ًع��ا تَ��ح��ّف��ِك دوح��اٌت ول��ل��ه

من وهو أشهرهم، املذكور عمرو وأبو بطليوس، حرضة أعيان من الغالس وبنو
بعضهم: يقول شاطبة632 ويف تعاىل. هللا رحمه واملسهب، الذخرية رجال

ال��رح��ل ب��ه ط��ال��ت ِل��ف��ت��ى ش��اط��ب��ة ال��رح��ِل م��ل��ق��ى ِن��ع��َم
بَ��َل��ُل ذي��ل��ه ف��ي وص��بً��ا َس��ح��ٌر أوق��ات��ه��ا ب��ل��دٌة
ِث��م��ُل غ��ص��ن��ه��ا وري��اٌض أِرٌج ع��رُف��ُه ون��س��ي��ٌم
ُم��ثُ��ُل ك��ّل��ه وك��الٌم ُغ��َرٌر ُك��لُّ��ه��ا ووج��وٌه

بعضهم: يقول برجة ويف

ال��ّس��ف��ْر وَخ��ّل ال��م��ق��ام ف��ي ف��خ��ذ م��س��ت��وف��ًزا ب��رج��َة ج��ئ��ت إذا
َس��َف��ٌر إل��ي��ه��ا ط��ري��ق وك��ّل ج��ن��ٌة ب��ه��ا م��ك��ان ف��ك��لُّ

لكان للجهاد، الجياد مالعب كونها سوى الفضل من لألندلس يكن لو أنه واعلم
بعض إىل سلطانه لسان عىل كتب حيث الخطيب، بن الدين لسان هللا ويرحم كافيًا،
الشيخ إىل فالن املسلمني أمري من نصه: ما ذلك بعض إىل إشارة فيه ما العاملني العلماء
يدعوه منه وقبوًال تقربه إليه وعناية تجذبه، سعادة له هللا وصل كذا الشيخ ابن كذا
هللا حمد بعد أما وبركاته. هللا ورحمة عليكم كريم سالم ويندبه، هللا عند ما خري إىل
بإنجاز املتكفل العجيب والصنع الخفي، اللطف معّود املجيب، السميع املثيب، املرشد
رسوله محمد وموالنا سيدنا عىل والسالم والصالة القريب، والفتح العزيز النرص وعد
عىل هللا عبدة ظهور نرجو به الذي الرحيب، والجناب املنيع والعز الرفيع القدر ذي
والرضا العصيب، لليوم عدتنا ونعّده بالحبيب، العدو عىل منه ونستظهر الصليب، عبََدة
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بالسهم مرضاته هدف إىل ورموا النصيب، بأوىف بمشاهدته فازوا الذين وصحبه آله عن
بره، صحائف الجهاد يختم صالًحا عمًال لكم تعاىل هللا كتب إليكم، كتبناه فإنا املصيب،
األرض يف تهنى ممن وجعلكم أمره، جوامع العليا هي هللا كلمة تكون ألن وتتمخض
ولطف تعاىل، هللا حرسها غرناطة، حمراء من عمره، مدة الجنة أبواب فيها فتح التي
لطفه، صلة من عوَّده ما ولكم لنا يصل وهللا الجناب، رائق وصنعه السحاب، هامي هللا
بالبنان، إليه املشار املغرب بركة هو الذي املوىل أيها هذا وإىل األسباب، انبتات عند
الفان، املتاع من املتفلل الفتان، الزخرف عىل هللا عند ما املؤثر الشأن رفعة يف وواحده
من نؤثره ملا فإننا واإلحسان، واإليمان اإلسالم درج من العرفان، مقام إىل املسترشف
العتيد، الكنز محل نحله الذي ودكم من ونضمره األكيد األمر من نعده الذي بركم
يف ترقت التي أحوالكم عن نسأل نزال ال والعديد، العدة التماس دعائمكم من ونلتمسه
والتوكل هلل التسليم يد إىل وألقت العادة، بهجر الحق جناب ووصلت السعادة، أطوار
وألهمكم املأمول، من وبلغكم القبول من لكم تعاىل هللا هيأ بما فنرس باملقادة، عليه
تعاىل هللا رّد وعندما والحصول، لديه بما والفوز والوصول، إليه بالقرب الكلف من
ملكانكم بذلك خاطبناكم املقيل، لعثارنا وكان الجزيل، فضله وأنالنا الجميل، الرد علينا
وهللا اعتدادنا، وجه دعائكم وجهة إىل ووّجهنا اعتقادنا، حسن من ومحلكم ودادنا، من
عن الجهاد يف بكم الشمل ويجمع املبني، وفضلكم املتني، دينكم يف الظن بجميل ينفعنا
ودكم ولجناب وثناء، حمد جاللكم وعىل اعتناء، بأنبائكم له بمن اآلن وتعرفنا الدين،
وتجدون ازدياد، يف أجره من ترغبون مربور حج بني عزمكم بتجاول وانتماء، اعتزاء
أثرية ربا بني مهاد، وتَْوثري وجهاد، هللا سبيل يف رباط وبني اعتياد بأليف منه العهد
النبيني من عليهم هللا أنعم الذين مع شهداؤها القيامة يوم يحرش ووهاد، هللا عند
ال حيث الصادقني، القائلني أصدق وهللا فضله، من هللا آتاهم بما فرحني والصديقني،
فتحت قد هللا رحمة حيث يرتقي، هللا لدى ما البتغاء إال تُتّقى، اإلسالم لعدو غارة
وفازوا الفتح، باب قرعوا الذين العرب دار أترابها، زينت قد الجنان وحور أبوابها،
من وأمنوا الثار، وأخذوا العثار، وأقالوا الكفار، وأرغموا اآلثار، وخلدوا املنح، بجزيل
عىل بصريتكم، نقّوى هذا إليكم فكتبنا الغبار، ذلك من وجوههم عىل عال بما جهنم، لفح
ذي عىل خاف غري والصبح الحسنيني، إحدى إىل بكم ونهب الَعْزَمني، من الجهاد جهة
وفضًال أديتموه، فرًضا أعدتم حججتم إن فإنكم املنزلتني، إلحدى ظاهر والفضل عينني
جلبتم الجهاد، أقمتم وإذا محصورة. فيكم وقضيته مقصورة، عليكم فائدته أرتديتموه،
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من ألوف إىل املنفعة وتعدت قريبًا، هللا من سعيًا واستأنفتم غريبًا، عمًال حسناتكم إىل
ألطنبنا، فضله عليكم يخفى بحيث الجهاد كان ولو البوس، لبأس املستشعرة النفوس،
ومن االشتهار، من ُغفل وفضلكم الوطن، هذا عىل قدمتم لو هذا أرسلنا. االستدالل وأعنة
أشهى ولقاؤكم النهار، ُمحيا من أشهر وفضلكم فكيف املقدار، ترفيع لكم يوجب ال به
ننويه، ما عىل بركم من ويعيننا يقويه، وهللا عزمكم، قوي فإن األوطار؟! وآثر اآلمال
ونرجو أوالدكم، وأحداثها إخوانكم، وكهولها وتالدكم طريقكم فيها وما بالدكم، فالبالد
وتتكيف فائدة، هللا روح من تعدموا وال زائدة، حالوة رباها يف هللا لذكركم تجدوا أن
بفضل تغتبطوا حتى امللوك، ملك إىل السلوك خلوات عنها تقرص بكيفيات فيها نفسكم
قبيلكم يف هللا إىل االنقطاع هذا فخر وتخّلفوا فيكم، رحمته أثر وتروا يوليكم، الذي هللا
فنبيكم يدنيكم، تعاىل هللا ومن يعليكم، الذي بالجهاد الطيب العمل وتختموا وبنيكم،
وبجهاد الصوارم، وُمعِمل واملالحم، الرحمة نبي وسالمه، عليه هللا صلوات العربي،
أحق وأنتم بالده، من بالدهم بعد عىل هذا بالخواتم، واألعمال جهاده، عمل ختم الفرنج

آماده. إىل واالستباق جهاده، باقتفاء الناس
ومقارضة الجوار، هذا إيثار يف وأنتم إليه، ونََدبْناكم عليه، حثثناكم عندنا ما هذا
مقادة بيده من عنكم يخلق ما بحسب االستبشار، من بالدنا عىل بقدومكم عندنا ما
الحظوظ تعارضت وإذ األفكار، وإجالة القلوب وتقليب والنهار، الليل وترصيف االختيار،
الجنة إىل أوصل عمل األعمال وخري القرار، دار اآلخرة والدار لألبرار، خري هللا عند فما
قد واألصقاع، األرجاء بهذه واالطالع، الكشف أهل نفوس أن ولتعلموا النار، من وباعد
فنرجو زمانه. وأظّل أوانه، قُرب بفتٍح البشارة عىل أرسارها، واتحدت أخبارها، اتفقت
يشكره الذي العمل فيه ويسلف مسعاه، فيه ويكرم مّدعاه، يحرض ممن تكونوا أن هللا

انتهى. وبركاته. هللا ورحمة يخصكم الكريم والسالم ويرعاه، هللا
اللمتوني، ناشفني بن يوسف املسلمني أمري ابن عيلّ املسلمني أمري األندلس دخل وملا
ُعقابًا تشبه إنها قال: وحالها، وصفها وتأّمل فيها، النظر وأمعن واألندلس، املغرب ملك
األيمن وجناحه غرناطة ومنقاره جيّان، ورأسه رباح، قلعة وصدره طليطلة، مخالبه
اآلن، يحرضني لم طويل خرب يف … املرشق إىل باسط األيرس وجناحه املغرب، إىل باسط

األحوال. أحسن عىل بها هللا جمعني باملغرب، كتبي مع تركته إذ
والوهاد، الجبال من داعيه إىل مهطعني الجهاد، َحْلبة ُسبّاق األندلس أهل كون ومع
املهاد. وثري محل الهجاء، خوف الشعراء، ومداراة واملجون، والنعيم الرتف يف لهم فكان
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يل سنح ولكن ويكفي، يشفي ما وغريه ذلك من القسم هذا من السابع الباب يف وسيأتي
بن الدين لسان فيه قال الذي املشهور، الهّجاء املخزومّي بكر أبي حكاية هنا أذكر أن
األعراض، عىل مسلًطا بالهجاء، معروًفا الرش، شديد أعمى كان إنه اإلحاطة: يف الخطيب
ضعف مدح فإذا الهجاء، ميدان يف سابًقا للمعارض فطنًا الذهن، ذكي الجواب، رسيع

شعره.
حكاية قال، إذ السعيد الطالع يف سعيد بن الحسن أبو حكاه ما هي والحكاية
ابن بكر أبي والية أيام غرناطة عىل املخزومي، يعني املذكور، قدم أظن: فيما أبيه عن
من يشاء من عىل هللا يرسلها صاعقة نار به: أسمع وكنت مني، قريبًا ونزل سعيد،

األبيات: بهذه فاستدعيته واإلحسان، بالتأنيس أبدأه أن رأيت ثم عباده،

ون��ثْ��ر ن��ْظ��م ُح��س��ِن ف��ي ل��ل��َم��َع��رِّى ث��ان��يً��ا ي��ا
وِف��ْك��ر ف��ه��ٍم وَغ��ْوِص ونُ��بْ��ِل ظ��رف وف��رط
وُش��ك��ر ب��ٍر ب��ك��ل ح��ف��يٍّ��ا واص��ل ث��م ِص��ل
ُدر ِع��ق��ُد َزَه��ا ك��م��ا ح��دي��ٌث إالّ ول��ي��س
وزم��ر رب��اٍب ع��ل��ى ي��ت��غ��ن��ى وش��ادن
َخ��ْم��ر ك��أس ِم��ن ـ��ور ال��غ��ف��ـ ف��ي��ه ي��س��ام��ح وم��ا
ك��ف��ر ِح��ْل��ف ل��ي��اس��ر ِح��ل��ف ع��ه��د وب��ي��ن��ن��ا
وي��س��ر س��ك��ر ب��ط��ي��ب ع��ه��دا ف��ج��ّدده ن��ع��م
يَ��دري؟ ك��م��ث��ل��ك وم��ن َرض��اع م��ث��ُل وال��ك��أس

املجلس، به استقر فلما قاده. صغريًا عبًدا سعيد بن بكر أبو الوزير له ووجه
قال: األوتار، عطفه وهزت واألزهار، والعود النّد روائح وأفغمته

دان! ح��اض��ٌر ف��ي��ه��ا ال��ن��ف��ُس ت��ش��ت��ه��ي م��ا رض��وان؟ دار أم ذي؟ ال��ّس��ع��ي��دي داُر
وع��ي��دان ألوت��ار ب��رع��ٍد ت��ح��دى ن��ًدى ُس��ح��ب ل��ل��ن��ّد أب��اري��ق��ه��ا س��َق��ْت
وأش��ج��اِن أف��ك��ار م��ي��َت ب��ه يُ��ح��ي��ي م��ط��ًرا س��اك��ب َدن ك��ل م��ن وال��ب��رق
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ب��آذاِن إالّ ل��ه س��ب��ي��ل وال ن��ح��ّدث��ه ُك��نّ��ا ال��ذي ال��ن��ع��ي��م ه��ذا

ولد هللا يبعث حتى فقال: بآذان؟ إال له سبيل ال اآلن وإىل سعيد: بن بكر أبو فقال
من فقال: بحرف. أنطق فال أنا أما فقال: ألعمى. إنها قال األبيات هذه أنشدت كلما زنا

نجا. صمت
بمجرد النعمة قديم أستاذ، يا وتراك فقالت: حارضة القالعي بنت نزهون وكانت
إال يعلم كان ما ويقول الجنة، بنعيم وتشبهه تأنيه، من فتعَجب ورشاب، وغناء نّد
تيوس بني وينشأ املدور، حصن من يجيء من ولكن بالعيان! إليه يبلغ وال بالسماع،
فقالت األعمى، تنحنح كالمها استوفت فلما النعيم؟! بمجالس معرفة له أين من وبقر،
هذا ما كذبت! فقال: أمك! مقام عجوز فقالت الفاضلة؟ هذه من فقال: ذبحة! له:

قال: ثم الخ. … عجوز صوت

ع��اريً��ا ال��ض��وء م��ن أم��س��ى ق��د ك��ان وإن َم��س��ح��ٌة ال��ح��س��ن م��ن ن��زه��وَن وج��ه ع��ل��ى
ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��ل ال��ب��ح��َر َق��َص��د وم��ن غ��ي��ره��ا ت��وارُك ن��زه��وٍن ق��واص��د

أن إىل البالد جغرافية من بموضوعنا لها صلة ال محارضات بعض هنا (وطوينا
يقول):

إال حية وال عقرب تدخلها ال أنها رسقسطة يف املغرب مؤرخي لبعض رأيته والذي
جوف إىل تدخل ما فبنفس حية، إليها والعقارب بالحيات ويؤتى ساعتها، من ماتت
القمح فيها ويوجد يعّفن، وال الطعام، من يشء فيها يتسّوس وال قال تموت. البلد
والتفاح امللوك633 وحب والخوخ والتني أعوام، ستة من املعلق والعنب سنة، مائة من
فيها يسّوس وال سنة، عرشين من والحمص والفول أعوام، أربعة من اليابسة واألّجاص
منها، فاكهة أكثر األندلس بالد يف وليس كتانًا. أو حريًرا أو صوًفا كان ثوب، وال خشب
ولها أميال، ثمانية ناحية كل من بها محدقة والبساتني جرًما. أكرب وال طعًما، أطيب وال
يف العراق مدن تضاهي وهي ميًال، أربعني مسافة وقرى، وحصون مدن كثرية، أعمال

ذكرها. أسلفنا وقد عظيم. فأمرها وبالجملة واألنهار، األشجار كثرة
الدنيا وغرائب الصنائع وعجائب والنرضة الخصب من األندلس بأرض أن واعلم
مور السَّ أن املسهب يف الحجاري ذكره ما ذلك فمن غريها. يف غالبًا مجموعه يوجد ال ما
جزيرة جهة من باألندلس املحيط البحر يف يوجد الرفيعة، الفراء وبره من يعمل الذي
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الذي السمور وبر غالب ابن ذكر وملا بها. ويصنع رسقسطة إىل ويجلب برطانية،
كان إن به، عني ما وال هو، ما أتحقق لم هنا املذكور السمور هذا قال: بقرطبة يصنع
يف تكون دابة فهي املعروفة الدابة كانت فإن املعروفة، الدابة وبر أو عندهم، نباتًا هو
كتاب صاحب الطبيب، سمحون بن حامد وقال ميز. قوة وعندها الرب، إىل وتخرج البحر
فيخرج خصاه، إال منه يحتاج وال الروم، بحر يف يكون حيوان هو املفردة: األدوية
مرًة للقناصني عرض فربما ويطلق، خصاه وتقطع فيؤخذ الرب، يف البحر من الحيوان
لريى فخذيه، بني وفرج ظهره عىل استلقى يفوتهم، ال أن وخيش بهم أحس فإذا أخرى،
هذا ويسّمى غالب ابن قال تركوه. كذلك القناصون رآه فإذا خاليًا، خصييه موضع
الرفيعة، األدوية من خصييه من يصنع الذي والدواء بادسرت» «الجند أيًضا الحيوان

الرابعة. الدرجة يف يابس حاّر وهو الباردة، العلل يف وخاصيته كثرية، ومنافعه
ما وكثريًا وبًرا، وأحسن الطعم، يف وأطيب األرنب، من أدق حيوان «والقنلية»؟
الرببر، بر يف يوجد وال والنصارى، املسلمني من األندلس أهل ويستعملها فراؤها، يلبس
املدة هذه يف جلبت وقد سعيد: ابن قال جوانبها. يف فنشأ سبتة، إىل منها جلب ما إال

أفريقية. حرضة تونس إىل
يوجد ال مما ذلك وغري وبقره الوحش وحمار واأليّل الغزال من باألندلس ويكون
مما ذلك، وغري الزرافة وال الفيل، وال البتة، فيها يوجد فال األسد وأما كثريًا. غريها يف
نهاية يف الذئب، من بقليل أكرب «باللب»634 يعرف سبع ولها الحرارة. أقاليم يف يكون
ضخمة وخيلها فارهة، األندلس وبغال جائًعا. كان إذا الرجل، يفرتس وقد القحة، من
الجنوبي. الرب خيل يف والَعّدو السالح وثقال الدروع لحملها للقتال حصون األجسام،
ودواّب البحر. حيوان وكذلك ويطول، ذكره يكثر ما وغريها الجوارح الطيور من ولها
العجب، ذلك من عاينت سعيد: ابن قال والعرض الطول من نهاية يف املحيط بحرها
نفخ ولها الكالم، فيقطعون املراكب، تقلب لئال منها، يخافون البحر يف واملسافرون

مفرط. ارتفاع ذا الجو، يف يقوم فيها من باملاء
األفاوية أنواع من األندلس يف الذهب: مروج يف املسعودي قال سعيد: ابن وقال
الذريرة، وقصب والقرفة، والصندل والقرنفل، السنبل، منها صنًفا: وعرشون خمسة
املسك، أصناف: خمسة الطيب أصول قال: املسعودي أن غالب ابن وذكر ذلك. وغري
والعنرب، الزعفران إال الهند أرض من وكلها والزعفران. والعنرب، والعود، والكافور،
سعيد: ابن قال الّشحر: أرض يف العنرب ويوجد األندلس، أرض يف موجودان فإنهما
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منها يصري البحر، قعر يف تنبع عيون أنه بعضهم فذكر العنرب: أصل يف تكلموا وقد
وقد البحر، قعر يف نبات إنه قال من ومنهم الحجاري: قال وتقذفه. الدواب تبلعه ما
ال األشنان، أنواع يف واملفضل األفاوية، يف املقدم وهو املحلب، إن الرازي: قول تقدم
مواضع األندلس ويف سعيد: ابن قال واألندلس. بالهند إال األرض من يشء يف يوجد
أفاوية شلري جبل ويف أشبهه. وما العود، بروائح فاحت فيها أطلقت إذا النار أن ذكروا
يف ويوجد بكثرتها، هللا بالد أسعد فاألندلس الفواكه وأصناف الثمار وأما قال: هندية.
ولها التمر. منها يعدم وال الباردة، األقاليم يف ويوجدان واملوز، السكر، قصب سواحلها
بأشبيلية. السفري والتني القوطي كالتني يقل أو غريها يف يعدم ما الفواكه أنواع من
ما األندلس، من خرجت منذ لهما، أذق ولم عيني، تر لم صنفان وهذان سعيد: ابن قال
السفري636 والرمان العسيل والزبيب املنّكبي635 والزبيب املالقي التني وكذلك يفضلهما.

ذكره. يطول مما ذلك وغري واللوز والجوز والخوخ
وأنها السبعة، املعادن فيها املغربية الشمالية األرض أن أيًضا: سعيد ابن ذكر وقد
«شنت جهة يف باألندلس، للذهب معدن وأعظم األرض. تلك بعض هي التي األندلس يف
والنحاس والزئبق الفضة قرطبة جهة ويف املحيط. البحر عىل الجاللقة قاعدة ياقور»637
املتفرقة املعادن من ذلك وغري الذهب، يشبه يكاد الذي فر والصُّ كثري، األندلس شمال يف
البالد، يف مفضل كثري وهو مشهورة، لبلة يف الزاج منها يخرج التي والعني أماكنها، يف
طفل كل عىل ويفضل البالد، إىل يجهز الذي الطفل638 جبل طليطلة لجبل منسوب

واملغرب. باملرشق
الرخام مقاطع قرطبة بجبل أن الرازي: وذكر للرخام. مقاطع عدة وباألندلس
مملكة من و«بباغة» للعمد عجيب مقطع «نارشة» ويف والخمري اللون الناصع األبيض
املقاطع من ذلك وغري وصفرة حمرة يف موشاة غريبة، كثرية للرخام مقاطع غرناطة
كالدر فإنه البالد إىل يحمل املرية وحىص واملجّزع الحالك الرخام من باألندلس التي
من األندلس ويف املاء كيزان يف يضعوه أن عادتهم ومن عجيبة. ألوان وله رونقه، يف
من الناس فيجمعه البلوط شجرة عىل ينزل الذي القرمز السماء من تنزل التي األمتان

حمرة. تفوقه ال الذي األحمر، اللون منه فيخرج به ويصبغون الشعراء
ذلك يف لها وللمتعصبني التفضيل، ينتهي األندلس مصنوعات وإىل سعيد: ابن قال
صنعته من يتعجب الذي املذهب باملوّىش ومرسية ومالقة املرية اختصت فقد كثري، كالم
التي البسط تعمل مرسية عمل من «نيشتالة»639 ويف شيئًا منه رأوا إذا املرشق أهل
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الصنف املحررة، اللباس ثياب من وبسطة غرناطة يف ويصنع باملرشق، ثمنها يف يغاىل
املرصعة ة األرسَّ من مرسية يف ويصنع العجيبة. األلوان ذو املخثم، بامللبد يعرف الذي
وغري املذهبة، واملقاص السكاكني، من والحديد ْفر الصُّ وآالت الصنعة، الفتانة والحرص
بالد إىل األصناف هذه تجهز ومنها العقل، يبهر ما والجندّي العروس آالت من ذلك
مزجج وفّخار العجيب، الغريب الزجاج ومالقة وباملرية بها ويصنع وغريها، أفريقية
ونوع بالفسيفساء، باملرشق املعروف املفضض من نوع باألندلس ويصنع مذهب،
عجيبة، ألوان ذو وهو املفّضض. يشبه بالزليجي، يعرف ديارهم، قاعات يف به يبسط
كالشاذروان بيوتهم، زخرفة يف املرشق أهل يرصفه الذي امللون، الرخام مقام يقيمونه

مجراه. يجري وما
فأكثرهم واملغافر، والدروع واأللجم والرسوج والرماح الرتاس من الحرب آالت وأما
بالد يف فيها ويصنع الشأن، هذا إىل مرصوفة كانت سعيد، ابن حكى فيما األندلس، أهل
آخر وبرديل640 بالجودة، مشهورة الربدليات والسيوف قال: العقول. يبهر ما الكفر
أشبيلية ويف النهاية. إليه بأشبيلية الذي والفوالذ واملرشق. الشمال جهة من األندلس بالد
األولية لآلثار األنس» «فرحة يف غالب ابن أفرد وقد ذكره. يطول ما الصنائع دقائق من
إىل امللح البحر من املاء جلبهم من كان ما منها فقال: مكانًا كتابه من باألندلس التي
وذلك به، طحنت حتى محكم، وتدبري لطيف، وزٍن عىل «بطركونة» التي األرحى641
املحيط البحر من املاء جلب من أيًضا األولون صنعه ما ذلك ومن صنع. ما اعجب من
الصخر يف البحر جوف يف جلبوه األصنام، إقليم يف التي العني من قادس، جزيرة إىل
له بنوا املنخفضة املواضع إىل به وصلوا فإذا الجبال، به وشّقوا أنثى، يف ذكًرا املجّوف،
فإذا املذكور، البنيان إىل رجعوا املعتدلة باألرض واتصل جاوزها فإذا حنايا، عىل قناطر
دخل ثم البحر، إىل به انتهى أن إىل هكذا عليه وأُجري رصيف له بنى مسبخة صادف
بنّي. ظاهر البحر يف املاء عليه دخل الذي والبنيان قادس، جزيرة يف وأُخرج البحر يف به

هذا. وقتنا إىل سعيد: ابن قال
يوليش وىل ملا أنه رومية: أخبار بعض يف قال باألندلس، املشهور الرصيف ومنها
رومية، مدينة من بذلك ابتداؤه كان وتكسريها، األرض بتذريع وابتدأ بجارش، املعروف
بها وأقبل املبطلة، بفرش بدأ ثم الجنوب، وإىل الشمال وإىل املغرب، وإىل منها املرشق إىل
املتطامن ببابها قرطبة، رشقي وركزها األندلس، أرض بها بلغ أن إىل دائرة، وسط عىل
إىل شقندة، إىل قرطبة، قبيلّ القنطرة باب من ابتدأها ثم الجبار، عبد بباب املعروف
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من اسمه، عليها نقش قد سارية ميل كل عىل وأقام البحر، إىل قرمونة، إىل أستجة،
وهج من للخاطرين642 راحة األماكن، بعض يف تسقيفها أراد أنه وذكر رومية، مدينة
عند للطرق، وتغيريًا األرض، يف فساًدا ذلك يكون أن توقع ثم الشتاء، وهول الصيف،
عىل فرتكها العمران، عن النائية املنقطعة املواضع يف فيها الرش وأهل اللصوص، انتشار

عليه. هي ما
جليقية. بطرف الذي الصنم إال نظري له ليس الذي قادس صنم اآلثار هذه يف وذكر

مربيطر.643 وملعب ماردة، وقطرة السيف، وقنطرة طليطلة، قنطرة وذكر
العامة ذكر كثرة لوال التي الشجرة منها عجائب. األندلس ويف سعيد: ابن قال
بخربها يشهد من رأيت وقد متواتر، شائع عندهم خربها فإن ذكرتها، ما باألندلس لها
واحد يوم من والثمر والنّْور الورق تصنع زيتون، شجرة وهي غفري، جٌم وهم ورؤيتها،

الشمسية.644 السنة أيام من عندهم، معلوم
املكان ذلك أهل أن الجمهور يزعم األندلس، بغرب التي السارية العجائب: ومن
قائًما، كان ما طول قادس، صنم ومنها جهتهم؟ هللا فمطر أقاموها، املطر أحبوا إذا
فيه، الجري عىل الكبار املراكب تستطيع فال املحيط، البحر يف تهب أن الريح يمنع كان
«قربة» وبكورة فيه؟ تجري السفن صارت املؤمن، عبد بني دولة أول يف هدم فلما
قعر؟ لها يدرك ال الريح، أبواب من باب إنها يقال أنه وحكى الرازي، ذكرها مغارة
فأس فيه كهف، داخل صخرة، يف شق فيه جبًال «ورد» قلعة جهة يف أن الرازي وذكر
إخراجه رام ومن اليد، وتلمسه العيون تراه الصخرة، يف الذي الشق من متعلق حديد
وأما حالته.645 إىل يعود ثم الصخرة، شق يف وغاب ارتفع اليد رفعته وإذا ذلك، يطق لم
ذكرها فقد واملغرب، األندلس فضل شأن يف واآلثار األحاديث من بشكوال ابن أورده ما

أمرها. بحقيقة أعلم وهللا أنا. أذكرها ولم املغرب، كتابه يف سعيد ابن
األندلس ِقبَل من يكون إنما القسطنطينية فتح أن من بشكوال ابن ذكره ما وكذلك
ذلك. بصحة أعلم وهللا عنه، تعاىل هللا ريض عفان بن عثمان عن سيف وذكره قال:
جيًشا ندب عثمان أن وذلك سيف: قال أعلم. وهللا رومية بالقسطنطينية املراد ولعل

لهم: وكتب األندلس، إىل القريوان من

إن فإنكم األندلس، ِقبَل من يكون إنما القسطنطينية فتح فإن بعد، أما
ا.هـ. والسالم. األجر يف الرشكاء كنتم فتحتموها،

140



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

ابن ذكرها وإن عهدتها،646 من برئ وأنا ناقلها، عىل األمور هذه عهدة قلت
عثمان بعث وقت وأي لها، أصل ال عندي فإنها واحد، وغري املغرب وصاحب بشكوال
للتنبيه هذه ذكرت وإنما الوليد! زمان كان إنما باالتفاق فتحها أن مع األندلس؟ إىل

أعلم. وهللا غري. ال عليه
فأكثرت البحار، بها أحدقت قد جزيرة أنها األندلس؛ وصف وميزان سعيد: ابن قال
تنقطع تكاد ال مدينة إىل مدينة من سافرت فمتى جهة، كل من والعمارة الخصب فيها
اختصت ومما معدومة.647 فيها والصحاري ومزارع، ومياه قرى بني ما العمارة، من
العيون تنبو لئال وتبييضها، أصناعها يف أهلها لتصنع الجمال، من نهاية يف قراها أن به

فيها: الخمارة بن الوزير يقول كما فهي عنها،

َم��ك��ن��وٍن َزب��ْرج��ٍد ب��ي��ن ك��ال��دُّر أيْ��ك��ه��ا ُخ��ْض��َرة بَ��يْ��َن ُق��راه��ا الَح��ت

بسوادها، العني تكدر التي قراها أوضاع من املرصية الديار دخلت ملا تعجبت ولقد
العظيمة املدينة فيها تقرب جهات األندلس ويف أوضاعها. بضيق الصدر ويضيق
وبعض يوم مسرية فعىل أشبيلية من توجهت إذا أنك ذلك يف واملثال مثلها. من املمرصة
الخرضاء الجزيرة يليها ثم والنضارة، الحضارة من نهاية يف وهي رشيش، مدينة آخر،
أجل من مسّور وأكثرها مدنها، كثرت ولهذا األندلس. يف كثري وهذا مالقة. ثم كذلك،
محاربة يف يبقى ما حصونها ويف والتزيني، التشييد بذلك لها فحصل للعّدو، االستعداد
واعتيادهم الحرب، عىل أهلها ودربة معاقلها، المتناع سنة، عرشين عىل ينيف ما العدو
يطول ما فمنها مطامريها، يف الغلة تتخّزن ما وكثرة والرضب، بالطعن العدو ملجاورة

سنة. مائة من نحًوا عليها صربه
العدو كان وإن اآلن، إىل الفتح وقت من تعاىل هللا أدامها ولذلك سعيد: ابن قال
بقي فأرض عظيمة، منعة البقية ففي أوساطها، يف وشارك أطرافها، من نقصها قد
العظيمة الحوارض هذه إىل ينضاف وما واملّرية، ومالقة، وغرناطة، أشبيلية، مثل فيها
الرجاء،648 ذلك خاب قد قلت انتهى. وقوته. هللا بحول فيها قوي الرجاء املمرصة،
وللضيق فرًجا، للهم جعل الذي تعاىل، هللا ونسأل َمْعرًجا، للكفر األرجاء تلك وصارت

آمني! أرجا. فيها منه أهله يستنشق حتى اإلسالم، كلمة إليها يعيد أن مخرًجا،
سمع ملا الرحمن، عبد صنعهما بطليطلة، اللتان البيلتان649 األندلس) غرائب (ومن
يدور وأنه املسعودي، ذكره وقد الهند. أرض من أرين بمدينة الذي الطلسم بخرب
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طليطلة، خارج البيلتني هاتني هو فصنع الشمس. غروب إىل الفجر طلوع من بأصبعه
عجبهما ومن الدباغني بباب املعروف املوضع يف األعظم، النهر جوف يف مجوف، بيت يف
يخرج الهالل انهالل أول أن وذلك ونقصانه، القمر زيادة مع وينحرسان يمتلئان أنهما
كمل النهار آخر كان فإذا املاء، من سبعهما فيهما كان أصبح، فإذا ماء، يسري فيهما
الشهر يف يكمل حتى سبع نصف والليلة اليوم بني كذلك يزال وال سبع نصف فيها
يف سبع نصف الزيادة كذلك تزال وال نصفهما، فيهما فيكون ليال، وسبع أيام سبعة
وأخذ عرش، خمسة ليلة يف كان فإذا القمر، بكمال امتالؤها يكمل حتى والليلة، اليوم
تسعة كان فإذا سبع. نصف وليلة يوم كل القمر بنقصان نقصتا النقصان، يف القمر
أن ينقصان حني أحد تكلف وإذا املاء. من يشء فيهما يبقى ال الشهر من وعرشون
كان ما إال فيهما يبقى ال حتى حينهما من ذلك ابتلعتا املاء، لهما وجلب يمألهما،
شيئًا، منهما يبق ولم إفراغهما، امتالئهما عند تكلف لو وكذا الساعة. تلك يف فيهما
طلسم من أعجب وهما الحني. يف يمألهما ما املاء من فيهما خرج عنهما، يده رفع ثم
يف فليستا هاتان وأما النهار. عىل الليل يزيد ال حيث االعتدال، نقطة يف ذلك ألن الهند،
فأراد طليطلة، هللا! دمرهم النصارى، ملك حتى واحد، بيت يف تزاال ولم االعتدال، مكان
إليهما يأتي أين من لينظر منهما الواحدة تقلع أن فأمر حركاتهما، يعلم أن الفنش650

.٥٢٨ سنة وذلك حركتهما، فبطلت فقلعت، فيهما، الحركة وكيف املاء،
طليطلة إىل كلها األندلس حمام جلب الذي اليهودي حنني فسادهما سبب أن وقيل
ويملكها، قرطبة سيدخل ولده أن الفنش أعلم الذي وهو ،٥٢٧ سنة وذلك واحد، يوٍم يف
مما أحسن وأردهما أقلعهما أنا امللك، أيها له: فقال البيلتني، حركة يكشف أن فأراد
يقدر لم قلعت فلما الليل. يف وتحرسان بالنهار تمتلئان أجعلهما أني وذلك كانتا،
تعطي األخرى تزل ولم فبطلت، الصنعة منها ليرسق واحدة قلع أنه وقيل ردها، عىل

الحال. بحقيقة أعلم وهللا حركتها.
األدب ومدينة وحارضتها، األندلس، بالد قاعدة إنها أشبيلية: يف بعضهم وقال
املديد الرب لها املكان، طيبة الشأن، عظيمة الكبري، النهر ضفة وعىل والطرب، واللهو
يكن لم ولو قال: أن إىل املحيط، البحر من قريبة وهي العظيم، والوادي الساكن، والبحر
الكثري، بالزيتون املشهور عليها، املطل لها، املقابل الرشف موضع إال الرشف من لها
ليس املنصور، يعقوب بناها جامعها، يف منارة651 وبها لكفى، فراسخ، يف فراسخ املمتد
وكذلك يتبدل، وال يرتمل ال حينًا يبقى الرشف وعسل منها. بناءًا أعظم اإلسالم بالد يف
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ويف الرشف، تاجها ألن األندلس بالد عروس أشبيلية إن مفلح: ابن وقال والتني. الزيت
دجلة يضاهي النهر، هذا من حسنًا أتم األرض يف وليس األعظم، النهر سمط عنقها
وتغريد الثمار، ظالل تحت والصيد والسري للنزهة فيه القوارب تسري والنيل، والفرات
يف فراسخ، عرشة جانبيه من الرسح الناس ويتعاطى ميًال، وعرشين أربعة الطيار،
يحىص، ماال السمك أنواع من وفيه مشيدة، وأبراج مرتفعة، ومنارات متصلة، عمارة
جنس، كل من الثمار وكثرة والرضع والزرع والبحر، الرب حازت قد فهي وبالجملة
يخزن وزيتونها الهندي اللك من أجل هو الذي القرمز منها ويجمع السكر. وقصب
وهو منه يخرج مما أكثر منه فيخرج يعترص ثم سنة، ثالثني من أكثر األرض تحت

ملخًصا. انتهى طري.
أنهارها لكثرة سلك، حيث ما أحد فيها يتزود ال قال: األندلس اليسع ابن ذكر وملا
ما والقرى املعاقل ومن مدائن، أربع الواحد اليوم يف فيها املسافر لقي وربما وعيونها،
كفاية: فيه كالًما أقول وأنا سعيد: ابن قال بيض. وقصور خرض، بطاح وهي يحىص، ال
كمراكش العظيمة مدنها ورأيت العدوة، بر يف وطفت األندلس، جزيرة من خرجت منذ
فرأيت األوسط، املغرب من جاورها وما أفريقية، يف طفت ثم وسبته، وسال وفاس
ثم والفسطاط. والقاهرة اإلسكندرية فرأيت املرصية، الديار دخلت ثم وتونس، بجاية
مياهها يف األندلس رونق يشبه ما أر لم بينهما وما وحلبًا دمشق فرأيت الشام دخلت
مسحة حماة ويف بالشام. دمشق ومدينة األقىص باملغرب فاس مدينة إال وأشجارها،
بمراكش شيد ما إال والتصنيع والتشييد املباني حسن من يشبهها ما أر ولم أندلسية.
البناء تونس عىل الغالب كان وإن تونس يف أماكن وبعض املؤمن،652 عبد بني دولة يف
حلب ومباني وأبدع، وأبسط شوارع أفسح اإلسكندرية ولكن كاإلسكندرية، بالحجارة
ومن انتهى. إتقان، وترتيبها وضعها ويف صلبة، حجارة من ألنها يستحسن فيما داخلة

عادة: له واإلحسان املريني سفر ابن قول األندلس يف النظم من جاء ما أحسن

س��ّراءُ ال��ق��ل��َب ف��ي��ه��ا ي��ف��ارق وال ن��ع��م��اءُ ت��ل��ت��ذ أن��دل��س أرض ف��ي
ص��ه��ب��اء األن��س ب��ح��ق ت��ق��وم وال م��ن��ت��ف��ٌع ب��ال��َع��ي��ش غ��ي��ره��ا ف��ي ول��ي��س
وأف��ي��اء؟ أم��واه ال��م��دام��ة ع��ل��ى ب��ه��ا تَ��ح��ضُّ أرٍض ع��ن يُ��ْع��َدُل وأي��ن
َص��نْ��َع��اء؟ ال��َوش��ى ف��ي ب��ه��ا َرْوض وك��ل رؤي��تُ��ه��ا األب��ص��ار يُ��ب��ِه��ج ال وك��ي��ف
ح��ص��ب��اء وال��دّر روض��ت��ه��ا وال��خ��ّز ت��رب��ت��ه��ا وال��م��س��ك ف��ض��ٌة، أن��ه��اره��ا
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أه��واء م��ن��ه وت��ب��دو ي��رق ال م��ن ب��ه ي��رق ل��ط��ٌف ب��ه��ا ول��ل��ه��واء
أن��داء ال��ّط��ل آلل��ي ان��ت��ث��ار وال س��ح��ًرا ب��ه��ا ي��ه��ف��و ال��ذي ال��ن��س��ي��م ل��ي��س
أرج��اء م��ن��ه ف��ط��اب��ت ورٍد م��اء ف��ي ب��ه��ا اس��ت��ث��ار ال��ن��ّد أرُج وإن��م��ا
إح��ص��اء؟ ح��ازت��ه ال��ذي ي��ح��وي وك��ي��ف أص��ن��ف��ه؟ م��ا م��ن��ه��ا ي��ب��ل��غ وأي��ن
ال��م��اء م��ي��زه��ا وت��وّل��ى ف��ري��دًة ب��دت ح��ي��ن األرض ج��ه��ات م��ن ُم��ي��زت ق��د
ح��س��ن��اء وه��ي ت��ب��دت إذ ب��ه��ا وج��ًدا خ��ف��ق��ْت أب��ح��ٌر ن��ط��اًق��ا ع��ل��ي��ه��ا دارت
إص��غ��اء ول��ألغ��ص��ان ي��ش��دو وال��ط��ي��ُر َط��رٍب م��ن ال��زه��ُر ف��ي��ه��ا ي��ب��س��م ل��ذاك
ص��ح��راء األرض وك��ل ال��ري��اُض ف��ه��ي ِع��وٌض ب��ه��ا م��ا ِع��ذاري خ��ل��ع��ت ف��ي��ه��ا

يقول: حيث خفاجة ابن در وهلل

ن��ف��س وري��ا م��رأى ُم��ج��ت��ل��ى ب��األن��دل��س ل��ل��ج��ن��ة إن
ل��ع��س م��ن ظ��ل��م��ت��ه��ا وُدج��ى َش��نَ��ب م��ن ُص��ح��ب��ت��ه��ا ف��س��ن��ى
األن��دل��س! إل��ى ش��وق��ي وا ِص��ح��ت: ص��بً��ا ال��ري��ُح ه��بّ��ت م��ا ف��إذا

باملغرب وهو األبيات هذه خفاجة ابن قال سعيد: ابن قال األبيات. هذه تقدمت وقد
املغرب يف سعيد ابن وقال شقر. بجزيرة األندلس رشق يف ومنزله العدوة، بر يف األقىص،
ما أول واملغاربة، املشارقة بني اإلنصاف يف الثاقبة، الشهب كتاب من قواعد نصه: ما
منها، الصليب عبّاد بأيدي ما مع إنها فنقول: باألندلس السلطنة قاعدة عىل الكالم تقّدم
وندع إعانتها، للسلطان االستظهار وجوه يف وتشعبت ممالكها، كثرت سلطنة، أعظم
مدة يف دخلها ملا كتابه، يف النصيبي حوقل ابن قاله ما وننقل الشأن هذا يف كالمنا
األندلس جزيرة وأما قال: وصفها ملا أنه وذلك الرابعة، املائة يف بها، مروان بني خالفة
املياه عليها تغلب مرحلة، وعرشين نيّف عرض يف الشهر، دون طولها كبرية، فجزيرة
والخصب الفاخر، الرقيق من األحوال، يف والسعة والرخص والثمر، والشجر الجارية،
وسعته العيش، رغد أسباب من به هي وملا فيها، الفاشية التملك أسباب إىل الظاهر،
معاشهم وصالح مؤنتهم، لقلة صنائعهم، وأرباب متهانهم، منهم ذلك يملك وكثرته،
يف وقال مرافقه، وعظم جباياته، وفور ووصف سلطانها، عظم يف أخذ ثم وبالدهم.
والدنانري، الدراهم عىل رضبه دار سكة أن كثريه، عىل منه بالقليل يدل ومما ذلك: أثناء
صدقات إىل هذا ردهًما، عرش سبعة الدينار ورصف دينار، ألف مائتا سنة، كل يف دخلها
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الواردة املراكب عىل املرسومة واألموال وضماناته، وأعشاره، وخراجاته وجباياته، البلد
ذلك.653 وغري والصادرة،

خمسة النارص الرحمن عبد مدة يف بلغت األندلس جباية أن بشكوال ابن وذكر
ألف سبعمائة واملستخلص654 السوق، من ألًفا وثمانني ألف وأربعمائة دينار ألف آالف
بقاؤها الجزيرة هذه يف ما أعجب ومن حوقل: ابن قال ثم دينار655 ألف وستون وخمسة
وبعدهم عقولهم، ونقص نفوسهم، وضعة أهلها، أحالم صغر مع يده، يف هي من عىل
مع واألبطال، األنجاد ومراس الرجال، ولقاء والبسالة، والفروسية والشجاعة، البأس من
عيل قال ولذاتها. نعمها ومواقع جباياتها، ومقدار نفسها، يف بمحلها املؤمنني أمري علم
بلدي أهل عىل كان وإن الفصل، هذا إثبات من بًدا أر لم الكتاب: هذا مكمل سعيد بن
البالغة، لسان من أنطق الرد يف الحال ولسان يخفى، ال ما والتعصب الظلم من فيه
الذين فمن والشجاعة، والهمم واآلراء، العقول الجزيرة هذه أهل سلب إذ شعري وليت
ونيف؟ سنة خمسمائة من لها املجاورين أعدائها مراصدة مع وعقولهم، بآرائهم دبروها
ثالثة نحو وخارجها، داخلها يف نهم، املتصلة األمم من ببسالتهم حموها الذين ومن
دلفت قد زمان يف كان إذ منه ألعجب وإني الصليب نرصة يف واحدة، كلمة عىل أشهر،
الجمهور حيث اإلسالم، بالد يف العبث كل وعاثوا والجزيرة الشام إىل الصليب عبّاد فيه
وبالد فعلوا، ما فيها وفعلوا أدراك! وما حلب، مدينة دخلوا إنهم حتى العظمى، والقبة

التواريخ. كتب يف مسطور هو مما ذلك غري إىل جهة، كل من بها متصلة اإلسالم
التي اإلسالم حصون من الحصن عىل يتغلبون كانوا أنهم وأشده ذلك أعظم ومن
املجاورة امللوك همم تجتمع فال ويأرسون، فيسبون بالدهم، بسائط من بها يتمكنون
الذي الداء ذلك من فيتمكن بعض، عىل بعضهم به يستعني وقد ذلك، يف الداء حسم عىل

يطب. ال
ظهره، وراء ترك التي البالد من بالضد الزمان ذلك يف األندلس جزيرة كانت وقد
بينة، األعالم ذلك. بعد الفتنة كانت وإنما وغريه. حيان ابن تاريخ يف موجود وذلك

بسبيله. نحن ما إىل فلنرجع واضح.656 والطريق
من عليها الوالة اختالف من تقدم ما عىل الفتح صدر يف األندلس سلطنة كانت
الضخامة وتربية األحوال تأثل وعدم اضطراب، إىل داع الوالة واختالف أفريقية، سالطني
أبي كل إليهم وانقاد ممالكها، وتوارثوا أمية، لبني األندلس صارت وملا الدولة:657 يف
األحوال، واستتبت الهمم، وكربت باألندلس، الدولة عظمت عّيص، كل وأطاعهم فيها،
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خطبوا ثم الخالئف. بأبناء ألنفسهم يخطبون دولتهم من صدًرا وكانوا القواعد. وترتبت
إظهار قواعدهم وكانت دولتهم، به ضخمت ما العدوة بر من وملكوا الخالفة، ألنفسهم
وتعظيم األمور، كل يف الرشع أحوال ومراعاة العالم، قلوب من الناموس وتمكن الهيبة،
يف حكايات ولهم واستشارتهم، مجالسهم، يف وإحضارهم بأقوالهم، والعمل العلماء،
أو ابنه عىل أو خليفتهم، عىل الحكم توجه من مذكور هو ما منها حيان، ابن تاريخ
بذلك عليهم، أو لهم الحق، إىل االنقياد من نهاية يف كانوا وأنهم املختصني حاشيته أحد

الجزيرة. أمر لهم انضبط
اضمحل.658 ثم أمرهم تهتك ما أول كان الناموس، هذا خرقوا وملا

إىل املؤمنني. أمراء الخلفاء ثم الخالئف، أبناء األمراء منهم األول ألقاب وكانت
رتبت الذي وجهها غري من الخالفة وابتغاء لبعض، بعضهم بحسد الفتنة وقعت أن
فيهم وكان الطوائف. بملوك وُسّموا ببالدها، األندلسية املمالك ملوك فاستبدت عليه.659
للخلفاء خطب من ومنهم خالفة. لهم يبق لم وإن املروانيني، للخلفاء خطب من
حتى امللك أحوال يف يتباهون الطوائف ملوك وصار إمامتهم،660 عىل املجمع العباسيني
السلطنة طبقات إىل وترّفعوا الخلفاء، بنعوت تلقبوا أن إىل أمرهم فآل األلقاب، يف
ملوك عىل تتوزع التي والضخامة، الرتفه أسباب من جزيرتهم يف بما وذلك العظمى،

للمباهاة. بهم وتنهض فتكفيهم، شتى
القريواني: رشيق ابن قال العباسية النعوت عىل توثبهم وألجل

وم��ع��ت��م��د ف��ي��ه��ا م��ع��ت��ض��د ت��ل��ق��ي��ب أن��دل��س أرض ف��ي ي��زّه��دن��ي م��م��ا
األس��د ص��ول��ة ان��ت��ف��اًخ��ا ي��ح��ك��ي ك��ال��ِه��ّر م��وض��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي م��م��ل��ك��ٍة أل��ق��اب

العبايس املعتضد سرية واقتفى باملعتضد، تلقب قد عباد بن محمد بن عباد وكان
أشبيلية، مملكة عباد لبني وكانت باملعتمد. عباد بن محمد ابنه وتلقب املؤمنني. أمري
أبهة عىل األحيان يف للناس يظهرون أمية بني خلفاء وكان غريها. إليها انضاف ثم
الناموس، ذلك العيون فاذدرت الفتنة، كانت أن إىل معروف ذلك يف قانون ولهم الخالفة،
يف الخالفة عىل توثبوا الذين العلوي، إدريس ولد من حّمود بنو كان وقد به. واستخّفت
بني خلفاء يأخذها بما أنفسهم ويأخذون يتعاظمون، باألندلس، املروانية الدولة أثناء
من يتكلم أيديهم، بني الكالم إىل يحتاج من أو ملدح، منشد حرضهم إذا وكانوا العباس،
ابن حرض وملا الخليفة. له يقوله بما يجاوب السرت عند واقف والحاجب حجاب، وراء
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يف بالخالفة له خطب الذي الحمودي، يحيى بن إدريس حاجب أمام األشبوني مقانا
قوله: منها التي النونية املشهورة قصيدته وأنشده مالقة،

ال��ن��اظ��ري��ْن ع��ي��ون ع��ن��ه��ا ف��ان��ت��ش��ت أش��رق��ت ل��م��ا ال��ش��م��س وك��أن
ال��م��ؤم��ن��ي��ْن أم��ي��ر ح��م��ود ب��ن ع��ل��ي ب��ن ي��ح��ي��ى ب��ن إدري��س وج��ه

قوله: إىل فيها وبلغ

ال��ع��ال��م��ي��ْن رب ن��ور م��ن إن��ه ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا

وأحسن الشاعر مع وانبسط شئت. كيف انظر وقال: بنفسه السرت الخليفة رفع
ويظهرون العامة، من وكثري للخاصة، يتبسطون صاروا الطوائف ملوك جاء وملا إليه.
يشهر أن ويحب واألدباء، العلماء يحارض أكثرهم وكان البالد، وعوام الجند مداراة
املمالك أهل اعتاد باألندلس، الفتنة وقعت ومذ الرياسة. يف مباديه عند ذلك. عند
أعيانها يتوارث مستقلة مملكة جهة كل يف وصار الجماعة، إمام عىل االستبداد املتفرقة
واحد، نظام إىل ضبطهم فصعب ذلك، عىل ومرنوا امللك، ملوكها يتوارث كما الرياسة،
أن إىل والطمع املنافسة بقبيح لبعض، بعضهم وعداوة بالتفرق، منهم العدو وتمكن
تثور، املعاقل يف والثوار كامنة، رؤوسهم يف القواعد وتلك وبنيه، املؤمن عبد إىل انقادوا
دولة عن منحرفة القلوب ووجد باملتوكل، وتلقب هود، ابن ثار أن إىل الكّرة، وتروم
وضعف املفرط، الجهل مع محاولة، بأيرس فملكها لالستبداد. مهيأة العدوة،661 بر
وجوههم، يف ويضحك األسواق، يف يميش شعوذة، صاحب كأنه العامة مع وكان الرأي.
سفهاء ذلك فأعجب سلطان، من يعتادوه لم ما منه للناس وجاء بالسؤال، ويبادرهم

قيل: كما وكان العمياء، وعامتهم الناس

ال��ح��ل��ي��ُم ع��واق��ب��ه��ا م��ن وي��ب��ك��ي م��ن��ه��ا ال��س��ف��ه��اء ي��ض��ح��ك أم��وٌر

يد من وخروجها الجليلة، األمصار وتملك العظيمة، القواعد تلف إىل ذلك فآل
فارًسا وجدوا إذا أنهم السلطان، يف األندلس أهل شأن يف يقال فيما والضابط اإلسالم،
تدبري غري من ملًكا ونصبوه نرصته، يف تهافتوا األجواد، يربع جواًدا أو الفرسان، يربع
ويكون وتدوولت، توورثت قد مملكة يف امللك يكون أن وبعد يؤل؟ إالم األمر، عاقبة يف
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نفس كرم منه وظهر العدو، يف وقائع عنه شهرت قد قوادها، من قائد اململكة تلك يف
إن وأوالدهم عيالهم ورفضوا الحصون، من حصن يف ملًكا قدموه ومراعاة، لألجناد،
صاحبهم يظفر حتى أنفس، وتالف جهاد يف يزالوا ولم امللك، بكرسيي ذلك لهم كان
نصابه، عىل واملحافظة امللك، نظام مراعاة يف منهم رأيًا أصوب املرشق وأهل بطلبته.
ونحن األوضاع، وحل الرتبية، وفساد القواعد، باختالل يقيض الذي الخلل يدخل لئال

شاهدناه. بما ذلك يف نمثل
له يقال حصن من رجل عن تمخضت باألندلس، الخرية الفتنة هذه كانت ملا
له وظهرت حصنه، من العدو مغاورة يكثر كان األحمر، بابن الرجل ويعرف أرجونة،
قدمه أن إىل ذلك وآل األندلس، يف اسمه طار أن إىل الشجاعة، عىل وشواهد مخايل
ملكها وقتل أشبيلية، وملك العظمى، قرطبة فملك نهض ثم أنفسهم، عىل حصنه أهل
غرناطة وملك االمتناع، يف قدًرا وأجّله باألندلس، بلد أحصن جيان، وملك الباجي،

عليه. واملعتمد باألندلس إليه املشار اآلن فهو املسلمني. بأمري وسموه ومالقة،
جماعة يف مشرتكة أمية بني مدة يف كانت فإنها باألندلس الوزارة قاعدة وأما
شخًصا منهم ويختار باملجالسة، ويخصهم واملشاورة لإلعانة الدولة صاحب يعينهم
عندهم لضبطها املراتب هذه وكانت بالحاجب، فيسميه بالوزير، املعروف النائب ملكان
منهم، امللك فكان الطوائف، ملوك كانت أن إىل لذلك، املعلومة662 البيوت يف كاملتوارثة
بالحاجب.663 يسّمى خليفتهم عن نائبًا كان وأنه املروانية، الدولة يف الحاجب اسم لعظم
شعرائهم أمداح يف موجودة وهي به، وظفر فيه تنوفس ما أعظم السمة هذه أن ويرى
وصار بهم، ويختص امللوك، يجالس من لكل عاًما الوزارة اسم وصار وتواريخهم،
علم يف فاضًال يكون ما وأكثر الوزارتني،664 بذي يعرف امللك، عن ينوب الذي الوزير

خاصة. امللك بأمور عامًلا بل كذلك، يكون ال وقد األدب،
والعيون القلوب يف حظ وله الرسائل، كاتب أعالهما رضبني، عىل فهي الكتابة وأما
رسالة. يف يعظمه من يخصه السمة وبهذه الكاتب. أسمائه وأرشف األندلس، أهل عند
عثراته عن يغفلون يكادون ال السمة، هذه صاحب عىل االنتقاد كثريو األندلس وأهل
سلطانه، من مكانه وال جاهه، ينفعه لم الكمال، درجات عن ناقًصا كان فإن لحظة،

صاحبه. وعىل عليه والطعن األلسن، تسلط من
باألندلس يكون وال الجهبذة، كاتب يعرفون هكذا الزمام،665 كاتب اآلخر والكاتب
عظماء صاحبه إىل يحتاج نبيه، الشغل هذا إذ البتة، يهوديًا وال نرصانيًا ال العدوة، وبّر
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أتباًعا وأكثر الوزير، من أعظم األندلس يف الخراجية األشغال وصاحب ووجوههم. الناس
مضبوطة واألعمال األكّف، تمّد ونحوه األعناق، تميل فإليه منفعة، وأجدى وأصحابًا،

والنظار. بالشهود
راجع وهذا وصودر. نكب واالكتساب، البناء بكثرة واغّرت حالته، تأثلت إن هذا ومع

السلطان. وكيفية األحوال، تقلب إىل
لتعلقها والعامة، الخاصة عند الخطط أعظم فهي باألندلس القضاء خطة وأما
وصفها هذا القايض، يدي بني حرض حكم عليه توّجه لو السلطان وكون الدين، بأمور
وال هو من إال السمة بهذه يتسم أن سبيل وال مسلكهم، سلك ومن أمية بني زمان يف
مسّدد إالّ حاكمها عىل يطلق فال صغرية، كانت وإن جليلة، مدينة يف الرشعي للحكم

الجماعة. وقايض القضاة قايض له يقال القضاة وقايض خاصة،
ويعرف السمة، بهذه معروفة اآلن، إىل مضبوطة فإنها باألندلس الرشطة خطة وأما
عند القدر عظيم كان وإذا الليل، وصاحب املدينة، بصاحب العامة ألُسن يف صاحبها
يكون وال قليل، وذلك السلطان، استئذان دون عليه وجب ملن القتل له كان السلطان،
األمور من وكثري الخمر، ورشب الزنا عىل يحّد الذي وهو األعظم. السلطان حرضة يف إال
القايض خطة وكانت القايض، رضا عليها تقرر عادة تلك صارت قد إليه، راجع الرشعية

ذلك. من عندهم وأتقى أوقر
صاحبها وكأن والِفطن، العلم أهل يف موضوعة عندهم فإنها االحتساب خطة وأما
يزن الذي وميزانه معه، وأعوانه األسواق، عىل راكبًا بنفسه يميش أن فيه والعادة قاض،
رغيف، الدرهم من للربع األوزان، معلوم عندهم الخبز ألن األعوان، أحد يد يف الخبز به
الصغري، الصبي املتاع يرسل أن املصلحة من ذلك ويف للثُمن، وكذلك معلوم. وزن عىل
األوزان. معرفة يف الحاذق، مع السوق من به يأتيانه فيما فيستويان الرعناء، الجارية أو
دون أو بأكثر يبيع أن الجزار يجرس وال بسعره، ورقة عليه تكون اللحم وكذلك
صبيًا عليه يدس املحتسب فإن خيانته، تخفى يكاد وال الورقة، يف املحتسب له حد ما
عىل قاس نقًصا وجد فإن املحتسب، الوزن يخترب ثم منه، أحدهما يبتاع جارية أو
الرضب بعد يتب ولم منه، ذلك كثر وإن يلقى! عما تسأل فال الناس، مع حاله ذلك
يتداولونها قوانني االحتساب أوضاع يف ولهم البلد. من نفي األسواق يف والتجريس
وتتفرع املتاعات، جميع يف تدخل عندهم ألنها الفقه، أحكام تتدارس كما ويتدارسونها
يف أرباع أصحاب املغرب من يقابل وما بالليل الطواف خطة وأما ذكره. يطول ما إىل

149



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

تغلق بإغالق دروب لها األندلس بالد ألن بالدرابني، األندلس يف يعرفون فإنهم املرشق،
وذلك معّد وسالح يسهر، وكلب معلق، رساج له فيه بائت زقاق ولكل العتمة، بعد
املباني عىل يظهروا أن إىل التلصص، أمور يف وإعيائهم رشهم، وكثرة عامتها، لشطارة
أو عليهم، يقّر أن خوف الدار، صاحب ويقتلوا الصعبة، األغالق ويفتحوا املشيدة،
وفالن البارحة، ُدخلت فالن دار سماع: من تخلو األندلس يف تكاد وال ذلك، بعد يطالبهم
ومع ولينه، الوايل شدة إىل والتقليل منه التكثري يرجع وهذا فراشه. عىل اللصوص ذبحه
إىل عندهم الحال آل وقد يعدم ال ذلك فإن دًما، يقطر سيفه وكون الشدة، يف إفراطه

اللصوص. ينته ولم ذلك أشبه وما كرم، من شخص رسقه عنقود عىل قتلوا أن
إىل والنظر األوقات بحسب تختلف فإنها ديانتهم يف األندلس أهل قواعد وأما
العامة وقيام بتعطيلها، التهاون وإنكار الحدود، إقامة عندهم األغلب ولكن السالطني،
ذلك من يشء يف السلطان يلج وقد السلطان، أصحاب فيه تهاون إن وإنكاره، ذلك يف
من يخرجوه حتى ورجله، بخيله يعبئون وال املشيد، قرصه عليه فيدخلون ينكره، وال

أخبارهم. يف كثري وهذا بلدهم.
طريقة وأما يوم. فكل يعدلوا، لم إذا لألعمال، والوالة للقضاة بالحجر الرجم وأما
للطلب الوجوه وتخرج الكّد، عن تكسل التي الدورة يف الرشق أهل مذهب عىل الفقراء
الخدمة عىل قادًرا صحيًحا شخًصا رأوا وإذا النهاية. إىل عندهم فمستقبحة األسواق يف
أن إال سائًال باألندلس تجد فال عليه، يتصدقوا أن عن فضًال وأهانوه، سبّوه يطلب،

عذر. صاحب يكون
الباب هذا يف شأنهم يف اإلنصاف فتحقيق العلوم فنون يف األندلس أهل حال وأما
يتميز أن يجهد للعلم هللا يوفقه لم الذي فالجاهل التميز، عىل الناس أحرص أنهم
القبح. نهاية يف عندهم هذا ألن الناس، عىل عالة فارًغا، يُرى أن بنفسه ويربأ بصنعة،
وذكره قدره ويَنْبُه عليه، ويحال إليه، يشار والعامة، الخاصة من معّظم عندهم والعالم
ألهل فليس هذا ومع ذلك. أشبه وما حاجة ابتياع أو جوار يف ويكرم الناس، عند
بأجرة، املساجد يف العلوم جميع يقرأون بل العلم، طلب عىل تعينهم مدارس األندلس
العلم ذلك يطلب ألنه بارع منهم فالعالم جاريًا. يأخذوا ألن ال يعلموا، ألن يقرأون فهم
عنده، من وينفق منه، يستفيد الذي الشغل يرتك أن عىل يحمله نفسه، من بباعث
حًظا لهما فإن والتنجيم، الفلسفة إال واعتناء، حظ عندهم لها العلوم وكل يعلم، حتى
الفلسفة، يقرأ قيل كلما فإنه العامة، خوف بها يتظاهرون وال خواصهم، عند عظيًما
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يف زّل فإن أنفاسه، عىل وقيّدت زنديق، اسم العامة عليه اطلعت بالتنجيم، يشتغل أو
السلطان يقتله أو للسلطان، أمره يصل أن قبل حرقوه أو بالحجارة، رجموه شبهة
وبذلك وجدت، إذا الشأن هذا كتب بإحراق ملوكهم يأمر ما وكثريًا العامة. لقلوب تقربًا
االشتغال من خال غري كان وإن نهوضه، أول لقلوبهم عامر أبي بن املنصور تقّرب

أعلم. وهللا الحجاري، ذكره ما عىل الباطن، يف بذلك
وال ووجاهة رونق وللفقه رفيعة، عندهم الحديث ورواية بالسبع القرآن666 وقراءة
به يباحثون ما املذاهب سائر من يحفظون وخواصهم مالك،667 مذهب إال لهم مذهب
املسلمني أن حتى جليلة، عندهم الفقيه وسمة العلوم. يف الهمم ذوي ملوكهم بمحارض
باملغرب اآلن وهي بالفقيه، تنويهه يريدون الذي منهم العظيم األمري يسمون كانوا
عندهم ألنها فقيه، واللغوي والنحوي للكاتب يقولون وقد باملرشق، القايض بمنزلة
علو من نهاية يف عندهم والنحو الحال. متوسط عندهم األصول وعلم السمات.668 أرفع
يزداد ال وسيبويه، الخليل عرص كأصحاب منهم فيه العرص هذا يف أنهم حتى الطبقة،
وكل الفقه. كمذاهب مذاهبه، وحفظ فيه البحث كثريو وهم جدة، إال الزمان هرم مع
فليس الدقائق، عليه تخفى ال بحيث النحو، علم من متمكنًا يكون ال علم أي يف عالم
يف الشائع األندلس أهل كالم أن مع االزدراء، من سالم وال للتمييز، بمستحق عندهم
من شخًصا أن لو حتى العربية، أوضاع تقتضيه عما االنحراف كثري والعوام الخواص
غّربت الذي عرصنا يف النحو بعلم إليه املشار عيلّ أبي الشلوبيني كالم سمع العرب
يف الذي التحريف شدة من فيه، بملء لضحك درسه، يقرئ وهو وّرشقت، تصانيفه
استثقلوه النحو قوانني عىل يجري وأخذ باإلعراب تكلم إذا منهم والخاص لسانه.
وعلم الرسائل. يف واملخاطبات القراءات يف عندهم مراعى ذلك ولكن واستربدوه،669
عندهم، علم أنبل الحكايات، ومستظرفات والنثر، والنظم التاريخ حفظ من املنثور األدب
غفل فهو علمائهم من أدب فيه يكون ال ومن وأعالمهم ملوكهم مجالس من يتقرب وبه
حظ عليهم ولهم وجاهة، ملوكهم من وللشعراء عظيم حظ له عندهم والشعر مستثقل.
لهم ويوقع املختلفة، ملوكهم عظماء مجالس يف ينشدون منهم واملجيدون ووظائف،
الغالب. هذا ولكن ما، حني يف الجهل ويغلب الوقت، يختل أن إالّ أقدارهم، عىل بالصالت
ويستخف محالة، ال نفسه يف يعُظم فإنه شاعًرا أو نحويًا باألندلس الشخص كان وإذا

عليها. جبلوا قد عادة الُعجب، ويظهر
فإن األندلس، رشق يف سيما ال العمائم، ترك عليهم فالغالب األندلس أهل زي وأما
تسامحوا وقد بعمامة. وهو إالّ إليه مشاًرا فقيًها وال قاضيًا فيهم ترى تكاد ال غربها أهل
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ذلك يف السلطان حرضة بمرسية عالم أكرب خطاب بن عزيز رأيت ولقد ذلك، يف برشقها
قد وشيبه الرأس، حارس وهو الجهة؛ تلك يف بامللك له خطب وقد اإلشارة، وإليه األوان،

شعره. سواد عىل غلب
غرب يف أو منها رشق يف بعمة، تراه من منهم فقليل الناس وسار األجناد وأما
وهو األندلس ببالد أحواله جميع يف رأيته عرصنا، يف األندلس ملك الذي هود وابن
يتزيا ما وكثريًا يده، يف اآلن األندلس معظم الذي األحمر ابن وكذلك عمامة، دون
وأقبيتهم كسالحهم، فسالحهم لهم،670 املجاورين النصارى بزّي وأجنادهم سالطينهم
والرماح بالرتاس ومحاربتهم ورسوجهم. أعالمهم وكذلك كأقبيتهم، وغريه األشكرالط يف
اإلفرنج قيس يعّدون بل العرب، قّيس وال الدبابيس، يعرفون وال للطعن، الطويلة
الخيل تصرب ما وكثري للحرب، املصافقة عند للرجالة تكون أو البالد، يف للمحارصات

يؤثروها. ألن تمهلهم أو عليهم
ال أنه إالّ طيلسان، دون يميش من عوامهم وأكثر األندلس خواص يف تجد وال
حمًرا يلبسونها ما كثريًا الصوف وغفائر املعظمون. األشياخ إالّ منهم رأسه عىل يضعه
ال والذؤابة البتة. يتعمم أن ليهودي سبيل وال باليهود، مخصوصة والصفر وخًرضا،
اليرسى، األذن تحت من يسدلونها وإنما األكتاف، بني يرصفونها وال العالم، إالّ يرخيها
رأس يف رأوا وإن األندلس، أهل يعرفها ال العمائم يف باملرشق التي األوضاع وهذه
أنفسهم يأخذون وال واالستظراف، التعجب أظهروا منها شكًال بالدهم إىل داخل مرشقي

الثياب. تفصيل يف وكذلك أوضاعهم. إالّ يستحسنوا ولم يعتادوا لم ألنهم بتعليمها،
مما ذلك وغري يفرشون، وما يلبسون ما بنظافة اعتناءً هللا خلق أشّد األندلس وأهل
صابونًا ويبتاع صائًما، فيطويه يومه، يقوته ما إالّ عنده يكون ال من وفيهم بهم، يتعلق
احتياط أهل وهم عنها. العني تنبو حالة عىل ساعة فيها يظهر وال ثيابه، به يغسل
للبخل. ينسبون قد فلذلك السؤال، ذل خوف أيديهم، يف ملا وحفظ املعاش، يف وتدبري
ولقد عظائمه. عىل دقائقها لفضل حاتم لها فطن لو بالدهم، عادة عىل مروآت ولهم
إليها فأوينا النيل، أشد واملطر الربد منا نال وقد قراها، من قرية عىل والدي مع اجتزت
أهلها من شيخ بيت يف فنزلنا الرفاهية، من وخلّو السلطان، من ترقب حال عىل وكنا
به، تسخنون فحًما به لكم أشرتي ما عندكم كان إن لنا: فقال متقّدمة معرفة غري من
فحًما. به اشرتى ما فأعطيناه بشأنكم، يقومون عيايل وأجعل حوائجكم، يف أميض فإني
فقال: رضبته؟ لَم والدي: له فقال فرضبه، ليصطيل، صغري له ابن فجاء ناًرا، فأرضم
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البنه: قال النوم جاء ملا ثم الصغر. من للربد والضجر الناس، أموال استغنام يتعلم
عند قمنا ملا ثم إيلّ. كساءه فدفع ثيابه. عىل يزيدها الغليظة كساءك الشاب هذا أعط
مروآت هذه فقال: لوالدي ذلك فقلت الكساء، يف ويده منتبًها، الصبي وجدت الصباح
غريب، أنك يف أفكر ثم نفسه، عىل وفضلك الكساء أعطاك احتياطهم وهذا األندلس، أهل
انفصالك من خوًفا كساءه، يأخذ حتى منام له يطب فلم لص، أو ثقة أنت هل يعرف ال

الجليل. اليشء فقس الحقري اليشء هذا وعىل نائم. وهو بها
هذا يف أبدع فإنه دره، وهلل يسري. باختصار املغرب يف سعيد ابن كالم انتهى
األندلس. جزيرة يفحيل كتابويشالطرس، منها: أقسام، إىل وقسمه شاء، ما الكتاب

كتب: أربعة إىل ينقسم وهو
األندلس. غرب حيل يف العرس، حيل كتاب األول: الكتاب

األندلس. موسطة حيل يف اللعس، الشفاه كتاب الثاني: الكتاب
األندلس. رشق حيل يف األنس، كتاب الثالث: الكتاب

الصليب. عيّاد األندلس من حماه ما ذكر يف املريب، لحظات كتاب الرابع: الكتاب
أنواع. ذو أيًضا وهو صقلية. جزيرة حيل يف املسلية األلحان كتاب الثاني: والقسم
أقسام. ذو أيًضا وهو الكبرية. األرض حيل يف األخرية الغاية كتاب الثالث: والقسم
من كًال إن أيًضا: وقال الطرس. ويش كتاب يف األندلس أجزاء تعاىل هللا رحمه وصّور
فيها وليس بعض، من بعضه املساحة قدر يف يقرب ووسطها وغربها األندلس رشق
بأيدي بقي ما دون وهذا القسمة، يف التثليث ليصدق أمتار عرشة طوله يجاوز جزء
قطب قرطبة لكون األندلس، غرب حيل يف العرس، حيل كتاب هللا رحمه وقّدم النصارى.
كتب، سبعة إىل وقسمه فيه. منها أجمل األندلس يف ما التي وأشبيلية املروانية، الخالفة

األخرى: عن منحازة مملكة عىل يحتوي منها كتاب كل
قرطبة. مملكة حيل يف املذهبة، الحلة كتاب األول: الكتاب

األشبيلية. اململكة حيل يف األصيلية، الذهبية كتاب الثاني: الكتاب
مالقة. مملكة حيل يف املمالقة، خدع كتاب الثالث: الكتاب
بطليوس. مملكة حيل يف الفردوس، كتاب الرابع: الكتاب

شلب. مملكة حيل يف الخلب، كتاب الخامس: الكتاب
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باجة. مملكة حيل يف الديباجة، كتاب السادس: الكتاب
أشبونة. مملكة حيل يف املصونة، الرياض كتاب السابع: الكتاب

ينبغي. ما عىل أجزاءه وصّور به، يليق ما قسم كل يف تعاىل هللا رحمه ذكر وقد
عريض. طويل األندلس يف والكالم خريًا، يجازيه فاهلل

ويشقها أيام، تسعة وعرضها يوًما، ثالثون األندلس طول املؤرخني: بعض وقال
ثمانون وبها يحىص، ال ما واملعادن والحمامات العيون من وبها كباًرا، نهًرا أربعون
والقرى الحصون من وفيها املتوسطة، من ثلثمائة من وأزيد الكبار، القواعد من مدينة
عرش اثنا أشبيلية نهر عىل التي القرى عدد إن قيل حتى كثرة، يحىص ال ما والربوج
يومه من وأربًعا مدن ثالث فيه املسافر يجد صقع األرض معمور يف وليس قرية. ألف

باألندلس. إال
سار وحيثما أصًال. ماء دون فرسخني فيها يسافر ال املسافر أن بركتها ومن
الخبز لبيع الجبال ورؤس واألودية والصحاري الفلوات يف الحوانيت يجد األقطار يف

األطعمة. رضوب من ذلك وغري والحوت واللحم والجبن والفواكه
يوًما عرش ثمانية يف طوًال، يوًما مسرية األندلس جزيرة أن الجغرافيا صاحب وذكر

سيده: ابن وقال سبق. ملا مخالف وهو عرًضا،

يف الشامي البحر من والسادس الخامس اإلقليمني عرض يف األندلس أخذت
جبًال. وثمانون سبعة الجبال من وبها الشمال، يف املحيط البحر إىل الجنوب،

ا.هـ.

ولبعضهم:

األه��واءُ ل��ه��ا ��ت ض��مَّ م��ا ك��لِّ م��ن ب��ه��ا َج��م��ع��ت وم��ا أن��دل��ٌس ل��ل��ه
س��م��اءُ ال��ب��ق��اع ت��ل��ك وك��أن��م��ا ك��واك��ٌب ال��دي��ار ت��ل��ك ف��ك��أنّ��م��ا
واألن��داءُ األف��ي��اء ب��ه ولِ��َع��ت ج��ن��ٍة ف��ي ج��دوٌل ق��ط��ٍر وب��ك��ل
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آخر: وقال

س��رور ك��لَّ ل��ي تُ��نْ��ِت��ُج ت��زل ل��م ب��ل��ٍد م��ن أن��دل��ٌس ح��ب��ذا
ق��ص��ور ف��ي س��اب��ح��اٌت وم��ي��اٌه وارٌف وظ��ٌل ش��اٍد، ط��ائ��ٌر

آخر: وقال

واألوط��اِن األوط��ار م��ن ف��ي��ه��ا ل��ن��ا ج��م��ع��ت وم��ا أن��دل��ٍس ُح��س��َن ي��ا
واألزم��ان األح��ي��ان ب��ت��ع��اق��ب ح��س��ن��ه��ا أن��س��ى ل��س��ُت ال��ج��زي��رُة ت��ل��ك
األل��وان ب��ب��دائ��ع م��وش��ي��ٍة ُس��ن��دٍس م��ن ن��ب��ات��ه��ا ال��رب��ي��ُع نَ��س��َج
ال��ب��ح��ران وت��الط��م ب��ُزي��وع��ه��ا، ه��ائ��ًم��ا ع��ل��ي��ًال ب��ه��ا ال��ن��س��ي��م وغ��دا
وال��ري��ح��ان ال��ورد خ��الََل ُدَرًرا ف��وق��ه��ا ي��ن��ث��ر وال��ط��ّل ُح��س��ن��ه��ا ي��ا
ال��ن��ع��م��ان ب��ش��ق��ائ��ق نُ��دم��ائ��ه��ا إل��ى ُم��دت ق��د األن��ه��ار وس��واع��ُد
ب��األغ��ص��ان األغ��ص��ان وال��ت��ّف��ت ط��ي��ره��ا ش��وادي ف��ي��ه��ا وت��ج��اوب��ْت
��ْوس��ان ال��سُّ وأن��ُم��ُل ال��ب��ه��اِر َح��دُق ب��ه��ا وح��يَّ��ان��ي إال ُزرت��ه��ا م��ا
ال��ب��ل��دان م��ن ب��ه ح��ل��ل��ُت م��ا م��ع ب��ل��دٌة أع��ج��ب��ت��ن��ي م��ا ب��ع��ده��ا م��ن

مربعة منشورة جوائز فيه بالًطا أقليش مدينة يف بالجامع أن بعضهم وحكى
من جبل األندلس ويف شربًا. عرش وأحد شرب مائة منها الجائزة طول األطراف، مستوية
يطول مما ذلك غري وفيها تفكر، وال إرادة غري من االحتالم عليه كثر مائة من رشب

انتهى. أعلم. وهللا ذكره.

األندلس عن الذهب مروج يف املسعودي قاله ما (6)

كانوا إنهم قيل وقد األندلس، ملوك اسم كان هذا لذريق، يدعى كان األندلس وصاحب
سكن من عند واألشهر هنالك، واتصلت نوح، ابن يافث ولد من أمة وهم األسبان، من
اإلفرنجة، من نوع وهم الجاللقة، األندلس ملوك من كان لذريق أن املسلمني من األندلس
بالد افتتح حني نصري بن موىس موىل طارق قتله671 باألندلس كان الذي لذريق وأخو
نهر ويشقها مملكتهم، ودار األندلس قصبة وكانت طليطلة، مدينة إىل ودخل األندلس،
وهم ملوك، لهم عظيمة، أمٌة وهي «والوسقيد»672 الجاللقة بالد من يخرج تاُجه، عظيم
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وهو الرومي673 البحر يف النهر هذا ويصب واإلفرنجة. كالجاللقة األندلس ألهل حرب
قنطرة تدعى عظيمة قنطرة طليطلة من بعد عىل وعليه العالم، أنهار من بأنه موصوف
قنطرة من أعجب واملوصوف، املذكور البنيان من وهي السالفة، امللوك بنتها السيف،

رسحة. بالد من سميساط ييل مما الجزري، الثغر من سنجة674
وصارت فتحت أن بعد وأهلها منيعة، أسوار وعليها منعة، ذات طليطلة ومدينة
لألمويني سبيل ال ممتنعة، سنني مدة فأقامت األمويني، عىل عصوا كانوا قد أمية لبني
هللا عبد ابن محمد بن الرحمن عبد فتحها وثلثماية، عرشة الخمس بعد كان فلما إليها
امللك عبد ابن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد بن هشام بن الرحمن عبد بن محمد بن
وهو الوقت،675 هذا يف األندلس صاحب هو هذا الرحمن وعبد الحكم، بن مروان بن
افتتحها. حني املدينة هذه بنيان من كثريًا غرّي كان وقد وثالثمائة، وثالثني اثنتني سنة

الوقت. هذا إىل قرطبة األندلس مملكة دار وصارت
البحر إىل قرطبة ومن مراحل، سبع من نحو طليلطلة مدينة إىل قرطبة ومن
أشبيلية. لها يقال مدينة الساحل من تونس بحر عىل ولهم أيام، ثالثة من نحو مسرية
املوصوفة املدن من ولهم شهرين، من نحو ومدنها عمائرها مسرية األندلس وبالد
الخالفة ألن بالخلفاء، يخاطبون وال بالخالئف، أمية بنو وتدعى مدينة. أربعني من نحو
وقد املؤمنني676 بأمري يخاطب أنه غري للحرمني، مالًكا كان من إال عندهم يستحقها ال
سنة يف األندلس إىل سار مروان بن امللك عبد بن هشام أو معاوية، بن الرحمن عبد كان
هشام ابنه فملكها هلك ثم أشهر. وأربعة سنة وثالثني ثالثًا فملكها ومائة، وثالثني تسع
سنة، عرشين من نحًوا هشام بن الحكم ابنه ملكها ثم سنني. سبع الرحمن عبد بن
عبد ووّيل محمد. ابن الرحمن عبد صاحبها أن ذكرنا ما عىل اليوم، إىل والتها وولده
كان وقد عدًال. وأجملهم سرية الناس أحسن وكان الحكم، فتاه الوقت هذا يف الرحمن
وثلثمائة وعرشين سبع سنة غزا ذكره املقدم الوقت هذا يف األندلس صاحب الرحمن عبد
مدينة وهي الجاللقة، مملكة دار عىل فنزل الناس، من فارس ألف مائة من أزيد يف
السالفة، امللوك أحكمتها قد البنيان، عجيب من أسوار سبعة عليها سمورة، لها يقال
ثاروا أهلها إن ثم سورين، منها فافتتح واسعة، ومياه وخنادق، فصالن األسوار بني
خمسني وقيل ألًفا، أربعني عرف، وممن اإلحصاء، أدرك ممن منهم، فقتلوا املسلمني، عىل
مدن من املسلمني بأيدي كان ما وآخر املسلمني عىل والوسكيد الجاللقة وكانت ألًفا.
مدائن من املسلمني أيدي عن خرجت أربونة، مدينة اإلفرنجة ييل مما وثغورها األندلس
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والحصون. املدن من أيديهم يف كان مما غريها مع وثلثمائة، ثالثني سنة وثغورها األلس
األندلس، رشقي من وثلثمائة وثالثني ست سنة وهو الوقت، هذا يف املسلمني ثغر وبقي
عىل «إفراغه»677 الشمال يف آخذًا طرطوشة ييل مما الروم بحر ساحل وعىل طرطوشة،
مواضع أضيق وهي اإلفرنجة تالقي أنها الثغور هذه عن بلغني ثم الردة. ثم عظيم، نهٍر
الناس من ألوف فيها البحر يف مراكب األندلس إىل ورد الثلثمائة قبل كان وقد األندلس.
هذا يف إليهم تطرأ املجوس،678 من ناس أنهم األندلس أهل زعم سواحلهم، عىل أغارت
بحر من يعرتض خليج من بالدهم إىل وصولهم وأن السنني، من مائتني كل يف البحر
الخليج هذا أن أعلم، وهللا وأرى، النحاس. املنارة عليه الذي بالخليج وليس أوقيانوس،
ما يف ذكرهم قدمنا الذين الروس هم األمة هذه وأن ونيطش، مانطش679 ببحر متصل

غريهم. أوقيانوس ببحر املتصلة البحار هذه يقطع ال كان إذ هذا، من سلف

األندلس األعىشعن صبح يف القلقشندي قول (7)

جزيرة املغرب بالد ممالك من السادسة «اململكة عنوان تحت الخامس الجزء يف قال
غربي، جنوبي ركن مثلث: شكل عىل األندلس وجزيرة البلدان: تقويم يف قال األندلس»
برشلونة، وبني طّركونة، بني رشقي، وركن الزقاق. بحر وفم قادس، جزيرة وهناك
بميلة شمايل وركن ميورقة. وجزيرة وطرطوشة بلنسية من وبالقرب جنوبيه، يف وهي
وهناك وأربعون. ثمان والعرض ودقائق، درجات عرش الطول حيث املحيط، البحر إىل
األندلس شمايل يف املحيط البحر عىل وهي شنتياقوه، مدينة املذكور الركن من بالقرب
— قادس جزيرة عند وهو — الغربي الجنوبي الركن من األول والضلع قال: وغربيها.
املمتد الجنوبي األندلس ساحل هو الضلع وهذا ميورقة، عند الذي الرشقي الركن إىل
الذي الشمايل الركن إىل املذكور الرشقي الركن من الثاني والضلع الزقاق. بحر عىل
بجبل املعروف الجبل عىل ويمتد الشمايل، األندلس حد هو الضلع وهذا شنتياقوه. عند
األندلس ساحل وعىل الكبرية. باألرض تعرف أرض وبني األندلس بني الحاجز ألربت680،
الجنوبي الركن إىل املذكور الشمايل الركن من الثالث والضلع بَْرديل. بحر عىل املمتد

املحيط. البحر عىل املمتد الغربي األندلس ساحل هو الضلع وهذا الذكر، املقّدم
األندلس بني الفاصل ألربت جبل من األندلس وطول الحجاري: قال سعيد: ابن قال
الغربية، األندلس نهاية يف وهي أشبونة، إىل الرشقية األندلس نهاية وهو الكبرية، واألرض
ألربت، وجبل طليطلة عند املحيط، البحر إىل الزقاق بحر من وسطه، وعرض ميل. ألف
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أشبونة، من ورشًقا غربًا طوله إن قيل: وقد البلدان: تقويم يف قال يوًما. عرش ستة
شهر وقيل يوًما، ستني مسرية األندلس، رشق يف وهي أربونة، إىل األندلس غرب يف وهي

األصح. وهو قال: شهر. وقيل: ونصف.
وطوله املحيط، البحر إىل الزقاق بحر من متصل ذكره املقّدم ألربت جبل أن واعلم
وسط ويف الرب يف طريق لألندلس صار حتى األوائل، فتحها أبواب وفيه ميًال، أربعون
نصف بنصفني: يقسمه الشارة، جبل له يقال الغرب، إىل الرشق من ممتد جبل األندلس
ما عنه وسنأثر األندلس حوارض أهم القلقشندي ذكر ثم اهـ. شمايلّ. ونصف جنوبّي

إليها. وصولنا عند وذلك بالنقل، جديًرا نجده

الذهب شذرات يف الحنبيل العماد ابن قاله ما (8)

السبي عدد وبلغ املغرب، من أوروبا نصري بن موىس افتتح وثمانني أربع سنة يف
الكل. باسم البعض تسمية باب من أوروبا، األندلس سمي ا.هـ. ألًفا. خمسني

جزيرتي فتح ٨٩ حوادث ويف املغرب. من رسدانية فتح ٨٧ سنة حوادث يف وذكر
موىل طارق يد عىل األندلس إقليم افتتح فيها :٩٢ حوادث عن وقال ومنورقة. ميورقة
موت ١٧٢ سنة حوادث يف وذكر سنوات. ثالث يف فتحه موىس وتمم نصري، بن موىس
امللك عبد بن هشام الخليفة بن معاوية بن الرحمن عبد املطرف أبي األندلس صاحب
فقامت دولتهم، زوال عند املغرب إىل فرَّ إنه: وقال بالداخل املعروف الدمشقي األموي
يوم يف قرطبة وملك وهزمه، األندلس، متويل الفهري، يوسف وحارب اليمانية، معه
وعاش السرية، حسن عامًلا، وكان أيامه، وامتدت ومائة. وثالثني ثمان سنة األضحى
األربعمائة حدود إىل لعقبه األندلس وبقيت هشام، ابنه بعده ووىل سنة. وستني اثنتني

الخ.

معرفة يف التقاسيم «أحسن املسماة الشهرية جغرافيته املقديسيف قول (9)
األقاليم»

الحارضة، تونس مملكة أي بأفريقية، بدأ املغرب، إقليم جملة يف األندلس املقديس ذكر
إىل تقدم ثم تاهرت إقليم الوقت ذلك يف يسّمى وكان األوسط، املغرب إىل وتقّدم
بدأ مدنها عدد أن وبعد صقلية، جزيرة ذكر ثم األقىص. والسوس وفاس، سجلماسة،
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عىل نقف لم أنّا غري املرشق، جانب من هيطل فنظريها األندلس وأما فقال: باألندلس
خرداذبة: ابن وقال ميل. ألف إنها ويقال فنقسمها. ندخلها ولم رها، فنكوِّ نواحيها
الكور، تفصيل إىل يسبقنا لم أحًدا ألن منها، املشهور يعني مدينة، أربعون األندلس

رتبنا. ما قياس عىل قصبات، هي ذكر التي املدن فبعض القصبات، ووضع
واملدن إليها واملنسوبة بقرطبة، املحيطة الرساتيق عن منهم العقالء بعض وسألت
مدنها، مع عرش ثالثة بقرطبة املحيطة فاألقاليم إقليًما، الرستاق نسمي إنّا فقال:
مْروان» «بالط َلقيط» ابن «فّج «قنْبانُش» «مارتُش» «َشْوذَر» «َقْسطّلة» «أرجونة» فذكر
دل ما وعىل — «جيّان» «املائدة» «قرسيس» هللا» عبد «وادي «الشنيدة» بُْلكونة» «حصن
«َمنِتيشة» «َغْرناتة» «قانت» «مارتُش» «بَيْغو» — الجفر نها مدَّ ناحية هي االسم آخر
«مالقة» «بَجانة» «ُمرسية» «بلنسية» «طرطوشة» املذكورة أندلس مدن وسائر «بيّاسة»
«َلبَْلة» «باَحة» «َشنَْرتين» «مرية» «أُخشنُبة» «إشبيلية» «َشذُنة» طارق» جبل «جزيرة

«إستجة». «َمْورور» «َقْرمونة»
مرص هي قرطبة فقال: التفصيل من بيشء األندلس فذكر قليل بعد عاد ثم
جبل، عليها يطل صحراء يف بغداد. من أجٌل هي يقول: العثمانية بعض سمعت األندلس
يف السلطان ودار األسواق وأغلب وأسواق. املدينة يف الجامع وربض جّوانية، مدينة ولها
رخام. سواريه وجري. حجر من الجامع قراميد. سطوحهما عظيم، واٍد قدامها الربض.

مياض. حواليه
اليهود، باب القنطرة، باب العطارين، باب الحديد، باب أبواب: خمسة وللمدينة
ثّم وأن طيب، رفق جليل، مرص انه عىل اآلراء واتفقت الدالئل، دلت وقد عامر.
سجية عىل األندلس ناحية وأن ودينًا، ظاهرة، ونعًما وطيبة، وسياسة، ونظًرا، عدًال،
خطري، وسلطان كثري، علٍم مع ونفري682 جهاٍد يف أبًدا غزاة، ثم أبًدا «هيطل»681

وفوائد. وتجارات، وخصائص،
«أَرجونة» ميًال عرش خمسة عىل رستاًقا عرش ثالثة أنها األندلسيني بعض وحدثني
عىل ومزارعهم عيون، ولهم الحبوب، بلد لكنها وأشجار، بساتني لها ليس مسورة،
األشجار كثرية سهلة يف وهي أرجونة، من ميًال عرش ثالثة عىل و«قسطّلة» املطر،
عىل و«َشْوذَر» بالسواقي. البساتني ويسقون آبار، من ومشاربهم والكرمات، والزيتون
أعني، من رشبهم جًدا، الزيتون كثرية سهلة يف وهي قرطبة، من ميًال عرش ثمانية
ولهم الكرمات، غري لها ليس جبلية، وهي قرطبة، من ميًال عرش خمسة عىل «مارتُش»
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بموضع أكثرها مزارع ذات سهيلة، وهي ميًال، عرش خمسة عىل و«َقنْبَانُش» أعني.
يف ميًال وعرشين خمسة عىل لقيط» ابن و«فج آبار. من مشاربهم «َقنباِنية» له يقال
جّرار، واد لها ميًال، ثالثني عىل مروان» و«بالط آبار. من رشبهم املزارع، كثرية سهلة
من حصن وفيها آبار، من رشبهم سهيلة، مزارع ذات و«بُْريَانََة» مزرع. ذات سهيلة،
«بُلُكونة» وحصن الربض. يف واألسواق الحصن، يف والجامع حوله، والربض حجارة،
عىل وآبار، واحدة عنٍي من رشبهم بحجارة، مسّورة والعيون، واألشجار، الزيتون كثري
رشبهم والعنب، واملزارع الكروم كثرية جبل، عىل و«الشنيدة» قرطبة، من ميًال أربعني
نحو من هللا» عبد و«وادي لقيط. ابن فج املنزل قرطبة، من يومني عىل وآبار، أعنٍي من
وأنهار مزارع ذات سهيلة الّرّمان» «وادي املنزل قرطبة. من ميًال أربعني عىل القبلة،
والزيتون واألعناب التني كثرية سهيلة قرطبة، من ميًال ستني عىل و«قرسيس» وأشجار.
«أَْوَلبَة» الرستاق اسم قرطبة، من ميًال خمسني عىل و«جيّان» أعني. من رشبهم الكبري،
بها بالجبل، منيعة أنها غري حصنها، خرب قد العني، كثرية جبل، عىل جيّان ومدينة
وثمارها قرطبة، مرية ثّم ومن باألندلس، تقوم أرحية، عليها ثالث عينًا، عرشة اثنتا
ودّل يل. حكي ما عىل األندلس جنة فإنها وُرحبها، طيبها من شئت ما وِصف كثرية،
يف هي حّر، وبكورتها الرياح، كثرية باردة بالحجارة، بنيانهم ناحية أنها عىل االسم آخر
واألرحبة، األودية كثرية الجبل، عىل الجفر،683 ومّدنها رتبنا. ما عىل قياًسا النواحي عداد
الفواكه. تجمع واٍد عىل وأعناب، وزيتون وثمار، أشجار كلها جيان، من أميال عرشة عىل
والزيتون التوت كثرية األرحية، تدير عيون منها تخر أودية لها جبلية وهي و«بَيْغو»
والكروم. والزيتون التني كثرية أعني، من رشبهم جبل، عىل مسورة و«مارتش» والتني.
طوله منية، به واٍد عىل و«غرناطة» زاكية. لها بساتني ال قنبانية، يف مسورة «قانت»
قلت: املزارع. كثرية سهيلة عجيب، حسن الثمار كل من فيه للسلطان، ميًال عرش ثالثة
سهيلة. والتني الزيتون كثرية واد عىل مسورة «منتيشة» البستان.684 قال املنية؟ وما
قلت: والكرمات. التني كثرية أعني، من ورشبهم طني، بناؤهم جبل، يف مسورة و«بيّاسة»
وذكرت … وبجانة فأشبيلية قلت: ال. قال: واملدن؟ الرساتيق هذه غري لقرطبة بقي هل
وسجلماسة وتاهرت القريوان تقول: كما أقاليم، لها نواٍح هذه قال: البلدان. من عدة
من أجل تكن لم إن وأنها قياسنا، عىل كور أنها فعلمت إقليًما. الرستاق يسمون وهم

منها. بأقل فليست هيطل كور
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واحٍد كل املرشق، كمثل املغرب مثل أن عىل الدالئل، وتثبت القول، فيحصل
املغرب فكذلك جيحون، بينهما يفصل وهيطل خراسان املرشق أن فكما جانبان: منهما

الروم. بحر بينهما يفصل واألندلس
ملا قرطبة كورة ووصفنا الجملة، عىل فرتكناها األندلس، تكوير عن نعجز أنّا غري
فقال: مشايخهم من شيخ عىل كتابي وعرضت أمرها. عندنا واتضح عنها، املخربون كثر
بلنسية، مالقة، بجانة، فعّد كورة، عرشة ثماني األندلس تكون أن يجب القياس هذا عىل
ُطليطلة، سالم، مدينة َوْشَقة، تُطيلة، الحجارة، وادي يابسة، َرسقوسة،685 تُدمري،
صدق، فقال: آخر وسألت الخرضاء، الجزيرة َشذُونة، قرطبة، باجة، بَطليوس، إشبيلية،
وكّش يالق عىل قياًسا نواحي، البلدان هذه بعض يكون أن ويجوز ُخُشنُبة. ِلبرية، وزاد

بالصواب. أعلم وهللا والصفانيان.
يوجد طويل كبري جليل إقليم هو فقال: اإلقليم هذا شؤون جمل املقّديس ذكر ثم
مواضع به والزيتون، النخيل كثري الرخص، مع األقاليم، سائر يف يوجد ما أكثر فيه

واملاء. الهواء جيد اليهود، كثري الربد، ومعادن الحّر،
بها فإن مواضع، يف إال األقىص، السوس إىل مرص من تجده فإنك الحر فأما
والثقالء، والخصيان، املجّذمني، كثري الربد، األندلس عىل والغالب باردة، وبلدانًا جبًال

والتغرب. التجارات ويكثرون وأهله، العلم يحبون ُرفق، القّصاص، قليل والبخالء،
وهم نافع. وقراءة مالك فمذهب األندلس يف أما أقسام: ثالثة فعىل املذاهب وأما
نفوه، شافعّي أو حنفّي عىل ظهروا فإن مالك. وموطأ هللا كتاب إال نعرف ال يقولون:
ال مرص إىل املغرب وبسائر قتلوه. ربما ونحوهما شيعي أو معتزيلّ عىل عثروا وإن
أذاكر يوًما وكنت (رحمهما). ومالك حنيفة أبو هو إنما (رحه) الشافعي مذهب يعرفون
إنما الشافعي؟ هو من اسكت! فقال: (رحه) الشافعي قول فذكرت مسألة يف بعضهم
بالساقية؟ ونشتغل أفنرتكهما املغرب، ألهل ومالك املرشق، ألهل حنيفة أبو بحرين: كانا
خالفه. ثم مالك عن العلم أخذ قالوا: الشافعي يبغضون (رحه) مالك أصحاب ورأيت
قدمائهم عن يحكون وسمعتهم منهم، تعصبًا وأقل اتفاًقا أحسن فريقني رأيت وما
قلت: مالكي. وسنة حنفّي، سنة الحاكم كان إنه قالوا حتى عجيبة، حكايات ذلك يف
قدم ملا وقالوا: سابلتكم؟ عىل يكن ولم إليكم (رحه) حنيفة أبي مذهب وقع وكيف
استنكف حاز ما والفقه العلوم من حاز وقد (رحه) مالك عند من وهب بن وهب
عىل ليدرس املدينة إىل فرحل نفسه، وكرب لجاللته عليه، يدرس أن هللا عبد بن أسد
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أودعته فقد وهب ابن إىل ارجع له: قال عنده مقامه طال فلما عليًال، فوجده مالك،
فقالوا: نظري؟ ملالك يعرف هل وسأل: أسد، عىل ذلك فصعب الرحلة، به وكفيتكم علمي
وأقبل إليه فرحل قالوا: حنيفة. أبي صاحب الحسن بن محمد له يقال بالكوفة فتًى
قد أنه علم فلما زًقا، الفقه فزّقه وحرًصا، فهًما ورأى أحد، يقبله لم إقباًال محمد عليه
فروًعا ورأوا الفتيان، إليه اختلف دخل فلما املغرب، إىل سيّبه فيه، مراده وبلغ استقل
وفشا الخلق، به وتخرج وهب بن أذن عىل طنت ما ومسائل أعجبتهم، ودقائق حريتهم،
باألندلس يكن لم قالوا: باألندلس؟ يفش لم فلم قلت: باملغرب (رحه) حنيفة أبي مذهب
كان أين من لهم: فقال السلطان يدي بني يوًما الفريقان تناظر ولكن ههنا، منه أقل
الهجرة دار عالم قال: املدينة. من قالوا: مالك؟ فقال: الكوفة. من قالوا: حنيفة؟ أبو
مذهبان. عميل يف يكون أن أحب ال وقال: حنيفة. أبي أصحاب بإخراج فأمر يكفينا؟

األندلس. مشايخ من عدة من الحكايات هذه وسمعت
فيه اختلف قد ما أحدها أقسام: ثالثة عىل وهي الفاطمّي، مذاهب الثالث والقسم
والثاني ذلك. أشبه وما بركعة، والوتر بالبسملة، والجهر الفجر، يف القنوت مثل األئمة
واحدة، إىل أمية بنو رّدها التي مثنى اإلقامة مثل السلف، عليه كان ما إىل الرجوع
يخالف ال مما به تفّرد ما والثالث السواد، إىل العباس بنو رّده الذي البياض لبس ومثل
فيه يرى يوًما الشهر أول وجعل اآلذان، يف الحيملة مثل قدمة، له يعرف لم وإن األئمة،
الشيعة، مذاهب وهذه ركعة كل يف وسجدتني ركعات بخمس الكسوف وصالة الهالل،

يدرسونها. تصانيف ولهم
ويقولون األصول أكثر يف املعتزلة يوافقون هم فإذا «الدعائم» كتاب يف ونظرت
وثقوا من إال أحد، كل عىل يأخذونه وال يعلمونه ال رس فيه ولهم اإلسماعيلية. بمذهب
إىل القرآن ظاهر يرصفون ألنهم باطنّية سموا وإنما ويعاهدوه. يحّلفوه أن بعد به،
بكورة وغلبتهم اإلدريسية مذاهب األصول وهذه دقيقة. ومعاٍن غريبة، وتفاسري بواطن،

القرامطة. مذاهب من قريبة وهي األقىص، السوس
بها أقّر من منهم أقسام: ثالثة عىل الفاطمي مذاهب يف واملرشق املغرب وأهل
أهل وأكثر األمة. اختالف يف جعلها من ومنهم وأنكرها. بها كفر من ومنهم واعتقدها.
باملغرب أن بنيسابور الكّرامية مشايخ بعض صنفه كتاب يف وقرأت حنفيّون. أصقلية

واحدة! وال وهللا ال فقلت لهم، خانقاه سبعمائة
األقاليم هذه يف يشهد ال الرسوم، حسب نافع فقراءة اإلقليم جميع يف القراءات وأما
شهادتي، أكتب أن حمدان الطيب أبو فأمرني مالًكا يوًما686 وحرضنا معّدل، إال الستة
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ترويحة كل ويصلون الرجلني، أو الرأس من إال امليت يأخذون وال بذلك، فُهنيت
القليل، إال مآزر بال الحمامات ويدخلون شووها، إذا األغنام يسلخون وال ويجلسون،
بطاقني الرداء يجعلون ما وكثريًا يتطّلسون ما قل أنهم إال مرصية، رسومهم وباملغرب
سود، بربانس والرببر مصبّغة، قالنس أصحاب العباة، مثل ظهورهم عىل يطرحونه ثم
وبغاًال، مرصية أحمرة يركبون والتجار بمناديل، والسوقة بأكسية، الرساتيق وأهل
الوراقة، يف الناس أحذق األندلس وأهل رقوق، يف مكتوبة ودفاترهم مصاحفهم وكل
أصقلية ومن واألكسية، الصوف ثياب برقة من تحمل تجارات وبه مدورة، خطوطهم
والربقوق، واللوز، والزعفران، والفستق، الزيت أفريقية ومن الجيدة، املقصورة الثياب
كثري، بز األندلس ومن ذكرنا، ما وجميع التمور، فاس ومن والُقَرب، واألنطاع واملزاود،
اسم البحر يف جزيرة من يخرج املرجان، اإلقليم خصائص ومن وعجائب، وخصائص
القرن، يرتفع بحرها من كاملهدية، دقيق طريق يف إليها يدخل الخرز، مرىس مدينتها
قوارب، يف جمعه إىل يخرجون البحر، يف جبال وهي غريها. له معدن ال املرجان، وهو
صليب كل يف وربطوا املحلول، الكتان من شيئًا عليها لفوا قد خشب من صلبان ومعهم
ثم بالقرن فيتعلق القارب، النواتي ويدير بالصليب. فريميان رجالن، يأخذهما حبلني،
ويباع لهم، أسواق يف يجىل ثم دراهم. عرشة إىل آالف عرشة يخرج من فمنهم يجذبونه،

كثري.687 سّمور وبتطيلة لون. وال جليه قبل له إرشاق وال رخيًصا، جزاًفا
البحر من إليهم ويقع السيوف. مقابض منه يتخذ الذي الَسَفن688 وباألندلس
وسمعت أبيض. كثري نوشاذر أصقليّة من ويرتفع السنة، من وقت يف كثري عنرب املحيط

الحمامات. بدخان مرص أهل عنه واستغنى معدنه، انقطع قد أنه
فإنه الفلفل، به يوزن الذي إال كله، اإلقليم يف بغدادية فكانت األرطال وأما
باملغرب الفاطمّي أعمال يف املستعمل هو واآلن دراهم. بعرشة البغدادي عىل يشف
ملسو هيلع هللا ىلص. النبي بمّد أمداد ستة والثمن ثمنًا، وثالثون اثنان القريوان قفيز واملكاييل كله.
ومكاييل القفيز. نصف وفنيقة رطًال. عرش ثمانية والربع رطًال، ستون األندلس وقفيز
بعارضة رأسها ألجم قد يسري بيشء مرص ويبة عىل تشف التي وهي الدّوار، الفاطمي
فإذا الويبة، رأس عىل يدور حديد فوقه العارضة إىل قاعها من عمود وأقيم حديد، من
رطل كل عىل رصاص وأرطاله الكيل. وصح الويبة، فم فمسحت الحديد، أدار أترعها
كل عىل وطبع صبّها، بسيط واحد بموضع أرطال اجتمعت فإن املؤمنني، أمري اسم

عرشة. كانت ولو رطل،

163



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

أعني بحبة، املثقال عن يّزل فالدينار، دمشق أقىص إىل أعماله جميع يف نقوده وأما
له زال أيًضا والدرهم بالعدد. يؤخذان صغري ربع وله الكتابة. رة مدوَّ والسّكة شعرية،
الجميع يؤخذ الخرنوبة، يسمونه ثمن، ونصف وثمن، وربع، القرياط، يسمونه نصف
ذكرنا كما مطبوع، زجاج من وسنجهم689 بالقطع، املعاملة يف يرخصون وال بالعدد.

درهًما. عرش اثنا والوقية أوقية، عرشة اثنتا تونس مدينة ورطل األرطال. من
شط عىل بحجارة تحتك دابة وهي قلمون، أبو منها كثرية، اإلقليم بهذا والعجائب
وهو شيئًا، منه يغادر ال الذهب، لون لونه الخز، لني يف وهو وبرها، منها فيقع البحر
حمل من السلطان ويمنع ألوانًا، اليوم يف تتّلون ثياب منه وينسج فيجمع الوجود، عزيز

دينار. آالف عرشة الثوب بلغ ربما عنهم، يخفى ما إال البلدان، إىل ذلك
األوقات وسائر مرة، سنني عرش كل يف أشهر، أربعة النار منه تفور جبل بأصقليّة

الدخان. موضع إال متلبدة، ثلوج وحوله يدخن،
قد كان رجل قصدها فإن تغور. ثم الصالة أوقات تخرج عيون «إيِكَجا» بمدينة

يشء. له يخرج لم حق بغري نفًسا قتل
له: قيل تذكرها. لم اإلقليم هذا يف العجائب من كثريًا تركت إنك القائل: قال فإن
ذكره عما اإلعراض كتابنا مفاخر ومن تصانيفهم. يف قبلنا من ذكره ما تركنا إنما
الجبهاني كتاب يف نظرت إذا أنك ترى أال ذكرنا. ما ضد كتبهم يف يشء وأوحش غرينا.
ابن كتاب يف نظرت وإذا عليه، وبناه خرداذبه، ابن أصل جميع عىل احتوى قد وجدته
وجدته كتابنا يف نظرت وإذا األعظم، والزيج الجاحظ كتاب يف ناظر أنت فكأنما الفقيه،
به، اشتغلنا ما األصل هذا جمع ترك يف رخصة وجدنا ولو نظمه. يف يتيًما وحده يسبّح
ننهي أن وجب قسمته، وألهمنا أسبابه، وأرانا اإلسالم، أقايص تعاىل هللا بّلغنا ملا ولكن
ِيف يَِسريُوا اْألَْرِض﴾﴿أََفَلْم ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل تعاىل: قوله إىل ترى أال املسلمني. كافة إىل ذلك

سافر. ملن وفوائد اعترب ملن َفيَنُظُروا﴾ اْألَْرِض

الخطيب بن الدين لسان األندلس عن قاله مما (10)

األحوال يف هذا وقوله غرناطة، مملكة عن السلماني الخطيب بن الدين لسان وقال
العقائد وصالح الدين، يف القطر هذا أهل أحوال األندلس: جميع عىل يصدق االجتماعية
دار إمام أنس بن مالك مذهب عىل فمذاهبهم معروفة، فيهم والنحل سنة، أحوال
جميلة. الجبائية املعاون احتمال يف وأخالقهم محكمة. لألمراء وطاعتهم جارية. الهجرة
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متوسطة وقدودهم مرسلة. سود وشعورهم حادة. غري معتدلة وأنوفهم حسنة. وصورهم
يتخللها عربية فصيحة وألسنتهم بحمرة. مرشبة زهر وألوانهم القرص. إىل معتدلة،
وأنسابهم املنازعات. معاني يف أبيّة وأخالقهم األمالة690 عليهم وتغلب كثري، أعراب
بينهم الفايش طرقاتهم عىل الغالب ولباسهم كثري. واملهاجرة الرببر من وفيهم عربية،
والحرير والكتان واملقدار الجدة بتفاضل البز أجناس وتتفاضل شتاءً، املصبوغ امللف
فتبرصهم صيًفا، املشقوقة واملآزر التونسية واملقاطع اإلفريقية واألردية واملوعر والقطن
املعتدلة. األهوية تحت الكريمة، البطاح يف املفتّحة األزهار كأنهم الجمع أيام املساجد يف
يكثر عربية واإلجازات السلطانية والبياعات اإلشرتاءات من يظهر حسبما أنسابهم
والخزرجي.696 واألويس.695 واألنصاري.694 واألموي.693 والفهري.692 القريش.691 فيها
واألزدي.702 والغّساني.701 والتنوخي.700 واملخزومي.699 والحمريي.698 والقحطاني.697
والبكري.708 والهذيل.707 والتميمي.706 والكناني.705 واملعافري.704 والقييس.703
والسلمي.714 والثقفي.713 واملازني.712 واليعمري.711 والنمري.710 والكالبي.709
والحجبي.720 والعذري.719 والعنيس.718 والعبيس.717 والباهيل.716 والفزاري.715
والعقييل.726 واملري.725 والعبشمي.724 والتيمي.723 والسكوني.722 والضبي.721
والقضاعي.732 والكلبي.731 والقشريي.730 والجزيل.729 والرصيحي.728 والفهمي.727
والصديف.738 والتجيبي.737 واليحصبي.736 والرعيني.735 واملرادي.734 واألصبحي.733
والحكمي.744 والسلويل.743 والجذامي.742 واللخمي.741 والحرضمي.740 والغافقي.739
واملزني.750 والجهني.749 والبلوي.748 والخشني.747 واملذحجي.746 والهمداني.745
واإليادي.756 والخوالني.755 والعاميل.754 واألشجعي.753 واألسدي.752 والطائي.751
والكالعي.762 والثعلبي.761 والزبيدي.760 والسكسكي.759 والخثعمي.758 والليثي.757

والسلماني.765 والحواري.764 والدويس.763
والحواري والدويس نسبًا السلمي ذلك من ويقل شهادتهم، من كثري ويرد هذا
وكفى والغساني. والقييس والجذامي والحميدي766 كاألنصاري فيهم ويكثر والزبيدي،

العروبة. عىل ودليًال األصالة عىل شاهًدا بهذا
القرابة من رئيس يقودهم منهم واألندليس وبربري. أندليس، صنفان: وجندهم
جريانهم من وأضدادهم أقيالهم زّي شبه القديم يف وزيّهم املمالك، شيوخ من وحّيص767
وبشاعة األسنة، عراض واتخاذ البيضات، وجفاء الرتسة، وتعليق الدروع، إسباغ الفرنج:
بسالحه، تختص بصفة منهم كل خلفه، الرايات حملة واسرتكاب الرسوج، قرابيس
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والبيض املخترصة، الجواشن إىل ذكرنا الذي هذا عن اآلن عدلوا ثم بها. يعرف وشهرة
العطفية. واألسل اللَمطية،768 والسهام العربية، والدرق املرهفة،

والعجيسية واملغراوية، والنجانية، والزنانية، املرينية، قبائله إىل يرجع والرببري
وقطب رؤسائهم، عىل رئيس إىل أمرهم يرجع ورؤوس أقطاب إىل املغربية، والعرب
زي يف تقل والعمائم بنسب. املغرب ملك إىل يمت املرينية، القبائل كبار من لعرفائهم،
وسالح منهم. العربي والجند وعلمائهم وقضاتهم شيوخهم يف شّذ ما إالّ الحرضة، هذه
باألنامل ترفع أوساطها، يف عرى ذوات صغار بعىص املثناة الطويلة العىص جموعهم
األيام. عىل بها التدريب عىل يحملون اإلفرنجة وقيس «باألمداس» تسمى قذفها، عند
حتى فاش، بمدينتهم والغني االقتصاد: إىل مائلة حسنة وأعيادهم متوسطة، واملواسم
الغالب وقوتهم ومثلهم. كالخفافني األحداث من كثريًا صنائعها تجمع التي الدكاكني يف
يف والفعلة والبوادي الضَعفة الشتاء فصل يف اقتات وربما العام، عامة الطيّب الُربّ

الطيبة. القطاني أصناف ومثل العربية، الذرة الفالحة
إىل الفساد من سليًما العنب يّدخرون متعددة، العام عامة اليابسة وفواكههم
والبلوط، والقسطل،769 والرمان، والتفاح، والزبيب، التني، من ذلك غري إىل العام، شطر
يف يزهد الذي الفصل يف مدة إال ينقطع، وال ينفد ال مما ذلك غري إىل واللوز، والجوز،

استعماله.
وزن من الشكل مربع ودرهم محفوظ، طيب إبريز وذهب خالصة، فضة ورصفهم
فعىل فيه: الكتب يختلف درهًما، سبعون منه األوقية يف املوحدين، بدولة القائم املهدي
غرناطة. هللا» إال غالب «ال آخر: ِشٍق ويف هللا» رسول محمد هللا إال إله «ال ِشق: يف عهدنا
إِالَّ النَّْرصُ ﴿َوَما شق: ويف اْلَعاَلِمنَي﴾ َربِّ َِّ هلِل ﴿اْلَحْمُد شق: يف القرياط، وهو ونصف،
﴿َواْلَعاِقبَُة شق: ويف اْلُهَدٰى﴾ ُهَو ِهللا ﴿ُهَدى ِشق: يف الربع، وهو ونصفه، ِهللا﴾ ِعنِد ِمْن

ِللتَّْقَوٰى﴾.
أوقية ثُمن الواحد الدينار ويف دينار، وثلثا دنانري ستة منه األوقية يف ودينارهم
به ويستدير الخري» بيدك (إىل) امللك مالك اللُهم «قل منه: شق ويف أوقية، ثُمن وُخمس
«األمري شق: ويف الرَِّحيُم﴾ ـُٰن الرَّْحَم ُهَو إِالَّ َه ـٰ إَِل الَّ َواِحٌد ٌه ـٰ إَِل ُهُكْم ـٰ ﴿َوإَِل تعاىل: قوله
ابن إسماعيل الوليد أبي املسلمني أمري بن الحجاج أبي املسلمني أمري بن يوسف هللا عبد
وجه: يف الكتاب هذا تمام ولتاريخ هللا» إال غالب «ال به: ويستدير أمره» هللا أيّد نرص
ويستدبر تُْفِلُحوَن﴾ َلَعلَُّكْم هللاَ َواتَُّقوا َوَراِبُطوا َوَصاِبُروا اْصِربُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا

166



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

إسماعيل بن يوسف بن محمد باهلل الغني هللا عبد «األمري وجه: ويف هللا» إال غالب «ال به:
هللا». حرسها غرناطة «بمدينة بربع: ويستدير وأعانه» هللا أيّده نرص بن

عليه تشتمل بما إدراكه أوان العصري، حلل إىل االنتقال املدينة هذه أهل وعادة
شهامتهم. عىل ذلك يف معّولني وعيالهم، بأوالدهم الفحوص إىل والربوز دورهم،
القالئد يف وحليهم أرضهم، بحدود أمصارهم وانصال دوابهم، أكتاد عىل وأسلحتهم
يف واللجني الجدة، أويل يف العهد هذا إىل الخالص الذهب والخالخل والشنوف والدمالج
والزمرد، والزبرجد الياقوت من النفيسة واألحجار عداهم، فيمن الراجلني آلة من كثري
معروفة أصالة أو دولة، ظل إىل املستندة طبقاتهم ترتفع ممن كثري الجوهر ونفيس

موّفرة.
الشعور، واسرتسال الجسوم، وتنعم بالحسن موصوف جميل حريم وحريمهم
أن إال املحاورة، وحسن الكالم، ونبل الحركات، وخفة النَّرش، وطيب الثغور، ونقاء
املصبّغات، بني وللظاهرة العهد، لهذا الزينة يف التفنن من يبلغن وقد فيهن. يندر الطول
أن هللا نسأل غاية، إىل الحيل أشكال يف والتماجن والديباجيات، بالذهبيات والتنافس
والفتنة، االبتالء قبيل من يجعلها وال الخطب، كف ويكف الدهر، عني فيها عنهن يغض
قلت: انتهى. وقدرته. بعزته لطفه خفي يسلبهم وال بسرته، بها من جميع يعامل وأن
األمر وهلل شعري!؟ ليت يا يقول كان فماذا هذا! عرصنا يف الخطيب ابن عاش لو كيف

بعد!. ومن قبل من

األندلس عرب أنساب عن النفح يف املقري ذكره ما (11)

الشام أهل رصف فتحها، وتتاّم األندلس، يف اإلسالم أهل قدم استقر ملا إنه قال:
وساداتهم العرب جراثيم من بها فنزل بها، الحلول إىل هممهم العرب من وغريهم
خندف فمنهم العدنانيون فأما كان. ما أمرهم من كان أن إىل أعقابهم، أورثوها جماعة
باألندلس األنفس: فرحة يف غالب ابن فقال قريش من هاشم بنو وأما قريش. ومنهم
أبي بن عيل بن الحسني بن الحسن بن هللا عبد بن إدريس ولد من كلهم جماعة منهم
أمية بنو وأما أمية. بني ملك انتثار بعد األندلس ملوك حّمود بنو هؤالء ومن طالب.
عموا وربما بالقرشيني، اآلن إىل هنالك ويعرفون سعيد: ابن قال األندلس. خلفاء فمنهم
ريض الحسني يف أفعالهم وذكروا عنهم، الناس انحرف ملا اآلخر، يف أمية إىل نسبهم
أبو فمنهم املخزوميون وأما متميّزون. أعيان بأشبيلية فمنهم زهرة بنو وأما عنه. هللا
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يف الفاضل الوزير ومنهم املدور. حصن أهل من املشهور الشاعر األعمى املخزومي بكر
زيدون ابن الوليد أبو منه، أعظم هو الذي ووالده زيدون، بن بكر أبو والنثر النظم

عباد. بني معتضد وزير
من وكثري الدار، عبد بني وإىل جمح، إىل ينسب من األندلس ويف غالب: ابن قال
ومنهم الظواهر، قريش من وهم فهر، بن محارب بني من بالفهريني املعروفني قريش
وبنو الفضالء، األمراء القاسم بنو ولده ومن األندلس. سلطان قَطَن بن امللك عبد
الفهري، الرحمن عبد بن يوسف فهر بن محارب بني ومن العلماء. األعيان الجد770
بن عقبة يوسف وجد الداخل األموي الرحمن عبد عليها غلبه الذي األندلس، سلطان

وثروة. عدد باألندلس ولهم حزم: ابن قال بأفريقية. الفتوح صاحب الفهري، نافع
ينسب ولهم وأعمالها، طليطلة يف وجلهم فكثري، كنانة عموم إىل املنتسبون وأما
أبو والوزير الوليد، أبو القايض منهم الذين الفضالء، األعيان الكنانيون الوشقيون

محله. يف ذكرناه وقد الرحلة، صاحب العالم جبري بن الحسني أبو ومنهم جعفر،
أريولة بجهة منزلهم أن غالب ابن فذكر مرض بن إلياس بن مدركة بن هذيل وأما
ابن فذكر مرض بن إلياس بن طابخة بن أد بن مرة بن تميم وأما تدمري. كورة من
اللزومية. املقامات صاحب الطاهر أبو ومنهم باألندلس، كثري خلق أنهم أيًضا غالب
العدنانية. من خندف فهؤالء باألندلس. قليلون أنهم فذكر طابخة بن أّد بن ضبة وأما
منهم كثري األندلس ففي العدنانية من مرض بن إلياس بن عيالن قيس وأما
ابن خصفة بن عكرمة بن منصور بن سليم إىل ينتسب من ومنهم العموم، إىل ينتسبون
وكالقايض عنه ريضهللا مالك اإلمام صاحب الفقيه، السلمي حبيب بن امللك كعبد قيس،
بن منصور بن هوزان إىل ينتسب من قيس ومن قرطبة. قايض عمر بن حفص أبي
هوزان، بن بكر إىل ينتسب من ومنهم كثري، خلق بأشبيلية وهم غالب: ابن قال عكرمة.
منهم وغريها وبأشبيلية منها أميال ثالثة عىل بلنسية، بجويف منزل ولهم غالب: ابن قال
الحافظ حزم بن محمد أبو منه الذي البيت غري بيت وهم حزم، بنو ومنهم كثري، خلق
وذكر هوزان. بن بكر بن سعد إىل ينتسب من ومنهم األصل771 فاريس وهو الظاهري،
ومنهم جودي. بني بعض رأس وقد جودي كبني كثريًا بغرناطة منهم أن غالب ابن
معاوية بن صعصعة بن مرة وأبوهم بنوها إليها نسب امرأة سلول، إىل ينتسب من
بن صعصعة بن عامر بن ربيعة ابن كالب إىل ينتسب من ومنهم هوزان. بن بكر بن
ابن قال صعصعة. بن عامر بن نمري إىل ينتسب من ومنهم هوزان، بن بكر بن معاوية
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بن عامر بن ربيعة بن كعب بن قشري إىل ينتسب من ومنهم كثري بغرناطة وهم غالب:
إىل ينتسب من ومنهم رشيق. وبنو وآله األندلس صاحب برش بن بلج ومنهم صعصعة.
من ومنهم عيالن. قيس بن سعد بن غطفان بن ريث بن بغيض بن ذبيان بن فزارة
سلطان األشجعي هللا عبد بن محمد هؤالء ومن غطفان. ابن ريث بن أشجع إىل ينتسب

األندلس.
ابن منبه بن قيس هو ثقيًفا وإن قيسية، إنها قال من فمنهم اختالف: ثقيف ويف
الثقفي الرحمن عبد بن الحر ينتسب وإليهم جماعة، باألندلس ومنهم هوزان، بن بكر

مرض. وجميع عيالن بن قيس انتهى ثمود. بقايا من إنها وقيل األندلس صاحب
فرحة يف قال نزار. بن ربيعة بن أسد إىل ينتسب من فمنهم نزار بن ربيعة وأما
واألشهر انتهى. آش. وادي مدينة بجويفّ باسمهم، مشهور هؤالء إقليم إن األنفس:
من ومنهم مرض، بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن أسد بنو أبًدا أسد إىل بالنسبة
أسد بن جديلة بن دعمي بن أقىص بن بكري بن وديعة بن عمرو بن محارب إىل ينتسب
من ومنهم غرناطة. أعيان عطية بنو ومنهم األنفس: فرحة يف غالب ابن قال ربيعة. ابن
عبد كبني أسد بن جديلة بن دعمي بن أقىص بن هنب بن قاسط بن النمر إىل ينتسب
وائل بن تغلب إىل ينتسب من ومنهم الرب، عبد بن عمر أبو الحافظ منهم الذين الرب
وائل بن بكر إىل ينتسب من ومنهم قرطبة، أعيان حمديس كبني هنب، بن قاسط بن
التصانيف. صاحب البكري عبيد أبو منهم الذين وشلطيش، أونبة أصحاب كالبكريني

ربيعة. انتهت
بنو إليهم فينتسب األول، والصحيح معّد، ابن أنه يقال وقد نزار، بن إياد وأما
إسماعيل ولد من الرصيح وهم العدنانية. انتهت وغريهم. بأشبيلية املشهورون زهرة

السالم. عليه
هو ما عىل هود؟ ولد من أو إسماعيل؟ ولد من هم هل القحطانية، يف واختلف
املعروفون هم والقحطانية خالفه. عىل واألكثر األول، البخاري صنيع وظاهر معروف،
كما باألندلس، الحروب العدنانية وسائر املرضية وبني بينهم يقع ما وكثريًا باليمانية،
خلفاء من كان ما إال أرسخ، فيهم وامللك باألندلس، األكثر وهم باملرشق، يقع كان
عرب وكان باملرشق. لهم الخالفة واسم الفرقتني، عىل قدمتهم القرشية فإن أمية، بني
بن املنصور ذلك قطع أن إىل واألفخاذ، والبطون والقبائل بالعمائر يتميزون األندلس
التحامهم وقطع تشتيتهم، بذلك وقصد األندلس، سلطنة ملك الذي الداهية عامر أبي
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من ِفرق الواحد القائد جند يف فيكون األجناد، عىل القواد وقّدم االعتزاء، يف وتعصبهم
الجهة. هذه غري عىل جاءت ما إال باألندلس، واالعتزاء الفتن مادة فانحسمت قبيل، كل
ابن يشجب بن وحمري كهالن، بن جرم من اليمن أنساب جماع حزم: ابن قال
بن قحطان وقيل نوح، بن سام بن أرَفخشذ بن شالخ بن عابر بن قحطان بن يعرب
رباح بن هللا عبد ابن هود بن قحطان وقيل إسماعيل، بن نابت بن تيهان بن الهميسع
كهالن فمنهم مشهور، ذلك يف والخلف سام. بن إرم بن َعْوص بن عاد بن جارف بن
بن مالك بن نبت بن الغوث ابن األزد ومنهم قحطان، بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن
بني من وهو األلبريي، املشهور الشاعر هانئ بن محمد ينتسب وإليهم كهالن، بن زيد
رشبوا ماء وغسان األزد، بن مازن بنو وهم غّسان، إىل ينتسب من األزد ومن املهّلب.
بصالحة، منهم وكثري غرناطة، أعيان من القيسعي بني منهم أن غالب ابن وذكر منه.
الغفري الجم وهم العموم، عىل األنصار إىل ينتسب من األزد ومن مالقة، طريق عىل قرية

باألندلس.
يف باألندلس منه وتجد باملدينة، النسب هذا تعدم أنك والعجب سعيد: ابن قال
فلم باملدينة النسب هذا عن سأل من أخربني ولقد كثرة. العدد عن يشذ ما بلدانها أكثر
األنصار جزء وكان غالب: ابن قال األوس. من وعجوًزا الخزرج، من شيًخا إالّ منه يجد
الخزرج ومن انتهى. ومغربها. رشقها يف باألندلس القبائل أكثر وهم طليطلة، بناحية
صاحب عبادة، بن سعد ولد من السماء، ماء بن هللا عبد بن عبادة بكر أبو باألندلس
بنو ينتسب عبادة بن سعد بن قيس وإىل باملوشحات. املشهور وهو ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول
وعليهم وزرائهم، أحد الخطيب بن الدين لسان كان الذين غرناطة، سالطني األحمر
ومن يذكر. كما جميًعا الجزيرة عىل العدو واستوىل املسلمني، من األندلس ملك انقرض
عك بن غافق إىل ينتسب من ومنهم الخزرج، أخي األوس إىل ينتسب من األندلس أهل
بن معّد أخا فيكون بالنون. عدنان بن عك يقال وقد األزد. بن أزان بن عديان بن

بصحيح. وليس عدنان
جهات وأكثر الكاتب، الخصال أبي بن هللا عبد أبو غافق: من غالب: ابن قال
مالك ابن أوسلة وهو همدان،772 إىل ينتسب من كهالن ومن غافق. إىل ينتسبون شقورة
عىل مشهور، همدان ومنزل كهالن، بن زيد بن مالك بن الخيار بن أوسلة بن زيد بن
ينتسب من كهالن ومن أضحى. بنو غرناطة أصحاب ومنهم غرناطة. من أميال ستة
بن أدد بن وطيء مالك أم اسم وقيل باليمن، حمراء اكمة اسم ومذحج َمذِْحج. إىل
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َمذِحج. إىل ينتسبون قرطبة أهل من األعيان رساج بنو غالب: ابن قال كهالن. بن زيد
مراد وحصن أدد. بن مالك بن مراد إىل ينتسب من ومنهم مرسية. بقبيلّ طيء ومنزل
ومنهم كثريًا. خلًقا منهم بمراد وأعرف غالب: ابن قال مشهور. وقرطبة أشبيلية بني
وقلعة امُلغرب. كتاب مصنفو سعيد بنو ومنهم أدد بن مالك بن عنس إىل ينتسب من
غالب: ابن قال زبيد إىل ينتسب من مذحج ومن غرناطة. مملكة يف مشهورة سعيد بني
أدد بن مرة عىل ينتسب من كهالن ومن أدد. بن مالك بن العشرية سعد بن منبه وهو
ومنهم غرناطة. أهل من العلماء املنترص بنو منهم غالب: ابن قال كهالن. بن زيد بن
بن مرة الحرث بن عدي بن للحرث ولدت قضاعة، من امرأة وهي عاملة. إىل ينتسب من
غرناطة. أهل من القضاة سماك بنو منهم غالب: ابن قال إليها. منه ولدها فنسب أدد
من هم وقيل قحطان، بن يعرب بن يشجب بن سبأ ابن هو عاملة أن زعموا وقوم

قضاعة.
بني مشهورة خوالن وقلعة ُمرة. بن الحرث بن عمرو بن خوالن كهالن ومن
ينتسب من ومنهم غرناطة. أعيان السالم عبد بنو ومنهم وأشبيلية. الخرضاء الجزيرة
صاحب عامر أبي بن املنصور منهم مرة، بن الحرث بن مالك بن يعفر املعافرين إىل
عباد بنو منهم مرة. بن الحرث بن عدي بن لخم إىل ينتسب من ومنهم األندلس.
بنو ومنهم الحرية. صاحب املنذر بن النعمان ولد من وهم وغريها. أشبيلية أصحاب
بن ثوابة مثل جذام، إىل ينتسب من ومنهم العيان. وافد وبنو أشبيلية، أعيان الباجي
الذي هود ابن املتوكل ومنهم األندلس. رشق ملوك هود وبني األندلس، صاحب سالمة
األندلس. رشق أصحاب مردنيش بنو ومنهم املوحدين. بعد األندلس سلطنة له صحت
مالك، لخم واسم عامر، جذام واسم رباح، قلعة من جزء لجذام وكان غالب: بن قال

عدي. ابنا وهما
أدد بن مّرة بن عدي بن عفري بن ثور وهو كندة، إىل ينتسب من كهالن ومن
امرأة وهي تُجيب، إىل ينتسب من ومنهم الشاعر. الرمادي هرون بن يوسف ومنهم
بن أنمار بن َخثْعم إىل ينتسب من كهالن ومن كندة. بن أرشس بن السكون بن أرشس
أبي بن عثمان ومنهم كهالن بن زيد بن مالك بن نبت بن الغوث بن عمرو بن أراش
كهالن. انتهت عدنان. ابن معد بن نزار ابن أنما قيل وقد األندلس. سلطان نسعة773

ذي إىل ينتسب من فمنهم قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن حمري وأما
هو وقيل األقوال، بعض يف ِحمري بن عمرو ولد هم ُرعني وذو غالب: ابن قال ُرعني.
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بن وائل بن شمس عبد بن ُجثم بن معاوية بن قيس بن عمرو بن سهل ولد من
أبو ومنهم قال: حمري. بن الَهميْسع بن أيمن بن ُزهري بن َعريب بن َقطن بن الغوث
َعريم ُرعني ذي واسم النسب: كتاب يف الجازمي قال الشاعر. األعمى الحناط هللا عبد
هو حزم: ابن قال أصبْح. ذي إىل ينتسب من ومنهم النسب. َوَوصل سهل. بن زيد بن
قيس، بن عمرو ابن سهل بن زيد ابن األصغر سبأ ولد من زيد بن مالك بن أصبح ذو
أنس بن مالك منهم أن وأخرب كهالن. من أصبح ذا أن الحازمي وذكر النسب. وَوصل
إىل ينتسب من ومنهم قرطبة. أعيان من واألصبحيون حمري. من أنهم واملشهور اإلمام،
من تُعرف وقد سعيد، بني بقلعة كثري وهم أصبح، أخوذي إنه حزم: ابن قال يحصب
بن عوف بن هوزان إىل ينتسب من ومنهم يحصب. بقلعة األندلسية التواريخ يف أجلهم
من والهوازنيون أشبيلية برشق ومنزلهم غالب ابن قال الغوث. بن وائل بن شمس عبد
قضاعة إنه قيل وقد حمري، بن مالك بن ُقضاعة إىل ينتسب من ومنهم أشبيلية. أعيان

بُمرض. وليس عدنان، بن معّد بن
ملك عىل وثب الذي عمار، بن بكر أبي كالوزير مهرة، إىل ينتسب من قضاعة ومن
ينتسب من ومنهم قضاعة. بن الحاف بن عمرو بن حيدان بن مهرة وهو مرسية،774
تغلب بن وبرة بن نمر بن فهم بن مالك بن وهو غالب: ابن قال تنوخ، بن خشني إىل
من ومنهم وبرة. بن أسد بن هللا تيم بن فهم بن فهر بن مالك هو تنوخ الحازمي: قال
من ومنهم األشبيلية. البلويون ومنهم قضاعة. بن الحاف بن عمرو بن بَِيلّ إىل ينتسب
غالب: ابن قال قضاعة. بن الحاف بن عمرو بن أسلم بن أسود بن جهينة إىل ينتسب
كبني جلوان، بن تغلب بن وبرة بن كلب إىل ينتسب من ومنهم جماعة. منهم وبقرطبة
عذرة إىل ينتسب من ومنهم ووزراؤها. قرطبة ملوك جهور بنو منهم الذين عبدة أبي
ومنهم قضاعة. بن الحاف بن عمرو بن أسلم بن أسود بن زيد بن هذيم سعد بن

عذرة. بنو الخرضاء الجزيرة أعيان
وغرناطة بمرسية الحرضميون منهم حرضموت إىل ينتسب من األندلس أهل ومن
قيل: خالف، وفيه باألندلس، كثري وهم غالب: ابن قال وقرطبة. وبطليوس وأشبيلية775
بن جشم بن معاوية ابن قبس بن حرضموت هو وقيل قحطان، ابن هو حرضموت إن
بن الغرز بن العريب ابن َقَطن بن بالجيم جيدان بن الغوث بن وائل بن شمس عبد
من األندلس أهل ومن الحازمي النسب نسق كذا حمري. بن الهيسع بن أيمن بن نبت

محله. يف ذكر حسبما الخطيب بن الدين لسان الوزير ومنهم سالمان، إىل ينتسب
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بني ملوك آخر إىل الفتح لدن من األندلس ملوك أسماء هنا أرسد أن رأيت وقد
زياد ابن طارق فنقول: هنا مما أتّم هو بما منهم جملة ذكر ويأتي تقدم، وإن أمية،
السلطنة رسير يتخذ لم وكالهما نصري، بن موىس األمري ثم نصري، بن موىس موىل
اللخمي حبيب بن أيوب ثم أشبيلية، ورسيره نصري، بن موىس بن العزيز عبد ثم
إىل بجانبيها، والزاهرة والزهراء قرطبة، فرسيره بعده يأتي من وكل قرطبة. ورسيره
ثم الثقفي، الرحمن عبد بن الحر ثم عليه، ينبه ما عىل مروان، بني دولة انقضت أن
سحيم بن عنبسة ثم الغافقي، هللا عبد بن الرحمن عبد ثم الخوالني، مالك بن السْمح
أبي بن عثمان ثم الكلبي، سلمة بن يحيى ثم الفهري، هللا عبد بن عذرة ثم الكلبي،
محد ثم الكالبي عبيد بن الهيثم ثم القييس، األحوص بن حذيفة ثم الخثعمي، نسعة
عياض ابن برش ثم بلج، ثم الفهري، َقَطن بن امللك عبد ثم األشجعي، هللا عبد بن
بن ثوابة ثم الكلبي، رضار بن الخطار أبو ثم العاميلّ، سالمة بن ثعلبة ثم القشريي،
ملكوا الذين الوالة انتهى وههنا الفهري. الرحمن عبد بن يوسف ثم الجذامي، سالمة
يف يتعدوا ولم سعيد، بن ذكر فيما عرشون، عددهم أفراًدا موارثة، غري من األندلس
األندلس سلطان لذريق من الفتح تاريخ منذ مدتهم، حيان: ابن قال األمري لفظ السمة
الهزيمة يوم إىل وتسعني اثنتني سنة شوال من خلون لخمس األحد يوم وهو النرصاني،
رسير عىل املرواني معاوية بن الرحمن عبد وتغلب الفهري، الرحمن عبد بن يوسف عىل
ومائة وثالثني ثمان سنة الحجة ذي من خلون لعرش األضحى يوم وهو بقرطبة، امللك

ا.هـ. أيام. وخمسة سنة وأربعون ست —
ثم امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد أولهم أمية، بني دولة كانت ثم
محمد ابنه ثم األوسط. الرحمن عبد ابنه ثم هشام. بن الحكم ابنه ثم الريض. هشام ابنه
عبد عمه ابن ثم محمد. بن هللا عبد أخوه ثم محمد. بن املنذر ابنه ثم الرحمن. عبد بن
الزهراء. وكرسيهما املستنرص، الحكم ابنه ثم هللا. عبد بن محمد بن النارص الرحمن
املهدي ثم الزاهرة. عامر أبي بن املنصور حاجبه بني أيامه ويف الحكم. ابن هشام ثم
أيامه يف وهدمت الفتنة، خلفاء أول وهو النارص. بن الجبار عبد بن هشام بن محمد
سليمان بن الحكم بن سليمان املستعني ثم قرطبة. إىل الرسير وعاد والزاهرة، الزهراء
العلوي حمود بن عيل النارص وأولهم العلويني، حمود بني دولة تخللت ثم النارص، بن
وأولها الثانية أمية بني دولة كانت ثم حمود. بن القاسم املأمون أخوه ثم اإلدرييس.
ابن محمد املستكفي ثم النارص. بن الجبار عبد بن هشام بن الرحمن عبد املستظهر
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آخر وهو النارص، بن امللك عبد بن محمد بن هشام املعتمد ثم هللا. عبد بن الرحمن عبد
املروانية، للخالفة الدعوة األندلس ملوك أسقط خلع وحني باألندلس. الجماعة خلفاء
يعد ولم وغريهما، بأشبيلية، عبّاد وابن قرطبة، يف جهور كابن الطوائف ملوك واستبدت
العدوة، بر من امللثم تاشفني بن يوسف ملكها أن إىل واحد شخص إىل األندلس نظام
هود بني ألن يوسف، ابن عيل لولده وال له خلصت ما ذلك وبعد الطوائف، بملوك وفتك
املؤمن لعبد صَفت فما وبنيه. املؤمن عبد دولة جاءت أن إىل بالثغر، رشقها يف نازعوه
عبد بن ليوسف صفت ثم األندلس رشق يف ينازعه كان الذي مردنيش بن بمحمد
والتهم وكانت مراكش. وحرضتهم بنيه، من بعده ملن ثم مردنيش، ابن بموت الرحمن
ممالكها، لعظم واحًد شخًصا جميعها عىل يوّلوا ولم وممالكها، األندلس عىل ترتدد
رسقسطة، ملوك هود، بني من هود بن محمد باملتوكل دولتهم منها انقرضت أن إىل
إال فيها ينازعه ولم السلطان، اسم عليه يطلق بحيث األندلس معظم فملك وجهاتها،
األندلس. غرب من طبرية هاللة وابن األندلس، رشق من بلنسية يف مردنيش بن زيان
أن إىل األمر زاد باملرية الرميمي ابن وزيره قتله وملا موته قريب الخوارج عليه كثرت ثم
أفريقية لصاحب يخطبون السابعة املائة يف األندلس أهل عرب وكان األحمر. بنو ملك
تلك تقلصت ثم حفص. أبي بن الواحد عبد محمد أبي ابن يحيى زكريا أبي السلطان
األرض وارث وهللا الضالل. حزب عليها استوىل أن إىل االنحالل، الجزيرة ودخل الظالل،

الوارثني. خري وهو عليها ومن

هوامش

يف املطبوعة وهي حوقل البن واملمالك» «املسالك من عندنا التي النسخة يف (1)
نفح يف وأما إلخ، نفسها يف بمحلها السالم عليهم موالينا وعلم يقول: ١٨٧٣ سنة ليدن

إلخ. نفسها يف بمحلها املؤمنني أمري علم مع فيقول: حوقل ابن عن نقًال الطيب
وصف عىل أجمعوا الذين العلم أهل من أحد عليه يقره ال هنا حوقل ابن كالم (2)
أهل بمكانة وأقروا بها، حوقل ابن ينبزهم التي األوصاف هذه بخالف األندلس أهل
ذرى بها بلغوا التي املناقب وسائر البأس وشدة الهمم وعلو العقول سعة من األندلس
بوارهم سبب شك بدون كانتا خصلتني إال الوسطى، القرون يف وجدت مدنية أحسن
االنغماس شدة والثانية بينهم، فيما الشقاق وحب ملوكهم عىل اإلنتقاض كثرة إحداهما
الخشونة من عليه كان بما الحروب يف عليهم عدوهم رجحان إىل أدى الذي الرتف يف
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األندلس أهل شأن تصغري أراد إنما حوقل ابن أن لنا يظهر والذي والشدائد، والصرب
حضن إىل وإعادتها عليها الغارة بشن أتباعهم من وهو العباس، لبني أغراء يومئذ
قاله مما كثريًا فإن وإال غري، ال الدعاية سبيل عىل قاله ما فقال العباسية، الخالفة
سعيد ابن عن الطيب نفح يف املقري نقل وقد باإلجماع، ومنقوض للمحسوس مخالف

ييل: ما الكتاب هذا مكمل

الظلم من فيه بلدي أهل عىل كان وإن الفصل هذا إثبات من بًدا أر لم
البالغة، لسان من أنطق الرد يف الحال ولسان يخفى، ال ما والتعصب
والشجاعة، والهمم واآلراء العقول الجزيرة هذه أهل سلب إذ شعري وليت
من لها املجاورين أعدائها مراصدة مع وعقولهم بآرائهم دبروها الذين فمن
يف بهم املتصلة األمم من ببسالتهم حموها الذين ومن ونيف؟ سنة خمسمائة
وإني الصليب؟ نرصة يف واحدة كلمة عىل أشهر ثالثة نحو وخارجها داخلها
والجزيرة، الشام إىل الصليب عباد فيه دلفت قد زمن يف كان إذ منه ألعجب
أنهم حتى العظمى، والقبة الجمهور حيث اإلسالم، بالد يف العيث كل وعاثوا
بها متصلة اإلسالم وبالد فعلوا ما فيها وفعلوا أدراك، وما حلب. مدينة دخلوا
ذلك أعظم ومن التواريخ. كتب يف مسطور هو مما ذلك غري إىل جهة، كل من
يتمكنون التي اإلسالم حصون من الحصن عىل يتغلبون كانوا أنهم وأشده
املجاورة امللوك همم تجتمع فال ويأرسون فيسبون بالدهم بسائط من بها
ذلك من فيتمكن بعض عىل بعضهم يستعني وقد ذلك، يف الداء حسم عىل
من بالضد الزمان ذلك يف ألندلس ا جزيرة كانت وقد يطب، ال الذي الداء
ا.ه. وغريه حيان ابن تاريخ يف موجود وذلك ظهره. وراء ترك التي البالد

املعهودة الصليبية الحروب الشام، مسلمي تخاذل عن قاله بما سعيد بن يقصد لم قلت:
بمائة الصليبية الحروب قبل عاش حوقل ابن ألن بعينها الحالة هذه فيها تجلت التي
وبني بينهم سجاًال كانت التي البيزنطيني الروم حروب قصد وإنما سنة، وخمسني
الدمشق وسبي حوقل، ابن عرص يف أي ٣٥١ سنة كانت هذه حلب وحادثة املسلمني.
التخاذل أمر يف املسلمني ولكن األفاعيل، وفعل وصبية صبي ألف عرش بضعة حلب من
رحم من إال برشق يندد أن يقدر غرب وال بغرب يندد أن يقدر منهم رشق ال سواسية

ربك.
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املغرب لبالد ذكره عند سابق كالم من له ورد ما إىل به يشري املذكور قوله (3)
يقولفي حوقل ابن فإن ليدن، طبعة واملمالك املسالك كتاب من ٣٧ الصفحة يف وذلك
وظاهر والبرصة وأزيلة طنجة بنواحي الذين الرببر ناحية فأما ييل: ما الصفحة تلك
الحسن بن هللا عبد بن إدريس وهو هللا عبد بن إدريس ولد ضمن يف فأكثرهم قاص
ورفاهيته العيش طيب من غاية يف وهم السالم، عليه طالب أبي بن عيل بن الحسن بن
من أزيد تقدم فيما حالهم وكانت واألغذية، األهوية وطيب األسعار ورخص وخصبه
طريقهم. وعمر أمورهم وصلحت أحوالهم تدانت فقد هذا وقتنا ويف صالًحا، الحال هذه
سالف عىل أمية بني عند حقوقهم مرعية إليهم منظوًرا النسب هذا أهل يزل ولم
الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد بن محد بن املطرف أبا الرحمن عبد وأدركت الدهر.
مروان بن امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد بن هشام بن الحكم بن
السرية قبح من العيش أبو به تظاهر كان ملا مرة بالعصا ويسوقهم مرة عليهم يحافظ
الخليفة به (يعني هذا الرحمن عبد أن وذلك الغيلة، وكثرة السبيل لبني املعاملة وخبث
وأهله عرصه) أبناء من حوقل ابن وكان بالنارص امللقب األموي الثالث الرحمن عبد
عن الروم بلد إىل الخارج الخليج أصل وبينهم الناحية هذه ويحاذون األندلس يملكون
أشجارهم وصور بعض ماشية بعضهم لريى أنهم حتى العدوتني، بني ما مسافة قرب
١٢ يكون ذلك يف املاء وعرض البور األرض من امللفوحة األرض ويتبينون وزروعهم

ميًال.
لها يقولون وقد األندلس، لشمايل جليقية يقولون كانوا العرب أن املعهود (4)
بالد من ليست Narbonne فأربونة كذلك كان وإذا األسبانيول، يقول كما غاليسية
الغال بالد املسماة البالد هنا بجليقية أراد حوقل ابن أن يظهر والذي املذكورة. جليقية

فيها. أربونة تقع بالد وهي األفرنجة من
ما كثريًا حوقل ابن ولكن ووشقة رسقسطة يقولون األندلس أهل أن الغالب (5)
األسماء. يف االختالف بعض العرب جغرايف وبني بينه فتجد األسبانيويل اللفظ يتابع

لفظة أن العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية كتابه يف بروفنسال اليف ذكر (6)
ذلك وأصل أوروبا. من يشرتونهم كانوا الذين األرقاء عىل العرب يطلقها كان صقالبة
منهم السبي من تكثر كانت السالف بالد تغزو كانت عندما الجرمانية الجيوش أن
من األرقاء هؤالء كان وملا أسبانية. عرب من باعتهم باألرسى غزواتها من رجعت وإذا
هؤالء جميع عىل تطلق الصقالبة لفظة وصارت صقالبة، العرب سماهم السالف جنس
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يف يسمون كانوا العارش القرن أواسط يف حوقل ابن الرحالة زمان ويف قال: املماليك.
الرشطة يف يخدمون كانوا والذين أوربي أصل من الذين املماليك جميع صقالبة أسبانية
الحكم لعهد األندلس، يف يجول كان ملا أنه ذكر وقد الخالفة. قرص يف أو الجند يف أو
كان بل الساليف الجنس من كلهم املماليك أي الصقالبة يكن لم النارص، ابن املستنرص
أكثر وكان و«غاليسية» و«كتلونية» و«لومباردية» «كالبره» سبي من غفري جم منهم
منهم الذين وأما واألندلسيني، املغاربة من البحر غزاة بواسطة األندلس إىل وصولهم
عندم اليهود تجار وكان يخصونهم. كانوا فقد القصور يف الحرم لخدمة يرشحون كانوا
بعد فكانوا فرنسا يف Verdune فردون معمل أهمها للخيص معامل دوزي قال كما
يتعلمون فكانوا صغاًرا بهم يأتون كانوا ألنهم ونظًرا األندلس، يف يبيعونهم خصيهم

انتهى. اإلسالم.. يف وينشأون برسعة العربية
السالفية األمة أصناف أحد كون من آتية بصقالبة سالف لفظة ترجمة إن وأقول
األسكالبون أو Escklavon األسكالفون لها يقال يوغسالفية، يف اآلن يسكن من ومنهم

املتنبي: قال صقالب. أو صقالبة عىل جمعوها ثم اسقالبون، العرب فعربها

اآلج��اال وت��ج��م��ع ف��ي��ه��ا وال��ب��ل��غ��ار وال��ص��ق��ال��ب ال��روم ي��ج��م��ع

لفظ فيها تابع حوقل فابن «ريو» ال «ريه» يقولون أنهم العرب عىل الغالب (7)
األسبانيول.

كلها. ذكرها سيأتي (8)
ثورات أخبار السندسية» «الحلل من التاريخي القسم يف هللا شاء إن سيأتي (9)

قوتهم. وريعان أمرهم عنفوان يف وهم أمية بني عىل البلدتني هاتني
قال ييل: ما البلدان معجم يف جاء باألندلس بلدة فزاي فسكون بفتح نفزة (10)
بشاطبة املقيمون ملحان وبنو عمرية بنو منها كبرية قبيلة النون بكرس نفزة السلفي:
عىل األئمة أحد النفزي الفقيه الرحمن عبد زيد أبي بن هللا عبد محمد أبو إليها ينسب
األندليس النفزي الرحمن عبد بن عيل بن أحمد العباس وأبو تصانيف. وله مالك مذهب
شرياز. ودخل ٦١٣ سنة بغداد من وخرج وأصبهان، نيسابور ودخل مشايخنا سمع
عمرو بن الوليد بن غانم أخت ابن وهو النفزي، املياليس سليمان بن محمد هللا عبد وأبو
سنة شوال يف مات خالد. عن روى األندلس، من محمد أبي املخزومي الرحمن عبد بن
هللا عبد بن الغفور عبد محمد وأبو املقديس: الحسن أبو قال ٤٣٤ سنة ومولده ٥٢٥
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من وأبوه ٥٣٩ سنة اآلخر ربيع يف مات تصانيف وله النفزي، هللا عبد بن محمد بن
ا.ه. .٣٧ سنة يف مات الرواية أهل

القطر ذلك ملوك أعظم بالنارص امللقب األموي الثالث الرحمن عبد به يريد (11)
عرصه. ملوك أعظم بل

سفوح يف مبنية هي قرطبة أن واملعروف العروس جبل يسمونه العرب (12)
مورينا. شارات

اإلسالم. دار يف املقيمني الذمة أهل من يؤخذ ما وهي جلية جمع الجوايل (13)
ما عىل بها خاص أطلس ومعه قرطبة خطط عن مفصًال الكالم سيأتي (14)

العرب. أيام عليه كانت
ميورقة. جزيرة سيما ال (15)

بطاغستان. اليوم املسماة للبالد األبوب باب يقال (16)
.Moratalla األسبان عند هو (17)

الغريان. املحل هذا عن يقول اإلدرييس (18)
هم الذين الفهريني الجد بني وطن وهي Niebla األسبان لها يقول التي هي (19)
نزوحهم وكان املغرب. يف أو األندلس يف سواء النوابغ منهم يظهر ومازال بفاس اليوم

فاس. إىل ثم أشبيلية إىل ثم مالقة إىل لبلة من
األسبانيول. عند Gebraleon (20)

«أونيه». العرب لها يقول ما وأكثر األسبانيول عند Huelva هي (21)
.Osconba األسبان عند (22)

.Selves عندهم (23)
.Abidanis (24)

.Lisbonne و Lisbona (25)
.Santarem (26)

ذات كانت ولكنها ألًفا 16 اليوم سكانها بلدة وهي Evora األسبانيول عند (27)
الربتغال أعمال من وهي اليوم إىل العربية املسحة عليها تزال وال العرب أيام يف بال

بعد. فيما وسنذكرها
بقدرها. الوايف خربها وسيأتي األندلس حوارض من كانت Badajoz (28)

.Alcantara األسبانيول عند (29)
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ذكرها. وسيأتي األندلس أمهات من أيًضا وهي Merida هي ماردة (30)
.Metellinum لها يقولون الرومان وكان Medellin هي مدلني (31)

.Trajillo هي ترجيلة (32)
.Caseres هي قرصاش (33)
.Talavera de la Reina (34)

أي – Caraqui هي Pelage D’oviedo األوبيطي بيالج وقال Caracuel (35)
العرب. يلفظها كما

.Calatrava (36)
.Magham مغام (37)

.Santarem (38)
.Lisbonne (39)
.Béchina (40)
.Marcie (41)
.Tortose (42)

واألسبان Cuskaldonac عندهم الذي الجبل االسم بهذا يعني أنه نظن (43)
.Vascongados يقولون

قال: البلدان معجم يف األنكربده تعريفه جاء وقد اللومبارديني بهم يريدون (44)
ودال الراء وسكون املوحدة الباء وضم الكاف وفتح السكون ثم بالفتح األنكربده
طرف عىل تأخذ واألندلس القسطنطينية بني اإلفرنج بالد من واسعة بالد وهاء مهملة
أن إىل مرشًقا املغرب ساحل محاذاة عىل وتمر القالل جبل محاذاة من الخليج بحر
الحارضة إيطالية مملكة عىل إال ينطبق ال الوصف هذا قلت انتهى. قلورية ببالد تتصل
رشًقا كالربة بالد إىل نيس مدينة عىل املرشف الجبل وهو غربًا القالل جبل من املمتدة
«غزوات كتابنا بمراجعة القالل جبل ملعرفة عليك قلورية. بقوله يعنيها التي وهي

أوروبا». يف العرب
الباشكنس لهم يقولون والعرب فرنسا وجنوبي أسبانية شمايل يف الباسك هم (45)
ألن ذلك العرب لهم قال اللفظة هذه ومن Vascuence لها يقال ولغتهم الباسكنس أو

العرب. عن باء دائًما هي (V) الفاء
سان اآلن املسمى املكان جنوبي إىل الصنم هذا كان األرض من ربوة عىل (46)
بأحرف الفوالذ أعمدة عىل محفوًرا بنائه خرب وكان الفينيقيني بناء من وهو فرناندو
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٥٠١ سنة يف ثم املسيح قبل ١١٠٠ منذ من قادس صور فينيقيو عمر وقد فينيقية.
قرطاجنة. فينيقيو فتحها املسيح قبل

فرنسا. جنوبي يف Narbonne (47)
.Beaurdeaux (48)
إنجلرتا. جزيرة (49)

.Malaga (50)
.Amonacar (51)
.Almeria (52)

.Cartagéne (53)
.Caoun (54)
.Dénia (55)
.Cullera (56)

.Tarracone (57)
.Barcelonne (58)

.Tarifa (59)
.Trafalgar (60)

.Cadix (61)
.Almeida (62)
.Saltés (63)

.Guadiana (64)
.Tavira (65)
.Cintra (66)
.Silves (67)

وجود خربها وتحرير العرب جغرافيات يف الغراب كنيسة ذكر يتكرر (68)
فنسان صان اسمه مسيحيًا قديًسا قتلوا النرصانية صدر يف الرومان أن مآلها أسطورة
أكل من وحفظه غراب فجاء الوحوش لتأكلها الربية يف تجاليده وطرحوا بلنسية يف
إىل األندلس رشق من القديس هذا جثة نقل أريد سبب ألي نعلم وال له الضواري
إىل بنقلها للنصارى اإلذن صدر الداخل الرحمن عبد أيام يف أنه نعلم وإنما غربها؟

املحيط. البحر عىل الغرب مقاطعة طرف يف كنيسة
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فكرت وقد الشمال هو واألندلسيني املغاربة إخواننا اصطالح يف الجوف (69)
يفيد نص عىل عثرت وال عليه التعويل يصح يشء يل يظهر فلم االصطالح وجه يف كثريًا
كل فأبدى بعلمهم أعتقد ممن الذكر أهل سألت وقد بالجوف الشمال تسميتهم سبب
فقد مكة شمايل واقًعا الجوف كان ملا أنه يظن الفايس عالل فالسيد عنده: ما واحد
الحجاز من االستعمال هذا رسى ثم جوًفا شمال لكل يقولوا أن الحجاز أهل عىل غلب
الشمال إىل الربية وسط يف هي الجوف مدينة ألن وجيه وجه وهو واألندلس. املغرب إىل
جميًعا الناس عىل غلب وكما الشام، من الرشق وإىل العراق من املغرب وإىل الحجاز من
يجوز الشام من الجنوب إىل هي الكعبة لكون نظًرا قبلة للجنوب يقولوا أن الشام يف
وأنت شماليهم يف هي ونواحيها الجوف لكون جوًفا الشمال سموا الحجازيون يكون أن
الشمال إىل هي الشام كون عىل املبني االصطالح بغلبة شاًما للشمال يقولون أنهم ترى
الشام ومن كذا القبلة من يحده يكتبون: تجدهم الصكوك من كثري ويف الحجاز من
بأنه العربي العلمي املجمع رئيس املغربي القادر عبد الشيخ األستاذ أجابني وقد كذا
عن يعربون الحجاز يف إنهم ويقول اللفظة هذه يف الفايس عالل األستاذ رأي يستحسن
«يمني» لفظة فيه ورد ما القديمة الرتكية الطابو أوراق يف وجدت وإنه بالشام الشمال
عن عربوا فقد بالشام الشمال عن عربوا كما نفسه الحجاز يف فإنهم الجنوب بمعنى
يف يوجد أنه إال املغربي: الشيخ قال ثم لهم بالنسبة طبيعي يشء وهو باليمن الجنوب
عىل األندلس غربي يف أحدهما البلدان معجم من يظهر كما الجوف باسم بلدان األندلس
هو هل االصطالح؟ هذا انتسب جوف أي فإىل أكشونية إقليم يف واآلخر املحيط البحر
الكرمي انسطاس األب األستاذ وأما األندلس؟ يف الذي الجوف أم الرشق يف الذي الجوف

ييل: بما أجابني فقد

اللمحة ويف اإلدرييس كتاب يف جاء املغاربة اصطالح من وهو الشمال الجوف:
الشمال ريح االسم بهذا سموا الذين أن هو التسمية هذه وسبب البدرية:
هبت فإذا الروم بحر جنوبي يف الواقعة البالد سكان هم نفسه الشمال أو
االسم بهذا عرفوها فلذلك البحر ذيالك «جوف» من جاءتهم عندهم الشمال
إليه اإلشارة الظاهر باللفظ واكتفوا فحذفوا مهبها أصل إىل أشاروا كأنهم

انتهى.
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جويف: ييل: ما ٥٣٥ صفحة يف ذكر العربية» املعاجم «متمم كتابه ففي دوزي أما
انتهى. الشمال ريح جويف: ريح املغاربة املؤلفني لدى االستعمال كثري املعنى هذا شمايل.

بالجوف. إال الشمال عن يعربون يكادون فال األندلس يف أما قلت:
إليها. وما ربيعة وديار بكر وديار وآمد املوصل إقليم هو (70)

األفرنج. بلغات األبواب أي «الربتات» بلفظة العرب عند حتى عرف ولذلك (71)
حصله فما العرب عىل الفردوس هذا ضياع سبب كان الذي األمر هو وهذا (72)
تشغيبهم واستمرار إنشقاقهم بشدة أضاعوه ترتيبهم وحسن بحزمهم األندلس عرب

بالغه. هو أمر وهلل
إليه. وصلوا وقيل قبل من إليه العبور العرب حاول أمريكا اسمه بر خلفه (73)

املتوسط. أي (74)
.Caspienee قزوين أو الخزر بحر أي (75)

أثًرا رأوا كلما أنهم العامة عادة ومن العامة روايات نقل مؤرخينا عادة من (76)
إىل أو هرقل إىل أو اإلسكندر إىل نسبوه الظلم به أحاطت خربًا أو القدم يف متوغًال

جرا. وهلم الجن إىل أو العمالقة
املتوسط بالبحر املحيط البحر اتصال أن إىل يذهبون الجيولوجية علماء (77)
يكن لم ذلك وإن يلتقيان البحرين مرج تعاىل هللا بها طبيعية ونوازل زالزل نتيجة
حكاية فتكون وعليه الجيولوجية األدوار إىل بالنسبة القدم يف التوغل شديد عهد من
من هي األندلس وأهل السوس أهل بني الغارات ليمنع الزقاق بحر وفتحه اإلسكندر
الغارات منع كان ولو اإلسكندر. عن مكان كل يف مثلها يروى التي الخرافات جملة
كرة المتألت ببحر املتغاورين الفريقني بني يحال أن يقتيض الشعوب بني والحروب
بعضهم يغري قد ألنه السالم من مرادهم ببالغي ذلك بعد الناس وما وخلًجا ترًعا األرض
ال وأبعاد محيطة أبحر وبينهما أخرى أمة عىل أغارت أمة من وكم بالسفن بعض عىل
ذلك منه وأغرب غريب، هو اإلسكندر عن رووه الذي فالحادث العقل يتصورها يكاد

أجله. من البحرين بني ما وصل جعلوا الذي التعليل
الوعورة غاية يف طريقها ولكن غناء جنة أنها هذه بليونش عن أرويه مما (78)

أحدهم: قال ولهذا

ال��ن��ي��اط��ا ي��ق��ط��ع ط��ري��ق��ه��ا ول��ك��ن ج��ن��ة ب��ل��ي��ون��ش
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ال��ص��راط��ا ج��اوز ال��ذي إال ي��راه��ا ال ال��خ��ل��د ك��ج��ن��ة

مانع ال نقول ونحن املنية جبل ال املينا» «جبل الجملة هذه يقرأ دوزي (79)
ويف بالكرس «منية» باسم العرب عند واملرتبعات املصايف تسمية يكثر ولكن ذلك من
ومنها بالتثنية هو ما ومنها باملفرد هو ما منها يحىص ال ما املنيات هذه من مرص
وزيادة باملفرد. منية وتسعني مائة من نحًوا التاج يف الزبيدي عد وقد بالجمع. هو ما
والطبل السويد منيتا ومزاح، فاتك منيتا وأمامه. طاهر منيتا هكذا: بالتثنية ثالثني عىل
مغنوج، منى جعفر، منى مرزوق، منى هكذا: بالجمع منيات أو منيات عدة وعد إلخ
«املنى» منها أيًضا «منيات» بعض الشام ويف مرص. بر يف هذا وكل إلخ غصني منى
ذكر منى عدة األندلس ويف الشام. عادة عىل باإلمالة تلفظ وهي الشام طرابلس بقرب
غريها. يذكر ولم ٣٠٥ سنة املتوىف سعيد بن خلف منها عجب، منية الزبيدي منها
باألندلس إن قال العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية كتابه يف بروفنسال اليف ولكن
أصل أن ويظن بالضم األندلسيون يلفظها وإنما «منية» منها الواحد اسم أماكن عدة
قرطبة يف وكان دير. أو محط أو ميناء بمعنى القبط لغة يف دخلت ثم يوناني اللفظة
املغرية» و«منية هللا» عبد و«منية معروف، متنزه وهو النارص للخليفة الناعورة» «منية
منى من يذكر ولم عجب منية سوى األندلس منى من ياقوت يذكر ولم عجب» و«منية

أخرى. عرشة وبضع الخصيب أبي منية إال مرص
إىل طنجة ارتفعت فقد اآلن فأما السفح عن وعال منه قابلك ما الجبل سند (80)

بأهلها. هللا عمرها قال، كما حسنة مدينة وهي الجبل أعىل
البرصة فذكر عاد البلدان معجم يف املرشقية البرصة ياقوت ذكر أن بعد (81)
وهو حوقل ابن قال خربت. السوس قرب أقصاه يف املغرب يف بلد فقال: املغربية
باملنيع ليس سور عليها مقتصدة مدينة والبرصة الرببر: بالد من املغرب مدن يذكر
والجمال والخري السالمة إىل ينسبون وأهلها يسرية بساتني عليها خارجها عيون ولها
وبينها مرحلة من أقل باألقالم املعروفة املدينة وبني وبينها الخلق واعتدال القامة وطول
البحر عىل التي املدن ذكر وملا أيًضا. مرحلة من أقل تشمس لها يقال مدينة وبني
«جرماية» وبعيدة منه قريبة املدن من وعليه يساًرا املحيط البحر عىل تعطف ثم قال:
وقال البرصة ثم «األقالم» مرشًقا الرب يف ودونها البحر نحر عىل و«الحجي» و«ساوران»
وكان جليلة. وكانت خربت وقد عامرة كانت كبرية باملغرب مدينة البرصة البشاري:
البكري عبيد ألبي واملمالك املسالك كتاب يف وقرأت .٣٧٨ سنة يف هذا البشاري قول
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البرصة وتعرف كبرية مدينة والبرصة قال: أيام أربعة والبرصة فاس بني األندليس:
بالحمراء أيًضا وتعرف بالكتان تجاراتهم جميع يف أمرها بدء يف يتبايعون كانوا الكتان
أبواب عرشة ولها رشفني بني وهي والطوب بالحجارة مبني وسورها الرتبة حمراء ألنها
ونساء عذبة آبار بساتينها ويف املدينة باب عىل عذبة برئ من أهلها ورشب زعاق وماؤها
أجمل املغرب بأرض ليس الرائق والحسن الفائق بالجمال مخصوصات البرصة هذه
بن عيىس العيش أبا يمدح التهرتي الحزاز بابن املعروف فتح بن أحمد قال منهن.

القاسم: بن إبراهيم

وب��ي��اض ح��م��رة ف��ي ب��ص��ري��ة ف��ي��ن��ة إال ال��ده��ر اإلل��ه ق��ب��ح
م��ف��اض غ��ي��ر وال��ك��ش��ح وج��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ورد ل��ح��ظ��ات��ه��ا ف��ي ال��خ��م��ر
إب��اض وس��م��ت س��ن��ى وع��ف��اف م��ه��اج��ر ون��س��ك م��رج��ي ش��ك��ل ف��ي
ف��اع��ت��اض��ي ب��ب��ص��رة م��ن��ك ع��وض��ت وب��رق��ة خ��ل��ي��ة أن��ت ت��ي��ه��رت،
وح��ي��اض ب��أب��ح��ر ت��س��ت��ف��ي��ض أو ب��ه��ا ك��ل��ف��ي ف��ي ل��ل��ح��م��راء ع��ذر ال

قريبًا أو أصيلة فيه أسست الذي الوقت يف أسست مستحدثة البرصة ومدينة وقال:
منه.

هنا. ياقوت عن نقلنا يف ذكرها ورد (82)
الرشيف فيه عاش الذي القرن وهو للهجرة السادس القرن يف هذا كان (83)
األخري جالئهم بعد باألندلسيني تطاون عمرت للهجرة العارش القرن يف ولكن اإلدرييس

فضله. من هللا زادها القواعد من املعدودة الكبار املدن من وصارت
يقلبوا أن العرب عادة من وكان اإلنجليز باألنقليشيني أو باألنقليش يريد (84)

األحيان. أكثر يف شينًا والزاي السني
دو «سانتياغو يقولون واألسبان ياقب شنت أو ياقوب شنت يقولون العرب (85)
قرب وفيها األسبانيول عند كنيسة أقدس وهي Santiago De Compostela كومبستله»

الحواريني. أحد يعقوب
جبال. سلسلة معنى تفيد الشارات صارت وقد Sierra (86)

وهي السكان من نسمة ٥٠٠٠ اليوم فيها بلدة رسقسطة بالد من جاقة (87)
أنشئ وقد العارش القرن إىل بنائه تاريخ يرجع سور ولها «سوبراربي»، ناحية مركز
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املسافة كيلومرت مائة بنحو يخترص Oloron وأولورون Jaca جاقة بني حديدي خط
ومجربط. باريز بني

.Le lago de la Janda (88)
.Arcos (89)
.Becca (90)
.Jeres (91)

.Tocina (92)
يف كبري قرية اآلن وهي سالم» «قرية عن محرًفا اسمها وأظن Grazalema (93)
رندة. يف كنت ملا بالسيارة زرتها وقد الجنوب إىل مرتًا كيلو ٢٥ رندة عن تبعد برية

.Sidonia (94)
.Sevilla (95)

عىل مرشف جبل عىل مبنية الدنيا يف نادر موقع ذات بلدة Garmona (96)
أشبيلية. من بالسيارة زرتها وقد مداها إىل البرص ينتهي ال بسائط
.medina Sidonia األسبانيول عند اليوم هي غلسانة (97)

.Niebla (98)
.Hisnalcasar (99)

.Hulba (100)

.Saltes (101)
.La Campina (102)

.Medina az-zahra (103)
.Ecija (104)
.Baena (105)
.Cabra (106)
.Lucina (107)
.Usona (108)

من يقابلها بما العربية األعالم ترجمة التزمنا أننا القارئ وليعلم .Rio (109)
يف وتحرينا العرب لها يقوله كان بما األسبانية األعالم وترجمة األسبانيولية األسماء
إال األسماء هذه كل حققنا حتى ظفر منزع البحث قوس يف نبق ولم الطاقة جهد ذلك
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وتاريخها األندلس جغرافية فهم يف رشط واألفرنج العرب بلساني معرفتنا فإن ندر ما
من األعالم برتجمة نكتب ولم ذهنه. يف عنها تامة صورة للقارئ تتحصل ال ذلك وبدون
املكان اسم كتبنا ربما بل واحدة مرة العربي إىل األسبانيويل ومن األسبانيويل إىل العربي
وإال بالتكرار القارئ ذهن يف يرسخ حتى ذلك من نمل ال وثالثًا مرتني باللغتني الواحد

واحدة. مرة قرأها من املتبادلة األعالم هذه يحفظ ال فإنه
بالجيم. العرب يكتبها وقد Archidona (110)

.Marbella (111)
.Bobachiero (112)

حقيقتها. ندر لم اللفظة هذه (113)
.Sierra (114)

يقولن القشتاليون وكان Usiense الرومان زمن يف اسمها وأصل Jaen (115)
.Gien لها

.Béchina (116)

.Almeria (117)
.Berja (118)

يف بقايا منها تزال وال درست وقد بجانة مقاطعة من وهي Merchana (119)
. Tarque «ترك» لها يقال دسكرة

بجانة. مقاطعة من أيًضا وهي Purchina برشانة (120)
.Targela (121)
.Velez (122)
.Vera (123)

.Grenade (124)
.Guadix (125)

.Almonacar (126)
.Ferreira (127)
.Baza (128)
.Tixar (129)

.Todmir (130)
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.Murcie (131)
.Orihuela (132)
.Cartagéne (133)

.Lorca (134)
.Mola (135)

.Chinchilla (136)
.Cuenca (137)
.Elche (138)

.Alicante (139)
.Segora (140)

.Jaliba أو Chativa (141)
.Se gur (142)
.Denia (143)

.Valence (144)
.Murviedro (145)
.Bricnne (146)

نرجح ونحن «القواسم» أصله وأن بالنسخ محرف االسم أن يظن دوزي (147)
ذلك. عىل الكالم وسيأتي «القواطن» عن محرف أنه

.Puenle (148)
.Albarracine (149)

.Walaja وهي معرب؟ أم عربي أهو ندر لم (150)
.Zarruta (151)

.Calatrava (152)
.Puenta (153)

البلوط. فحص إىل نسبة البلوطني أي الباللطة (154)
.Pedroche (155)

.Gafic (156)
.Santa Maria (157)
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.Martela (158)
.Silves (159)
.Cacer (160)
.Evora (161)
.Badjoz (162)

رشيش غري أنها إال رشيشة العرب عند وهي Xerex de Estramador (163)
الحريرية. املقامات شارح الرشييش العباس أبو منها التي

.Merida (164)
.Alcantara (165)

.Coria (166)
.Albalat (167)
.Medellin (168)

ولشبونة Santarem شرتين عىل تشتمل كانت العرب أيام يف البالطة كورة (169)
الربتغالية. «اسرتمادوره» األيام هذه يف لها ويقال Cintra وشنرتة Lisboa أو Lisbonne

.Talavera (170)
.Toledo (171)
.Madrid (172)

يف ورد ما عىل فهم بني إىل منسوبة عربي اسمها طليطلة أعمال من بلدة (173)
آخر. موضع يف قال ما ذكرنا وقد لياقوت البلدان معجم

محركة. الفرج مدينة العرب لها يقول وقد Guadalajara (174)
.Aclés (175)
.Huete (176)

.Arenedo لها يقال التي هي أرنيط أن أظن (177)
.Calatayud (178)
.Daroca (179)

.Saragosse (180)
.Huesca (181)
.Tudela (182)
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.Jaca (183)
.Lerida (184)

.Méquinensa (185)
.Fraguas (186)

البريانه. جبال أو الربانس جبال هي الربتات جبال (187)
.Tortosa (188)

.Tarracona (189)
.Barcelone (190)
.Marmaria (191)

.Tixar (192)
.Castello (193)
.Cutenda (194)
.Tariffa (195)

باألسباني. اسمها نعرف لم (196)
وهؤالء العرب لفظها يف حكوا أنهم وذلك Guadannasi يقولون األسبانيول (197)

كثريًا. األلف يميلون كانوا األندلس يف
يقولون ثاء والزاي والسني خاء الجيم قلب من عادتهم بحسب األسبانيول (198)
شديدة رغبة للقوم أن األندلس إىل رحلتي عن مقاالتي إحدى يف ذكرت وقد «الخثرية»
أحمد العالمة لصديقي املؤتمر» إىل «السفر كتاب ذلك بعد طالعت ثم «الخاء» حرف يف
فوجدته ١٨٩٣ سنة األندلس إىل رحلته عن فصل وفيه هللا رحمه املرصي باشا زكي

ييل: ما ٣٨٧ صفحة يف يقول

جيم أو شني فيها يكون التي كلماتهم غالب يف الخاء حرف دوران الحظت
لغة أن وقال السماح ألستمنح املزاح أهل من رجل سمعهم لو بحيث سني أو

الخاء. حرف عىل تدور القوم

فقد الخرضاء» الجزيرة بأنها فأعلموني فسألت «الخثريا» يقولون سمعتهم «وقد وقال:
الخاطر. مع الخاطر توارد

املاء موجة عنه انقشعت إذا البحر وسط يف أحيانًا الحلو املاء يوجد قد (199)
السفن. ركاب منه رشب امللح
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الفتح جبل إليه املنسوب طارق اإلدرييس الرشيف ينسب ملاذا نعلم ال (200)
اسم أن واملشهور الزناتي ونموا بن هللا عبد بن طارق يجعله فإنه شائع، هو ما بخالف
عذارى البن املغرب» أخبار يف املغرب «البيان يف جاء جده هو هللا عبد وأن زياد أبيه
دوزي الهوالندي الشهري املسترشق بتصحيح «ليدن» يف املطبوع األول الجزء املراكيش
بن ودفحوم بن ولفو بن هللا عبد بن زياد ابن هو طارق أن ١٨٤٨ سنة وذلك Dozy
زياد. ابن أنه عىل العرب مؤرخو وأجمع نفزاوة. بن يطومت بن ولهاص بن تربغاسن
املوضع بقرب يمر برباط نهر أن اإلدرييس كالم ترجمة يف دوزي يقول (201)

.Alola de los Gazules اليوم املسمى
األغر. طرف بقرب وهي Becca (202)

.Saneti Petri (203)
.Iles des lions األسبانيول عند لها يقال التي الجزائر هي (204)

. Rola هكذا يكتبونها واألسبانيول قادس جون عىل محصنة بلدة (205)
وإنها Solucar أصلها إن ويقال San Locar للمساجد األسبان يقول (206)

.Solis Lucos عن محرفة
.Tebugena (207)
نعلمه. لم (208)
.Captor (209)
.Cabtal (210)

.Jenechtelá (211)
آخر؟ اسم عندهم له أم العربي باسمه األسبان يسميه هل نعرفه لم (212)

ذكره. مر (213)

.Faisana (214)
.Grasalema «غرازاليما» األسبان عند لها يقال التي هذه (215)

.Mont (216)
هو أم الحقيقي اسمها هو هذا هل عرفنا وال القرية هذه نعرف لم (217)

محرف؟
املدائن. هذه عىل أطلعنا ما (218)

اآلخر. االسم هذا حقيقة عىل وال (219)
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اليوم. إىل الرشف له يقال يزال ال (220)
إىل أقرب بها العرب فتلفظ «أيليبوله» الرومان عند اسمها وكان Niebla (221)

القديم. الروماني االسم
لها يقول كان وهكذا Onba «أونبة» القديم الروماني واسمها Hueloa (222)

«ولبة». قالوا وربما العرب
.Saltés (223)

وأسبانية فرنسا سواحل يطرقون كانوا الذين النورمانديني باملجوس يريد (224)
استقروا الجنوبية البلدان إىل ترددهم طول بعد ثم مجوًسا املايض يف وكانوا وغريهما

النرصانية. يف ودخلوا البحر ولصوصية العبث وتركوا فرنسا غربي يف
وهو العامة فيه تستعمله الذي باملعنى «الخطور» االدرييس استعمل (225)

بالبال. اليشء خطر مصدر فهو الفصيح يف وأما السفر أو الحضور
.Casella أو Castella (226)

.Martola (227)
.Tavira (228)

أيًضا لها ويقال Santa Maria de Algaroe لها ويقال Santa Maria (229)
الربتغال. من وهي «فارو»
.Chinchin (230)

هناك. مقاطعة الزاوية حلق أن دوزي يقول (231)
.Sagres (232)

ذكرها. تقدم (233)
قديمة آثار وفيها نسمة ٢٥٠٠ من أكثر فيها ليس صغرية بلدة اآلن وهي (234)

.Alcacer do Jal األسبانيول لها ويقول
النهر. هذا عىل اليوم بلدة اسم هو االسم وهذا Chelvubar (235)

بلدة اآلن وهي Evora وباألسبانيويل الباء بضم «يابره» أيًضا لها ويقال (236)
الرومانيني زمان يف شهرية البلدة هذه وكانت نسمة ألف ١٦ من أكثر فيها ليس
يجلس وكان ١١٦٦ سنة األسبان اسرتدها ثم مسيحية ٧١٥ سنة العرب عليها واستوىل
عربية مدينة يظنها الساعة هذه إىل اإلنسان إليها دخل وإذا أحيانًا الربتغال ملوك فيها

مبانيها. عىل العربي اإلنشاء طرز وغلبة فيها العرب مباني لكثرة
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.Guadiana (237)
.Jibralion (238)

بوبليوس بناها املسيح قبل ٢٣ سنة بنيت ماردة مدينة أن املعروف (239)
القوط زمان ويف األسبانية رومة لها يقال صار حتى عظيًما نمًوا ونمت كاريزيوس
برج و٣٧٠٠ حصون وخمسة بابًا ٨٤ لها كان أنه وقيل لوزبطانية والية قاعدة صارت
األسبانيول واسرتدها مسيحية ٧١٣ سنة نصري بن موىس بقيادة العرب علهيا واستوىل
الكالم يف وسنذكرها أهميتها سقطت األسبانيول اسرتدها ومنذ مسيحية ١٢٢٨ سنة

األندلس. قواعد عىل
به. اإلنسان يسترت ما أو الفرتة هو الداموس (240)

عامة أن لنا يظهر والذي اللغة اتساع مع أصًال بنا تمر لم اللفظة هذه (241)
أيًضا جمعه يأتي وقد فسكون بكرس «رجل» جمع «األرجل» بمعنى استعملوها األندلس
عىل فضم بفتح «الرجل» جمعوا كما وذلك الجمع جمع األرجاالت فتكون «أرجال» عىل
املاء فوقها يجري التي األعمدة هذه تسمية ومعنى رجاالت. عىل رجاًال جمعوا ثم رجال

باألرجل. أشبه األقنية لهذه وهي عليها قائمة املاء قنى أن هو «أرجاالت»
تاجه نهر من الجنوبية الضفة عىل وموقعها صغرية اآلن هي البلدة هذه (242)
لها يقولون واألسبان القنطرة يسمونها لذلك العرب وكان فيها الذي بالجرس وشهرتها
سنة تأسس النظام هذا وكان القنطرة فرسان نظام إليها ينسب وكان Alcantara اآلن
وجه يف املسيحيني ثغور حماية ألجل دوبريال يوليان سان قلعة يف مسيحية ١٨٧٦
إىل النظام هذا تقدم كلمتهم وتفرق فتنهم بسبب يرتاجعون العرب بدأ فلما العرب
امللك بيت من يكون أن يجب القنطرة فرسان رئيس وصار فيها مركزه وجعل القنطرة
بعد ١٠٥ سنة بناؤه كان البلد من الغربي الشمال إىل واقع روماني فهو الجرس وأما
أقواس ستة عىل وهو أمتار ٨ وعرضه مرتًا ١٨٨ طوله املحبب الحجر من وهو املسيح
مرتًا. ١٣ علوه برج وله مرتًا ٥٨ وعلوه مرتًا ١٥ منها كل فوهة الوسط يف منها اثنان
الثالث القرن يف بنيت Almocober املكرب ماريا سانتا اسمها كنيسة القنطرة بلدة ويف

جامع. محل يف عرش
وبني بينها النصف وهي ماردة عمل من هي معجمه يف ياقوت قال Coria (243)

األفرنج. مدينة زمورة
مقاطعات من مقاطعة قاعدة «قلمرية» العرب لها يقول Colmbre (244)
وهي فلكي ومرصد جامعة مدرسة وفيها ألًفا ٢٠ يناهز اليوم سكانها وعدد الربتغال
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اسم وكان Mondego «منديق» بنهر متصلة وهذه السفىل واملدينة العليا املدينة قسمان
اسم عليها أطلقوا التاسع القرن يف ثم Aeminium «آمينيوم» هو الرومان عند قلمرية
استوىل وقد هذه. إىل أهلها وانتقل خربت قديمة مدينة وهي Conimbrica «كونمربيكا»
منهم النصارى اسرتجعها ثم األندلسية الجزيرة من عليه استولوا فيما العرب عليها
يف مسيحية ٩٧٨ سنة املسلمون اسرتدها ثم بقليل لها املسلمني فتح بعد أي ٨٧٢ سنة
الحكم أن النفح يف وجاء مواله غالب يد عىل هللا رحمه األموي املستنرص الحكم زمن
الدولة سقوط بعد ١٠٦٤ سنة عليها فاستولوا النصارى عاد ثم بها. واعتنى عمرها
أشهر ستة يحارصها بقي الذي القشتايل األول فرديناند يد عىل وذلك قرطبة يف األموية
أبو إليها زحف العهد ولذلك ملكهم عاصمة وصارت الربتغال إىل آلت ثم ملكها، أن إىل
عاصمة وبقيت عليه. فامتنعت لإلسالم ليسرتجعها املوحدين سلطان يوسف يعقوب
عوض دنيس امللك ولكن لشبونة يف العاصمة جعلوا حينما ١٢٦٠ سنة إىل للربتغال
سنة (املتوىف الحموي ياقوت زمن ويف إليها. لشبونة من الجامعة املدرسة بنقل قلمرية

هللا. خذلهم األفرنج بيد اليوم وهي قال: ألنه فقدوها قد املسلمون كان (٦٢٦
.Mondego (245)

.Montemayor (246)
مفصًال. عليها الكالم وسيأتي Lisboa أو Lisbonne إشبونة أو لشبونة (247)

هذا أهل عند معلومة اآلن صارت شهرية قصة هذه املغرورين األخوة قصة (248)
األيدي، تتداوله لم الذي هذا اإلدرييس، كتاب يف مدفونة طويلة مدة بقيت أن بعد العرص
العرب من املطلعني وبعض األفرنج، علماء من املسترشقني بعض عليه يطلع كان وإنما
باريز، يف وكنت ،١٨٩٢ سنة إىل كذلك األمر وبقي هم. ما وقليًال الكتب. خزائن عىل
األستاذ ينرشها كان التي األسبوعية النرشة جريدة يف فقرأت سنة، ٢٢ عمري وكان
عن مرتجمة، مقالة وذلك بريوت، يف األمريكيني جمعية باسم الحوراني إبراهيم العالمة
شائع إنه أمريكة: قارة كشف بمناسبة فيها يقول اسمها، اآلن أتذكر ال أمريكية، مجلة
البحر بركوبهم وذلك كوملبوس قبل أمريكة إىل وصلوا العرب كون األخبار جملة من
الشأن هذا عن معلومات نحن عندنا ليس ويقول: األندلس. جهة من الغرب قاصدين
عند ما عرفنا لو نود فكنا الناس، بني متواتر كالم هو وإنما خطية، وثائق إليه تستند
أفتونا أن العرب علماء إىل بنداء ذلك الحوراني األستاذ وأردف املوضوع، هذا من العرب

املسألة. هذه عن عندكم بما
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العمومية املكتبة وأمامي باريز يف أنا وقلت املسألة، هذه يف فكرت الحال ففي
Bibliotieque الكربى الكتب خزانة إىل وذهبت شئت ما فيها أبحث أن فيمكنني العظيمة،
كهذا حادثًا أن فكرت الكتب من الخضم البحر ذلك أمام وصويل وبمجرد National
يف البحث أبدأ أن ورجحت األندلس عن املؤلفة العرب كتب يف إال ينشد أن يمكن ال
القرون يف عربية جغرافية أشهر أن نفيس يف وقلت التاريخ، كتب عىل الجغرافية كتب
ووجهت العربية، الكتب فهرس فطلبت اإلدرييس، الرشيف جغرافية هي الوسطى
للسيد اآلفاق» اخرتاق إىل املشتاق «نزهة كتاب عىل فعثرت الجغرافية، كتب إىل نظري
عثرت حتى ساعة ربع مىض فما قبل، من طالعته أكن ولم بتصفحه، وبدأت اإلدرييس،
ذلك فكان املتن. يف مكتوب هو حسبما اإلدرييس يرسدها التي وهي الواقعة، هذه عىل
مختلف يف وتنقيب بحث من طواًال، أياًما إليه أصل حتى له أقدر كنت ما ألن عجبًا،
املغررين أو املغرورين األخوة عن ورد ما فنسخت ساعة. ربع يف إليه وصلت قد الكتب،
فيها أوردت بريوت يف الفنون ثمرات جريدة إىل بها بعثت مقالة فكتبت وذهبت بتمامه،
كتاب يف جاء ما أمريكة علماء وسؤال األسبوعية النرشة سؤال عىل الجواب عرض يف
استخالص عىل يساعد للكالم توجيًها ذلك عىل علقت ثم بالحرف. اإلدرييس الرشيف
نحر يف الغرب، ناحية إىل أوًال، أشبونة من خرجوا املغرورين األخوة أن وهو املعنى،
١٢ فساروا الجنوب، ناحية إىل فانعطفوا شيئًا، يجدوا فلم يوًما. ١٢ وساروا البحر،
فانعطفوا تؤكل، ال مرة لحومها غنًما إال فيها يجدوا لم جزيرة إىل فوصلوا أخرى، يوًما
وأخذوا بًرشا، فيها وجدوا جزيرة إىل وصلوا أن إىل يوًما، ١٢ وجروا الجنوب، إىل أيًضا
بيانًا هذا اآلن وأزيد الكتاب. يف وارد هو كما جرى، ما معهم وجرى الجزيرة، أمري إىل
بني هي التي األنطيل، جزائر من جزيرة إىل أوًال وصلوا أنهم يل يلوح الذي فأقول:
من درجة و٢٧ ١٠ بني هو الجزائر هذه ومجموع الجنوبية، وأمريكة الشمالية، أمريكة
املار النهار، نصف خط غربي يف الطول، من درجة و٨٧ ٦٢ وبني الشمايل، العرض
١٢ يف كهذه أمريكا من جزيرة إىل كولومبوس كريستوف وصول أول وكان بباريز،
الغربي، الشمال إىل وهي الكربى، األنطيل إىل تنقسم األنطيل وجزر ،١٤٩٢ سنة أكتوبر
والذي تحىص، ال صغرية الجزر وهذه الرشقي، الجنوب إىل وهي الصغرى، واألنطيل
يجدوا ولم الغرب، إىل مستقيًما خًطا يوًما ١٢ ساروا أن بعد املغرورين األخوة أن يظهر
خًطا جريهم وتابعوا صربوا لو وكانوا الجنوب، إىل فرجعوا التلف، من خافوا شيئًا،
من يئسوا ولكنهم الشمالية، بأمريكا اآلن املسماة القارة ساحل إىل وصلوا مستقيًما،
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الرب يجدون لعلهم الجنوب، إىل فساروا الغرب، إىل نحًرا السري جهة من الرب إىل الوصول
يئسوا، فحينئذ البرش، يجدوا ولم الغنم، فيها وجدوا التي الجزيرة إىل فوصلوا هناك،
Acores أسور جزائر أو الخالدات جزائر إحدى إىل فوصلوا الرشق، إىل جنوبًا وعادوا
و٣٣ ٢٧ بني واقعة وهي الزمان، قديم من مسكونة معلوم، هو كما الجزائر وهذه
أقرب وهي الشمايل. العرض من و٤٥ و٣٩ و٥٠ و٣٦ الغربي، الطول من درجة و٤٠
جزر أن الكربى األفرنسية األنسيكلوبيدية يف جاء وقد أفريقية. إىل منها أوروبا إىل قليًال
الجزء يف هذا تجد العرب. ثم النورمنديون، ثم القرطاجنيون، إليها وصل كان آسور
عرش، الخامس القرن يف إال الجزائر هذه يكشفوا لم أنهم يقول ثم .٤٣١ صفحة األول
تنكشف ولم ،١٤٤٤ سنة باستعمارها بدأوا هؤالء وأن الربتغاليون، إليها وصل حينما

األخرى. بعد الواحدة بل واحدة، دفعة الجزائر هذه جميع
العرب طرد وملا قال ثم الفلمنك، من قوم الربتغال بعد قصدها قد كان وإنه قال
ويقال الخالدات أما املدنية. فيها ونرشوا الجزر؛ هذه إىل أناس منهم إلتجأ أسبانية من
الشمال من ممتدة وهي أوروبا، إىل منها أفريقية إىل أقرب فهي Canaries كناري لها
الغرب إىل الرشق من وممتدة الشمايل، العرض من و٢٥ و٢٩ و٢٨ ٢٧ بني الجنوب إىل
إحدى بني وليس باريز، عن الغربي العرض من و٣٠ و٢٠ و٤٠ ١٥ الدرجة بني
غري مراكش من جنوبي رأس وبني Fortaventura أفنطوره فورت املسماة الخالدات
من ألنهم أرجح، الخالدات جزائر إحدى إىل وصولهم كان وربما غري ال كيلومرت مائة
األخوة وباالختصار ومراكش. الخالدات بني ما (قرب) أسفي مرىس إىل بهم ذهبوا هناك
الوسائل وقلة عددهم، بقلة ولكنهم بأرجلهم، األمريكي الرب وطأوا قد كانوا املغرورون
كولومبوس كريستوف أن الظن عىل ويغلب األمام. إىل يتقدموا لم أيديهم، يف كانت التي
٢٤ مسرية بعد الجزر إحدى يف بنزولهم سمع وأنه هذه، املغرورين قصة يجهل يكن لم
فاستنتج الجنوب، إىل منعطفني ثم الغرب ناخرين األطالنطيكي، األوقيانوس يف يوًما
أن من أيًضا بد ال ولكن منه بد ال أمًرا الظلمات بحر وراء الرب وجود أن ذلك من
واألدوات األقوات جميع معهم وتكون كبريًا. عدًدا العظيم البحر هذا يف امللججون يكون
بقي ولذلك بعض. أثر يف بعضها سفن، عدة يف سائرين يكونوا وأن الالزمة، واألسباب
بكل بتزويده أقنعهما حتى إيزابلة وامللكة فرديناند امللك يراجع طويلة، مدة كولومبوس
حتى هذه رحلته كلفت ولذلك أهواًال. أمامه وأن وطويل، شاق السفر أن لعلمه طلبه، ما
وهو أفرنيس. فرنك وخمسمائة ألًفا وثالثني وستة بثالثمائة قدروه مبلًغا أمريكا كشف
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جزيرة من سفره وكان كبرية سفن بثالث وسار الوقت، ذلك إىل بالنسبة جسيم مبلغ
بحر يخوض بقي ومنها الخالدات، جزر إىل أسبانية، غربي يف «أونبة» قبالة «شاليش»
ومن سلفادور. سان سماها التي وهي الجزر إحدى إىل وصل أن إىل يوًما، ٣٢ الظلمات
بل كولومبس مخيلة يف تولدت تكن لم الظلمات، بحر وراء بر وجود قضية أن املحقق

معروفة. قديمة فكرة هي
دايل بطرس الكردينال تأليف األرض» «صورة كتاب عىل اطلع قد كولومبس وكان
،١٤١٠ سنة املطران هذا كتبه تأليف وهو ،Combray كمرباي مطران Pierre D’Ailly
ومنها التوراة، عن نقله ما منها األرض، بصورة تتعلق كثرية معلومات فيه وحرش
الكربى األنسيكلوبيدية يف جاء كما العرب، عن أخذه ما ومنها اليونان، عن نقله ما
رشد ابن وشارحه أرسطو أن الكتاب هذا يف ورد وقد كولومبس، ترجمة يف األفرنسية،
مسافة الرشقي الهند وساحل الغربي إفريقية ساحل بني يوجد أنه يعتقدان يكونا لم
االعتقاد عىل تحمله كانت خاص بنوع الكتاب هذا كوملبوس فمطالعة البعد، شاسعة
أيام عدة عن اإلدرييس برواية تعبأ وال الظلمات بحر طريق من الهند إىل بالوصول
باألخوة يجتمع ولم الناس، أفواه عن روى إنما فإنه املغرورين، عن رواها التي السفر
الجزر يف يلجج بقي كوملبوس ألن قال، مما أكثر استمر سفرهم أن واألرجح املذكورين.
ما وغاية تاريًخا، ثابت وهذا يوًما، ٣٢ مدة أمريكا من وطئها جزيرة أول إىل الخالدات
والوصول املحيط، بحر اخرتاق حاولوا العرب أن املغرورين، قصة يف العربة من يستفاد

أمريكا. اليوم له يقال الذي الرب إىل
السودان يف «مايل» مملكة ملوك ذكر عند للقلقشندي األعىش صبح يف وجاء هذا
وكان «العرب»: يف قال بكر، أبي بن موىس منيس امللك منهم توىل أنه ييل: ما الغربي
إىل أيامه يف اململكة وعظمت عنه، تؤثر العدل يف أخبار له عظيًما وملًكا صالًحا، رجًال
وايل حاجب أمري ابن حكي األبصار»: «مسالك يف قال البالد، من الكثري وافتتح الغاية،
وقرى أعمال، ذوات السودان مدن من مدينة وعرشين أربًعا وحده بسيفه فتح أنه عنه
امللك انتقال سبب عن سألته حاجب: أمري ابن قال األبصار» «مسالك يف قال وضياع.
من مئتني فجهز تدرك غاية له املحيط البحر أن يظن كان قبيل الذي إن فقال: إليه
حتى يرجعوا ال أن فيها من وأمر سنني، تكفيهم التي واألزواد بالرجال وشحنها السفن
وحرض واحدة، سفينة منها عاد ثم طويلة، مدة فغابوا أزوادهم، تنفد أو نهايته، يبلغوا
البحر يف لها عرض حتى طويًال زمانًا السفن سارت فقال:. أمرهم عن فسأله مقدمها،
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فرجعت القوم، آخر وكنت املراكب تلك فابتلع عظيمة، جرية له واد اللجة وسط يف
واستخلفني، لألزواد. وألًفا لألوالد، ألًفا سفينة. ألفي فجهز يصدقه. فلم بسفينتي،
وكان «العرب» يف قال معه وبمن به العهد آخر وكان ذلك، حقيقة ليعلم بنفسه وسار
ومعناها قالوون.ا.ه بن محمد النارصية األيام يف وسبعمائة وعرشين أربع سنة يف حجه
هذا ورد وقد الهجرة من الثامن القرن أول يف فيكون وقع كان إن الحادث هذا أن

هناك. فلرياجع األعىش صبح من الخامس الجزء يف الخرب
الريح. هبوب ومعناها عربية غري اللفظة هذه (249)

فإن تقدمه الذي الكالم لسياق مناسبًا املعنى كان وربما األصل يف هكذا (250)
خلقه. ساء معناه العربي يف ترش فعل

.Lisbonne (251)
سكاالبيس قيرص زمن يف لها يقال كان رومانية مستعمرة Santaren (252)
إىل النرصانية بعد اسمها تحول وقد يوليوم» «بريزيديوم اسم عليها فأطلق Scalabis
مفتاح تعد والبلدة األسبانيول. عند شهيدة قديسة وهي إيرينة القديسة أي أرين سنتا
فيما العرب عليها استوىل وقد الربتغال تاريخ يف عظيم شأن لها وكان تاجه وادي
١٠٩٣ سنة قشتالة ملك السادس األذفونش منهم اسرتجعها ثم البلدان من عليه استولوا
عنها فردهم اسرتدادها املسلمون حاول املوحدين سلطان يوسف يعقوب أبي زمن ويف
يوحنا ابن الفونس الربنس النهر يف غرق البلدة هذه ويف Don Sancho شانجه الدون
السادسة يتجاوز لم وعمره عروًسا وكان ألبيه الوحيد االبن وكان الربتغال ملك الثاني
الخوض عىل الشباب غرارة فحملته فرًحا جواده ممتطيًا أبيه الستقبال فذهب عرشة
إىل محفوظة الربتغال عن مراثيها تزال ال عظيمة فاجعة وكانت النهر فأخذه النهر يف
شنرتين مكانة سقطت وقد هذا ١٤٩١ سنة يوليو ١٣ يف الفاجعة هذه وقعت وقد اليوم.
وأسوار العرب زمن من آثار بعض وفيها نسمة آالف عرشة سكانها جميع فاآلن اليوم
برج وفيها عربي قرص لكل يقولون كما Alcaazr «الكازار» له يقولون عربي وقرص
عن الحموي ياقوت قال مسجد. منارة أصله يف كان Cabaças «كباساس» برج له يقال
من مثناة وباء الراء بكرس ورين كلمة ورين كلمة شنت من مركبتان كلمتان شنرتين:
وعىل قرطبة غربي ثم األندلس غربي يف باجه بأعمال األعمال متصلة مدينة ونو تحت
خمسة قرطبة وبني بينها حصينة وهي املحيط البحر يف انصبابه من قريب تاجه نهر

.٥٤٣ سنة يف ملكت لألفرنج اآلن وهي أيام أربعة باجة وبني وبينها يوًما عرش
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تفصيًال. عليها الكالم وسيأتي األفطس بني عاصمة Badajoz (253)
.١١٦٦ سنة العرب من ليون ملك اسرتجعها Elvas باألسبانيويل (254)

أيًضا. وسيأتي ذكرها مر األندلس قواعد من وهي Merida باألسبانيويل (255)
.Caraqui أو Karacuel (256)

.Calatrava (257)
.Ana (258)

.Aranda (259)
Xeres de األسبانيول عند لها يقال هنا ذكرها الوارد رشيشة (260)
إليها ينسب التي أشبيلية بقرب املشهورة البلدة رشيش غري وهي Estramadura

ذكرها. وسيأتي الحريري مقامات شارح الرشييش
.Martola الحصن لهذا األسبانيول يقول (261)

عليها. الكالم وسيأتي كاالترابة إىل رباح قلعة األسبانيول حرف (262)
.Aralia األسبانيول عند (263)

.Balat (264)
منها خرج وقد املذكورة املدن من وهي عليها الكالم وسيأتي Talavera (265)

العلماء. من رهط
عليها. الكالم وسيأتي Alcantra (266)

.Medellin (267)
قرية اليوم أنها بديكر دليل يف قال Trugillo األسبانيول لها يقول ترجالة (268)
ملا بونابرت زمن يف الفرنسيس رممه العرب أيام من حصن وفيها نسمة ١٢٥٠ فيها

أسبانية. يف كانوا
سكانها أن بديكر دليل يف جاء Ceçares البلدة لهذه األسبانيول يقول (269)
وأن وأبواب وأبراج أسوار به تحيط رابية عىل مبني منها القديم القسم وأن ١٦٩٠٠
«سان لها يقال كنيسة األعىل القسم يف أن ثم منها األدنى الجانب يف هو الجديد القسم
العرب أيام يف كان الذي القرص مكان أيًضا وفيه الجامع املسجد مكان مبنية مانيو»
عىل محفوًظا يزال ال عربي بيت ١٠ رقم Aldana الدانه شارع يف البلدة هذه يف ويوجد

حاله.
يقال منها الجنوب إىل وقرية هذه طلبرية باسم بالد ثالث األندلس يف يوجد (270)
بطليوس بقرب يانة وادي ضفة عىل ويوجد Talavera La Vega البقعة طلبرية لها
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De La رينه طلبرية لها ويقال الكربى فهي هنا املقصود وأما طلبرية. لها يقال قرية
عىل جميلة بقعة يف واقعة لكنها آالف عرشة سكانها صغرية بلدة اآلن وهي Reina
يقال أبراج وفيها قديم روماني باب وفيها قوًسا ٣٥ من مركب جرس ولها تاجه نهر
اللفظة ولعل مسيحية ٩٣٧ سنة إىل تاريخها يعود العرب بناء من «الرباناس» لها
شارات يف النزهة إىل يذهبون هذه طلبرية ومن الربانية. األبراج أي «الربانية» عن محرفة
Colzada قلصادة بلدة طلبرية من وبالقرب .Guadalupe اللب وادي وإىل «غريدوس»

العرب. من العلم أهل بعض إليها ينسب بلدة وهي
كل بالعمالق يعنون كانوا العرب أن اللفظة هذه رشح عند دوزي يقول (271)
هم الذين الساميني العمالقة أن يفهم أن يجب ال أنه يقول أن يريد فكأنه الجثة. عظيم
وإنما طليطلة بنوا الذين هم اليهود وبني بينهم الحروب كانت والذين العرب بالد من
عظيًما بناء رأوا كلما أنهم الناس عند العادة جرت وقد الجثث عظام شعبًا بذلك قصدوا
من يهولهم مما ذلك أشبه وما اإلسكندر إىل أو الجن إىل أو العمالقة إىل نسبوه شامًخا

منظره.
وربما شماخًة نجد ولم وشموًخا شمًخا يشمخ شمخ اللغة يف املعروف (272)

النسخ. خطأ جملة من اللفظة هذه كانت
لها يقال أنه وقال البلدة هذه ياقوت ذكر وقد Magham األسبانيول عند (273)
املغامي يحيى بن يوسف عمران أبو إليها ينسب إنه وقال فيهما بالفتح «مغامه» أيًضا
الطليطيل املقرئ املغامي التجيبي إسحق بن عباس أبي بن فرج بن عتيق بن ومحمد
إبراهيم بن سليمان الربيع أبي عن وروى اعتمد وعليه الداني عمرو أبا لقي هللا عبد أبو
ذا فيها إماًما بوجوهها بالقراءة عامًلا وكان وغريهم املقرئ طالب أبي بن محمد وأبي
بأشبيلية ومات ٤٢٢ سنة األول ربيع من خلت ليلة عرشة لتسع مولده وكان متني دين
وغريها. بالعدوة الذين العلم طلبة عىل كتبه وحبس ٤٨٥ سنة القعدة ذي منتصف يف
املغرب. بالد سائر إىل ينقل ومنها الرؤوس به تغسل الذي الطني معدن وفيها قال:

عن ونحوه. وأشنان وطني خطمي من الرأس به يغسل ما بالكرس الغسل (274)
العرب. لسان

أهم ومن أسبانية عاصمة اليوم وهي مدريد األسبان لها يقول التي هي (275)
طليطلة ومثلها اإلسالم يد من خرجت اإلدرييس زمن يف مجريط كانت وقد أوروبا مدن
طليطلة وسنذكر قائمة وخطبة جامع مسجد اإلسالم زمن يف ملجريط كان أنه قال فلذلك
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األساطري قبيل من هو ما ونرد عنها اإلدرييس كالم من تأييده يجب ما ونؤيد تفصيًال
العمالقة. بناء من هي طليطلة أن قوله: مثل

قبيلة اسم فهمي جمع كأنه الفهميني البلدان: معجم يف ياقوت قال (276)
أنه نعلم ونحن ذلك عىل زيادة يذكر ولم انتهى طليطلة أعمال من باألندلس الفهميني
فهم اسمهم بطن األزد يف أيًضا يوجد وأنه لخم من بطن الجمرات لفهم الفهميون يقال
تاج راجع األبرص امللك فهم بن مالك بن جذيمة منهم عدنان بن دوس ابن غنم بن

العروس.
هي القلعة بهذه املقصود إن هنا اإلدرييس لكالم ترجمته يف دوزي يقول (277)

«الفنت». من الغربي الشمال إىل وهي كربيال قلعة
.Alpuente «البونت» األسبانيول لها يقول التي هي هذه الفنت (278)

.Toledo (279)
.Talevera De La Reina (280)

املكان. لهذا األسبانيول يقول ماذا نعلم ال (281)
من جماعة العرب زمن يف إليها ينسب معروفة بلدة السيف قنطرة هي (282)

.Alcantra يقولون واألسبان العلم أهل
البلدة. لهذه األسبانيول يقول ماذا نعلم لم (283)

ذكرها. سيأتي مشهورة مدينة وهي Santaren (284)
ذكرها. وسيأتي Lisbonne أو الربتغال عند Lisboa (285)

امليم. بحذف األسبانيول عند Medinaceli (286)
.Albarrazinاألسبانيول عند (287)

بيشء عنهم التعريف بدون «القواطم» هؤالء اإلدرييس ذكر جًدا غريب (288)
أشكل ونحن ومفرسيه اإلدرييس كالم مرتجمي من أحد اللفظة هذه يفهم لم ولذلك
أن يسمع لم ألنه املوحدة بالفاء «الفواطم» أنها إىل فكرنا يذهب ولم فهمها أيًضا علينا
العادة من وكذلك بهم واشتهرت بها واشتهروا األرض بتلك سكنوا الفاطميني من قوًما
اسمهم بقوم نسمع ولم «الهاشميون» أو «الطالبيون» أو «الفاطميون» لهم يقال أن
بالقاف بالقواطم املراد ما نعلم أن علينا فبقي األندلس شمايل يف يسكنون الفواطم
يقال فخذ الفنت يف كان ألنه «القواسم» عن محرفة أنها يظن دوزي فالعالمة املثناة،
إىل الفنت برشقي مكان عىل يطلق Beni Cassim االسم هذا يزال وال قاسم»، «بنو لهم
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القواسم تحرفت ثم القواسم، بعد فيما لهم قيل يكون أن فيجوز دوزي: قال اليوم.
بنو لهم يقال كان البقعة تلك يف أناس وجود أن قلنا: قواطم. إىل الزمن بطول هذه
ياقوت قال الناحية تلك يف مكان ذكر البلدان معجم يف رأيت وقد فيه شك ال قاسم
ذرية من هؤالء قاسم بني إن يقول نفسه دوزي إن ثم قاسم. بني عمل من أنه عنه
أن أظن فأنا أمية بني قبل كان الذي املشهور األندلس أمري الفهري قطن بن امللك عبد
بن امللك عبد إىل نسبة وذلك القواطن عن محرفة بل القواسم عن محرفة غري القواطم
استثقلوا فالناس «القطنيون» لها يقال أن ينبغي الرجل هذا ذرية فإن املذكور قطن
وخفة األوىل لثقل الفهميني عىل فهم بني جمعوا كما القطنيني عىل قطن ابن ذرية جمع
هذا ومثل قطن. بني به يريدون قواطن وقالوا التكسري جمع لألوىل فاختاروا الثانية
بني فإن قواطم صارت بحيث ميم إىل قواطن نون انقالب وأما العرب. عند كثري الجمع
أعلم. وهللا اللفظة هذه عن ببالنا خطر وجه فهذا يخفى. ال كما كثريًا تبادًال وامليم النون
شلون وادي عىل بلدة وهي Calatayud «كالتايود» لها يقولون األسبانيول (289)
يف العرب بناه أيوب قلعة اسمه حصن البلدة هذه عىل يرشف أنه بديكر دليل يف جاء
من ١١١٩ سنة أيوب قلعة انتزع أراغون ملك األول أذفونش وأن للمسيح الثامن القرن
موىس أخت ابن اللخمي حبيب بن أيوب هو أيوب قلعة باني أن واملشهور العرب. أيدي

تفصيًال. ذكرها عىل وسنأتي نصري. بن
لها يقولون واألسبان أيوب، قلعة من مرتًا كيلو ٣٥ عىل هي البلدة هذه (290)
وكان العرب زمان يف ازدهرت البلدة هذه أن بديكر دليل يف جاء Daroca «داروكة»
صخر عىل مبنية قلعة لدروقة وكان برًجا ١١٤ وعليه مرتات كيلو ثالثة طوله سور لها

هذا. من بأوسع ذكرها وسيأتي العرب بناء من عظيم
بالثغر يسمونها العرب كان الكبار األندلس قواعد من وهي Saragosse (291)

األندلس. جغرافية من مكانها إىل الوصول عند يلزم ما كل عنها وسنذكر األعىل
ومجراه. ومنبعه النهر هذا عىل الكالم وسيأتي Ebro (292)

اشتهرت Cidacosسيداكوس نهر ضفة عىل قديمة بلدة وهي Calahorra (293)
كيلومرت. ٩٩ «شورية» إىل ومنها الرومانيني مقاومة يف أهلها بشدة

.Tudela (294)
.Chibrana (295)

الرومانيون وكان جًدا قديمة مدينة وهي Huesca لها يقولون األسبانيول (296)
ثم ١٠٩٦ سنة إىل أيديهم يف وبقيت العرب زمان يف وعمرت Osca أوسكه يسمونها
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وسكانها رسقسطة من مرتًا كيلو ٢٢ مسافة عىل وهي أراغون ململكة قاعدة صارت
ذكرها. وسيأتي نسمة ١٣٠٠٠ اليوم

واألسبان نسمة ٢٣٠٠٠ اليوم فيها كتلونية عمل من هي البلدة هذه (297)
قديمة مدينة وهي Herda إيلرده يسمونها الرومانيون وكان Ilerda لرييده لها يقولون
٤٩ السنة ويف ذئب. رأس وعليها األيبرييني زمان من مسكوكات فيها وجدت أيًضا جًدا
استيالء وكان بومبي. إىل املنتسبني أعدائه جيوش قيرص جيوش فيها هزمت املسيح قبل

ذكرها. وسيأتي ١١١٧ سنة األسبان واسرتجعها مسيحية ٧١٣ سنة عليها العرب
ساحل شارات من وهي Mequinenza مكيننسة يلفظونها األسبان (298)

كتلونية.
درتوزه لها يقولون الرومان وكان Tortosa تورتوزه األسبان عند (299)

التفصيل. من يليق بما ذكرها وسيأتي طرطوشة العرب لها وقال Dertosa
ويكون السفينة وسط يف املعرتضة الخشبة وهو ساري جمع السواري (300)
قرية جمع القرى بل املعنى بهذا اللغة يف فليس القرى وأما معروف. وهو الرشاع عليه
يجعل الذي الرشاع عود وهي الياء بتشديد «القرية» اللغة يف يوجد ولكن البلدة. وهي
وقال العروس تاج يف ذلك ورد قرايا. عىل يجمع أنه واملعروف أعاله من عرضه يف
عىل القرية جمعه يف جرى اإلدرييس أن أي بالتخفيف القرية تقول والعامة الزبيدي:
لحظنا وقد األوىل هو قرى عىل جمعها صار تخفيفها بعد من ألنه العامة مجرى القرى

قبل. من دوزي ذلك ولحظ العامية األلفاظ من كثريًا يستعمل اإلدرييس أن
بحرية مدينة وهي كالعرب طركونة لها يقولون واألسبانيول Tarragona (301)
أيبريية قديمة مدينة وهي مرتًا ١٦٠ حد إىل تعلوه البحر عىل مرشفة ألًفا، ٢٤ سكانها
وجعلوها وحصنوها الرومانيون عليها استوىل العهد. ذلك من مسكوكات فيها يزال وال
٢٦ سنة الروماني أغسطس بها وأقام أسبانية يف لهم مركًزا وصارت شهريًا مرىس
رومانية أبنية وفيها الطركونية» «أسبانية املسماة للمقاطعة قاعدة وجعلها املسيح قبل
٤٧٥ سنة القوط جاء وملا أسقفية مركز صارت النرصانية وبعد للتمثيل ومشهد
األسبانيول واسرتجعها ٧١٣ سنة العرب عليها واستوىل سافلها عاليها جعلوا للمسيح

لربشلونة. تابعة وصارت سنة بأربعمائة ذلك بعد
تجارة وأوسعها أسبانية مدن وأكرب كتلونية قاعدة وهي Barcelona (302)

تفصيًال. ذكرها وسيأتي صناعة وأكثرها
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Castillo األسبانيول لها يقول التي هي الرابطة هذه أن يعتقد دوزي (303)
شيرب. أو شيفر قلعة بقرب وهي De Chiver

بلنسية طارق جبل وتسمى Penuscola «بنيسكوال» األسبانيول لها ويقول (304)
سنة إىل العرب يد يف الحصن هذا وكان الرمل من بلسان بالرب متصلة جزيرة يف ألنها

أراغون. ملك األول جاك منهم أخذه إذ ١٢٣٣
.Abicha باألسبانيول هي (305)

ما يف وتأمل بالتشديد. بوريانة أي Burriano لبوريانة يقولون األسبانيول (306)
قسطلون إن قال: وبلنسية طرطوشة بني التي البالد عىل كالمه يف بديكر دليل يف ورد
مركز وهي نسمة ألف ٢٨ سكانها زاهرة مدينة هي Castellon De La Plana البالنة
يف منها يمر الحديدي والقطار «غراو» اسمها البحر عىل فرضة ولها للربتقال تجارة
قسطلون قناة فوق راكب قوًسا عرش ثالثة جرس عىل Migares املجر اسمه مكان
األرايض تلك تسقي العرب هندسة بدائع من البديعة التحفة وهذه النهر. من املشتقة
مدينة وهي Villarreal فيالريال مدينة إىل هناك من تفيض ثم سنة ستمائة منذ
والنساء النخل أشجار بعض وبينها الربتقال بساتني فيها ويوجد ألًفا ١٦ سكانها
تتوزع تزال ال هذا املجر مياه إن ثم قديم، عهد إىل ترجع غريبة أباريق هناك تحمل

بالربتقال. املشهورة األماكن من أيًضا هي التي بوريانه إىل األرايض عىل
.Merviedero أو Murbiter (307)

.Ceulenda يقولون األسبانيول (308)
.Alicante يقولون األسبانيول (309)

الصرية اسمها بلدة وعليه شقر نهر أي Rio Jucar يقولون األسبانيول (310)
الجزيرة. تحريف وهي والصرية شقر جزيرة يسمونها والعرب

عادتهم. عىل خاء الجيم ويقلبون Jatiba لها يقولون األسبانيول (311)
املراد أن األسبانيويل يفهم حتى باإلمالة األلف لفظ من بد وال Denia (312)
يف كنت وملا باإلمالة. لفظهم أكثر كان األندلس عرب أن املعلوم ومن البلدة. هذه هو
تذكرة قطع ألجل إمالة بغري هذه فلفظت دانية إىل القنت من الذهاب أردت األندلس

األمر. بادئ يف مني يفهموا فلم السفر
.Cullera «كولريه» أنه يقول دوزي (313)

مرتًا. ٤٧٥ تعلو فيها قمة أعىل Ibiza جزيرة هي يابسة (314)
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.Càoun (315)
.Bocayrant يكتبونه واألسبانيول شاطبة جنوبي يف هو بكريان حصن (316)

دمشق يف األليش بني وأظن عنها. الكالم وسيأتي النخل ذات وهي Elche (317)
منها. أصلهم

وربما أريوله لها يقولون والعرب Orihuela أوريواله باألسبانيويل هي (318)
بعد ألف بزيادة وغريه اإلدرييس جغرافية يف وردت ولكن األلف بعد الواو يضعون
الذي األمري باسم تدمري البلدة لهذه ويقال الشكل هذا عىل وتكررت أريواله أي الواو

صلًحا. العرب منه أخذها يوم فيها كان
والالم باأللف القنت يقولون والعرب Alicante آليكنت يقولون األسبانيول (319)

مواضعها. يف عليها الكالم سيأتي املدن هذه وجميع ألف دون بالم لقنت وأحيانًا
برباره» «سانتا حصن الجبل بأعىل التي القصبة لهذه يقولون األسبانيول (320)

.Castillo De Santa Barbara
يف وهي بالنة اسمها الجزيرة وإنما ابلناصة يوجد وال النسخ يف خطأ هنا (321)

القنت. جنوبي
.Santa Polo بولو سانتا هو الناظور طرف (322)

.Mar Menor األسبانيول له يقول ومرساها Bèlich هي بالش (323)
.Isla Grosa األسبان عند الجزيرة هذه اسم (324)

.Cap De Palos القيطال (325)
أيام له يقال وكان Puerto Pormann األسبان عند هو الكبري برتمان (326)

.Pertus Magnus الرومان
ذكرها. وسيأتي أسبانية يف مرىس أحسن (327)

الكلمة. أصل معه يظهر لم تحريف وقع أنه دوزي يظن (328)
.Chadjena (329)

نسمة ألف ٣٠ سكانها أن قال لورقة مدينة ذكر عند بديكر دليل يف جاء (330)
مبنية وهي لورقة لها العرب فقال الرومانيني زمن يف Ilucro إلوكرو تسمى وكانت
تزال ال القديمة والبلدة «األنطني» وادي ويشقها كانو، شارات من الغربي الشمال إىل
يزال ال عربي بحصن تتصل أن إىل الصخور فوق صعًدا تذهب وهي ضيقة شوارعها
امللقب األذفونش فيه خيم الذي املكان يف مبنية مارية سنتا اسمها كنيسة وفيها مائًال
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شارات الشمال وإىل ١٢٣٤ سنة العرب أيدي من البلدة هذه أخرج أن قبل بالحكيم
للوقائع ميدانًا كان Nogalte «نوغلت» له يقال مكان يف يمر الحديدي والخط كانو
هي فهذه ا.ه. آكيالس. مرىس البحر عىل وهناك واملسيحيني غرناظة عرب بني الشداد

اإلدرييس. إليها يشري التي آقلة
االختبار» «معيار عن املنقول غرناطة» مملكة «صفة كتاب يف جاء Vera (331)
رحيبة الجو صافية «بلدة فسكون: بفتح وضبطها هذه برية عن ييل ما الخطيب البن
العري وأحوازها مرسية من ويقصدها الشعري بها ويجم البعري فيها يرسح الدور
والحدود، التخوم مرصي واملدود، الفيوض نييل وواديها أجر، وابتغاء تجر بني فساكنها
مقيمة املطر، قليلة أنها إال باملعدود، وال باملحصور رزقه فليس املحدود، الحد إىل بلغ إن
املغلوب الحسن خليفة البوار، لداعي مهطعة واألسوار، األعراض مثلومة الخطر، عىل
كثرية والصدور، الوجوه قليلة الدور، خاملة القلوب، بكظام آخذة املجدوب، باملاء معللة
من األرسى ملكة وسوء الجمهور، يف شائع الصالة يف أهلها وذهل والرشور، املشاجرة

واملشهور». بها الذائع
.Carbonéra (332)

.Cap De Gata (333)
Tader تادر القديم يف له يقال كان مرسية منه ترشب الذي النهر (334)
الكالم وسيأتي شقورة له يقولون والعرب Segura سيغوره له يقولون واألسبانيول
إن يقول ودوزي األبيض بالنهر يسميه واإلدرييس تفصيًال وغريها شقورة عىل
ولكن بديكر دليل يف جاء وكذلك األبيض النهر هو ببلنسية يمر الذي Guadalaviar

األبيار. وادي هو Guadalaviar تعريف
كيلو ٢٩٨ عىل وهي Chinchilla شنشيلة البلدة لهذه األسبانيول يقول (335)
وهي قرطاجنة وخط مرسية خط حديديان خطان يتالقى وفيها مجريط من مرتًا
الخط يمتد ومنها الناس فيها يسكن كهوف جوانبها ويف حصن عليها رابية عىل مبنية
محل إىل ثم جنجالة من مرتًا كيلو ٤٠ نحو عىل «ألربه» لها يقال بلدة إىل الحديدي
دليل يف جاء املصنع. عن محرف أنه شك وال Almansa أملنصا األسبانيول عند له يقال
مرتًا ثمانون وعمقه مرت ألفا وعرضه مرت ألفا طوله العرب بناه خزانًا هناك أن بديكر
مرشف أبيض حجر عىل مبني عربي حصن وهو سد جانبيه بني واد عىل مبني وهو
بالقطار وأنا مرسية إىل طريقي يف واملصنع جنجالة عىل مررت ولقد قلت السهل. عىل
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بالتاء شنشالة اسم الحموي ياقوت ضبط وقد املسري. أثناء يف الخزان هذا وشاهدت
موضعه. يف ذكرها وسيأتي بالياء. شنتجيل األشتوى وبخط شنتجاله فقال

«قلصة» عىل ثم «غرنجة» اسمها قرية عىل يمر مرسية من الحديدي الخط (336)
مبنية عربيًا يزال ال منظرها صغرية بلدة وهي Callosa كاللوزه األسبانيول لها ويقول
ولم ونخل برتقال وحولها الجندل يف منحوتة كثرية بيوت وفيها كبري جندل بحذاء
هكذا: وكتبها بينة غري أحرفها إن وقال عالمة عليها فوضع هذه قلصه دوزي يعرف

.Calaca
فيمر جنجالة طريق عن البحر ساحل إىل قاصًدا مجريط من املسافر يأتي (337)
ببلدة يمر ذلك وبعد مجريط من مرتًا كيلو ١٤ عىل Getafe «غيناف» لها يقال ببلدة
أن املعلوم ومن — Valdemoro بلدمورو لها يقال ببلدة ثم Pinto «بنتو» لها يقال
يقال مسقية مريعة ببقعة يمر الحديدي الخط إن ثم — املسلم هو األسبان عند املورو
بلدة وهناك تاجه نهر إىل املسافر يصل البقعة هذه ومن Jarama جرامة بقعة لها
يصل ومنها مجريط من مرتًا كيلو ٥٠ مسافة عىل Arenjuez «أرنجويس» لها يقال
أيديهم من اسرتجعها العرب مراكز من كانت جًدا قديمة بلدة وهي قونكة مدينة إىل
القديمة املدينة قسمان اآلن وهي طويل حصار بعد ١١٧٧ سنة الثامن األذفونش

شامخة. صخور عىل مبنية والقديمة ألًفا ١٢ سكانها وعدد الجديدة واملدينة
.Huete هي (338)

.Ucles هي أقليش (339)
.Nadjda (340)
.Gadira (341)
.Ubeda (342)
.Baeza (343)

.Andojar (344)
.Al-Kosair (345)

.Pont D’echtechàn (346)
.Almodovar (347)

.Aljorf (348)
.Lora (349)
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.Alcolèa (350)
.Cantillana (351)

.Az-Zarrada (352)
.Cabtal (353)
.Cabtor (354)

.Trébugena (355)
أصلها أن ويقال San-Locar لوكار صان للمساجد األسبانيول يقول (356)

.Solus Lucos
.Ferez (357)
.Mula (358)

.Almonacid De Zorita األسبانيول لها يقول (359)
«ومن جملة موضوع ثم نقط. ثالث حصن لفظة بعد األصل يف موضوع (360)
املطبوعة النسخة يف وهذا طليطلة» «إىل جملة وبعدها نقط. ثالث أيًضا وبعدها حصن»
أو فنة» «حصن أنه مذكور الحاشية ويف دوزي بقلم األفرنسية إىل املرتجمة ليدن يف
هذا أن هذا بعد يقول دوزي أن ثم محققة. غري اللفظة أن إىل إشارة «قبه» أو «قنة»

.Hita Calatrava لها يقال الذي هو البلد
.Cantarilla هي أشكابة قنطرة (361)

.Lebrilla (362)
متعددة. حمات األندلس ويف Alhama األسبانيول لها يقول الحمة (363)

أخرى. مرة وسيأتي ذكرها تقدم (364)
النساخ. تحريف من ونظنها اللفظة هذه معنى لنا يظهر لم (365)

أي فالسكون بالضم وهلة ألول يظنها «الرتبة» يقرأ ومن Ar-Rataba (366)
بني الذي الخلل هي فالرتبة والثالث والثاني األول بفتح محركة أنها والحال املنزلة

األصابع.
التي املشهورة البرية غري وهي أولها بفتح وتلفظ ذكرها تقدم التي هي (367)

غرناطة. مدينة منها
.Mujacar (368)
.Arrabita (369)
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ورهطه. تاشفني بن يوسف املرابطني دولة أيام أي (370)
الحمودي إدريس بن هللا عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبا الرشيف إن (371)
وكانت للميالد ١١٠٠ وفق للهجرة ٤٩٣ سنة ولد اإلدرييس بالرشيف املعروف الحسني
يف العلم حصل وقد للميالد ١١٦٦ وفق للهجرة ٥٦٠ سنة تويف وقد سبتة يف والدته
له قيل صقيلية ملك الثاني دجار بخدمة اتصل وملا القرطبي له قيل ولذلك قرطبة
عرف ما أكمل كانت لألرض صورة بقليل وفاته قبل املذكور لذلك صنع وقد الصقييل
اآلفاق» اخرتاق يف املشتاق «نزهة هذا كتابه وألف فضة من أرضية وكرة العهد لذلك
يوم كان فقد املرية مدينة عىل العدو استيالء وأما .٥٤٨ سنة قبل تأليفه أكمل وقد
هذا اإلدرييس كتاب تأليف قبل أي ٥٤٢ سنة األوىل جمادى من عرش السابع الجمعة
صاحب الكبري املحدث الرشاطي اإلمام عليها االستيالء وقعة يف واستشهد سنوات بست
محمد أبو وهو اآلثار» ورواة الصحابة نسب يف األزهار والتماس األنوار «اقتباس كتاب
الرشاطي اللخمي عمر بن أحمد بن خلف بن عيل بن هللا عبد بن عيل بن هللا عبد
ملك إىل رجعت املرة هذه املرية مدينة النصارى أخذ بعد أنه الطيب نفح يف جاء املري
وكان سنني. اإلسالم أيدي يف وبقيت املوحدين يد عىل تعاىل هللا واستنقذها املسلمني
له يقال رجًال عيل بن املؤمن عبد املسلمني أمري عليها استوىل حني عليها الوالة أول
فأخذها الرميمي أنفسهم عىل وقدموا وقتلوه املرية أهل عليه فثار مخلوف بن يوسف
النفح: يف قال ألًفا. ١٤ فكان أبكارها من سبي من عدد وأحيص عنوة منه النصارى
املؤمن عبد املؤمنني أمري ابنا سعيد وأبو فحص أبو السيدان إليها أقبل املرية أخذت وملا
محاربًا األندلس رشق ملك مردنيش بن هللا عبد أبو إليه وزحف بها النصارى فحرصا
عىل العار مردنيش ابن رأى ثم وخارًجا. داخًال واملسلمني النصارى يقاتالن فكانا لهما
ابن ارتحل ما النصارى فقال فارتحل النصارى يقاتالن كونهما مع قتالهما يف نفسه
وضعفت خربت وقد املدينة املوحدون ودخل فاصطلحوا مدد جاءهم وقد إال مردنيش
بني مدة يف والتها من واشتهر كمال بن أحمد العباس أبو الرئيس رمقها أحيي أن إىل
زكريا أبي أفريقية ملك عم حفص أبي بن عمران أبو األمري السابعة املائة يف املؤمن عبد
آلت ثم جدهم من البلدة النصارى أخذ الذين الرميمي بني أحد املرية بأمر استبد ثم
بساط انطوى عندما ملكهم من ذهب فيما ذهبت ثم غرناطة. أصحاب األحمر بني إىل
عندما بتفصيل الوقائع هذه عىل وسنأتي ملخًصا انتهى أمره. عىل غالب وهللا األندلس

هللا. شاء إن التاريخ إىل نصل
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.Berja (372)
ودالية. برجة ذكر وسيأتي األسبانيول. عند Dalias (373)
الجبال. يف طريق ألنه والدوران االرتفاع يريد لعله (374)
دوزي. اهتدى وال القرية هذه معرفة إىل نهتد لم (375)

عىل الكهربائية بالسيارة الخرضاء الجزيرة إىل مالقة من ذهبنا عندما (376)
الشكل مخروطي برًجا نرى حتى مرت خمسمائة من أكثر نجتاز نكن لم البحر شاطئ
توقد القديم يف كانت األبراج فهذه مسجد. بمنارة أشبه البحر عىل مرشفة أكمة عىل
شاهد فمتى الداخل يف أبراج تقابلها وكانت البالد العدو طرق إذا النريان رؤوسها يف
له فيقول هنا اإلدرييس يذكره الذي الربج وأما الواقعة. محل إىل خفوا النريان الناس

.Puenta Elema األسبانيول
آخر األحمر بن محمد هللا عبد أبو منه ركب الذي املرىس هي القرية هذه (377)
حسبما وهذا مليلة بمرىس السفني به فرىس املغرب إىل قاصًدا األندلس يف املسلمني ملوك
مؤلفه اسم يذكر لم الذي نرص» بني دولة انقضاء يف العرص «أخبار كتاب يف جاء
أملانية ترجمة مع ١٨٦٣ سنة األملانية منيخ بمدينة مطبوعة منه نسخة عىل عثرنا وقد
من الثانية الطبعة إىل مضاًفا وطبعناه موللر» بوس «مارك األملاني للمسترشق وحواش
كتابنا طبع وقد رساج» بني «آلخر ترجمتنا عىل تذييًال األندلس تاريخ مخترص كتابنا
يف العرص «أخبار وعن عنه وسنأثر ١٣٤٣ سنة مرة وثاني ١٣١٥ سنة مرة أول هذا
ال السندسية» «الحلل من التاريخي القسم إىل الوصول عند نرص» بني دولة انقضاء
٩٣ من بنحو الطيب نفح تأليف قبل أي ٩٤٧ سنة ألفه قد الكتاب هذا مؤلف أن سيما
حشاشة واحتضار غرناطة سقوط أثر عىل األندلسية الكائنة أثناء يف حيًا وكان سنة
.Adra القرية لهذه يقولون واألسبانيول كتابه. تاريخ من يظهر كما األندلس يف اإلسالم

.Torre De Mélicena األسبانيول عند هي (378)
.Castillo De Ferro املسمى هو (379)

األسبان.. عند Paternaهي (380)
«شلوبانية» الغالب يف لها تقول والعرب Salobréna األسبان عند هي (381)
معجم يف ياقوت ضبطها وهكذا «شلوبينية» يقولون فقد األندلس لهجة يف لإلمالة ونظًرا
وقال لها وصفه وسنذكر بالياء ال باأللف فكتبها الخطيب بن الدين لسان وأما البلدان.
والشاه السكر وقصب املوز كثرية البحر شاطئ عىل البرية كورة أعمال من هي ياقوت:
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عظيم إمام النحوي األزدي عمر بن محمد بن عمر عيل أبو إليها ينسب قال: بلوط.
هلل عبدا بن محمد هللا عبد أبو خربه أخربني قريب عن مات أو حي وهو بأشبيلية مقيم
النحوي الشلوبيني عيل أبو هو قلت تالميذه.ا.ه. من وكان الفضل بأبي يعرف املريس
عيل أبو بل حي وهو الحموي ياقوت مات وقد الشلوبني عيل أبو له يقال وكان املشهور
سنة مات والشلوبني ٦٢٦ سنة مات ياقوت ألن سنة ١٩ ياقوت بعد عاش الشلوبني

بقليل. إياها أخذهم قبل ألشبيلية األسبانيول حصار يدي بني ٦٤٥
.Almunécar األسبانيول لها يقول (382)
.Jete األسبانيول لها يقول شاط (383)

.Turrox األسبان لها يقول (384)
الذي الربج معنى األندلس عرب عند «مرية» لفظة يف يرى دوزي إن (385)
معناه بلش» «مرية اإلدرييس فقول العدو. طرق إذا النار فيه توقد الذي أو منه «يرى»
بقول رأيه صحة عىل ويستشهد البحرية بلش أبراج من األمر بهذا الخاص الربج
Velez األسبان عند لها ويقال مالقة بلش فهي هذه بلش وأما بجانة» «مرية البكري

.Torre Del Marre املرية لهذه ويقال
عن العرب جالء بعد من خرب وقد Zalia أو Saliha يسمونه األسبان (386)

غرناطة.
.Al-Fachat (387)

.Las Ventas De Mesmiliana األسبانيول عند بزليانة (388)
الوسيطة الدرة يف أقول ما االختبار» «معيار يف الخطيب ابن عنها قال (389)
بالسالم لها تبعث األيام يف عيًدا لكانت يوًما كانت لو أشهد البسيطة هذه وفردوس
وهالة مدار وقطب دار أي اإلسالم بالد محاسن االستسالم يد لها وتلقى السالم مدينة

مشبًعا. وصفها وسيأتي Malaga األسبان ويكتبها إلخ، جدار تحت وكنز أبدار
.Fontanella األسبانيول له يقول مالقة يف فنتانة ربض (390)

التبن. أصحاب أي التبانني ربض (391)
.Bechina أو Bachana (392)

.Al Hamma هي هنا هي التي الحمة (393)
.Benabdoux األسبانيول يكتبها عبدوس بني (394)

.Monto-Jar (395)
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.Hamma Ujijar جيجر أو حمة بأنها دوزي عرفها الحمة هذه (396)
االسم. تصحيف ورجح يعرفها فلم «وشتن» حمة أما (397)

اليوم أهلها جًدا قديمة مدينة مرشانة بديكر: دليل يف قال Merchena (398)
أركوس أدواق قصور فيها مشعثة أسوار حولها مرتفع مكان يف مبنية نسمة ألف ١٢

وأشبيلية. غرناطة بني الحديد خطي ملتقى وهي «أركش»
.Boludباألسباني هل (399)

.Al-Kosair (400)
.Fabair هو فبري خندق (401)

.Arrataba (402)
.Abla (403)

.Finana (404)
.Conçol (405)
.Ferreira (406)
.Dilar (407)

هي الدين: لسان عنها قال األندلس مدن مشهورات من وهي Guadix (408)
وبأس سديد وضع بطن ما وهلل ظهر ما للناس قطن أو عرب من ومناخ الوطن مدينة
منه يخجل ومرأى النسيم إال فيه يعتل ال وبلد وعديد عدة ومحل حديد ومعدن شديد
والكروم الكثرية الفواكه إىل الجوانب مخرضة واملذانب الجداول كثرية الوسيم الصباح
الجبل وسند جبلها من (مكان وسندها الغلة ويضاعف الخلة يسد الذي والسقى األثرية
حساب دار وهي والرسير للتاج أهل ومعقلها والحرير الحديد معدن منه) دنا ما هو
يضيق ضعيفها أن إال البليد طبع يذكي وهواؤها الجليد فجاج وماؤها واكتساب وإرث
فهي االرتعاش قصبة عىل يخطو وشيخها االنتعاش عليه يتعذر وناقهها املعاش عليه

بوصفها. هللا شاء إن وسنفي إلخ. وطرد وعكس برد ذات
واألسبان وأرشدونة أرجدونة يقال كما فرق ال دشمة أو دجمة هي (409)

.Déchima يكتبونها
.Afraferida (410)

.Wod باألسبانيويل هي (411)
عاصم. جبل أنه إال عنه عرفنا نحن وال دوزي يعرفه لم (412)
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االسم. هذا محقق غري بروه فروا: بروا: يروا: (413)
يف كثريًا ازدهرت وقد قديمة مدينة وهي Baza بازه يقولون األسبانيول (414)
بلد «بسطة البلدة: هذه عن الدين لسان قال نسمة ألف ١٤ اآلن وسكانها العرب أيام
غري هوائها وطيب متدلدل دوحها بسطة) (أي نصيب اسمها من لها ومدينة خصيب
غريهم عن به وامتازوا الزعفران معالجة يف باملران أهله اختص بلد من وناهيك متبدل
بالعبري أهلها ثياب النافع، للغلل الناقع املتدافع الجدول مدينتها يتخلل الجريان من
الفحص ولها تتفرج املتعددة أنهارها شط يف وولدانها وتتربج تتجىل وحورها تتأرج

القائل: در وهلل رعيًا وال ريًا به السائمة تعدم وال سعيًا الطرف فيه يسافر الذي

وي��اس��ي��ن ط��ه اس��م��ه��ا ف��ي إذ ب��ه��ا ن��ف��س��ي ع��ودت ب��ل��دة ف��ي
وال��دي��ن ال��ع��ل��م م��ن��ه ي��ؤخ��ذ ع��ال��م إل��ى ال��در أل��ج��أن��ي

اإلقامة عند تسجد فأسوارها االعتناء، صحبه وإن البناء، تفضح تربتها أن إال
شديد فيها والعدو قاصفة، ورعودها عاصفة، ورياحها تلقامة، كسارها ال وخندقها
املكروه لتوقع وعزيزها قليل، وحدها الشكاة، دائم وساكنها الحركات، معمل الفتكات،
ثغور من ثغًرا كانت الخطيب ابن وصفها يوم ألنها األخرية الجمل هذه قال ا.ه. ذليل
وال سنوات بأربع غرناطة فتحهما قبل ١٤٨٩ سنة وإيزابال فرديناند وفتحها غرناطة.
املسجد مكان يف هي مكسيمو صان وكنيستها معروضة بها فتحها التي املدافع تزال
إىل منها يمر الحديدي والخط ماثلة الحكومة دار العربي القرص آثار تزال وال الجامع
املسمى العميق الوادي إىل ينزل ال حتى ويدور وجبلكون بسطة شارات بني آش وادي

.Gor بالغور
.Tixcar األسبانيول له يقول (415)

الجيم قلب يف عادتهم عىل خيان لجيان يقولون واألسبانيول ذكرها، سريد (416)
خاء.

.Cour (417)
.Guadabellon (418)

كلها. املدن هذه ذكر وسيأتي Baeza يكتبونها واألسبانيول (419)
الصلب. الغليظ للرتاب كدية يقولون العرب (420)

ساقطة. اآلن لكنها األيبرييني زمن من قديمة بلدة Ubeda (421)
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يكون أن إال عرفناه نحن وال الشوذري؟ الخالط هو ما دوزي يعرف لم (422)
فاشتهر يتقنونه البلد هذه أهل ويكون وزبيب تمر من رشاب وهو الخليط عن محرًفا

بهم.
.Toyo (423)

إىل بياسة من يمتد الحديدي والخط Quesada «كيساده» باألسبانيويل (424)
قيشاطة. إىل شوذر إىل أبدة

التاريخ. باب يف خربه سيأتي (425)
.Darro «دّرو» له يقولون األسبانيول (426)

.Xenil (427)
جميل وموقعها فرنسيسكو بسان ويسمونها لوجه يقولون: األسبانيول (428)
أيام يف اآلن هي مما أعمر وكانت شنيل نهر من الجنوبية الضفة عىل جبل سفح يف
وإيزابال فرديناند استوىل وقد غرناطة. مفتاحا هما والحمة لوشة أن يقال وكان العرب
آثار بقايا لوشة يف تزال وال ١٤٨٨ سنة وذلك اإلنجليز من جيش بمساعدة لوشة عىل

العرب.
وليس Gibral- Faro مالقة حصن عليها التي لألكمة يقولون األسبانيول (429)
يزال ال ورأيته الحصن هذا إىل صعدت وقد معدودة، أمتار مسافة إال البحر وبني بينه

العرب. أيام كان ما عىل
الشاعر: قال (430)

ت��ي��ن��ه��ا ي��ا أج��ل��ك م��ن ال��س��ف��ن ت��ي��ن��ه��ا ي��ا ح��ي��ـ��ي��ـ��ت م��ال��ق��ة
ن��ه��ى! ح��ي��ات��ي ع��ن ل��ط��ب��ي��ب��ي م��ا ع��ل��ت��ي ف��ي ع��ن��ه ط��ب��ي��ب��ي ن��ه��ى

هذه قطعنا وقد الخرضاء والجزيرة مالقة بني الطريق عىل Marbellaهي (431)
الجزيرة. إىل مالقة من ساعات ست بقينا أننا أتذكره والذي الكهربائية بالسيارة الطريق

.Barbxter أو Bobastro األسبانيول لها يقول (432)
االختبار» «معيار يف جاءت وهكذا أرجدونة أي بالجيم العرب يكتبها وقد (433)
وقومها جدار، إال منه يبق لم وطلل دار، رش فقال: مًرا هجًوا هجاها الذي الخطيب البن

الخ. … البرش مسالخ يف تيوس وشيوخها وأرش، بطر ذوو
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بلدة وهي املوقع بديعة توركالس شارات سفح يف بلدة Ontequera (434)
اليوم يسمى برج وفيها قديم عربي حصن رأسها ويف ألًفا ٢٣ السكان من فيها زراعية
سلطان الزغل هللا عبد أبو فيها هزم التي الواقعة كانت البلدة هذه وبقرب بلوطة

.١٤٨٣ سنة وذلك وأغيالر سيفونتس بقيادة إسبانيوليًا جيًشا غرناطة
.Isnajar هكذا: االسم هذا يكتبون األسبانيول (435)

يقولون كانوا والعرب Epagnumm إيباغنوم القديم يف البلدة هذه اسم (436)
.Priego لها يقولون اليوم واألسبانيول باغه لها

.Alkaudette أيًضا ويقولون Alcabdzac باألسبانيويل (437)
الذي «غراردية» بوادي مر بالسيارة غرناطة إىل جيان من املسافر جاء إذا (438)
هناك حيث األنوار بشارات ثم «اليسانة» بشارات يمر أنه ثم الرشقي الجنوب إىل هو
مرج إىل ينتهي حتى البرية بشارات يمر ثم شلري الثلج جبل جهة من جميل منظر
بلدة إىل وينتهي بجيان الخاصة الزيتون بغياض فيمر الحديدي الخط وأما غرناطة
(ويقال «الكوديت» لها يقال بلدة إىل ثم «مرتوس» إىل يصل ثم جيميتو الدون لها يقال
«لك» إىل يصل ثم Guadajoz الجوز وادي يسقيها التي بالناحية يمر ثم النبذاق) لها
فهي Baena بيانة وأما الشمال إىل قرية Luque هي فلك Baena — Luque و«بيانة»
Cabra «قربة» ببلدة الخط يمر هناك ومن ألًفا. ١٥ سكانها بلدة وهي الجنوب إىل
جميل موقعها نسمة ألف ١١ وسكانها Igabrum «إيغابروم» القديم يف اسمها وأصل
فيصل وشاراتها قربة نهر الخط يقطع ثم قربة. شارات من الشمايل الصبب عىل وهي

ألًفا. ٢١ سكانها بلدة اليوم وهي Lucena اليسانة إىل
واليسانة. بيانة مع «قربة» ذكر تقدم (439)
نفسها. الصفحة هذه يف ذكرها تقدم (440)

.Aguilar De La Frontera وهو (441)
.Monturqne الحصن لهذا األسبانيول يقول (442)

.Santa Ella (443)
إىل قرطبة من يخرج الحديدي والخط Eciga أسيجه يقولون األسبانيول (444)
التي أستجة إىل ثم «كرلوطة» إىل ثم القرص» «وادي إىل ثم Guadajoz الجوز وادي
وكان Astigi أستيجي لها يقولون الرومان وكان قرطبة من مرتًا كيلو ٥٦ عىل هي
نسمة ألف ٢٢ سكانها صناعية بلدة فهي اآلن وأما الرومانيني زمان يف عظمة لها
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هو وهذا الصيف يف شديد وحرها العربية املدن كشوارع ضيقة تزال ال وشوارعها
بلدة منها مقربة وعىل عظيم خصب فعىل ضواحيها وأما شوارعها. ضيق يف السبب
إىل يصل قطربة من مرت كيلو مائة عىل الحديدي الخط إن ثم «لويزيانة» لها يقال
أسوار وحولها عال محل عىل مبنية جًدا قديمة بلدة وهي Marchena «مرشانة» مدينة
الرحل لها يقال بلدة وبعدها Paradas «بردي» لها يقال بلدة مرتات كيلو ١٠٨ وعىل
ياره» «وادي عىل وهي «مورور» إىل الخط يصل مرتًا كيلو ١٢٨ مسافة وعىل Arahal
أتريرة إىل الخط يصل ثم للمرمر. ومقاطع عربي حصن مورور شارات بقرب ويوجد
الكبري الوادي بإزاء Guadaira ياره وادي يقطع أتريرة إىل أشبيلية من إنه ثم Utrera
فبلدة أتريرة وأما «كورية» ببلدة ثم Aznalfarache الفرح حصن له يقال بمكان فيمر
الوادي سهول يف الخط يذهب أتريرة ومن أغنام. ورعاة زراع أهلها نسمة ألف ١٥ فيها
«لربيجة» األسبانيول عند لها يقال ببلدة ثم «قنطرلة» لها يقال ببلدة فيمر الكبري
جامع. أصلها كنيسة ولها نسمة ألف ١١ وأهلها «نربيشة» لها يقولون العرب وكان
يقول قديم عربي حصن أثار فريى Elcurvo الكرفو له يقال بمكان املسافر يمر ومنها
واألسبانيول «رشيش» إىل يصل هناك ومن Melgarejo «ملغاريجو» األسبانيول له
عىل الكالم وسيأتي خاءًا والشني الجيم يقلبون ألنهم وذلك Jerez خريس يسمونها

مكانه. يف رشيش
بالقطار قرطبة من املسافر يخرج Ossuna أوسينا األسبانيول عند (445)
ويخرتق مرت ٢٠٠ طوله الكبري الوادي فوق جرس عىل فيمر مالقة إىل القاصد الحديدي
يمر مرتًا كيلو ٥٠ مسافة وبعد الجوز وادي يسقيها التي Campina «كامبينا» ناحية
مدينة إىل يتقدم ثم Montemayor ميور» «منت ببلدة ثم Momtilla «ممتيلة» ببلدة
إحداهما اسم بحريتني عىل يمر ثم بالي حصن هو عربي حصن وفيها Agiler «أغيالر»
كيلو ٧٦ مسافة وعىل قديم عربي حصن منهما وبالقرب «رينكون» واألخرى «زونار»
ملتقى وفيها Roda الروضة بلدة مرت كيلو ١٠٠ مسافة وعىل شنيل» «بنت بلدة مرتًا
النواحي هذه وكل قادس. — أشبيلية وخط مالقة — غرناطة خط الحديديني الخطني
أشونة إىل ثم مرشانة إىل الحديدي الخط يذهب الروضة ومن الزيتون بشجر مآلى

الرومانية. املدن حقوق قيرص أعطاها قديمة رومانية بلدة وهي
«غرغرية». حوقل ابن لها يقول التي هذه (446)
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رشح يف العروس تاج يف الزيدي قال كندة من بطن ككتف الصدف (447)
كراهة محركة صديف هو قلت إليهم نسبت وإذا موت حرض إىل اليوم ينسبون القاموس:

وأنشد: دريد ابن قاله النسب ياء قبل الكرسة

ت��ع��ت��رف أو م��ث��ل��ه ول��ت��م��ي��م ل��ل��ص��دف وي��وم ل��ه��م��دان ي��وم

شمس عبد بن جشم بن معاوية بن قيس بن عمرو بن صدف هو غريه: وقال
بن الهميسع بن أيمن بن زهري بن عريب بن قطن بن حيدان بن الغوث بن وائل بن
بها واختطوا بمرص نزلوا وقد وغريهم الصحابة من خلق إليه وينسب سبأ. ابن حمري
أناس نزلها األندلس يف القرية وهذه ا.هـ. وغريه الصديف األعىل عبد بن يونس ومنهم

الصدف. لها فقيل بهم وعمرت الصدف من
.Siete Filla لها: يقولون األسبانيول (448)
نحن. عرفناها وال دوزي يعرفها لم (449)

.Hornachuelos لفرنجلوش يقولون األسبانيول (450)
.Chouchabil (451)

.Mratalla األسبان عند اسمه الحصن هذا (452)
اآللة وهي العرب لغة من أخذوا فيما السانية لفظة أخذوا األسبانيول (453)
البرئ من عليها يستقى الناقة أيًضا والسانية أدواته مع الغرب وأصلها للماء الرافعة
السانية: يكتبون واألسبانيول فتحته. الباب سنوت أيًضا ويقال ارتفع سنا فعل من

.Acéna
.Constantine De Fer الحديد قسنطينة (454)

.Firriche (455)
.Gibralèone (456)

.Nacih (457)
أسبانية» كتابه«وصف يف Laborde البورد عن نقًال دوزي يقول (458)
٦٢٠ هو الحارضة حالته يف قرطبة مسجد طول إن :Description De L’Espagne
وكان املسجد. هذا عن كالمه يف Mandoz ماندوس قرر وهكذا قدًما ٤٤٠ وعرضه قدًما
شاك البارون قال كما غري ال سارية ٨٥٠ فهي اآلن أما سارية ١٤٠٠ العرب أيام فيه
املوكلني من وهو قرطبة يف دلييل كان الذي هرناندز املهندس أخربني قلت: Schack
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القلم وأخذ مرتًا ١٢٥ عرضه وأن مرتًا ١٧٥ هو املسجد طول أن األعظم بالجامع
اليف أما مصيل، ألف لثمانني يتسعان والصحن املسقف أن فوجد بالرتبيع ذلك وحسب
إن: فقال العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية صاحب اإلفرنيس املسترشق بروفنسال
قرطبة عىل الكالم أثناء سيأتي فيما وسنذكر ١٣٠ وعرضه مرتًا ١٨٠ هو املسجد طول

املسجد. بهذا يتعلق ما كل
نقل وقد هذا والثبات الصالبة يف األمثال مرضب الطرطويش الصنوبر (459)
ذكر حني املؤرخني بعض وقال فقال: ملخًصا هنا اإلدرييس كالم النفح يف املقري
عظيمة مدينة وهي اإلسالمية، الخالفة ودار األندلس بالد قاعدة هي ملخصه: ما قرطبة
الهمم وعلو واملراكب واملالبس واملشارب املآكل حسن يف البالد ورساة البالد أعيان وأهلها
تقسيمها يف وهي الحروب، وأنجاد الغزاة وأجالد الفضالء، وسادات العلماء، أعالم وبها
مدينة وكل حاجز، عظيم سور واملدينة املدينة وبني بعًضا، بعضها يتلو مدن خمس
وطول والصناعات، واألسواق الحمامات من ألهلها يكفي ما وفيها بنفسها، مستقلة
مدينتها ويف عليها، مطل جبل سفح وهي واحد، ميل عرض يف أميال ثالثة قرطبة
مائة وطوله مثله، األرض معمور يف ليس الذي والجامع القنطرة الوسطى وهي الثالثة
عرش وثالثة مائة وفيه سارية، ألف الكبار السواري من وفيه ثمانني، عرض يف ذراع
عىل أحد يقدر ال ما والرقوم النقوش من وفيه مصباح. ألف تحمل أكربها للوقود، ثريا
عمد، عىل قائمة قّيس سبع املحراب فرجة وعىل العقول، تدهش صناعات وبقبلته وصفه،
عضادتي ويف وضعها. حسن يف واملسلمون الروم تحري قد القامة، فوق قوس كل طول
لنفاستهما، قيمة، لهما ليس الزورديان. واثنان أخرضان، اثنان أعمدة أربعة املحراب
ساج وخشبه صنعته، حسن يف مثله وال منه أنفس األرض معمور عىل ليس منرب وبه
سبع يف ونقشه عمله أحكم أنه أمية بني تاريخ يف ويذكر قاقيل، وعود وبقم وآبنوس
محمدي، مثقال نصف يوم كل يف صانع لكل صناع، ثمانية فيه يعمل وكان سنني،
الجامع ويف مثقاًال. وخمسون مثقال آالف عرشة غري ال املنرب عىل رصف ما جملة فكان
يقال مصحف الجامع وبهذا وقوده، ألجل والفضة الذهب آنية من مآلن كبري حاصل
عجيبًا تخريًما مخرمة األندليس، بالنحاس مصفحات بابًا عرشون وللجامع عثماني، إنه
وبه والحكمة، الصنعة نهاية يف حلقة باب كل ويف ويبهرهم، البرش يعجز بديًعا،
أنواع من وفيها بالرشايش، املعروف باملكي ذراع مائة ارتفاعها التي العجيبة الصومعة
حمر أعمدة ثالثة الجامع وبهذا ونعته. وصفه عن الواصف يعجز ما الدقيقة الصنائع
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وعىل الكهف، وأهل موىس عصا صورة اآلخر وعىل محمد، اسم الواحد عىل مكتوب
ربانية. خلقة والجميع نوح، غراب صورة الثالث

الدنيا قناطر فاقت املرأى، عجيبة الصنعة، بديعة فهي بقرطبة التي القنطرة وأما
كل وبني شربًا، خمسون منها قوس كل سعة قوًسا عرش سبعة قسيها وعدة حسنًا.
نحيط أن من وأعظم املحاسن، أفضل قرطبة فمحاسن وبالجملة شربًا. قوسني.خمسون
زائدة فائدة من يخلو فال قدمته ما مع بعضه تكرر وإن وهو ملخًصا انتهى وصًفا بها

املوفق. وهللا
الذراع هذا بأن الجواب ويمكن مر، ملا مخالف وعرضه املسجد طول يف ذكره وما
إال السواري، عدد يف ذكره وكذلك الصومعة، أمر يف هو إليه أشار كما ذلك، من أكرب
للكبار هو إنما هنا ذكره الذي العدد وهذا والكبار، الصغار باعتبار تقدم ما يقال: أن
أن مع تقدم، ما عدها يف خالف فقد الثريات وأما أعلم. تعاىل وهللا به رصح كما فقط
اختلفت وإن مواضعه من النقل جلينا ونحن األندلس، مؤرخي ثقات قول هو املتقدم
الرشيف جغرافية طالع وكان التلخيص، هذا قرأ من أي قلت: انتهى. ومضموناته طرقه
رصح كما ملخًصا ولكن عنه نقله إنما املقري، نقله الذي النقل هذا أن يعلم اإلدرييس،
الذي الكتاب باسم والترصيح النقل هذا نسبة املقري تحامي سبب نعلم ولم بذلك. هو
اخرتاقه يف املشتاق «نزهة عن ملخص الكالم أن للعيان فظاهر حال كل وعىل عنه. نقل
يف إما النسخ، يف غلًطا هناك أن األوىل: مالحظات: بعض من هنا بد ال أنه غري اآلفاق»
ذراع مائة طوله األعظم الجامع أن مثل نفسه، الطيب نفح كتاب يف أو اإلدرييس كتاب
يقل لم أوكسفورد ونسخة باريز نسخة يف كما اإلدرييس أن والحال ثمانني، عرض يف
غري والذراع الباع بني والفرق باًعا. ثمانني يف مرسلة باع مائة قال وإنما ذراع، مائة
ألن ثمانني، يف ذراع مائة هو الجامع أن اإلدرييس قول يستحيل وأنه أحد. عىل خاٍف
فال سمع، من ال رأى من وصف األعظم املسجد ووصف بنفسه، قرطبة عرف اإلدرييس
الذراع هذا يكون أن يمكن بأنه املقري أشار ولقد كهذا. فظيع خطأ يف يقع أن يمكن
ذكروا ممن املؤرخني، من غريه بموجبه حسب الذي الذراع من أكرب اإلدرييس ذكره الذي
إىل الغرب من وعرضه ذراًعا وثالثون ثالثمائة الجوف إىل القبلة من الجامع طول أن
البون فيبقى الذراع ذلك عىل يزيد الذراع هذا كان فمهما ذراًعا، وخمسون مائتان الرشق
ثمانني. يف ذراع مائة ال ثمانني، يف باع مائة قال إنما اإلدرييس أن والصحيح شاسًعا،
عرشة وثالث مائة يقول فاإلدرييس الثريات، عدد اختالف يف هي الثانية: واملالحظة
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وثمانون مائتان أنها قال الذي مثًال الفريض ابن مثل غريه، قاله ملا مخالف وهو ثريا،
وعرشون وأربع مائتان أنها فقال بشكوال ابن عن نقل الذي سعيد ابن ومثل ثريا،
الوقت، بحسب وينقص يزيد مما هي الثريات فإن بيشء هنا االختالف وليس ثريا.
هذا وتأويل محسوس. ثابت يشء هي التي املساحة قبيل من وليست منقولة آنية ألنها
من أكثر األعظم الجامع يف يكن لم قرطبة مدينة اإلدرييس عرف يوم أنه هو الفرق
الحوادث منها انتقصت قد لعهده قرطبة كون ذكر نفسه اإلدرييس فإن ثريا، ١١٣
يشء وبكل بأهلها لحق الذي النقص أن جرم فال اليسري، إىل أهلها ونزح الفتن، بتوايل
سقط كما كانت مما النصف إىل عددها فسقط جامعها، ثريات إىل وصل قد يخصها
بني املسجد يف يترصف كان أنه الفريض ابن كالم يف ورد فقد الجامع يف الخدمة عدد
وروى شخًصا. وخمسون وتسعة مائة وموقدين وسدنة ومؤذنني وأمناء ومقرئني أئمة
أن فيظهر شخًصا ستني غري يذكر ال اإلدرييس أن والحال ثالثمائة، كانوا أنهم غريه

قرطبة. يف العمران تقلص بعد أي زمانه، يف كان الذي هو العدد هذا
نسخة ففي اختالفها، أو النسخ يف كلمات سقوط جهة من هي الثالثة: واملالحظة
نسختي ويف صناع. ثمانية املنرب يف يعمل كان إنه اإلدرييس عن نقًال يقول الطيب نفح
كبري حاصل الجامع ويف يقول: الطيب نفح نسخة ويف ستة، يقول وأكسفورد باريز
عىل يزيد وأكسفورد باريز نسختي ويف وقوده. ألجل والفضة الذهب آنية من مآلن
مائة ارتفاعها الصومعة أن يذكر الطيب نفح نسخة ويف املسك. لفظة والفضة الذهب
الرشايش يذكر املذكورتني النسختني يف أنه والحال بالرشايش. املعروف باملكي ذراع
الجامع يف إن يقول: الطيب نفح نسخة يف أنه هي الرابعة: واملالحظة املكي. بدون
الكهف، وأهل موىس عصا صورة اآلخر وعىل محمد اسم الواحد عىل حمر، أعمدة ثالثة
املطبوعة عنها نقلنا التي النسخة يف يوجد ال وهذا نوح. غراب صورة الثالث وعىل
وال مكروه، التصوير ألن غريب، كله والخرب وأكسفورد، باريز لنسختي وفًقا ليدن يف
من النسخ بني ما عىل االستدالل ألجل املالحظات هذه أوردنا وقد املساجد. يف سيما
أن بعد إال بخرب يجزم أن له يجوز وال حذر، عىل النسخ من الراوي فليكن االختالفات
عليه أجمع الذي املتواتر عىل فيعتمد بأجمعها بينها ويقابل دقيًقا، نخًال رواياته ينخل

املحسوس. طابق ما عىل وباألخص الجمهور لدى باألقل ترجح الذي أو الرواة
أشبار. ثالثة وهو املكي الذراع أنه يقال الرشايش الذراع (460)

«العمد عن وقال املرصية باألحجار القبطية» «األحجار دوزي ترجم قد (461)
«الخاشنة» استعمال يرد لم نقول: ونحن «الخاشنة» وأصلها مصحفة لعلها الجاشية»
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بالشني ال املهملة بالسني اللفظة هذه تكون أن األقرب وترى «الخشنة» يقولون وإنما
الصلبة. أي «الجاسية» وأنها املعجمة

القصيدة يف بقويل أرشت وإليها اآلن إىل قائمة املطاحن جدران تزال ال (462)
قرطبة. زرت يوم نظمتها التي

ت��ت��غ��ي��ر ل��م أم��س ت��رك��وه��ا ك��أن ت��زل ل��م ال��ش��ه��ي��رة ال��ط��واح��ي��ن وت��ل��ك

ومنها:

ال��ت��ص��ور ف��وق ف��وق م��ن ب��ق��رط��ب��ة ال��ذي ال��ج��ام��ع ال��م��س��ج��د رأي��ت ول��م��ا
ف��اه��م��ري دورك ال��ي��وم ل��ع��ي��ن��ي وق��ل��ت ن��واج��ذي ب��ك��ل ك��ف��ي ع��ل��ى ع��ض��ض��ت

محلها. يف كلها وسنذكرها
.Arlech (463)

.Castillo Del Bacar البقر لدار األسبان يقول (464)
إىل مجريط من الحديدي الخط أن بديكر دليل يف جاء Bedroches (465)
Guadarrama الرمل وادي جبال وراءه وتكون Getafe «غيتاف» بقرية يمر بطليوس
طليطلة. — كستيليجو خط يتشعب ومنها Algodor «القدور» بلدة إىل الخط يصل ثم
ببلدة يمر ثم يانة ووادي تاجة وادي بني الفاصلة طليطلة جبال شعاب الخط يجتاز ثم
Mascaraque «ماسكاراك» ببلدة ثم عربي، حصن وفيها Almonacid «املوناسيد»
ثم مجريط من مرتًا كيلو ٩١ عىل وهي حصن بقايا وفيها Mara «مورة» ببلدة ثم
ثم Manzanéque «منسنيق» ببلدة ثم كبري حصن أيًضا وفيها Orgaz «أورغاز» ببلدة
ثم Urda «أورده» ببلدة ثم Guadalerza األرزة» «وادي يمينه وعن Ybenes «ايبانش»
الشهرية وهذه Alarcos «األرك» بلدة بقربها التي Giudad Real ريال بلدة إىل يصل
١١٩٥ سنة قشتالة صاحب الثامن األذفنش عىل املوحدون فيها انترص التي بالوقعة
«املدور» اسمها ببلدة ثم Puertellano «برتالنو» ببلدة ثم رباح قلعة بأرض يمر ثم
San Quintin كنتني» «صان ببلدة ثم قرطبة) عمل من هو الذي املدور حصن (غري
٢٧١ بعد يصل ثم الكذية وادي له يقال مشتى بقرب Valdepénas نيباش» «ببلد ثم
أغنى من معدن وفيها عربي حصن وفيها Almaden املعدن إىل مجريط من مرتًا كيلو
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و«بطروس» Chillon «شيليون» بني الخط يمر هناك ومن العالم يف الزئبق معادن
ببلدة فيمر قرطبة عمل يف ويدخل Guadalmez امليس» «وادي اسمه بواد Pedroches
الخط من يتشعب حيث Almorchon «املورشون» ببلدة ثم Belalcasar قرص» «بالل
وعىل Medellin «مدلني» إىل يصل مرتات كيلو ٤٠٨ مسافة وعىل قرطبة. إىل شعبة
نسبه الذي البلوط إن دوزي: قال ثم محصًال. ا.هـ. ماردة إىل يصل مرتًا كيلو ٤٥١
بطره بأن ذلك عىل واستدل املعهود البلوط ال الكستنا أنه يرتجح بطروس إىل اإلدرييس

بطروش. الكستنا يسمى القلعي
.Ghafic لغافق األسبان يقول (466)

ويتحامون أرضهم «ينافرون يقول: دوزي عنها ترجم التي النسخة يف (467)
أرضهم» «يناحرون تكون أن واألقرب أرضهم» «ينافرون لجملة هنا معنى وال عنهم»
لهم. التعرض يتجنبون تراهم بأسهم لشدة ولكنهم أرضهم نحر يف ساكنون هم أي

العرب أن نعلم وإنما له اهتدينا نحن وال دوزي يعرفه لم عافور جبل (468)
عاثور. يف وقع ومثله وعفار رش يف أي عافور يف وقع تقول:

.Calatrava (469)
االسم بهذا نهر هناك إذ «بنبذر» عن مصحف «بنذر» أن دوزي يظن (470)

.Benbezar
االسم. حقيقة عرفنا وال نعلمه لم (471)
.Alenje األسبان له يقول الذي هو (472)

أسبانية. عن كتابه إىل هذا اإلدرييس كالم بروفنسال اليف نقل (473)
استلطفتها ما ولشدة فيها، وجولت يوًما عرشين ميورقة بجزيرة أقمت (474)
أسماء وجمعت باألسبانيويل، تاريخها من كتبًا واقتنيت كثرية، معلومات عنها أخذت
بتاريخ أفردها أن وعزمت وأسبانيول، عرب من أهلها من نبغوا الذين واألدباء العلماء
محاسن يف املورقة والغصون املعرقة «األصول واسميه ويابسة مينورقة وشقيقتها هي

هللا. شاء إن املوسوعة هذه من جزءًا يكون ولعله ميورقة» جزيرة
إنه قيل العرب لغة يف الصحاح كتابه ألف فلما فارسيًا كان الجوهري إن (475)
املثال. قبيل من الجملة هذه أنا فجعلت األعجمي. الرجل هذا عن لغتكم خذوا لهم: قال
يف اإلسالم فقيد األكرب األستاذ وكان املنار بمطبعة الثانية طبعته هذا كتابي طبعت وملا
الغرية أخذته الطبع تصحيح املتويل هو هللا رحمه رضا رشيد محمد السيد العام هذا
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الجوهري عن لغتهم العرب أخذ يعني ييل: ما الحاشية يف عليها فعلق هذه جملتي من
أحد الصحاح وكتابه ودينًا وأدبًا لغًة العرب من صار ولكنه النسب. أعجمي وهو
يوجد ال يشء فيه وليس عنه تغني معاجم وبعده قبله العرب ألف وقد اللغة معاجم
املثال يكون وأن قيلت قد الجملة تلك تكون أن من يمنع ال وهذا قلت ا.هـ. غريه. يف

للحال. مطابًقا
واالستقراء البحث بعد الضالة هذه أجد لم ولكني ذلك أظن يومئذ كنت (476)
بن محمد وكتاب نرص» بني دولة انقضاء يف العرص «أخبار وجداني من كان ما إال
بخمس األخري الجالء بعد أي وألف وخمسني اثنني عام املتوىف األندليس الرفيع عبد
يف جندار أبو محمد هللا عبد أبو الشيخ عنه نقله فصل عىل منه اطلعت سنة وثالثني

عياض». القايض أخبار يف الرياض «أزهار من وشيأ الفتح» رباط «تاريخ كتابه
يف Lévi-Provençal بروفنسال» «اليف املسترشق فقول حال كل وعىل
الوثيقة هو الطيب نفح إن L’Encyclopédie De Lislam اإلسالمية اإلنسيكلوبيدية
بصحيح. ليس أسبانية من النهائي العرب خروج حادثة عن أيدينا يف التي الوحيدة

باألساطري. أشبه هي التي الروايات من هذه (477)
الصحة. غاية يف هو بل قبله كالذي ليس القول هذا (478)

أسأل كنت فنادقها أحسن الحمراء فندق يف نازًال غرناطة يف كنت عندما (479)
إىل جئت يوم: ذات له فقلت األدباء من وكان الفندق ذلك دليل والبقاع األماكن عن
وأرشق وجوًها أوضأ منها الشمايل الصقع سكان أن أظن فكنت فرنسا جهة من أسبانية
الجنوب إىل تقدمت كلما كنت أني إذ بالعكس األمر فرأيت الجنوب سكان من جماًال
يعلمه صحيح هذا فوًرا: فأجابني أظهر. والنعمة أرشق والقدود أحسن الوجوه. أرى

عرب. الجنوب يف نحن ألننا وذلك أحد كل
القطر أن املعلوم ومن واحد خٍط عىل وأنهما للشام موازية أنها يريد (480)

االعتدال. مثال الجغرافية يف هو الشامي
آثار إىل بالقياس تذكر ال لكنها تنكر، ال آثار أسبانية يف لليونانيني (481)
أكثر حمل البكري عبيد أبا أن لنا يلوح والذي والرومان والقرطاجنيني الفينيقيني
بينهم خلط أنه أو خطأ، وهذا اليونانيني، تأثري عىل اآلثار من القديمة أسبانية يف ما
السواحل إىل جاءوا اليونانيني أن والحقيقة والرومان. والقرطاجنيني الفينيقيني وبني
سنة بني وقع السواحل لهذه انتجاعهم أن ويظن املتوسط، البحر جهة من األسبانية
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املتوسط، البحر سواحل يف تبسطهم ينحرص ولم املسيح، ميالد قبل ٥٧٠ وسنة ٦٣٠
كانت ما فأكثر هذا ومع وقنتربية، غاليسية سواحل عىل وامتدوا الزقاق، بحر اخرتقوا بل
بلنسية إىل كتلونية سواحل اليوم هي التي الرشقية السواحل يف هو مستعمرات لهم
كانوا ومنها وتوابعها، Ampurias أمبورياس هذه مستعمراتهم يسمون وكانوا ودانية.
إنما اآلثار من عنهم بقي ما وأكثر األيبرييني، مع التجارة ألجل الداخل إىل يتقدمون
ومن امللون، الفخار ومن الزجاج، آنية من وهي وروزاس، أمبورياس خرابات يف وجد
ووجدت برشلونة، متحف يف املحفوظ اسكوالب تمثال مثل التماثيل، بعض ومن الحيل،
وروزاس أمبورياس يف مرضوبة مسكوكات ووجدت الفسيفساء، من قطع بعض أيًضا
يف لليونانيني وكان السكة، رضب فيها وقع التي اإلسبانية املدن أول أنهما يظهر اللتني
يف آسيا معبودات من هي التي Diane ديانة لآللهة معابد ودانية وروزاس أمبورياس

األصل.
الناظر تدهش هذا يومنا إىل الباقية طركونة يف العظيمة اآلثار أثر الذي إن (482)
فبنى املسيح، قبل ٢٦ سنة بها أقام الذي الروماني أغسطوس هو إنما الخاطر، وتذهل
عنها يقرص وأبنية أخرى هياكل فيها وكانت رومة، اآللهة لعبادة العظيم الهيكل فيها
وسكن الرومانيني، إىل آلت ثم الفينيقيون، عليها استوىل كان فقد قادس وأما الوصف.
عند املشهور قادس وهيكل مذكورة. آثاًرا فيها الجميع وترك اليونانيني، من أناس بها

الفينيقيني. آثار من هو قادس بصنم العرب
فهي برشلونة وأما األيربية الجزيرة يف داخلة فغري Narbonne أربونة أما (483)

الجزيرة. يف داخل هو الربانس جبال جنوبي هو ما كل ألن فيها داخلة
منهما الشمال إىل هي بل وبرشلونة طركونة بني ليست الربتات لجبال كال (484)

الكبرية. واألرض األندلس بني الحاجز وهي
.Santiago (485)

.Grande–Bretagne (486)
عن جغرافية وال تاريخية كتابات يرتكوا لم األصليني أسبانيا سكان إن (487)
أسبانية يف التاريخ علماء أحد Ballester بالسرت رافائيل األستاذ به يرصح كما بالدهم،
مراًرا، طبعه أعيد ثم ،١٩١٧ سنة كتابه ونرش اململكة، لتلك تاريخ أحسن ألف الذي
مهم، معنى معه يفوت ال واختصار وتمحيص، تحقيق من فيه بما عليه، الناس إلقبال
من ورد ما جميع إن يقول: الذي فهو علمية. بطريقة يثبت لم ما يف الخوض واجتناب
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معلومات أيًضا وهي واليونان، الرومان كتب يف جاء إنما أسبانية عن القديمة املعلومات
فيه ورد كتاب أقدم إن قال ثم إليها. يركن وثائق إىل مستنًدا ليس ما ومنها ناقصة،
شعر ديوان وهو هومريوس، إىل املنسوب Odyssée األوديسه كتاب هو أسبانية ذكر
خصيبة بقعة وأنها Sicania «سيكانيه» اسم تحت أسبانية ذكر فيه جاء وقد شهري،
أسبانية، جنوبي يعرفون اليونان كان املسيح قبل الخامسة املائة ويف املغرب. أقىص يف
من الرشقي القسم أيًضا ويعرفون Tarteside تارتسيد ببالد القطر ذلك ويسمون
سائر بعد فيما االسم هذا شمل وقد أبره، نهر إىل نسبة «أيبريية» له ويقولون أسبانية،
شعريًا اسًما كان أنه فيظهر Hespéria «اسبريية» اسم أما األيبريية. الجزيرة شبه
بدئ ذي بادئ اليونان جغرافيو يكن ولم الغربية. األقاليم جميع عىل اليونان أطلقه
مساواة عىل هي إنما أسبانية أن يظنون وكانوا ،Gascogne غشقونية خليج يعرفون
سائح فجاء املسيح، قبل الرابع القرن إىل كذلك األمر وبقي فرنسا. جنوبي أي غالية،
أسبانية يجعل بحًرا الغرب إىل أسبانية شمايل يف أن عىل فاطلع Pythéas بيتياس اسمه

جزيرة. شبه عن عبارة
عرف ما وأول األيبريية. الجزيرة شبه ألسبانية يقال صار الوقت ذلك ومن
إىل البريانس جبال من أي والرشقية، الجنوبية السواحل هو أسبانية من األقدمون
تنتهي عندهم فكانت الجنوبية السواحل وأما طارق، جبل بوغاز هي التي هرقل أعمدة
أورتغال برأس ينتهي كان الشمايل الساحل أن كما Saint-Vincent فنسان سان برأس
صحيًحا، تصوًرا الجنوب جهة من أسبانية سواحل يتصورون األولون فكان Ortegal
أسبانية أواسط فأما الواقع. يف هي مما أقرص تخيلهم يف فكانت الغرب جهة من أما
أسبانية بني إن بالسرت: رافائيل املؤرخ قال املسيح. قبل الثانية املائة يف إال تعرف فلم
ألسبانية وصف أحسن إن أيًضا وقال الجغرافية، الجهة من عظيًما تشابًها وأفريقية
قبل وجد الذي اليوناني الجغرايف سرتابون كتاب يف جاء ما هو األقدمون تركه مما

واحد. بقرن املسيح
أوله. يكرس وقد األيدي به يغسل الذي الحمض هو أوله بضم (488)

املتوسط. البحر تقابل نربونة فإن الناسخ من سهو (489)
عليه الكالم تقدم كما الجوف للشمال يقولون واألندلسيون املغاربة (490)

إليه. وسنعود
.Agredas األسبانيول له يقول الذي املكان أنه أظن (491)
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.Ebro (492)
. Santa Maria (493)

بني يفصل الذي البحر وهو Tyrrhenienne هكذا باألفرنسية يكتب (494)
وصقلية. ورسدانية وقورسقة إيطالية

وأننا بالجوف، الشمال تسمية عىل اصطلحوا املغاربة إخواننا أن لنا تقدم (495)
أن عىل يدل ما اللغة كتب يف ليس ألنه التسمية، هذه وجه نعلم حتى كثريًا بحثنا
داخل وهو األرض، من املطمنئ هو اللغة يف الجوف بل الشمال، به يعني الجوف
يشء. يف والجوف الشمال بني مناسبة وال داخله. البيت ومن بطنه، اإلنسان فمن اليشء:
الجوف، بغري عنه معربًا الشمال معنى تجد األندلس كتب جميع يف تكاد فال هذا ومع
توجيه يف الرأي وأصالة اللغة، يف االطالع بسعة املعروفني إخواننا نسأل أن حدانا مما
رؤوس من الفايس عالل فالسيد االصطالح، هذا وجه من يرونه وعما األلفاظ، معاني
أن فكما مكة شمايل يف واقعة بالد الجوف أن عليه، الكالم تقدم كما رأى املغرب، أدباء
أهل إىل بالنسبة الشمال عىل علًما الجوف أصبح الشام، بالد يف بالقبلة يسمى الجنوب
الرأي هذا استحسن وقد واألندلس. املغرب يف االستعمال هذا غلب هنا ومن الحجاز،
األب األستاذ وأما دمشق. يف العربي املجمع رئيس املغربي القادر عبد الشيخ األستاذ
يكونوا أن بد ال الشمال عىل الجوف أطلقوا الذين بأن القول إىل فمال الكرميل انسطاس
فصار املتوسط البحر جوف من عليهم تهب الشمالية الريح ألن أفريقية شمايل أهايل
خرض الشيخ األستاذ من املوضوع هذا يف جواب جاءني أنه ثم جوًفا. عندهم شمايل كل
الشمال يسمون بالقبلة، الجنوب يسمون كما تونس أهل إن فيه: يقول التونيس حسني
من تونس إىل جاء أنه ويظهر األرضني، تحديد يف فاشيًا االستعمال هذا وتجد بالجوف.
هذا جهة من الفايس عالل لألستاذ ظهر عما الخرض األستاذ أخربت وكنت األندلس،
هذه ألن إليه يطمنئ لم ولكن باله، عىل ذلك خطر قد أنه يل قال جوابه ففي االستعمال
هو استعمالها أصل أن ويظهر واألندلس. باملغرب إال تستعمل لم املعنى بهذا الكلمة
فكان الجنوب، جهة من األندلس دخلوا العرب أن فيه السبب كان فربما األندلس، يف
عندهم الشمال فصار يخفى، ال كما الشمال يف وهو البالد، داخل هو عندهم الجوف

للجوف. مرادًفا
دخلوا قد كانوا ملا العرب أن أظن األمر أول من كنت فقد السطور هذه كاتب وأما
الكبرية، باألرض يسمونه ما إىل وصلوا الشمال، إىل فيها وتوغلوا الجنوب، من األندلس
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يقولون فصاروا أسبانية هي كما طرفها ال األوروبية، القارة وسط وهي الربانس، شمايل
الشمال صار نحًرا، الشمال يف هي الكبرية األرض كانت وملا جوًفا، الكبرية لألرض
فيه: يقول كتاب مؤخًرا الفايس عالل السيد من جاءني وقد مرتادفني. عندهم والجوف
يف عنده جاء فقد خلدون ابن كالم يف به له يستأنس ما وجدت فقد رأيكم «وأما
مملكته، أهل عليه انتفض قيرص نريون أن هوروشيوش «وقال لفظه: ما ٣٠٣ صفحة
طاعة إىل والشام أرمينية أهل ورجع الجوف، أهل من بريطانية أهل طاعته عن فخرج

ا.هـ. الفرس»
القول إىل يميالن الفايس وعالل املغربي القادر عبد األستاذين أن القول وخالصة
القبلة استعملت كما مكة، شمايل يف الجوف بالد لوقوع للشمال استعمل الجوف بأن
املذكورة التسمية يرى الكرميل العالّمة وأن الشام، شمايل يف لوقوعها الجنوب ملعنى
«جوف» من بالدهم عىل تهب الشمالية الرياح لكون أفريقية، شمال أهل عند بدأت
هذا رأي من قريب رأي إىل يذهب التونيس حسني خرض العالمة وأن املتوسط، البحر
الشمال هو جوفها أو داخلها فكان الجنوب، من األندلس جاؤوا العرب أن وهو العاجز،
يف هو الفرق وإنما شمايل. هو ما كل عىل الجوف كلمة فأطلقوا الواقع، ويف نظرهم، يف
القارة جوف ولكن نفسها، األندلس جوف يكن لم العرب عند الجوف أن أظن أنا أني
فاألندلس املذكورة، القارة إىل بالنسبة طرف هي ذاتها يف األندلس ألن كلها، األوربية
والجوف األطراف، من معدودة أوروبا إىل بالنسبة هي وإيطالية املتوسط البحر وجزر
وعرب املغرب أهل إىل بالنسبة الشمال يف هو الوسط هذا كان وملا القارة. وسط هو
عىل يدل ما فيه خلدون ابن وكالم الشمال عىل الجوف اسم هؤالء أطلق فقد األندلس،
ويعدهم انجلرتا، وجزيرة فرنسا شمايل أهل وهم بريطانية، أهل انتقاض يذكر ألنه هذا،
ما منها يختار أن وللقارئ التوجيه هذا يف املختلفة اآلراء هي فهذه أوروبا وسط أهل

يشاء.
قال أوروبا. يف معروف النّظام ابن قاله الذي الرأي وهذا أفريقية. أهل أي (496)
الجميع قبل أسبانية عمروا الذين إن خالصته: ما أسبانية تاريخ يف باالسرت رافائيل
الليقوريني أصل فأما Celtes والسلتيون Ibères واأليبرييون Ligures الليقوريون هم
أصلهم عن يقال ما وكل البقاع، أسماء بعض من إال وجودهم يعرف وال فمجهول،
وقيل آسيا، من هو أصلهم أن إىل قوم ذهب فقد األيربيون وأما بالغيب: رجٌم فهو
األطلس، قبائل وبني األيربيني بني التشابه لشدة وذلك أفريقي، سامي أصل من إنهم

226



األندلس جغرافية عن العرب أقوال

أن يرى من املؤرخني ومن واألخالق املنازع يف أو املالمح، يف سواء والطوارق، والربابر
أما لغوية. أدلة ببعض هذا عىل ويستدلون الحاليني، الباشكنس أجداد هم األيبرييني
أسبانية انتجعوا وقد منها والوسط أوروبا غربي عىل آسيا من طرأ شعب فهم السلتيون
ولم األيبرييني، مع وتالقوا وموسطتها، بغربيها وأقاموا املسيح، قبل السادس القرن يف
«السلتيبري» اسم تولد العنرصين هذين تساكن نتيجة وكانت اآلخر. الفريقني أحد يطرد
أسبانية أواسط يف الذين األيبرييني عىل أطلق اسم وهو األيبريي السلتي أي Celtibères
العهد لذلك أسبانية كانت وباالختصار املسيح قبل ٢١٨ سنة منذ االسم هذا عرف وقد

ييل: ما إىل منقسمة
ووشقة، ونبارة، بيسقاية مثل الباشكنس، يقطنه الذي الرشقي الشمايل القسم
الردة. ويف Illergetes اإليلرجيت .Guipuzacoa «قيبوسقوا» يف Vardules والفاردول
واألوسيتان برشلونة يف Lacétanes والالسيتان طركونة يف Cosétanes والكوزيتان
يف Edetanes واإليديتان ،Géronne جرنده يف Indigétes واإلنديجيت ،Ausétanes
والرتدول Turdetans والرتدينان ومرسية، لقنت يف Bastitans والباستيتان بلنسية،
يانه وادي إىل طارق جبل بوغاز من الجنوب يف Tarteses والتارتيز Turdules
املانش. جهات يف Orétans األوريفان وسكانه املتوسط، القسم ثم .Guadiana
ونومانسيه Soria شوريه يف Arévaques واألريتاك طليطلة. يف Carpétans والكاربيتان
أرض إىل Dourv الجويف الوادي من املمتدة السلتيربية املقاطعات مع Numaucia

.Vacéens الفاسيون يسكن حيث (Valencia بلنسية غري (هي Palencia بالنسية
شنت (أو اندر سنت أهل Cantabres القنتربيون يقطنه الذي الثالث القسم ثم
غاليسيا أهل Gallaiques والغاليسيون االشتوريون) (أو Astures واالستوريون أدرم)
يقال التي واألمة الجويف والوادي املحيط البحر بني ساكنة سلتية وقبائل Galicia
يانة ووادي الجويف الوادي بني ايربية أمة أقوى وهم Lusitaius اللوزيتانيون لها
الفوتونيون يسكن كان لوزيتانية من الرشق وإىل االسرتامادور. وشمايل الربتغال أي
Gimnèses «الجيمناز» لهم يقال قوم ومينورقة ميورقة جزيرتي يف وكان Vettons

.Pytieuses «البيتيوز» لهم يقال قوم يابسة جزيرة ويف
املحققني. كالم يف هذا من يشء عىل نعثر لم (497)

من ناحية طالقة قال: لياقوت البلدان معجم يف هذه طالقة ذكر جاء (498)
طالقة. إىل منسوبني العرب من علماء أسماء وقرأت باألندلس. أشبيلية أعمال
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جرة. بمعنى قلة تصغري (499)
الثاني نرص نبوكد هو بابل ملوك من املقدس بيت فتح الذي أن املعروف (500)
بيت حرص الذي وهو املسيح قبل ٦٠٤ سنة أباه خلف قد وكان رص نابوبول ابن
املعروف الشهري السبي إرسائيل بني وسبى ٥٨٦ سنة ثم ٥٩٧ سنة مرتني املقدس

بابل. بسبي
األولني. أساطري من كلها هذه (501)
اإلسكندر؟ بهم اجتاز ومتى (502)

األشد. بالرضر األخف الرضر اتقى اإلسكندر يكون األساطري هذه بمقتىض (503)
اإلدرييس. الرشيف بالرشيف يعنون (504)

قال البلدان، معجم يف ياقوت قاله الخزر، نواحي من بلد بالجيم برجان (505)
درجة، وأربعون خمس وعرضه درجة، أربعون وطوله السادس، اإلقليم يف هو املنجمون

التميمي: نجيد أبو فقال عنه، هللا ريض عثمان أيام يف غزوه املسلمون وكان

ف��رس��ان��ا ال��م��الح��م ف��ي ت��زج��ى ك��ت��ائ��ب ع��رش��ه��م ف��زل��زل ب��ج��ي��الن ب��دأن��ا
وب��رج��ان��ا روم ب��ي��ن ج��وال��ى ف��ع��ادوا ع��دات��ه��م ب��م��ث��ل الش��ي��ان وع��دن��ا

بخمس املسيح قبل وذلك الرومانيون، هم ماردة بنوا الذين أن املعروف (506)
والية قاعدة وكانت Augusta Emérita أمرييتا» «أوغستا وسموها غري، ال سنة وعرشين
عليها ودخل األسبانيولية» «رومة لها يقال صار حتى ونمت عظمت ثم «لوزيتانيا»
وهم مؤرخونا؟ بهم يعني من نعرف فلم «الشتولقات» وأما الحالة، بهذه وهي القوط
فيها القديم التاريخ كان التي الوسطى القرون يف التاريخ تمحيص عدم يف معذورون
بهم يريدون أنهم واملظنون الغرب يف أو الرشق يف سواء الطفولية مهد يف يزال ال
بغزوه سمعنا وال شيئًا، عنه عرفنا وال نعرفه، فلم هذا «أشبان» أما Visigots الفيزيقوط
أسبانية يلون كانوا الذين عن عرفنا ما وجل يده. يف العصا باخرضار وال املقدس بيت
الشمال من زحفت جرمانية أمة وهي Suèves «السويف» أمة من أنهم القوط قبل
اليوم له يقال الذي الجرماني الجنس نفس من أنها ويقال القوط. نظري الجنوب إىل
سنة أسبانية من الغربي الشمايل القسم أيديهم من نزعوا القوط وأن Swab «سفاب»
كان وربما «بالفيزيقوط» امللقبني للقوط الدولة كانت الوقت ذلك ومن املسيح قبل ٥٨٥
أن كما الغرب، قوط هم أنهم حني عىل القوطي، الجنس غري آخر جنًسا فيهم رأوا العرب
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جنوبي إىل وتقدم إيطالية عىل استوىل الفريقني وكال الرشق. قوط هم «األوسرتوقوط»
سنة عليها منهم ملك أول وتوىل ذكرنا، كما أسبانية، الغربيون القوط فتح ثم فرنسة،
ثم ٥٤٨ سنة Théodigisèle «طيوديجيزل» ثم Theudis «طوديش» واسمه ب.م ٥٣١
Libua األول «ليوبا» ثم ٥٥٤ سنة Atanagild «أتناجيلد» ثم ٥٤٩ سنة Agila «أجيال»
سنة Herménigild «هرمينيجلد» ثم ٥٧٢ سنة Léowigild «ليوفيجيلد» ثم ٥٦٧ سنة
«فيرتيك» ثم ٦٠١ سنة الثاني «ليوبا» ثم ٥٨٦ سنة Récarède «ريكاريد» ثم ٥٨٥
سنة Sisebut «سيزبوط» ثم ٦١٠ سنة Gondemar «غندمار» ثم ٦٠٣ سنة Vitceic
«ريسيمر» ثم ٦٢١ سنة Suintila «سونتيال» ثم ٦٢١ سنة الثاني «ريكاريد» ثم ٦١٢
سنة Chintila «شنتيال» ثم ٦٣١ سنة Sisenand سيزيناند ثم ٦٥٢ سنة Ricimer
ثم ٦٤٢ سنة Chindasuinte «شنداسنت» ثم ٦٤٠ سنة Tulga «طولغا» ثم ٦٣٦
٦٨٠ سنة Ervige «أرفيج» ثم ٦٧٢ سنة Vamba «فامبا» ثم ٦٢٥ سنة «ريسيزوينت»
«لذريق» أو «رودريك» ثم ٧٠٠ سنة Witiza «فيتيزا» ثم ٦٨٧ سنة Egiza «أجيزا» ثم

.٧١٠ سنة Rodrique
وبني العرب كتب بعض يف التي الروايات هذه بني املقابلة من لنا يلوح والذي
هم «البشتولقات» بقولهم حيان ابن يعنيهم الذين أن عليها املعول اإلفرنج تواريخ
الباء هي فالفاء ظاهرة اللفظني بني واملشابهة أنفسهم «الفيزيقوط» أو «الفيزيقوت»
أوائل أن يقال بل شينًا والزاي السني قلب العرب عادة من ألن الشني هي والزاي
فطاملا الالم وأما «البيشيقيوت» هي اللفظة فتصري شينًا يقلبونهما كانوا أيًضا األسبان
«بلدوين» جعلوها Baudwin «بودوين» مثل «واو» فيها التي األعالم عىل أدخلوها
«البشيقولت» اللفظة فتصري وعليه «بلغراد» صارت التي Beaugrade «بيوغراد» ومثل
نسخ يف منه أكثر يوجد ال الذي التصحيف تعاورها ثم «بيشقولتات» عىل جمعوها ثم
اللفظ هي األوىل عقبتني العرب عند يجتاز اإلفرنجي االسم فإن اإلفرنجية لأللفاظ العرب
والثانية رؤوسها قطعت ولو اإلفرنجية الحروف ببعض تتلفظ أن تقدر ال العرب ألن
يبعد العقبتني بهاتني اإلفرنجي االسم يمر أن فبعد النسخ يف والتصحيف التحريف هي
الذي بيطه» بن «طوليش أن أرى وأنا األصل. إىل رده يصعب حتى أصله عن جًدا
الذي Theudis «طوديش» هو إنما «البشقولتات» من ملك من أول أنه حيان ابن ذكره
أسبانية. يف «البيزيقوط» أو «الفيزيقوط» من ملك من أول أنه اإلفرنجة مؤرخو ذكر
هو إنما القوط ملوك من تنرص من أول هو أنه حيان ابن قال الذي «خشندش» وكذلك
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تصحف ثم «خنداشنت» إىل أوًال تحرف االسم وأن ٦٤٢ عام ملك الذي «شنداسنت»
من تنرص ملك أول أن يذكرون اإلفرنج مؤرخي أن عىل «خشندش» فصار وتحرف
اسمه تصحف أو «خشندش» سموه الذي عهد قبل أي األول ريكاريد هو القوط ملوك
«غيطشه» كتبهم يف العرب يسميه الذي «فيتيزا» وأما ويشء. سنة بخمسني خشندش إىل
ال «فيطشه» قالوا البداية من العرب وأن الفاء تصحيف هي هنا الغني أن معتقد فإني
ثم «فيتيشه» هو «فيتيزه» فصار عادتهم عىل شينًا الزاي لفظوا ألنهم وذلك «غيطشه»
اإلفرنج ذكر ما بحسب فهو «الفيزيقوط» ملوك عدد وأما «فيطشه». فصار التاء فخموا
هم أنهم أعتقد الذين «البشقولتات» ملوك عدد عن حيان ابن ورواية ترى كما ملًكا ٢٥
يروي املقري أن وهي مالحظة، وهناك متقاربتان. فالروايتان ملًكا ٢٧ أنهم هي هم
وجود عىل دليل وهذا الخ البشقولتات غري القوط إن جماعة: وقال قائًال: بعد فيما
أن هؤالء عن يروي أنه سيما ال أنفسهم القوط من هم البشقولتات بأن أخرى روايات

ملًكا. ٢٧ عددهم
أنها ونقول Toulouse طلوزة مدينة نذكر أوروبا» يف العرب «غزوات كتابنا ويف
هم هؤالء أن الحاشية يف وقلت Valces Tectosages التكنوزاجيني مملكة قاعدة كانت
التي األمم ذكر عند الطيب نفح صاحب أرادهم الذين هم هل نعلم وال الغولوا من جيل
ويف تشتلقات عن مصحفة اللفظة تكون وقد ال؟ أم البشتلقات وسماهم األندلس عمرت
القوط وأن مًعا األندلس وبالد األندلس ملكوا أنهم ويقول الشبنقات يذكر األعىش صبح
البشتقات أو بالبشتلقات املراد كون عىل كثرية العالمات أن إال انتهى. عليهم. خرجوا
عدد يف مختلفون وغريهم أسبانيني من املؤرخني أن ويظهر هذا الفيزيقوط. أمة هم
القوط ملوك سلسلة من ترى كما وذلك ملكهم سني ويف أسمائهم ويف القوط ملوك
التي األوىل السلسلة عن مختلفة تراها فإنك منهم واحد كل صورة مع هنا ننرشها التي
القوط بملوك فيها مبدوء املصّورة السلسلة أن إىل إفرنجية ممحصة تواريخ عن نقلناها
بمطبعة برشلونة يف مطبوعة عظيمة مجموعة عن منقولة وهي غالية يف يزالون ال وهم
عبد الحاج املغرب فقيد الكبري الوطني إىل أهديت قد كانت Buenavista «بونافيستا»
الحاج الفاضل أخوه إياها أهدانا وقد هللا رحمه قطاون أعيان عيون من بنونه السالم
منه والرسوم التصاوير من الكتاب هذا يف نرشناه وما هللا حفظه بنونه العربي محمد
ما ومنه األندلس إىل سياحتنا أثناء يف اقتفيناه ما ومنه املجموعة هذه عن أخذناه ما

بعد. فيما منها واستجلبناه أرسلنا
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وقد القوط، ملوك من وهو «أتاناجيلدوس» وأصله محرًفا االسم هذا أظن (507)
بك. مر

وكان ٢٤٩ سنة إىل للمسيح ٢٤٤ سنة من ملك الروماني القيرص فيلبس (508)
األصل. عربي

قسموا أنهم وذلك Julien باليلياني املسمى التاريخ هو تاريخ أشهر كان (509)
جديد شهر إضافة حينئذ فلزم يوًما ٣٥٥ جميًعا أيامها عدة تبلغ شهًرا ١٢ إىل السنة
الشهر هذا فكان الشمسية. السنة مع املطابقة تتم حتى يوًما، ٢٣ أو ٢٢ أيامه تكون
وكانوا فرباير و٢٤ ٢٣ بني السنة آخر يف دوره ويكون سنتني، كل يأتي املضاف
يوًما عرش باثني يزيد سنوات أربع دور فكان Mercedonius «مرسدونيوس» يسمونه
١٥ يف يناير ١ يأتي صار وأخريًا الشمسية األربع السنوات يف التي األيام عدد عىل
أحدهما شهرين، السنة إىل وأضاف الحساب، إصالح إىل قيرص يوليوس فاضطر أكتوبر،
فقرر Sosisthène سوزستان اإلسكندري الفلكي جاء ثم يوًما. ٣٤ واآلخر يوًما، ٣٣
الشمس دوران يقتضيه الذي الوقت تتمة ألجل ساعات ست وبقيت يوًما، ٣٦٥ للسنة
اليوم هذا فوضعوا سنوات، أربع كل واحد يوم الساعات هذه من فألف األرض، حول

فرباير. ٢٣ بعد
ناقصة بقيت نفسها سوزستان سنة أن إال األول، الحساب إصالح جرى وهكذا
من هكذا الحال وبقيت الشمسية، السنة عن ثانية عرشة واثنتي دقيقة عرشة بإحدى
الثالث غريغوريوس البابا الخلل هذا إلصالح فتنبه ١٥٨٢ سنة إىل للمسيح ٤٧ سنة
ولكنه الغريغوري، بالحساب الجديد الحساب وسمي اليولياني، الحساب فأصلح عرش،
آخر حساب يف يفكرون والتقويم الفلك علماء يزال ال بحيث أيًضا، الخلل من يسلم لم
أوروبا، يف املرشوع هذا دون تحول التقليد ترك صعوبة ولكن الضبط، إليه ينتهي
يف عندنا تقرر استانبول، يف العثماني النواب مجلس أعضاء من كنت إذ ١٩١٧ وسنة
القرار هذا فتم العربي، التاريخ من أصح بكونه الغريغوري بالتاريخ العمل املجلس
أحمد الشهري الفلكي فجاء األعيان، مجلس إىل وتقدم املبعوثني، أو النواب مجلس يف
أيًضا هو الغريغوري الحساب إن وقال: التغيري، هذا عىل واعرتض الغازي، باشا مختار
برباهني وبني آخر؟ خطأ إىل خطأ عن العدول يف الفائدة فما الخطأ، من سالم غري
الغريغوري، الحساب اتخاذ عن يومئذ العثمانية الدولة عدلت وبذلك نظره. صحة علمية
بني الفرق منه رفع قد عربي حساب وهو املارتي، له يقال الذي الحساب عىل وبقيت
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الغريغوري. الحساب فاتخذت عادت العامة الحرب بعد تركيا ولكن والقمري، الشميس
يسمى أحدهما الزراعة ملواسم حسابني الرومان وضع فقد قيرص أغسطس زمن يف أما
الحجارة. عىل مكتوبني ووجدوا Vallense فالنس واآلخر ،Colotianum كولوتيانوم

قبل ٣٨ سنة يناير أول مبدأه كان أسباني اصطالح إنه فيقال الصغر تاريخ وأما
أواخر إىل فيها مستعمًال وبقي ألسبانية، الروماني أغسطس فتح زمن يف أي امليالد،

عرش. الخامس القرن
يف هي عما قليل باختالف لكن تقدمت، قد الرازي كالم من الجملة هذه (510)
نقلنا الذين املؤلفني نصوص عىل اإلمكان بقدر نحافظ أن أحببنا ونحن املوضع، هذا

عنهم.
املرية. عمل من هما ودالية برجة (511)

مرشفة عالية جبال وهي Albuxara البرشات أو للبرشة يقولون األسبان (512)
املتوسط. البحر عىل

خربه. سيأتي (513)
املعجمة الشني وضم الكاف وسكون الهمزة بفتح أكشونية ياقوت: قال (514)
أشبونة. بعمل عملها يتصل باألندلس مدينة خفيفة وياء النون وكرس الواو وسكون
عىل بحرها يلقي قد بحرية، برية الخريات، كثرية مدينة وهي قرطبة، غربي وهي

الهندي. عن يقرص ال الذي الفائق العنرب ساحلها
.Sidonia (515)

الطيب. فيه يجعل حب له بحر وهو أوله بفتح ضبطه (516)
به. يتداوى عود وهو فسكون أوله بضم (517)

العصافري. سنبل ويسمى به يتداوى الرائحة طيب نبات هو هنا السنبل (518)
عىل يطلقونه املغرب وأطباء املغرب يف املعروفة العقاقري من هو الجنطيانة (519)

فاس. من إلينا كتب هكذا «بأوْضمى» الصيادلة عند املعروف النبات جذر
عقاقري. والجمع ثانيه وتشديد أوله بفتح (520)

القارئ ألن وباألسبانيويل بالعربي األسماء هذه تعريف كررنا قد Niebla (521)
تاريخ يفهم أن يستطيع فال ذهنه يف ترسخ لم وإن بالتكرار، إال يحفظها أن يقدر ال
املشهورة. باألسماء التعريف يف إال الزم فالتكرار وجههما. عىل وجغرافيتها األندلس

.Montmayor (522)
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.Bechina (523)
فوقها والتاء ساكنان والنون والواو بالضم «البونت» حصن ياقوت: قال (524)
إسماعيل طاهر أبو إليه ينسب ذكر. وقد البنت، قالوا وربما باألندلس، حصن نقطتان
وكان السلفي، ذكره حاًجا، اإلسكندرية قدم البنتي، الفهري إسماعيل بن عمران ابن
البنتي الفهري هللا عبد بن الفتح أبي بن موىس بن فتوح بن هللا وعبد قارئًا، أريبًا أديبًا
رواية أيًضا وله واألحكام، الوثائق يف كتاب وله واملعرفة، العلم أهل من كان محمد، أبو

.٤٦٢ سنة اآلخرة جمادى يف تويف
جيان. أعمال من Ubeda (525)

وشظايا صحائف دق إذا يتشظى براق حجر هو مثل وزان فسكون بكرس (526)
األندليس. ثم الهندي ثم اليماني وأجوده الزجاج عن بدًال للحمامات مضاوي منه يتخذ
سقطت وقد دجمة كانت فإن جمة أم دجمة هي اللفظة هذه هل أعلم ال (527)
هي كما جمة كانت وإن Diegma هكذا األسبانيول عند فهي النسخ يف منها الدال
كثرية جبال يوجد أنه سيما ال أصله من عربيًا اسًما تكون أن يبعد فال النفح يف مكتوبة
ال أي أجم بيت ويقال له قرن ال الذي أجم مؤنث والهمز باملد جمآه باسم العرب عند

له. رشفة
شلب. مدينة قاعدتها أشكونية لها يقال مقاطعة كانت األندلس غربي يف (528)

.Vera (529)
.Baterna (530)

الربتغال. يف Santarem (531)
.Sidonia (532)

ما بروفنسال لالوي العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية كتاب يف جاء (533)
يستخرجون الرومان وكان أسبانية، يف معروفة الزمان قديم من املعادن كانت محصله:
الحديد وكان والنحاس، والرصاص والفضة والذهب كالحديد وذلك كبريًا، جانبًا منها
جانب أعظم لها وفروا بل املعادن، يهملوا لم األندلس إىل املسلمون دخل وملا مبذوًال.
التاجه. ونهر شقر ونهر الردة نهر رمال من الذهب يستخرجون وكانوا العناية من
روى حسبما املرج له يقال بمكان وقرطبة والحمة مرسية نواحي يف الفضة وكانت
يف الحديد ويوجد املعجم يف ياقوت قال كما باجة عمل من «تطالقة» ويف اإلدرييس
قسطنطانية. يف منه كان أنه اإلدرييس وروى وأشبيلية، قرطبة بني الكبري الوادي شمايل
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الشمال إىل مرتًا كيلو ١٢٥ مسافة عىل وكان فّريش يف منه كان أنه ياقوت وروى
له وتنبه الرومانيني، عند معروًفا املعدن هذا وكان مشهور، زئبق معدن قرطبة من
الذي املحل يف ومنه الربانس جبل يف أنه يقولون العرب وجغرافيو واستغلوه، املسلمون
يف وأيًضا هناك، أيًضا زئبق يوجد كان فقد Ciudadreal سيودادريال اليوم له يقال
من منهم عامل، ألف األخري املعدن هذا يف رأى أنه اإلدرييس وقال قرطبة، بقرب أبال
التحمية، ألجل الحطب ينقل كان من ومنهم آبارها، من املادة باستخراج مشغوًال كان
كانوا من ومنهم ذوبه، بعد املعدن فيها يستودع التي اآلنية يصنع كان من ومنهم

املواقد. يبنون
ذراع. مائة من نحًوا اآلبار عمق وكان

ذكر وكذلك املتوسط، البحر ساحل عىل َشَلوبني بقرب وتوتية زئبق يوجد وكان
يف التي التنك بمعادن يعتنوا لم املسلمني أن ويظهر بطرنه. يف وجودهما املقري
«أشكونية» من النحاس يأخذون كانوا ولكن «أنبه» من الرشقي الشمال إىل «ريوتنتو»
امللح وعندهم «قربه» يف الرصاص عندهم وكان اليوم. الربتغال تابعة وهي الغرب يف
وبسطة طرطوشة نواحي يف والكحل طليطلة بقرب الطفال عندهم وكان رسقسطة، يف
الكهرباء وحجر مالقة من الياسنت فكان الثمينة، بالحجارة موصوفة األندلس وكانت
وكان الخارج من يستوردون كانوا بل البالد يكفي يكن فلم املرمر وأما مرسية. يف
كانت التي املرمر أعمدة قطعت هذه ومن مكابل ويف مورينا جبال يف املرمر معدن
بإزاء شلطش جزيرة يف الحديد من يوجد وكان مجريط. إىل اآلن نقلت وقد املرية يف
كان لألسماك مصايد أيًضا شلطش ويف اإلدرييس. قال حسبما صناعة دار وهناك أنبه
بقرب بزليانة يف املصايد هذه من كان إنه اإلدرييس ويقول أشبيلية، إىل منها يحمل
يبحثون املعجم يف ياقوت روى كما األتالنتيك سواحل يف السمك صيادو وكان مالقة
العرب عند العنربي الجون لها يقال وكان سيتوبال يف سيما وال الرمادي العنرب عن

املرية. بقرب يبحثون وكانوا شذونة يف يوجد أيًضا وكان
القيس: امرؤ قال الروم بالد إىل مدخل كل الدرب (534)

ب��ق��ي��ص��را الح��ق��ان أنّ��ا وأي��ق��ن دون��ه ال��درب رأى ل��م��ا ص��اح��ب��ي ب��ك��ى

سبي يخصون كانوا اليهود تجار أن الحوايش إحدى يف الكالم تقدم (535)
نقل وقد Verdun فردون يف للخصاء معمل دوزي تعبري بحسب كان وأنه الصقالبة،
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L’Espagine العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية كتابه يف بروفنسال اليف عنه ذلك
.Musulmane Au xem Siècle

وذلك واملستنرص، النارص أيام يف األندلسية الدولة دخل ذكر سيأتي (536)
قرطبة. إىل هللا شاء إن نصل عندما تفصيًال

اإلفرنسية إىل املرتجم تاريخه يف بالسرت رافائيل األسبانيويل املؤرخ قال (537)
من اإلسالمية أسبانية «كانت ييل: ما ٥٢ الصفحة يف وذلك ،١٩٢٨ سنة املطبوع
كربى، حوارض ست فيها وكان الخلفاء، عرص يف سكانًا وأحصاها األوربية البالد أغنى
عدا هذا الثانية، الدرجة من مدينة وثالثمائة العمران، جد معمورة مدينة وثمانون
والجوامع، القصور يف مبذولني واملرمر الذهب وكان واملزارع. تحىص ال التي القرى
غاية عىل الخلفاء قصور يف االحتفاالت مراسم وكانت الكريمة. والحجارة العاج وكذلك
وتلك االقتصادي النمو ثمرة هما األبهة وهذه الثروة، هذه كانت وقد الرشقية، األبهة من
والتجارة والصناعة الزراعة رقي بفضل هي أوانئذ بها تتمتع أسبانية كانت التي السعة

ا.هـ.».
وغرناطة، وأشبيلية، قرطبة، بها يعني أن من بد ال الكربى الست الحوارض أن قلنا
التي املدن بها فيعني جًدا املعمورة مدينة الثمانون وأما ورسقسطة. وطليطلة، وبلنسية،
وطرطوشة، وميورقة، ودانية، وشاطبة، وجيان، ومرسية، واملرية، مالقة، درجة من
مدينة الثالثمائة وأما رضبها. يف وما وأشبونة وبرشلونة، وشنرتين، وبطليوس، وماردة،
وشلب، وقرمونة، واملدور، وبياسة، وبيانة، قربة، قبيل من فهي الثانية الدرجة من
وأوربوالة، والش، ودالية، وبرجة، وبسطة، الخرضاء، والجزيرة ورندة، ورشيش، ولبلة،
ومجريط، رباح، وقلعة وطلبرية، وأقليش، وشنشالة، وشقورة، وقرطاجنة، والقنت،
وبطيلة، ودروقة، أيوب، وقلعة رزين، ابن وشنتمرية سالم، ومدينة الحجارة، ووادي
السيف، وقنطرة وشنرتة، ويابره، البلوط، وفحص وبربشرت، ووشقة، وطركونة، والردة،
ويلبش، وقادس، سالمة، وقرية آش، ووادي ولوشة، ومربيطر وقونكة، شقر، وجزيرة
وأسرتقة، وأسيجة، يحصب، وقلعة وأشونة، الغرب، وشنتمرية وطشانة، وبجانة، وأبذة،
وأونبة، ولورقة، وأندة، وأندرش، واملنكب، وأندوجر، ومورور، حماد، وقلعة وبلش،
سكان عدد تخمني يف املخمن اقتصد وكيفما رضبها. يف وما الزهراء، ومدينة ومرتلة،
وقد نسمة، مليون ١٥ عن ذلك ينزل أن يقدر فال أمية، بني لعهد اإلسالمية األندلس

العرشين. مناهًزا يكون
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هي «الفيزيقوط» اسمها أمة فإن الصحيح هو هنا خلدون ابن قاله ما (538)
يف معهم واقتتلت الرومان هاجمت جرماني، أصل من إنها ويقال القوط، أقسام أحد
الدانوب ضفاف عىل اإلقامة يف لهم أذنوا ثم أوًال، الروم فقرهم للمسيح، الثالث القرن
زعيم ثار الخامس القرن أوائل ويف روماني، بجيش أشبه صاروا الوقت ذلك ومن
أبوا فلما لجيوشها، العليا القيادة توليه أن رومة من طالبًا Alaric «أالريك» الفيزيقوط
إىل ودخل Ataulf «آتولف» فخلفه ٤١٠ سنة ومات وعاث، رومة نهب هذا طلبه إجابة
التي البالد بإقطاعه فكافأه نظرائه، عىل الروماني لهونوربوس فيها وانترص الغال، بالد
طاعة عن أسبانية يف خارجني واألالنيون والفاندالس السويفيون وكان عليها، تغلب
استتب أن بعد ولكن الطاعة، يف وأدخلهم القوط، زعيم «فاليا» إليهم فزحف رومة،
املسمى زعيمهم أيام يف رومة طاعة عن أنفسهم هم خرجوا أسبانية يف للقوط األمر
جيًشا كانوا وإنما واحد، عرق ذات أمة أسبانية يف القوط يكن ولم ،٤٦٧ سنة أوريك
فبسط الرومانية السلطنة انحلت ٤٧٦ سنة ويف لرئيس، يخضعون شتى أصوٍل من
الفرنج ألن غالية، يف مقاطعاتهم فقدوا ولكنهم أسبانية، أكثر عىل سلطانهم القوط
لكن تنرصوا قد القوط وكان كاثوليكيني، للفرنج وكان عليها، غلبوهم Les Francs
العداوة فوقعت السالم، عليه عيىس بألوهية يقولون ال كانوا أي آريوس، مذهب عىل
Poitiers بواتية عند واقعة يف القوط وانهزم الدين، اختالف أجل من الفريقني بني
سبتيمانيا مقاطعة سوى الغال بالد يف لهم يبق ولم الثاني، أالريك أمريهم فيها وقتل
يف الفتنة اشتدت للمسيح السادس القرن ويف أربونة. قاعدتها التي Septimanie
تيودوريك فجاء غيلة، ملوكهم من كثري وقتل بعض، مع بعضهم القوط بني أسبانية
أحد أسبانية عرش عىل ووضع إيطالية، من الرشقيني، القوط أي األوسرتوقوط، ملك
عساكر وجاءت اململكة، عىل وتغلب أتاناجيلد، اسمه رجل ثار ٥٥٤ سنة يف ثم أوالده،
ليوفيجيلد، امللك ثار ٥٦٨ سنة كانت وملا فأنجدته، القسطنطينية من الروم إمرباطور
املذهب، آريوّيس كان أنه إال القوط، حكم يف كلها أسبانية وجعل السويفيني، عىل وتغلب
هرمينيجلد، ابنه عليه وأثاروا عليه؛ األكثرية فثارت كاثوليكيني، أسبانية أهل أكثر وكان
ريكاريد ابنه خلفه ليوفيجيلد موت بعد ولكن وقتله، ابنه عىل وتغلب عسكًرا فساق
الوقت ذلك يف وصارت ٥٨٧ سنة يف كاثوليكيًا وتحول أبيه، مذهب اآلريوسية، هذا فرتك

األسبانية. الدولة دين هي الكثلكة
مطوًال. هللا شاء إن مكانها يف سنذكرها (539)
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سيما وال الحد هذا إىل تصل أن يجوز فال الشعر يف جازت ولو املبالغة إن (540)
النظم. يف ال النثر يف ذلك قال الدين لسان أن

«آخر رواية عىل ذيًال جعلته الذي األندلس تاريخ كتابي يف ذكرت كنت (541)
مملكة إن املؤرخني بعض «قال ييل: ما الثانية الطبعة من ٢٣٧ صفحة يف رساج» بني
يف املسلمني السالطني آخر هللا عبد أبي (والد عيل الحسن أبي السلطان لعهد غرناطة
األبراج عدا قلعة وتسعني وسبع عظيمة مدينة عرشة أربع عىل مشتملة كانت األندلس)
سلطنة أن الشهري كنتو للعالمة العام التاريخ يف وورد العامرة. والقرى والحصون
ال وعدًدا صغرية، مدينة وثمانني مًرصا، ثالثني تحتوي كانت األيام تلك يف غرناطة
يف املسمني بقية عدد املؤرخني بعض قدر وقد والدساكر والحصون األبراج من يحىص

نسمة». ماليني بأربعة األندلس
لوشة. فرانسيكو صان األسبانيول وسماها Loja (542)

.Priego «بريغو» األسبانيول سماها ثم «باغو» أصلها (543)
أيًضا. ذكرها وسريد Guadis يقولون واألسبانيول كالم عنها تقدم (544)

وياء السكون ثم بالكرس جليانة البلدان: معجم يف الحموي ياقوت قال (545)
لها ويقال الفواكه كثري حصني ياش وادي أعمال من باألندلس حصن ونون وألف
واملسك، السكر طعم فيه وجد أكل إذا قيل وريحه، وطيبه تفاحها لجاللة التفاح جليانة
األشعار عمل يف عجيبًا كان الطبيب، األديب الشاعر حسان بن عمر بن املنعم عبد منها
مكتوبًا الحكمي والكالم الرسائل منها ويستخرج قواف، بعدة الواحدة القطعة تقرأ التي
وكانت دمشق، سكن وصوًرا، وأشجاًرا، دوائر ذلك من يعمل وكان الشعر، خالل يف
عىل ووقفني لقيته، كذلك العطارين، بعض دكان عىل باللبادين، يجلس الطب، معيشته

.٦٠٣ سنة بدمشق ومات عنه. أضبطه لم ما لنفسه وأنشدني ذكرته، مما أشياء
جبل من وطني ويف السفح، عن وعال الجبل، من قابلك ما محركة: السند (546)
عن وينخفض األوىل عن يعلو السند، له يقال وعيناب عنوب عني بني مكان لبنان

الثانية.
البرشات. لها يقولون كانوا غرناطة مملكة يف التي الجبال أن لنا تقدم (547)

بوزن فهو وصل، بألف وليس قطع، ألف فيه األلف املعجم: يف ياقوت قال (548)
كورة وهي لبرية، قالوا وربما إيلبرية، يقول وبعضهم كربيته، بوزن شئت وإن إخريطة،
قرطبة، من والرشق القبلة بني قربة، كورة بأرايض متصلة ومدينة األندلس، من كبرية
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منها: مدن عدة وفيها واألشجار، األنهار كثرية وأرضها ميًال، تسعون قرطبة وبني بينها
وحديد وفضة ذهب معادن أرضها ويف مواضعها. يف تذكر وغريهما وغرناطة، قسطيلية،
نواحيها جميع ويف شلويينية، له يقال منها حصن يف التوتيا حجر ومعدن ونحاس،
أهل من نبغوا الذين العلماء بعض ياقوت ذكر ثم انتهى. الفائق. والحرير الكتان يعمل
هناك وسننقل إلبرية ذكر إىل نصل عندما الكتاب، هذا متن يف أسماءهم وسنذكر إلبرية،
وكذلك غرناطة، أخبار يف اإلحاطة عن نقًال إلبرية عن الخطيب بن الدين لسان ذكره ما

غريه. قاله ما سنذكر
مرصها أن قبل لها يقال وكان اسمه، اشتق ومنها قيرص، أوغسطس بناها (549)

«السيدالبة». قالوا العرب أن ويظهر Salduba سلدوبة قيرص أوغسطس
إىل جاريًا Gallégo جلق نهر منه يشتق «أبره» نهر عىل واقعة رسقسطة (550)

الجنوب. إىل يسيالن Huerva وهرفا Jalon شالون نهرا بينما الشمال،
عذرا. لها يقال قرية دمشق مرج ويف ذكرها سبق (551)

رسقسطة إقليم ويف الخروب. إقليم من برجة لها يقال قرية لبنان جبل ويف (552)
العلم. أهل من أناس إليها وينسب أولها، بضم برجة اسمها قصبة

املذكر املفرد فمن وللجمع، للمفرد وتقال وتؤنث تذكر السفينة، الفلك: (553)
تَْجِري الَِّتي ﴿َواْلُفْلِك تعاىل: قوله املؤنث املفرد ومن اْلَمْشُحوِن﴾ اْلُفْلِك ﴿ِيف تعاىل: قوله
إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: وقوله َمَواِخَر﴾ ِفيِه اْلُفْلَك ﴿َوتََرى تعاىل: قوله الجمع ومن اْلبَْحِر﴾ ِيف
التي للفلك تكسري جمع هي الفلك يقول: سيبويه وكان ِبِهم﴾ َوَجَريَْن اْلُفْلِك ِيف ُكنتُْم

واحد. هي
اآلن. الكاتدرائية الكنيسة وهو (554)

والحروب أمرائها وذكر األندلس فتح يف مجموعة» «أخبار كتاب يف جاء (555)
أن — مؤلفه اسم يعرف ولم — األندلس لعرب تاريخ أقدم وهو بينهم. بها الواقعة
يعلمه عمر إىل فكتب مالك، بن السمح األندلس وىل الخالفة توىل ملا العزيز عبد بن عمر
ووصفه نهرها عليه يعرب جرس لها وكان غربها، ناحية من تهدمت قرطبة مدينة أن
ببنيان املؤمنني أمري أمرني فإن (قال) عامة الشتاء فيه الخوض من وامتناعه بحمله
الجهاد ونفقات الجند، عطايا بعد خراجها من ذلك عىل قوة قييل فإن فعلت املدينة سور
هللا رحمه عمر أن أعلم وهللا فيقال جرسهم. فبنيت السور ذلك صخر رصفت أحب وإن
فوضع صخًرا له يجد ال إذ باللبن، السور يبنى وأن السور، بصخر القنطرة ببناء أمر

ومائة. إحدى سنة يف القنطرة فبنى يًدا
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شماليها. أي (556)
وعليه والشميمي والشم الشميم هو وإنما شم، لفعل مصدًرا شمام يرد لم (557)
وأما بالتشديد كان أو املفاعلة. باب من شام، لفعل مصدًرا كان إن إال شمام يصح ال

العربية. قواعد عىل لتطبيقه حاجة فال العامة كالم
واالقتمام، القم هو واملصدر اقتم، ومثله الخوان، عىل ما أكل الرجل: قم (558)
بقوله النفح صاحب أصاب فلهذا الكناسة. بمعنى بل األكل بمعنى يرد فلم القمام فأما

األندلس. عامة كالم من هذا إن
محمد إليها ينسب قرطبة قرب باألندلس ناحية ياقوت: قال Campaina (559)

هذا. من بأتم جالطة يف ذكر الكنباني، الجالطي األموي محمد بن قاسم ابن
آلت التي هي أثاروها التي الفتنة ألن األندلس سقوط يف السبب كانوا وهم (560)
هم وهؤالء الطوائف ملوك ظهور إىل آل الخالفة هيبة وسقوط الخالفة هيبة سقوط إىل

األندلس. يف اإلسالم اضمحالل مبدأ كانوا
تليد أخربني ييل: ما حزم بن محمد أبي عن الطيب نفح صاحب نقل (561)
فيها التي الفهارس عدد أن مروان بني بدار والكتب العلوم خزانة عىل وكان الخيص
ذكر إال فيها ليس ورقة عرشون فهرسة كل يف فهرسة وأربعون أربع الكتب تسمية
تحىص ال خزائن الخالفة دار كتب خزانة عدا وكان قلنا ا.هـ. غري. ال الدواوين أسماء

قرطبة. يف
قرطبة. مبحث إىل الوصول عند أيًضا نحن وسنذكرها (562)

بالرشف. املسماة العظيمة الزيتون غابة يعني (563)
حارضة واتخذها ق.م ٤٥ سنة أشبيلية فتح قد وكان قيرص يوليوس هو (564)
هي بل بناها، الذي هو قيرص يوليوس وليس قرطبة. اتخذ «بومي» كان كما ألسبانية
طلنكة، إىل ماردة إىل قادس من األعظم، التجارة طريق عىل واقعة قبل، من عظيمة بلدة
سنة ويف للوندال، عاصمة ب.م ٤١١ سنة صارت ثم بها، اعتناءًا قيرص ازداد وإنما
طليطلة، إىل منها القوط» ملك جيلد «أتانا انتقل ٥٥٧ سنة ويف للقوط، عاصمة ٤٤١
العرب واستوىل امللك. نائب األحايني يف بها يقيم بقي ولكن اململكة، يف لتوسطها نظًرا
األمر بداية يف قيادها وسلموا ب.م ٧١٢ سنة نصري بن موىس قيادة تحت أشبيلية عىل

الفتح. عند لهم والءه لغيطشة ذكروا ألنهم وأعقابه Vitiza فيطشة أو غيطشة إىل
.Colonia Julia Romula قيرص سماها (565)
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باألندلس. أشبيلية أعمال من طالقة ياقوت: قال (566)
املقدس. الصليب أي Santa Cruz أفرج لشنت يقولون األسبانيول (567)

مثل شينًا العرب يقلبها األسبانيول سينات وأكثر Uelès األسبانيول عند (568)
التي وسنرته أشبيلية، لها يقولون التي وسيفيله برشلونة، عندهم هي التي برسلونة
األعالم من يحىص ال ما إىل آش. وادي عندهم هي التي وواديس شنرتة، لها يقولون
بلنسية مثل وذلك سينًا، عندهم سينها تزال ال األعالم فبعض مطرد، غري ذلك أن إال
السيد املدقق البحاثة الفاضل والدنا أخربني ولقد وغريها. وقادس ورسقسطة ومرسية
بالسني ينطقون أيًضا كانوا القدماء األسبان أن الفهريني الجد آل من الفايس محمد
الوجهاء بركاش آل اسم بركاش Vargas برغش Burgos مثل كثرية ألفاظ يف شينًا
بحرف شينًا بها املنطوق السني يكتبون املايض يف األسبان كان ولذلك الفتح. رباط يف
Xolair وشيلر Arxidona وأرشيدونة Xevilia هكذا أشبيلية مثًال يكتبون فكانوا X
يف جرمانيون هم ألنهم الشمال من النطق بهذا أتوا القوط كان وربما قلت: جرا. وهلم
إال قديم اصطالح عندهم وهو شينًا، به ينطق الجرمانية اللغة يف S حرف وكل األصل،

سينًا. ينطق S حرف فهناك هنوفر، مقاطعة يف
إىل أشبيلية من ذهابي يف به مررت ولقد جبًال، الرشف يسمى أن يصح ال (569)

األرض. عن قليًال ناهض نشز فهو رندة،
.Beja (570)

لكنها صغرية مدينة Toletum طوليتوم ليف»: «تيت الروماني املؤرخ قال (571)
حصني. موقع ذات

األولني. أساطري من هذا (572)
به. يوثق تاريخ يف هذا نقرأ لم (573)

هذه مثل يف املعتاد هو كما املبالغة؛ إليه تطرقت وإن فصحيح هذا أما (574)
الحوادث.

هذا. األول الجزء يف طليطلة خرب سيأتيك (575)
يف عظمته أوج بلغ الذي األندليس اإلسالمي األسطول مرىس كانت املرية (576)
هللا، رحمه النارص ذهاب بعد الزمن من مدة كذلك وبقيت النارص، الرحمن عبد أيام
وكانت اإلسالمي لألسطول عظيًما ً مرفأ دانية كانت عيل وولده العامري مجاهد أيام ويف
الخرضاء الجزيرة مثل أخرى بحرية مدن يف صناعة دور وكانت صناعة دار فيها
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الغربية الجهة يف دانيس أبي وقرص ومالقة واملنكب كتلونية يف وقستلون والقنت وشلب
ألن وذلك طرطوشة، يف عظيمة صناعة دار أنشئت النارص زمن ويف يابسة، وجزيرة

بالصالبة. مشهور الطرطويش الصنوبر
املرية، تجارة عظمة عن ذكروه ما العرب مؤلفي عن بروفنسال الوي نقل (577)
إال ألف فيها كان أنه وذكر الشقندي، قال كما األندلس، يف ميناء أعظم كانت وأنها
األوىل، الدرجة من صناعية مدينة كانت وأنها الخراج، ديوان يف مقيدة فندًقا ثالثني

والزجاج. والنحاس الحديد ومعامل وغريها، الحريرية املناسج وفيها
العنب. أفضل أوروبا إىل يجلب ومنها مشهورة، املرية فواكه هذا يومنا إىل (578)

الربتغال. مدن من Cintra (579)
شنش، إىل النساخ حرفها وقد Chinchin شنشني األصل يف أهي نعلم ال (580)

شنش. األصل من هي أم
يف الخطيب بن الدين لسان عنها قال Tabarnax األسبانيول لها يقول (581)
تنجيد من شئت ما األفقية، البارقة وثنية املرشقية، البالد حارضة االختبار» «معيار
الطيب، أبي دنانري فيه تنثر وشعر طيب، وحمام ميت، أنس وإحياء زيت، وعرص بيت،
وعريها. البالد أخصبت شعريها، الغيث شكر ولو الليوث، عادية الغيوث، محيلة أنها إال
«فوانجريوال» املكان لهذا يقولون واألسبانيول أصله من عربي اسم هو (582)

االختبار»: «معيار يف الدين لسان قال Fuengirola

عقٍل ذي كل بفضله ويقيض وصني، هند مثله عن يضيق حصني، حصن
وأمنوا مرشبهم، أهله علم قد وتني، شعري قوته ومادة متني، عزه سبب رصني،
واديه، بالسمك وجاد تراه، بحيث ماثلة قراه، يديه بني وأسهلت مهربهم،
كواكب من سهيل يظهر ومنه النوب، بأرض شأنه وعرف ثراه، وبالحب
الرسية، غري الرسية ومهبط البحرية، الغارة ِبّل سواحله أن إال الجنوب.
ا.هـ. الربية. رش هم أولئك علمت كما وخدامها األمريية، السائمة ومرسح

مباحة سهيل سواحل أي وبل» «حل هو يقال مباح معناه أوله بكرس البل قوله قلت:
عليها. لكثرتها البحرية للغارات

مرسية. عمل من وهي أوريولة لها يقال التي البلدة هي (583)
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Cabra ولقربه Balcona ولبلكونة Eciga ألستجة يقولون األسبانيول (584)
Baessa ولبيانة Estepa وألسطبة Almodovar واملدور Gafic ولغافق Ronda ولرندة

.Alkosair وللقصري Lucana وألليسانة
Calairava رباح ولقلعة Guadalajara الحجارة لوادي يقولون األسبانيول (585)

.Salamanqua ولطلمنكة
دوزي ويقول تشديد، وبدون بالخاء خيان لجيان يقولون األسبانيول (586)
االسم هذا أصل وأن مخففة، جيان الوسطى القرون يف يقولون كانوا القشتاليني إن
فقلبوا أوسيان، فبقي االسم، آخر حذفوا فالعرب Uciense أوسيانس وهو روماني،
وهللا جيان، صارت بأن األمر فانتهى األول، وحذفوا الشني، الجيم غلبت ثم شينًا، السني
هذه وكل Castella ولقسطلة Baeza ولبياسة Ubeda أبذه األسبانيول ويقول أعلم.
القارئ. ذهن يف لرتسخ نكررها وإنما وباألسبانيويل بالعربي لها ذكرنا تقدم قد األسماء
Ceiadix آش ووادي Granada األسبانيول عند هي غرناطة أن يخفى ال (587)
عندهم هي ولوشة راء، الياء قلبوا األسبانيول ملاذا نعلم وال ،Almunécar واملنكب

.Loja
هذا إن قال فقد دوزي، رأي بحسب رأى فعل من هي املرية أن يخفى ال (588)
مراكب منه ترى البحر، عىل مرشًفا يكون لربج صفة وأنه علًما يكن لم أصله يف االسم
العربي يف ألنه الصواب، عن ببعيد ليس الرأي وهذا البحر. من املراكب وتراه البحر،
فهذا مرية. وهي مر فهو فيه ينظر جعله أي وإيراء، إراءة يريه إياه أراه فعل يوجد
ومع العوام. بتحريف التشديد عليها أدخلوا بعد وفيما اللفظة، هذه أصل األرجح يف
فسكون الثاني وكرس األول بفتح يلفظونها بل بالتشديد يلفظونها ال فاألسبانيول هذا
عينها التي البلدة وهي Andarax فيكتبونها أندرش وأما Almeria هكذا فألف فياء
أن قبل بها يقيم حتى غرناطة، من أخرجه أن بعد األحمر. بن هللا عبد ألبي فرديناند
عنها: فقال االختبار» «معيار يف الدين لسان ذكرها وقد املغرب، إىل وأخرجه عليه تحيل

وماؤها ملتهب، ترب وتربها ذهب، حريرها إباية، أولو به وكمن جباية، عنرص
كثرية والجهات، األحواز ضيقة أنها إال كسل معه يلفي ال وهواؤها سلسل،
املحارم، مستباحة املغارم، ثقيلة واملتنزهات، الفرج عديمة والقهوات، املقابر
نزوانا، الرش غري يفقد وال عدوانًا، الزرع يعدم فال استطالة، أولو أعرابها

ا.هـ. قوى. من يشكو ضعيف وساكنها سوي غري وطريقها
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للحامة ويقولون Velez Malaga مالقة لبلش يقولون األسبانيول (589)
.Alahama

Azaila والسهلة Denia ودانية Valencia وبلنسية Murcia هي مرسية (590)
.Zaragoza رسقسطة هي األعىل والثغر

وصفها. وبعض ذكرها تقدم قد كلها (591)
رسقسطة. أي (592)

كلها. عنها الخرب وسيأتي املدن هذه ذكر تقدم قد (593)
.Tamarite-Altorricon (594)

وشقة. شمايل وهي األسبان عند بلطانية املسماة هي الكورة هذه إن (595)
الفرنج. أرض من بقرب رسقسطة غربي من مدينة باروشة ياقوت: قال (596)

.Silvesو Lisboa و Meridaو Sèvilla هي األسماء هذه (597)
.Nieblaو Algeziraو Xeres هي األسماء هذه (598)

.Evoraو Badajoz هي األسماء هذه (599)
.Santarem (600)

.Santamaria (601)
من دقيق بخيط بالرب ترتبط ألنها وذلك تامة، بجزيرة وليست Cadix (602)

مستطيل. غري أيًضا وهو معدودات، أمتار عىل يزيد ال العرض قليل الرتاب
.Cauaries (603)
.Açores (604)

العظمى. بريطانية (605)
الشلطييش محمد أبو إليها ينسب األندلس غربي يف جزيرة وهي Saltes (606)

ذكرها. وسيأتي العلم أهل من وغريه
.Huelva (607)

به. يسترت ما أو القثرة هو الداموس (608)
.Lorca (609)

يقولون فكانوا العرب وأما Palma «باملا» املدينة لهذه يقولون األسبانيول (610)
أثناء يف يوًما عرشين البلدة بهذه أقمت وقد ميورقة. أيًضا وللمدينة ميورقة للجزيرة

وأخصبها. هللا بالد أجمل من فرأيتها ١٩٣٠ سنة األندلس إىل سياحتي
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.Ibiza (611)
ذكرها. تقدم التي الزيتون غابة هو (612)

أشبيلية. قرى من Santiponce (613)
الرسج. مؤخر يف الذي السري: تسكن وقد محركة الثَغر (614)

واملحارضات والتاريخ بالجغرافية يأتي النفح صاحب أن القارئ يرى (615)
عىل الغالبة الصفة هو ليس الرتتيب وأن نسق، يف ذلك كل والنثر، والنظم واملسامرات
نبقي أن األوىل رأينا ولقد شجون، الحديث إن قاعدة: عىل سائر هذا يف هو بل تأليفه،

وتبويبه. ترتيبه يف ندر ما إال نترصف ال وأن عالته، عىل نسقه
.Fuente del Avellano العني لهذه يقولون األسبانيول (616)

.Darro يقولون األسبانيول (617)
محله. يف وقراها غرناطة ذكر سيأتي (618)

قراه: بإحدى حل وقد القائل فيه قال الذي الجبل هو هذا (619)

م��ح��رم ش��يء وه��و ال��ح��م��ي��ا وش��رب ب��أرض��ه��م ال��ص��الة ت��رك ل��ن��ا ي��ح��ل
وأرح��م ش��ل��ي��ر م��ن ع��ل��ي��ن��ا أخ��ف ف��إن��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ن��ار إل��ى ف��راًرا

الشاعر الريبوعي التميمي حمزة بن نويرة بن متمم هو كمعظم متمم (620)
عنهما. هللا ريض أيًضا الصحابي نويرة بن مالك أخو الصحابي

الطوائف ملوك بني البالد وانقسام األندلسية الوحدة انصداع بعد كان هذا (621)
األسبانيول. طواغيت واستئساد

البلدة. من الرشقي الجنوب إىل وهي Ruzafa يقولون األسبان (622)
.Tabernes طربنة عن مقلوبة هي (623)

رسقسطة. عمل من طرسونة إىل نسبة (624)
دليل يف جاء طيبة. بقعة يف واقعة قديمة صغرية بلدة وهي Mongente (625)

العرب. بناء من أنها بديكر
باألندلس، بلنسية أعمال من مدينة فسكون، بالضم ياقوت: قال Onda (626)
إليها نسب وقد بها. يكثر فإنه التني، الخصوص وعىل والشجر، والرساتيق املياه كثرية
إىل انتسب من كل ونذكر وسنذكرهم بعضهم ياقوت وذكر ا.هـ. العلم. أهل من كثري

القضاعيني. دار أندة وكانت أندة،
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األندلس، متوسط من فليست نعرفها التي الشهرية هي رندة كانت إن (627)
عمل من وطوًرا قرطبة، عمل من تعد كانت تارة فيها، الجنوبية الجبال من هي بل
رشيف بن صالح البقاء أبو منها التي وهي غرناطة، مملكة إىل آلت وأخريًا أشبيلية،

نقصان. تم ما إذا يشء لكل األندلس: مرثية صاحب الشهري الشاعر الرندي
عبد الفقيه إليها ينسب أشبيلية، حوارض من حارض طريانة ياقوت: قال (628)
مسعود، بن محمد بن مصعب ذر أبي عىل قرأ بارًعا، نحويًا كان الطرياني، العزيز
تكتب وهي قلت: ا.هـ. عني. رأس مدرس القرصي عيىس بن الفتح صديقنا عليه قرأ
الشعب، من الدنيا الطبقة مسكن أنها بديكر دليل يف جاء Triana هكذا: باألسبانيولية
وقد األشبييل الزليج أحسن بها يصنع وكان املشهور، الطرياني الفخار ينسب وإليها

جديد. من الصناعة هذه أحييت
ومعناه Xeres de La Frontera لها يقولون كانوا وقد Jerez أو Xeres (629)
بني الثغر هي باألندلس العرب مقام أواخر يف طويلة مدة بقيت ألنها الثغر، رشيش
وهي أشبيلية عىل غلبوا كانوا الذين واألسبانيول غرناطة مملكة يف كانوا الذين املسلمني
الخمر. صنعة يف أوروبا مدن أشهر ومن الثروة، جهة من أسبانية يف بلدة ثالث اليوم
عىل خفيفة نظيفة والبلدة اإلنجليز عند Sherry «رشي» له يقال الذي هو وخمرها
الحديد بسكة صباًحا إليها ذهبت العربي. البناء طراز عىل تزال ال فيها والبيوت الروح،
سنة لرشيش األسبان اسرتداد وكان أشبيلية. إىل الغداء بعد منها ورجعت أشبيلية، من
فغلبوا األسبان عاد ثم مرة. أول اسرتجعوها العرب أن إال فرديناند امللك يد عىل ١٢٥١
امللقب األذفنش عاد ثم شداد. وقائع بعد مرة ثاني فأخذوها العرب عاد ثم عليها.
وسيأتي الحني. ذلك من األسبانيول أيدي يف وبقيت ١٢٦٤ سنة عليها فاستوىل بالحكيم

أشبيلية. كورة إىل وصلنا متى مفصًال ذكرها
ثانيه، وسكون أوله بكرس شلب معجمه: يف الحموي ياقوت قال Silves (630)
وجدت وقد بها، يتلفظون األندلس أهل من جماعة سمعت هكذا موحدة، باء وآخره
باجة وبني بينها األندلس، بغربي مدينة وهي الشني. بفتح شلب أدبائها: بعض بخط
عرشة قرطبة وبني وبينها أشكونية، والية قاعدة وهي قرطبة، غربي وهي أيام، ثالثة
شنرتين وبني وبينها مثلها، أشبيلية بعد باألندلس ليس أنه بلغني املجد. للفارس أيام
وال شعًرا، يقول ال من أهلها من ترى أن قل أنه أحيص ال ممن وسمعت أيام. خمسة
ما ساعته من فرض الشعر عن وسألته فدانه خلف بالفالح مررت ولو األدب، يعاني
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بن إبراهيم بن محمد منهم جماعة إليها وينسب منه. طلبت معنى وأي عليه، اقرتحت
باجة من وأصله الشلبي، لؤي بن عامر من العامري سعيد ابن الغافر عبد بن غالب
منظور بن هللا عبد من وسمع كثريًا، األعلم الحجاج بن عيل عن روى بكر، أبا يكنى،
لخمس ومات طويلة، مدة ببلده الخطابة توىل األدب، واسع وكان البخاري، صحيح

قربه: عىل يكتب أن وأمر ٤٤٦ سنة ومولده ٥٣٢ سنة األوىل جمادى من خلون

ال��خ��ال��ق ح��ك��م ك��م��ا ب��م��وت��ي ال��س��اب��ق ال��ق��در ن��ف��ذ ل��ئ��ن
ال��ص��ادق م��ح��م��د وم��ات آدم وال��دن��ا م��ات ف��ق��د
ن��اط��ق ج��م��ع��ه��م م��ن ي��ب��ق ول��م وأش��ي��اع��ه��م ال��م��ل��وك وم��ات
الح��ق ب��ي ف��إن��ك ت��أه��ب م��ص��رع��ي س��ره ل��ل��ذي ف��ق��ل

الوصول عند برتاجمهم سنأتي غفري جم العلماء من شلب إىل وينسب قلنا انتهى.
املدينة. ذكر إىل

األندلس. من الغرب مدائن ذكر عند مفصًال ذكرها سيأتي (631)

األندلس. من الغرب مدائن ذكر عند مفصًال ذكرها سيأتي (632)
.Cerise وباإلفرنسية الرشق يف الكرز له يقال الذي هذا (633)

.Loup (634)
السفن مرفأ املنكب: عن االختبار» «معيار يف الخطيب بن الدين لسان قال (635)
القرص صقيع، وبردها منيع معقلها بلدة ومخطبها املسيح عباد ومنزل ومحطها،
واقف مربد كأنه وكان، كان عن املنبئ واألثر املكان، املرشف واملسجد الطيقان، مفتح
وأرهقت هامان، برصح وتشبه األمان، الدهر من أخذ قد مثاقف، يد يف عمود أو
الحوتني بأحد (يريد والحوت، الحوت بني ما يصل أن وكاد املنحوت، بالصخر جوانبه
يقولون: كما أو االرتفاع، عن كناية البحر، سمك وبالثاني بالسماء الذي الحوت برج
وعرضها، طولها به واستوعب أرضها السكر بقصب غصت السمك) إىل السماك من
األسطول، منشأ الجوار بنسب الشوار جبل إليها وقدمت راتق، وجنابها فائق، زبيبها
ووباؤها فاسد، هواؤها يقول) أن (إىل الطول إىل يحتاج ال وأمده ممطول، غري فوعده
أجداث من فأهلها واألسماء املسميات بالسمائم وتغريت السماء فيها التهبت مستأسد،
مقلوب، أهلها بني والقمح مجلوب، إليها والودك يعرجون، جبالها إىل يخرجون، بيوتهم

مصلوب. بعرائها والحرباء
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القايض أرسل األندلس يف الداخل الرحمن لعبد األمر اتسق ملا أنه قالوا (636)
كربت وقالت: االنتقال عن فأبت األصبغ أم بأخته ليأتيه الشام إىل صالح بن معاوية
أعلم أن وحسبي والبحار القفار شق عىل بي طاقة وال أجيل انقضاء عىل وأرشفت سني
تحف إليه أدخل الرحمن عبد إىل صالح بن معاوية صار وملا هللا. نعمة من إليه صار ما
السفري بالرمان باألندلس اليوم املعروف الرمان من التحف تلك يف وكان الشام أهل
رجل فيهم وكان عليها ويتأسفون الشام يذكرون الشام أهل من األمري جلساء فجعل
فهو وأثمر، وتم علق حتى وغرسه به لطف شيئًا الرمان ذلك من فأخذ سفر يسمى

إليه. نسب السفري. الرمان اليوم
األندلس. نصارى عند مكان أقدس ياقب شنت وهي Santiago (637)

اليابس. الطني وهو وبالكرس بالضم الطفال هو الفصيح (638)
.Jenechléla (639)

كان لفرنسا التابعة Bordeaux برودو اليوم لها يقال التي هي برديل (640)
أيام يف عظيم شأن لها وكان Burdigala بورديغاله الرومان أيام األصيل اسمها
الشمال من الربابرة زحف عندما ثم الغال. لبالد العلمية الحارضة وصارت الرومانيني
وسنة الوراء إىل يرجع عمرانها أخذ والفندال Suèves والسويفيني Alains األلبنيني مثل
٧٢٩ وسنة كلوفيس لعهد الفرنج منهم أخذها ثم القوط عليها استوىل للمسيح ٤١٣
مسترصًخا له تابعة برديل كانت التي أكيتانية دوق وذهب الغارة عليها العرب شن
أملهم وانقطع العرب فيها محص التي الشهداء بالط واقعة جرت أن إىل مارتل شارل

أوروبا. يف التوغل من
أرحية. عىل ونادًرا وأرحاء وُرِحّي أرح عىل الرحى تجمع (641)

استعمال من هو وإنما املسافر بمعنى «الخاطر» اللغة فصيح يف يرد لم (642)
املؤلفني. بعض فيه تابعهم وقد العوام

أيبريية مدينة وهي Saginto سافنتو املايض يف مربيطر لبلدة يقال كان (643)
عليها ونازعهم سدروبال بعد جاء الذي أنيبال زمن يف القرطاجنيون عليها استوىل
أنها إال األمر أول يف سافنتو عىل القرطاجنيون فاستوىل هائلة وقائع فجرت الرومانيون
هؤالء. آثار من هو فيها الذي العظيم وامللعب الرومانيني. إىل آلت املسيح قبل ٢١٤ سنة

الحارض. عرصنا يف كهذه شجرة بذكر نسمع لم (644)
الزمن. هذا يف بخربه نسمع لم أيًضا الفأس وهذا (645)
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وتثمر تورق التي الزيتونة خرب من العقل إىل جًدا أقرب الخرب هذا إن قلت: (646)
بل … املغارة من يرفعه أن أحد يقدر ال الذي الفأس خرب من وكذلك واحد، يوٍم يف
آثار له للعقل قربه عدا عنه هللا ريض عفان بن عثمان الثالث الخليفة عن املروي الخرب
بقلم فصل ١٣٥٢ سنة طبع الذي أوروبا» يف العرب «غزوات كتابي آخر ويف إليه. ترجع
أول إن أوله يف قال املوضوع بهذا يتعلق التونيس الثعالبي العزيز عبد السيد األستاذ
عفان بن عثمان سيدنا الثالث الخليفة هو أوروبا يف اإلسالمية الفتوحات لخطة واضع
لفتح رسح أبي بن سعد بن هللا عبد الرضاع من أخاه ندب حني فإنه عنه هللا ريض
من جيطلة وايل جيجري جيوش عىل جيوشه بفوز البشائر ووافته أفريقية شمايل بالد
ابن هللا وعبد القيس عبد بن هللا عبد الجليلني البحريني القائدين ندب البيزنطيني قبل
لهما وكتب األندلس إىل باملسري فأمرهما األسطول عىل وكانا الفهريني الحصني بن نافع
من تفتح القسطنطينية إن فيها: يقول التي الخالدة الوصية تلك ذلك يف سياسية وصية
القسطنطينية يفتح ملن رشكاء تكونون بسبيله أنتم ما فتحتم إن وإنكم األندلس قبل
لسياستهم نرباًسا الوصية هذه أجنادها وقواد أفريقية شمايل والة اتخذ وقد األجر. يف
تلك لتنفيذ واملعدات الوسائل إعداد يف رشع أمري وأول عليها. يسريون التي اإلسالمية
شمايل له دان أن بعد األموية الدولة وزراء شيخ النعمان بن حسان األمري الوصية
وصنع واألساطيل السفن لبناء الصناعة دار قرطاجنة بفناء أنشأ فقد بالطاعة أفريقية
بن طارق مواله ذلك يف منهاجه عىل وسار مرص قبط من الصناع لها وجلب األسلحة
ثم ٩٢ سنة األندلسيني وناجز العدوة أرض بجيوشه فجاز املغرب ويل أن بعد زياد
عمر عهد يف أفريقية شمايل إمارة تقلد الذي املهاجر أبي بن إسماعيل ذلك يف تالهما
الرحمن لعبد قيادتها وكانت ١٠٥ سنة أوروبا جنوبي أساطيله فأغزى العزيز عبد بن
كبشري تعترب الغزوة وهذه إيطالية. يف أثخن أن بعد إال يعد ولم الغافقي هللا عبد بن
ألفريقية الحبحاب بن هللا عبيد والية ويف الطغاة. البيزنطيني حكم من اإليطاليني إلنقاذ
عقبة بن عبيدة أبي بن حبيب املوفق جيوشه لقائد إمارته جعل كبريًا أسطوًال جهز
ثورة تحصل لم ولو تنكيل. أشد بالبيزنطيني فيها ونكل ١٢٣ سنة فغزاها الفهري
من وطهرها إيطالية شطوط لتملك أعشارهم تخميس بسبب العربي الحكم ضد الرببر
سنة ويف أفريقية. شمايل يف النعمان بن حسان قبل من ذلك فعل كما البيزنطيني حكم
بن محمد قائده بإمارة أسطوًال األكرب هللا زيادة جهز األغلبية الدولة استقرار بعد ٢٠٧
الجيوش إمارة وكانت ٢١٢ سنة الكرة عليها أعاد ثم رسدينية ملنازلة التميمي هللا عبد
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«رسكوسة» وحارص «مازرة» فملك الفرات بن أسد اإلمام القضاة لقايض املرة هذه يف
العامة القيادة فتوىل ٢١٣ سنة عنه هللا ريض الشهادة اإلمام وأدركت أسوارها وحول
يف األمور استقرت أن وبعد بغرغلوسن: املعروف أصبغ القائد األندلس أسطول صاحب
وما األغلب بن هللا عبد بن إبراهيم أخيه البن إيطالية إمارة هللا زيادة قلد املفتوحة البالد
البحث تتمة عىل االطالع شاء ومن ا.هـ. ونابويل. بلربم فتح حتى للجهاد متواليًا زال
الثعالبي الشيخ روايات قابلت ولقد أوروبا» يف العرب «غزوات كتابنا يف فلرياجعه
فتحت عثمان أيام يف الفداء: أبو قال يؤيدها ما إال أجد فلم التاريخ يف املعتمدة بالكتب
عثمان أمر أفريقية فتحت وملا رسح أبي بن سعد بن هللا عبد لذلك املتويل وكان أفريقية
هللا عبد وعاد الجهة تلك فغزا األندلس جهة إىل يسري أن الحصني بن نافع بن هللا عبد
فسري البحر غزو يف عثمان معاوية استأذن وعرشين ثمان وسنة أفريقية، إىل نافع بن
عليها فاجتمعوا مرص من سعد بن هللا عبد أيًضا إليها وسار جيًشا قربص إىل معاوية
تاريخ يف وجاء سنة. كل يف دينار آالف سبعة جزية عىل صولحوا ثم أهلها وقاتلوا
حديج ابن معاوية غزو خرب املراكيش عذارى البن املغرب» أخبار يف املغرب «البيان
إال الثعالبي األستاذ كالم من نظر فيه شيئًا أجد ولم مركب. مائتي يف صقلية لجزيرة
بن لحسان موىل زياد بن طارق وجعله األندلس، فتح يف نصري بن موىس ذكر إهماله
وأما األندلس أغزاه الذي وهو نصري بن موىس موىل كان طارق أن والحال النعمان،
إنما باالتفاق فتحها أن مع األندلس إىل عثمان بعث وقت وأي النفح: يف املقري قول
يغزوا بأن أمرهم عنه هللا ريض عفان بن عثمان ألن بيشء فليس الوليد. زمان كان
األندلس من كلها املتوسط البحر غربي جزائر يحسبون الوقت ذلك يف وكانوا األندلس
فرصة أول عند الكبرية األندلس نفس بغزو عثمان بفكرة يعملوا أن وأرادوا فغزوها
زمن إىل أفريقية عىل الخالفة عمال رؤوس يف تتخمر الفكرة هذه فبقيت لهم تلوح

الفعل. إىل القوة من فخرجت األموي الوليد عامل نصري بن موىس
الواليات أي القديمة، األندلس معدومة، فيها الصحاري إن بقوله يريد (647)
دليل يف جاء واسعة شاسعة صحراء ففيه أسبانية شمال فأما أسبانية. من الجنوبية
له أنشأوا العرب يكن لم لو الصحاري جملة من كان املتوسط البسيط هذا أن بديكر
للناظرين. مدهشة ذلك يف آثارهم بقايا تزال وال إلحيائه إليه املياه به جّروا ري نظام
خمسة األندلس يف كان أن وبعد املقري قال كما الرجاء ذلك خاب نعم (648)
يتعاطون طارق جبل يف مغربيًا عرش خمسة إال فيها منهم يبق لم مسلم مليون عرش
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الذي قرطبة مسجد أحدها مسجد ألف عرش خمسة فيها كان أن وبعد والرشاء البيع
بجبل دار داخل مصليًا ثالثني يسع مسجد إال فيها يبق لم مصل ألف ثمانني يسع
نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك املذكور الجبل زرت يوم فيه صليت املغرب حكومة تخص طارق

النَّاِس﴾. بنَْيَ
تواريخ يف يذكر ما وكثريًا حجر أو رخام من منحوت صهريج هي البيلة (649)
العنانية باملدرسة فاس ويف بيلتني. أو بيلة القرص أو املسجد يف صنع فالنًا أن املغرب

املريني. عنان أبو جلبها بيلة الوضوء بدار
األذفنش. العرب له يقول وقد Alphonse (650)

أعجوبة وهي La Giralda الخريالده األسبانيول عند املنارة لهذه يقال (651)
املهندس بناها األعظم الجامع منارة كانت املنارة هذه أن بديكر دليل يف جاء أشبيلة
وسنة للمسيح ١١٨٤ سنة بني املوحدين سلطان يوسف بن ليعقوب جابر العربي
حيطانها يف تزال ال رومانية كتابات لوجود قديمة أبنية بقايا فيها وضع وقد ١١٩٦
من والنهاية الغاية يف وهي ضيًقا تزداد ارتفاعها ازداد كلما الطوب من مبنية وهي
الحائط وسمك جهة إىل جهة من و٥٥ مرتًا ١٣ يبلغ مربع وقاعدتها الخطوط تناسب
ممحوة تصاوير فيهما تجويفان يوجد جهتها ومن وثالثني مرتين إىل وثمانية مرتين من
األعىل السطح يصري مرتًا ٢٥ العلو يبلغ وعندما .Vargas بركاش لويس رسم من
املنظر أفسد وقد بمحاريب. ومزينًا الطوب من بشبكات مغطى النوافذ بجانب للجدران
الكنيسة قسيس فإن املسيحي العهد أيام يف به توجوها ما املنارة لهذه كان الذي البديع
مربعة أبنية مكانها وجعل املنارة بها تنتهي كانت التي املخرمة القمة أزال قد العظمى
به شوهوا الذي البناء هذا وكان «اإليمان» تمثل امرأة وصورة كتابة عليها بقبة تنتهي

ا.هـ. مرتًا. ٩٣ األرض عن «الخريالدة» وعلو ١٥٦٨ سنة املنارة هذه
أسبانية يف العرب آثار أبدع من وهي أشبيلية زرت يوم إليها صعدت وقد هذا
له. نهاية ال فيما أعالها من النظر ويرسح األرض أقطار من السياح يقصد وإليها
«الخالدة» عن محرًفا كان إن إال «الخريالدة» هذا اسمها جاء أين من أعلم لم ولكني
يف وله آثاًرا وأفخمهم اإلسالم ملوك أعظم من كان املوحدين سلطان املنصور ويعقوب
١٤ منها كل محيط سارية ٤٠٠ عىل قائًما كان الشهري حسان جامع العدوة من الرباط
منارة له وكانت مربًعا مرتًا ٢٦٥٩ الجامع ومساحة شربًا ٢٠ من أزيد وطولها شربًا
األعاجيب من أعجوبة املنارة هذه وكانت شربًا ٢٤٠ ومحيطها مرتًا ٦٠ عىل يزيد علوها
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فليست املنصور همة بعلو تشهد ماثلة تزال وال اإلسكندرية بمنار يشء أشبه وكانت
الخالدة. آثاره من الفذة هي أشبيلية منارة

«مراكش اسمه كتاب املغرب يف الباهرة البناء مآثر عن كتب ما أحسن من (652)
٢٢٧ فيه ومراكش، والرباط ومكناس وفاس طنجة منها التي الفنية» الصناعة ومدن
Peirre Champion شامبيون بيار — مؤلفه الزاهرة واملعالم الباهرة اآلثار لتلك صورة

.Le Marco et ses Villes d’Art
املغرب يف املنصور يعقوب أنشأها التي املنابر من الكتاب هذا يف يجد والقارئ
والسعديني املرينيني مآثر من ويرى اشبيلية منارة عن وفخامة وبداعة حسنا يقل ماال
البيان ناصية من الكاتب ملك مهما بأوصافة العبارات تفى ماال اليوم املالكة والعائلة
لم من إن فرنسا: كتاب مشاهري من نارو وجان جريوم الكاتبان األخوان قال وقد
االرتقاء من درجة أية إىل يدرك لم مراكش يف السعديني امللوك مقربه حياته يف يشاهد

االسالمية. املدينة بلغت
األندلس. عن حوقل ابن ذكره ما جميع تقدم فيما نقلنا (653)

الخطيب بن الدين لسان وكان الخاصة» «الخزينة اليوم له يقال ما هو (654)
السلطان». «مستخلص يقول

ييل: ما العارش» القرن يف املسلمة «أسبانية كتابه يف بروفنسال الوي قال (655)

لعهد باألندلس أمية بني خالفة أيام يف الخزانة دخل مجموع جهة من أما
أميل هو رجل عن صدورها قيمتها يزيد شهادة بشأنه وردت فقد النارص
الذي حوقل ابن وهو أمرهم من التعظيم إىل منه األمويني قدر من التنزيل إىل
إن يقول فهو العارش القرن من الثاني النصف يف وذلك بقرطبة مدة أقام
عرشين بلغ (٩٥١) ٣٤٠ سنة إىل النارص تويل أول من الخالفة خزانة دخل
عظيم مبلغ وهو الفضة من درهم مليون وأربعني وثلثمائة ذهب دينار مليون
الحكم أيام يف مضاعًفا الدخل هذا كان ولقد العرص. ذلك إىل بالنسبة جًدا
البحث هذا إىل وسنعود ا.هـ. دينار. مليون أربعني ذاك إذ فبلغ املستنرص

التاريخ. عىل الكالم عند

بني مناقشة عن عبارة وهو حوقل ابن عن نقلنا عند تقدم قد البحث هذا (656)
أوردنا وقد قومه بخذالن ويتهمه اآلخر يعري منهما فريق كل والغرب الرشق مسلمي

251



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

من أشبه ببعض بعضهم وإنهم سواء املرض هذا يف الجميع إن وقلنا ذلك يف حكمنا
باهلل. إال قوة وال حول وال باملاء املاء

عىل املستمر الوالة تعاقب أن فيه جدال ال ومما املحز، هنا الكاتب أصاب (657)
الواحد يكاد ال قبلهم من يتولونها كانوا الذين األندلس أمراء تعاقب وبالتايل القريوان
اضطراب يف األصيل األصل كان قد بعزله الخرب يأتي حتى قرطبة إىل يصل منهم
أهم من هما واالطراد الثبات ألن أوروبا يف العربية الفتوحات وقوف ويف اإلدارة حيل
وتوطد ملكهم بها واستقر قرطبة يف أمية بني إىل الحكم صار فلما النجاح. رشوط
القواعد واستتبت الهمم وسمت العزائم ورسخت األندلس يف الدولة عظمت سلطانهم
وحدة أيام أوروبا يف العربي الجهاد أن وهي منها بد ال مالحظة هناك أن غري قال. كما
العراق إىل فارس إىل خراسان أقايص من تزحف الجرارة الجيوش وراءه كان الخالفة
انفصلت فلما عددها. يحىص يكاد وال مددها ينقطع فال املغرب إىل مرص إىل الشام إىل
الجهاد يف معول لها يبق ولم بنفسها األندلس انفردت العباسية الخالفة عن األندلس
وليسوا منحرصة ومادتهم محدودة دائرتهم وهؤالء وحدهم األندلس مسلمي عىل إال
افرتاق بعد فمن األخرض. البحر كلجج أمامهم هي التي النرصانية ألمم بأنفسهم أكفاء
يتيمة وأصبحت اإلسالم بالد سائر وبني بينها ما انقطع العباسية الخالفة عن األندلس
من ومهاجرين مجاهدين من األحايني يف عليها يرد كان ما إال الظهر مقطوعة غريبة
ما ينظم كان الذي العام واملدد املحدود املدد هذا بني وشتان سواه دون األقىص املغرب

والغرب. الرشق بني
أمورهم يف استقامة عىل اإلجمال وجه عىل كانوا قرطبة يف أمية بني أمراء (658)
وكانوا دمشق. يف أمية بني أمراء من خرج كما بالفسق يجاهر من منهم يخرج ولم
يف ومجاهدين التقوى بحىل متحلني اإلسالم لشعائر مقيمني للحق مذعنني األندلس يف
أن هللا أراد ولكن للحكم، إهمال أو ظلم أو فسق بسبب أمرهم يتهتك ولم هللا سبيل
بنفسه اململكة أمور إدارة عىل يقدر ال ضعيًفا فسًال املستنرص الحكم بن هشام يكون
شيئًا له يبق ولم الخليفة عىل وحجر عامر أبي بن املنصور الحاجب باألمر فاستبد
بمكان غصوا الذين العربية البيوتات أبناء من وكثريًا وأعوانهم أمية بني ذلك فأحفظ
لهم قاعدين فصاروا بالدولة هؤالء من االستئثار هذا نفوسهم تتحمل ولم العامريني
يعلمان املظفر وابنه املنصور وكان بدأ. كما األمر ويعيدوا عليهم يثبوا حتى مرصد كل
الرببر باستعمال فأخذا عليهم الحقد من العرب وبيوتات األموية صدور يف يجيش ما
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الحزم من منهما كل وكان والرببر العرب بني والبغضاء العداوة وأوقعا عليهم وعوال
فسًال وكان املنصور ابن شنجول دولة جاءت فلما األمر له استوسق بحيث والتدبري
جداول الدماء أسالت التي الفتنة واشتعلت إسقاطه من األمويون تمكن التدبري فاسد
وظهور الدولة وحدة صدع يف السبب كان ما والرببر العرب بني ووقع قرطبة يف
واملدن الحصون من كثريًا واسرتجاعهم األسبانيول طواغيت واستئساد الطوائف ملوك
يقلعوهم أن أوشكوا وكانوا املسلمني عىل فكّروا األندلس يف النصارى رجع وباختصار
مرين بني ثم املوحدين ثم كاملرابطني املغربية الدول نرصة لوال تماًما األندلس من

باألقل. سنة ثالثمائة من نحًوا األندلس إسالم أجل يف نسأوا الذين
ذلك إليه آل وما الخالفة عىل وغلبتهم باألمر العامريني استئثار إىل يشري (659)

الطوائف. ملوك وأظهرت األمة شمل بددت التي الفتنة من
وغريه. مردنيش ابن مثل (660)

يستفيد والعدو بعًضا يغزو بعضهم وأخذ الطوائف ملوك ظهرت عندما (661)
يسقط أن املوحدون بعدهم ومن املرابطون خاف غرة، كل ويهتبل واملغزو الغازي من
واستولوا الجرارة بالجيوش الجزيرة إىل وأجازوا لنجدته فخفوا األندلس، يف كله اإلسالم
مثل الحبل يجاذبونهم كانوا هؤالء بعض ولكن الطوائف. ملوك بأيدي كان ما أكثر عىل

العدوة. بر دول عىل باألسبانيول استظهروا وطاملا مثًال هود ابن
مما وغريهم َجْهَور وبني ُشهيد وبني حدير وبني عبده أبي بني مثل (662)

محله. يف ذكره سيأتي
ولذلك اململكة، أمور جميع يده يف كان املستنرص الحكم زمن يف الحاجب (663)
الخليفة وحجب األمر، عىل الحاجب غلب الثاني هشام صغري ولد ووراءه مات عندما
بالعواقب أبرص النارص كان ولقد الخالفة، وسقوط الفتنة إىل بعد فيما ذلك وأدى
حرص من فراًرا وزرائه بني األعمال ووزع سنة ثالثني مدة حجابة بدون اململكة فأبقى

الحاجب. يف السلطة
السيف ووزارة القلم وزارة ومعناه العباس بني أوضاع من اللقب هذا كان (664)
النارص. الرحمن عبد دولة يف ٣٢٧ سنة شهيد بن امللك عبد األندلس يف به لقب من وأول
املالية لديوان أحيانًا يقولون وكانوا الخراجية، األشغال صاحب له: ويقال (665)

األزمة». «ديوان
القرآن بقراءة أهله يعني اإلسالم بلدان من بلًدا التاريخ يف رأيت ما (666)

األندلس. من أكثر بوجوهها
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الشام أهل إمام األوزاعي اإلمام مذهب عىل الفتح ألول األندلس أهل كان (667)
قبل عليهم تعول األموية الدولة وكانت األندلس، فتح يف الطوىل اليد لهم كانت الذين
الداخل الرحمن عبد بن هشام زمن إىل األوزاعي مذهب عىل األندلسيون وبقي الجميع،
إىل بشبطون املعروف اللخمي زياد بن الرحمن عبد بن زياد رحل الوقت ذلك ففي
العباس بن كقرعوس شبطون غري جماعة ورحل املوطأ كتابه مالك من وسمع الرشق،
إىل رجعوا فلما الحج، إىل رحل ممن وغريهم هند، أبي بن وسعيد دينار، بن وعيىس
باألندلس صيته به عظم ما قدره، وجاللة علمه وسعة مالك، فضل من وصفوا األندلس
مكمًال األندلسيني إىل مالك موطأ أدخل من أول وهو شبطون، ذلك يف رائدهم وكان
ملك سرية عن األندلسيني الحجاج بعض سأل عنه ريضهللا مالًكا اإلمام إن وقيل متقنًا،
غري مالك وكان عليه له وأثنوا الرحمن عبد بن هشام األمري سرية له فوصفوا األندلس
املدينة بعلوية املنصور جعفر أبو فعل أن بعد سيما وال العباس بني سرية عن راض
حرمنا يزين أن هللا نسأل لألندلسيني: مالك اإلمام فقال واإلهانة الحبس من األفاعيل
فحمل وورعه مالك جاللة من علم ما مع هشام األمري إىل الخرب فوصل ملككم. بمثل
محاسن كتاب عىل حواشينا يف برواياتها القصة هذه ذكرنا وقد مذهبه، عىل الناس
شاء فمن سنوات ثالث من طبعناه الذي األوزاعي، عمرو أبي اإلمام مناقب يف املساعي

الكتاب. ذلك يف فلرياجعها
اليوم. إىل املغرب يف االصطالح هذا يربح لم (668)
األندلس. بأهل خاًصا االستثقال هذا أظن وال (669)

أبًدا مولع املغلوب «إن عنوان تحت مقدمته يف هللا رحمه خلدون ابن قال (670)
وعوائده»: أحواله وسائر ونحلته وزيه شعاره يف بالغالب باالقتداء

بالكمال لنظره إما إليه، وانقادت غلبها من يف الكمال تعتقد أبًدا النفس إن
لغلب ليس انقيادها أن من به تغالط ملا أو تعظيمه من عندها وقر بما
اعتقاًدا، حصل لها، واتصل بذلك غالطت فإذا الغالب، لكمال هو إنما طبيعي،
تراه، ملا أو االقتداء. هو وذلك به، وتشبهت الغالب مذاهب جميع فانتحلت
هو وإنما بأس، قوة وال بعصبية ليس لها الغالب غلب أن من أعلم، وهللا
راجع وهذا الغلب، عن بذلك أيًضا نغالط واملذاهب، العوائد من انتحله بما
يف وسالحه ومركبه ملبسه يف بالغالب أبًدا يتشبه املغلوب ترى ولذلك لألول.
آبائهم، مع األبناء يف ذلك وأظهر أحواله، سائر ويف بل وأشكالها، اتخاذها
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دائًما؟ بهم متشبهني تجدهم كيف
األقطار من قطر كل إىل وانظر فيهم. الكمال العتقادهم إال ذلك وما
الغالبون ألنهم األكثر، يف السلطان وجند الحامية زي أهله عىل يغلب كيف
إليهم فيرسي عليها، الغلب ولها أخرى، تجاور أمة كانت إذا إنه حتى لهم،
أمم مع العهد لهذا األندلس يف هو كما كبري حظ واالقتداء التشبه هذا من
من والكثري وشاراتهم مالبسهم يف بهم يتشبهون تجدهم فإنك الجاللقة
والبيوت، واملصانع الجدران يف التماثيل رسم يف حتى وأحوالهم، عوائدهم
االستيالء عالمات من أنه الحكمة بعني الناظر ذلك من يستشعر لقد حتى

ا.هـ. هلل. واألمر

الرشق عىل الغرب غلب ظهر عندما األخرية العرص يف بأعيننا هذا نظرنا وقد قلت
األوربيني تقليد عىل الرشق يف األمور والة فتهافت ذكرها موضع هنا ليس كثرية بأسباب
مما فقط، امللك أمور وتسديد االجتماع أحوال وتنظيم والصناعات العلوم إتقان يف ال
ومشاربهم. ومآكلهم ومالبسهم أزيائهم يف تقليدهم عىل تهافتوا بل حتًما، واجب هو

األوقات من وقت يف يبلغ لم ولكن العثماني. محمود السلطان أيام يف ذلك وبدأ
كادت فما العامة، الحروب بعد سيما ال العرص، هذا يف بلغه ما االقتداء هذا حب
والجليل الدقيق يف باألوربيني بالتشبه بدأنا حتى استقاللهما، تسرتجعان وإيران تركية
مئات ودقت حتًما. القبعة بلبس أوامرها الرتكية الحكومة وأصدرت والجزئي والكيل
العربية األحرف مكان الالتينية األحرف وجعلت عليها. االعرتاض مجرد عىل األعناق من
األصلية، لهجتها عن اللغة بهذه انحرفت قد الالتينية باألحرف الرتكية كتابة أن برغم
طمس عىل األتراك حمل أرادوا لو حتى بهذا يكتفوا ولم األوىل، غري لغة بها واستبدلت
الرشقية األلحان ومنعوا أصله، من الرتكي التاريخ بإلغاء وتحدثوا قديم، كل معالم
املآكل منع إىل ينتقلون وكادوا األوربية، املوسيقى بها وتبدلوا الرشقي، الطرب وآالت
املغلوب اقتداء باب من هذا وكل غريها، من مراًسا أصعب األذواق تكن لم لو الرشقية
الحقيقة يف وليس هللا، رحمه خلدون ابن االجتماع علم إمام إليه أشار مما بالغالب،
يشء، كل يف األوربيني مبالغ وبلغوا اليابانيون، ترقى ولقد الرضورات، من برضورة
يشء وكل ومتاوكهم، ومآخذهم وعاداتهم، أذواقهم يف يابانيني يزالوا ولم بذوهم، وربما

آبائهم. عن توارثوه
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زياد، بن طارق قتله الذي هو لذريق أخا إن املسعودي قال ملاذا نعلم ال (671)
وقعت التي املعركة يف قتل الذي هو نفسه لذريق أن هي املشهورة الرواية أن حني عىل
«أخبار كتاب يف جاء وقد باألندلس، القوط ملك انهار وبها واألسبانيول، املسلمني بني
مجموعة أخبار ويف — لذريق انهزم أن بعد لألندلس تاريخ أول هو الذي مجموعة»
فرسه وجدوا املسلمني أن إال وقع، أين يدر لم — األصل إىل أقرب وهي رذريق، يقول
ذهب من حلة ووجدوا والزبرجد، بالياقوت مكلل ذهب من له رسج عليه وكان األبيض،
العلج، وغرق فيه وقع السواخ ويف الطني، يف الفرس ساخ وقد والياقوت، بالدر مكللة
خرب، له يسمع لم أمره، من كان ما أعلم وهللا الطني، يف الخف ثبت رجله أخرج فلما

انتهى. ميتًا. وال حيًا وجد وال
شمايل إىل فر وأنه املعركة، يف يقتل لم لذريق أن األسبان تواريخ بعض يف جاء وقد
يف قتل لذريق أن هي الغالبة الرواية ولكن مات، أن إىل املسلمني يقاتل وبقي أسبانية،

املعركة.
الباسك أمة بها املسعودي، مراد بأن والشك بالنسخ محرفة اللفظة هذه (672)

.Vascongados قديًما لهم يقال وكان الباشكونس أو
والحقيقة الرومي، البحر يف ينصب تاجه نهر أن قوله يف املسعودي أخطأ (673)
إبره نهر هو تاجه نهر فحسب سهو منه وقع ولعله األطالنطيكي، املحيط يف مصبه أن

الرومي. البحر يف ينصب هذا فإن برسقسطة، يمر الذي
وأما الجزيرة. بالد يف سنجة اسمه بلًدا نعلم ال ألننا سنجار، أراد لعله (674)
سنكة لها تقول والعجم سنجة، لها يقال بلدة ويوجد نهر. عىل وهي منها فهي سنجار
نقول كنا وقد الغور. لبالدها ويقال خراسان، يف بل الجزري، الثغر يف ليست ولكنها
إىل نسبة الخزري» «الثغر تكون أن وحقها تصحيًفا، الجزري» «الثغر جملة يف لعل
مدينة هي سميساط أن والحال سميساط» ييل «مما قوله ذلك ينفي ولكن الخزر بحر
وإنما الجزيرة. بالد يف ذكًرا لها نجد فلم «رسحة» بالد فأما بالعجم. الجزري الثغر من
شاطئ عىل سميساط، بقرب وهي بنقطة رسجة أنها فالصحيح اليمن. يف رسحة يوجد

البلدان. معجم يف ياقوت ذكر كما الفرات
القارئ ويجعل الذهن، إىل الوقائع يقرب الذي وهو التاريخ، يف يشء أهم (675)
وللوقائع يصفهم، الذين لألشخاص معاًرصا املؤرخ يكون أن هو بعينه، يراها كأنه
التي الوقائع كانت أو التاريخ، يف املشهورين الرجال من كانوا إذا سيما ال يرويها، التي
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معاًرصا كان حوقل، كابن فاملسعودي، خربها: اشتهر التي الحوادث من عنها يتحدثون
خرج أن بعد إىل ،٣٣٢ سنة هذا تاريخه يكتب النارصوهو الرحمن عبد العظيم للخليفة
املسلمون فيها محص التي والواقعة واحدة: بسنة بكتابه، وبدأ سياحته، يف حوقل ابن
وقوعها املسعودي وذكر سمورة، مدينة عند الجاللقة بالد يف الرحمن عبد زمان يف
ألًفا خمسون وقيل ألًفا، أربعون املسلمني من فيها وقتل وثالثمائة، وعرشين سبع سنة
وعرشين ستة عام يف جعلها ولكنه مجموعة» «أخبار كتاب يف خربها جاء نفسها هذه
هزيمة أقبح هزموا أنهم قال وإنما فيها، املسلمني شهداء عدد يذكر ولم وثلثمائة،
قوم إال منهم ينجو يكد فلم محلة كل يف ويقتلونهم يأرسونهم أياًما العدو وأتبعهم
الثغر أن يذكر املسعودي إن ثم بلدانهم. إىل وتخلصوا ألويتهم، عىل أصحابهم جمعوا
البحر ساحل عىل طرطوشة، كان وثالثمائة، وثالثني ست سنة واإلفرنج املسلمني بني

األندلس. عىل املجوس غارات يذكر ثم الرومي،
يدعي أن له يحق الرشيفني الحرمني ملك من أن وهي بال ذات نقطة هناك ثم
الناس يوم إىل تزال وال العرص، ذلك يف تدور كانت التي النظريات من وهي الخالفة.

هذا.
خليفة، بنفسه فنادى عاد بالنارص امللقب الثالث الرحمن عبد أن ستعلم (676)
العباسية الخالفة شأن ضعف أن بعد وذلك اللقب، هذا األندلس مسلمو عليه واطلق
جديًرا نفسه الرحمن عبد فرأى العربية. اململكة وحدة وتصدعت األعاجم، بهم واستبد
والنرصانية اإلسالم عاملي يف عرصه ملوك أعظم كان ألنه أحد، ذلك يكرب ولم بالخالفة،
أضاعوا خلٌف بعدهما من خلف ولكن باملستنرص، امللقب الحاكم ابنه خطته عىل وسار

األندلس. ضياع مبدأ ذلك وكان الخالفة،
يبدأوا ال حتى االسم قبل ألًفا يجعلوا أن العرب عادة ومن Fraguas (677)
ولها إفراغه فراغه ويف أغرناطة غرناطة ويف اطرابلس طرابلس يف قيل وقد بالساكن

نظائر.
مجوًسا. وقتئذ وكانوا النورمنديون هم هؤالء (678)

.La Manche (679)
وهذا األبواب معناها إفرنجية لفظة وهي «ألربتات» العرب قال وربما (680)

البريانة. أو الربانس هو الجبل
املقديس. كالم هو املقام هذا يف والصحيح حوقل. ابن زعمه ما خالف هذا (681)
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جاورهما. وما وسمرقند بخارى النهر: وراء ما لبالد هيطل يقال (682)
تحريف. ثمة يكون أن إال هنا املؤلف مراد لنا يظهر ولم كذا (683)

ما يؤيد نص وهذا بها، يعنون كانوا وماذا املنية لفظة ذكر لنا تقدم (684)
البستان. أو املتنزه املنية أن وهو ذكرناه

بها. األسبانيول لفظ إىل أقرب وهو رسقسطة يعني (685)
الزواج. املالك: (686)

عملها. من هي تطيلة ولكن برسقسطة أنه املشهور (687)
السيوف. قوائم عىل يجعل التماسيح كجلود أخش جلد محركة السفن (688)

والرطل. كاألوقية به يوزن ما وهي سنجة جمع (689)
الوصول عند ذلك من بأمثال وسنأتي باألمالة، يتكلمون كانوا األندلس عرب (690)

املوضوع. هذا إىل
ومنه الفراء: قال بعض. إىل بعضه وضم وههنا ههنا من جمعه قرشه: (691)
فكل مرض بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة ابن النرض وأبوهم القبيلة قريش
قال الصحاح. يف كذا فوقه ومن كنانة ولد دون قريش فهو النرض ولد من كان من
بقريش، فليس فهر يلده لم من كل النسب أئمة وعند قلت العروس: تاج يف الزبيدي
حني االسم بهذا قريش سميت وقيل الشأن. هذا يف إليه املرجوع وهو الكلبي، ابن قاله
يسمى قيص وكان اجتمعوا، إذا القوم تقّرش يقال: وكان كالب، ابن قيص عليها غلب
أو فيشرتونها، البياعات يتقرشون كانوا ألنهم وقيل بالرحلتني، قريش لجمعه مجمًعا
فقالوا يوًما قومه إىل جاء ألنه أو تقرش. فقالوا يوًما ثوبه يف اجتمع كنانة بن النرض ألن
سيدة بحرية دابة وهي القرش، بمصغر قريش سموا أو شديد. أي قريش جمل كأنه
كانوا ألنهم بذلك سموا وقيل وإسالًما، جاهلية الناس سادات قريش وكذلك البحر دواب
قريش إىل والنسبة املال، يتقرش فالن قولهم من ورضع، زرع أصحاب ال تجارة، أهل

قرييش. يقال ونادًرا قريش
إليه. ينسبون كلهم وقريش كنانة بن النرض بن مالك بن فهر هو (692)

عبد بن شمس عبد ابنا واألصغر األكرب أميتان وهما أمية، بني إىل نسبًة (693)
التخفيف. عىل بالتحريك وأموي ففتح بضم أموي إليهم والنسبة قريش، من مناف

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول أنصار إىل نسبًة (694)
الخزرج. أخو قيلة بن أوس وهو األوس إىل نسبة (695)
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وهي قيلة، ابنا وهما أخوين، واألوس الخزرج وكان الخزرج إىل نسبة (696)
بن السماء ماء عامر بن مزيقيا عمرو بن العنقاء ثعلبة بن حارثة وأبوهما أمهما،

اليمن. عرب من األزد بن مازن بن ثعلبة بن القيس امرئ بن الغطريف حارثة
بن عامر بن قحطان نسبه يف وقالوا اليمن، عرب أبو قحطان إىل نسبة (697)

السالم. عليه نوح بن سام بن أرفخشذ ابن شالخ
قحطان. بن يعرب بن يشجب بن سبأ ابن وهو حمري إىل نسبة (698)

غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن يقظة ابن وهو مخزوم إىل نسبة (699)
بن غالب بن مالك بن وهو عبس من قبيلة أيًضا ومخزوم قريش من حي وأوالده

عبس. ابن قطيعة
اجتمعوا قبائل عدة إنهم قيل اليمن، من قبيلة كصبور تنوخ إىل نسبة (700)

إخوة. ثالثتهم وكلب ونمر تنوخ وقيل وتحالفوا
وزبيد رمع بني األزد من قوم عليه نزل ماء وهو كشداد غسان إىل نسبة (701)

اليمن. عرب من الغوث بن األزد بن مازن بنو وهم به فسموا اليمن، من
سبأ، بن كهالن بن مالك بن نبت بن الغوث بن األزد وهو األزد إىل نسبة (702)
أزد القاموس صاحب عىل الزبيدي واستدرك الرساة وأزد عمان وأزد شنوتة أزد ويقال

قبيلة. وعرشين سبع عىل افرتقوا األزد أن وقالوا عامر، بن عمرو بن عمران بن
مرض ولد وكالهما خندف، هو الذي إلياس أخو وهو عيالن قيس إىل نسبة (703)

ويمن. قيس يقولون فالناس العدنانية، العرب عىل االسم هذا غلب وقد
اليمن. عرب من همدان من حي معافر إىل نسبة (704)

قبائل خمس وهم مرض بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن كنانة إىل نسبة (705)
ابن ملكان وبنو كنانة، بن عامر وبنو كنانة، بن عمرو وبنو كنانة، بن مناة عبد بنو
من وقبيلة وائل، بن تغلب يف أخرى قبيلة كنانة بنو ثم كنانة، بن مالك وبنو كنانة،

األندلس. قضاة من الكناني حامد بن خلف منهم كلب
مشهورة. مرض من قبيلة أبو طابخة بن أد بن مّر ابن كأمري تميم (706)

مرض. من حي مرض بن إلياس بن مدركة بن هذيل (707)
بن مناة عبد بن بكر بني إىل أو عنه هللا ريض الصديق بكر أبي إىل نسبة (708)
هنب بن قاسط بن وائل بن بكر إىل أو النخع بن عوف بن بكر إىل أو خزيمة ابن كنانة

عذرة. من بطن بكر إىل أو
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صعصعة. بن ربيعة ابن هوزان ويف مرة ابن هو قريش يف كالب (709)
أسد بن جديلة بن دعمى بن أفىص بن هنب بن قاسط بن ككتف النمر (710)
عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو والحافظ امليم، بفتح نمري إليه والنسبة ربيعة، بن

نمري. هو األندليس املالكي الرب
اليعمري، ال اليعفري، هو اللفظ هذا كان وربما كنانة من بطن يعمر (711)
طبعة وهي مرص، طبعة اإلحاطة عن الخطيب بن الدين لسان كالم نقلنا ألننا وذلك
بالقرينة األصل إىل ألفاظها من كثريًا رددنا وقد وتحريًفا. وتصحيًفا غلًطا مشحونة
جاء يعمر اسمها قبيلة العرب يف فيوجد اليعمري، هو اللفظ هذا كان فإن واالستدالل
كان وإن كنانة. من أنها ذكر السويدي ولكن ينسبها لم أنه إال العروس، تاج يف ذكرها

األوزاع. لهم ويقال حمري من بطن هم يعفر فبنو اليعفري هو
عثمان أبو منهم مشهور حي وهم تميم بن عمرو بن مالك بن مازن (712)
من عكرمة بن منصور بن مازن وبنو الخزرج، من أيًضا مازن وبنو النحوي املازني

وجبالها. الطائف وبالدهم عيالن. قيس
هوزان بن بكر بن منبه بن قّيس واسمه هوزان من قبيلة أبو كأمري ثقيف (713)

عيالن. قيس بن خصفة بن عكرمة بن منصور بن
من خصفة بن عكرمة بن منصور بن سليم وهو كزبري سليم إىل نسبة (714)

برقة. عرب أكثر ومنهم والغرب، الرشق يف منترشة كبرية قبيلة وهم عيالن، قيس
من قبيلة أبو غطفان، بن ريث بن غضيب بن ذبيان ابن بالالم فزارة (715)

شمخ. وبنو غراب وبنو العرشاء بنو منهم غطفان
كانت همدان من امرأة اسم وباهلة عيالن، قيس من قبيلة باهلة إىل نسبة (716)

إليها. ولده فنسب عيالن قيس بن سعد بن أعرص بن معن تحت
بن ريث بن بغيض بن عبس وهو الصفة أصله اسم عبس إىل نسبة (717)
ينسب وإليهم الورد بن وعروة الشاعر الحطيئة رهط وهم قيس. بن سعد بن غطفان

عبس. إىل ينسبون أحياء هالل بني ويف شداد، بن عنرتة
الذي العنيس األسود ينسب وإليهم كهالن من بطن النون بسكون العنس (718)

الكذاب. مسيلمة هو وارتد اليمامة يف كان
بن سعد بن هذيم سعد بن عذرة بنو وهم اليمن يف قبيلة بالالم عذرة (719)
وصعب ووائل ومعاوية الحارث وإخوته قضاعه بن ألحاف بن أسلم بن سود ابن ليث
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ابن سالمان منهم وكذلك أد، بن مر بنت عائد وأمهم عذرة كلهم بطون هذيم سعد بنو
رضب حتى والعفة العشق يف مشهورون وهم عبيد ابن قاله كذا أيًضا عذرة يف سعد
عروة ومنهم بثينة، صاحب معمر بن هللا عبد بن جميل ومنهم العذري بالهوى املثل

عفراء. صاحب حزام بن
البيت حجابة لتوليهم شيبة بنو محركة والحجبيون العروي: تاج يف جاء (720)

الرشيف.
وأبناء مرض بن إلياس بن طابخة بن أد بن مر بن تميم أدعم ابن ضبة (721)
جماع فانحرص لهما عقب ال وباسل فسعيد وباسل. مصغًرا، وسعيد، سعد، ثالثة ضبة

العرب. جمرات من جمرة وهم ضبة بن سعد يف ضبة
كندة. بن ثور بن أرشس ابن وهو العرب، من حي كصبور السكون (722)

هؤالء تيم ومن فهر، بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن تيم قريش يف (723)
هللا، عبيد بن طلحة محمد وأبو الصديق، بكر أبو بالجنة، املبرشين العرشة من اثنان
يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مع ويجتمعان تيم، بن سعد بن كعب بن عمرو يف يجتمعان وهما
بكر بني ويف غالب بن لؤي أخو فهر بن غالب بن تيم أيًضا قريش ويف كعب ابن مرة
وقيل ثعلبة بن شيبان بن تيم أيًضا وفيهم عكابة بن ثعلبة بن قيس بن تيم وائل، بن
ابن إلالت تيم ضبة بني يف ثم ذهل بن شيبان بني من هو هذا شيبان بن تيم إن
العروس. تاج يف قال ثعلبة، بن الالت تيم الخزرج ويف سعد، بن بكر بن مالك بن ذهل

كثريون. والتيوم
عبشمس العرب يف ويوجد قريش، من بطن وهم شمس، عبد إىل نسبة (724)
الشمس لعاب وقيل الشمس، ضوء قيل هنا والعب تميم، بن مناة بن زيد بن سعد ابن

الشاعر: قال عبشمي أيًضا والنسبة فيكرس يفتح بالهمز العبيء هو وقيل

ي��م��ان��يً��ا أس��ي��ًرا ق��ب��ل��ي ت��رى ل��م ك��أن ع��ب��ش��م��ي��ة ش��ي��ج��ة م��ن��ي وت��ض��ح��ك

قبيلة مرض بن إلياس بن طابخة بن أد بن مر بن تميم وهو مر إىل نسبة (725)
ويقال عرش، ستة وإخوته طيء من جلهمة بن الغوث بن عمرو بن مر وهناك مشهورة،
بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة قريش ويف بالتاء. مرة إىل نسبة مري أيًضا
عوف بن مرة وهو مرة، بنو اسمها قبيلة عيالن قيس يف يوجد إنه ثم النرض بن مالك

عيالن. قيس بن سعد ابن
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فزارة بني ويف عامر، بن ربيعة بن كعب بن وعقيل كزبري، عقيل إىل نسبة (726)
هالل. بن عقيل أيًضا أشجع ويف هالل، بن عقيل

أيًضا وفهم ًرشا. تأبط رهط عيالن، بن قيس بن عمرو بن فهم إىل نسبة (727)
بن جذيمة منهم دوس، بن غنم بن فهم األزد ويف لخم. من بطن الجمرات، فهم هم

األبرش. امللك فهم بن مالك
أنه رأينا ما وغاية الرصيح، لها يقال قبيلة اسم عىل اآلن حتى نقف لم (728)
ونظًرا — شيئًا الكلمة هذه عىل يزد ولم قبيلة) (والرصيحان يقول: العروس تاج يف
أن ظننا عىل فيغلب عنها أخذنا التي اإلحاطة طبعة يف والتصحيف التحريف لكثرة
همدان من فخذ فالصليح كذلك كان فإذا بالالم، الصليحي هو إنما هنا (الرصيحي)
باليمن العبيديني بدعوة قائمني وكانوا الصليحي، الهمداني عيل بن محمد القايض منهم
العرب أنساب صاحب رسول بن السلطان وذكر السويدي الذهب سبائك يف جاء كما

أمراء. منهم
كندة. من بطن كسفينة جزيلة إىل نسبة (729)

صعصعة بن عامر بن ربيعة بن كعب بن قشري وهو كزبري قشري إىل نسبة (730)
القشريي القاسم أبو اإلمام ينسب القبيلة هذه وإىل هوزان، بن بكر بن معاوية ابن

املشهورة. الرسالة صاحب
قتيبة ابن معارف يف كما وتنوخ نمر أخو وهو وبرة بن كلب إىل نسبة (731)

قضاعة. بن الحاف بن حلوان بن تغلب بن وبرة بن كلب طيء يف العيني: وقال
والكلبي إسحاق ابن جرى وعليه القحطانية. من حمري من قبيلة قضاعة (732)
عدنان. بن معد بن وأنه العدنانية من قضاعة أن إىل النسابني بعض وذهب وغريهما
عليه. املعتمد وهو قلنا األول. هو واألشهر السويدي: قال األكثر. وعليه الرب عبد ابن قال
بمعد تعرف واإلسالم الجاهلية يف قضاعة تزل لم قال: حبيب بن جعفر النسابة أن إال
قضاعة فمالت الحكم بن مروان أيام عيالن وقيس كلب بني بالشام الفتنة كانت حتى
محمد عن ونقل االختالف هذا النساب يف األثري ابن وذكر حمري. إىل وانتمت اليمن إىل
فنزار قضاعة تمعددت إن قال: أنه اليمن؟ أم أكثر أنزار سئل وقد املرصي سالم بن
طريق له منهما كل حديثان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن روى أنه الغريب ومن فاليمن. وإال أكثر
عىل برهان وهذا عدنان. بن معد من أنها واآلخر اليمن من قضاعة أن يفيد أحدهما
من رسول البن العرب أنساب كتاب يف منهما كًال رأيت وقد األحاديث. يف الوضع كثرة

اليمن. سالطني
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بن مالك بن عوف بن الحارث هو قيل حمري، من أصبح ذي إىل نسبة (733)
من الغوث بن زيد بن مالك أصبح ذو وهو حزم، بن وقال زرعة بن سدد ابن زيد
املذاهب أصحاب أحد أنس بن مالك سيدنا ينسب القبيلة هذه وإىل األصغر. سبأ ولد
الحمريي األصبحي غيمان بن الحارث بن عمرو بن عامر أبو هو األقرب وجده األربعة.

التابعني. من
ويف سبأ، بن كهالن بن زيد بن مالك بن مراد وهو كغراب مراد إىل نسبة (734)
ذكره. املتقدم زيد بن مالك هو ومذحج الزبيدي: قال مذحج من قبيلة مراد املصباح:
بن عمرو بن الحارث ولد من إنه الجوهري قال كزبري رعني ذي إىل نسبة (735)
مخالف اليمن ويف حصن، فيه جبل أو حصن ورعني اليمن، عرب من سبأ بن حمري

رعني. ذي شعب له يقال
يحصب أن األنساب: جمهرة يف حزم بن الحافظ ذكر يحصب إىل نسبة (736)
من نزلها بمن سميت باألندلس يحصب وقلعة مالك، اإلمام جد أصبح ذي أخو هو
املحدثان، إبراهيم ابن والنابغة عفان، بن مقرون بن سعيد منها حمري، من اليحصبيني
اليحصبي معدان بن محمد بن هللا وعبد الشفاء، صاحب موىس بن عياض والقايض

السلفي. عنه كتب األندليس
يف الزبيدي قال األدباء: وأكثر الحديث، أهل به جزم كما بالضم تجيب (737)
كما بالفتح إنه عياض: القايض وقال فتحه إىل يميلون األنساب أهل إن العروس: تاج
وسمعت الوجهني، صحة إىل النحوي السيد بن محمد أبو وذهب شيوخنا، عن قيدناه
يف مشايخه أحد عن نقًال بالضم تجيب يلفظ هللا رحمه رضا رشيد السيد األستاذ
الدين، مجد أبادي الفريوز ذلك يف وتابعه الخليل، عند أصلية تجيب يف والتاء الحديث
كندة، من بطن والقبيلة زائدة، أنها إىل ذهبوا سيدة وابن فارس وابن الجوهري ولكن
مذحج بن سليم بن ثوبان بنت تجيب وهي العليا، جدتهم إىل ينسبون قتيبة، ابن قال
جلد بن حريث بن منبه بن رها بن سليم بن ثوبان بنت تجيب هي الجواني: ابن وقال
كل حزم: ابن قال السكون، بن شبيب بن أرشس ابني وسعد عدي أم وهي مذحج ابن
عثمان املؤمنني أمري قاتل التجيبي برش بن كنانة تجيب ومن عكس. وال سكوني تجيبي
ملجم بن الرحمن عبد منها تجوب اسمها أخرى قبيلة وهناك عنه، هللا ريض عفان بن
حمري. من ثم مراد من تجيبي فهو وجهه، هللا كرم طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري قاتل
بن معاوية بن قيس بن عمرو بن صدف هو قيل ككتف صدف إىل نسبة (738)
بن زهري بن عريب بن قطن بن حيدان بن الغوث بن وائل بن شمس عبد بن جشم
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وغريهم، الصحابة من خلق صدف إىل وينسب سبأ، بن حمري بن الهميسع بن أيمن
الشافعي اإلمام صاحب الصديف األعىل عبد بن يونس ومنهم بها، واختطوا بمرص نزلوا
تقدم األندلس بغربي قرية ولهم باألندلس قوم الصدف من نزل وقد عنه، هللا ريض

النسب. ياء قبل الكرسة كراهة بالتحريك صديف الصدف إىل والنسبة ذكرها
ويوجد ورؤساء، أمراء اإلسالم يف منهم كان عبيد أبو قال عك من بطن (739)
أهايل أكثر أن الطيب نفح يف وجاء أراش، بن أنمار من بطن وهم والالم باأللف الغافق
أمري الغافقي الرحمن عبد ينسب غافق وإىل غافق، إىل ينتسبون األندلس من شقورة

الشهداء. بالط وقعة يف استشهد الذي األندلس
موت حرض مدينة به وسميت األصغر، سبأ ابن وهو موت حرض إىل نسبة (740)
كثريون أعيان البلدة هذه إىل انتسب وقد حضارمة. موت حرض من الذين للعرب ويقال
ما ومحدثني فقهاء من الحرضميني أسماء من العروس، تاج يف وأورد قطر، كل من

الحرضمي. نفسه عن يقول انتسب إذا خلدون وابن كبرية صحيفة مأل
أن اليمن ملوك من رسول البن العرب انساب يف جاء كهالن، من قبيلة (741)
بن عدي ابنا هم قوم: فقال وجذام، لخم يف واختلف قال: عدي. بن مالك لخم اسم
النسب أهل وأكثر إسحاق: ابن وقال قحطان. بن يعرب بن يشجب بن سبأ بن عمرو
يشجب بن زيد بن أدد بن مرة بن الحارث بن عمرو بن عدي ابنا وجذام لخم أن عىل
الحارث بن عمرو بن عدي ابنا وجذام لخم الكلبي: ابن وقال قحطان. بن يعرب بن
بن يشجب بن سبأ بن كهالن بن زيد بن يعرب بن يشجب بن زيد بن أدد بن مرة بن
قحطان: يف وجذاًما لخًما أن أجمعوا قد هؤالء وكل رسول: ابن قال قحطان. بن يعرب
ليس بإسناد هريرة أبي عن سريين بن محمد حديث من ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي وقد
عىل الكفار يقاتلون وجذام، لخم عىل هللا صلوات وجذام، لخم آل يمان اإليمان بالقوي:
هو عدنان بن معد بن قنص إن فرقة: وقالت ورسوله. هللا ينرصون الشعف، رؤوس
بسيف أتي أنه عنه هللا ريض الخطاب بن عمر عن روي بحديث واحتجوا لخم، أبو
يا عمرو له فقال مطعم، بن جبري وعنده الحرية ملك السماء ماء بن املنذر بن النعمان
يعني عدنان بن معد بن قنص أشالء من كان فقال املنذر؟ بن النعمان كان ممن جبري

انتهى. قنص. بقايا من
ألن منه، خطأ فيكون مطعم بن جبري عن صحت وإن شك، الرواية هذه يف قلنا
سبائك يف قال لإلجماع خرق هو ذلك بخالف والقول اليمن، عرب من هم وجذام لخم
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بأشبيلية ملك لخم لبقايا كان وإنه العراق من بالحرية ملك للخميني كان وقد الذهب:
فتح حرضوا أنهم مرص خطط يف القضاعي وقال عباد: بني دولة وهي األندلس، من
عدي وبنو شنوءة وبنو سهل وبنو سماك بنو مرص صعيد ويف بها، واختطوا مرص
رهط الحرية ملوك إليهم ينسب الذين عمم بنو ومنهم لخم من كثرية وأفخاذ راشد وبنو
السطور هذه محرر عائلة كانت وملا عدي، هو األصيل عمم واسم املنذر بن النعمان
يف األرسالني النسب سجل يف لخم إىل نسبهم سلسلة راجعت فقد املناذرة إىل تنتسب
تحت اآلن إىل التاريخ ذلك من سلف عن خلًفا املتسلسل للهجرة ١٤٢ سنة به املبدوء
لقبته الذي املنذر امللك إن يقول: فوجدته األعالم والعلماء والحكام، القضاة تصديق
وهو املنذر، امللك بن املنذر امللك بن قابوس أبي النعمان امللك ابن هو باملغرور العرب
القيس امرئ امللك بن واملهلهل كليب أخت التغلبي ربيعة ابنة مارية السماء ماء ابن
بن عمرو امللك ابن النعمان األمري بن القيس امرئ امللك ابن األعور النعمان امللك ابن
ابنه من زوجها الذي األبرش جذيمة أخت بن وهو عمرو، امللك بن القيس امرئ امللك
عمرو بن تميم بن املنذر بن ربيعة بن نرص ابن هو وعدي لخم، عىل يملك حتى عدي
عامر بن فهم بن نرص بن إياد بن الحارث بن زيد بن الحارث بن ذميل بن سعد ابن
شمس، عبد بن عمرو بن عدي بن لخم وهو مالك. ابن جزيلة بن مالك بن زهري بن

أعلم. وهللا العرباء العرب جد قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ وهو
ويقال كهالن، من بطن املعجمة، وبالذال الجيم بضم وهي جذام، إىل نسبة (742)
دائًما القبيلني هذين لتجد وإنك املشهورة، الرواية هي وهذه لخم، أخا كان جذام أن
اليمن إىل انتقلوا وأنهم مرض من جذام أن مرض نسابة ويزعم الجوهري: قال متالزمني.
عمرو مع مرص فتحوا الذين العرب مقدمة يف هم جذام إن ثم اليمن، من فحسبوا
وباألسكندرية قال: الحمداني عن نقًال الذهب سبائك يف السويدي ذكر العاص، ابن
بالسهام، بالسيف ورضب وإقدام شجاعة وأهل وعدد، عدد ذوو أقوام ولخم جذام من
ملوك جذام ومن مشهورة. والبحر الرب يف ووقائع معروفة، وأخبار معلومة، أيام ولهم

رسقسطة. أصحاب هود بني
هوزان من قبيلة والعباب الصحاح ويف هوزان، بن قيس من فخذ سلول (743)
ابنة وهي أمهم، اسم وسلول هوزان، بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن مرة بنو هم

قيل: هؤالء سلول ويف ثعلبة، بن شيبان ابن ذهل
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وس��ل��ول ع��ام��ر رأت��ه م��ا إذا س��ب��ة ال��ق��ت��ل ن��رى ال أن��اس وإن��ا

العشرية سعد بن الحكم إىل نسب اليمن يف مخالف وهو الحكم إىل نسبة (744)
بنو منهم باليمن كثرية بقية الحكم ولبني العروس: تاج يف الزبيدي قال مذحج. من
منهم مذحج يف دخل خزيمة بن الهون بن يتبع بن الحكم أن الكلبي ابن وقال مطري،

خراسان. عامل الحكمي هللا عبد بن الجراح رهط
أوسلة هو همدان واسم كهالن، من بطن فسكون، بفتح همدان إىل نسبة (745)
قال سبأ بن كهالن بن زيد بن مالك بن الخيار بن ربيعة بن أوسلة بن زيد بن مالك بن
جشم من والعقب همدان، بن نوف بن خريان بن جشم يف همدان من والعقب الزبيدي:
يف حاشد ومن وخريان، وسوران رومان يف بكيل فمن وحاشد بكيل لصلبه فخذين يف
بطون ولهم حاشد بن جشم بن مالك بن كثري بن معاوية بن صعب بن سبع بن سبيع

انتهى. باليمن. متسعة
عنه. هللا ريض قال حتى صفني حرب يف عليًا نرصوا الذين وهم

ب��س��الم ادخ��ل��وا ل��ه��م��دان ل��ق��ل��ت ج��ن��ة ب��اب ع��ل��ى ب��وابً��ا ك��ن��ت ف��ل��و

عالمة وكان العرب، جزيرة وصفة اإلكليل صاحب الهمداني ينسب همدان وإىل
«هندين يقولون واألسبانيول غرناطة مملكة حصون أحد بهمدان سمي وقد فيلسوًفا،
األندلسيني. العرب من سمعوا كما باألمالة االسم ولفظوا نونًا امليم قلبوا «Alhendin

هو مذحج بل وقيل سبأ، بن كهالن بن زيد بن مالك هو كمجلس مذحج (746)
منه عظيم شعب وهم الزبيدي: قال سبأ. بن كهالن بن زيد بن مالك بن يحابر ابن

وأفخاذ. بطون
نسب يف لؤي بن عاصم بن خشني بن جابر وهو كزبري خشني إىل نسبة (747)
هؤالء ومن قضاعة. يف حلوان بن تغلب بن وبره بن النمر بن خشني هناك وأيًضا فزارة
محمد ومنهم التابعي، حيان بن برش ومنهم عنه، هللا ريض الخشني نارش بن جرثوم
بن محمد وولده قرطبة يف القضاة كتاب صاحب هللا عبد أبو الخشني السالم عبد بن
بابن املعروف النحوي األندليس الخشني مسعود بن محمد بن مصعب ذر وأبو محمد

املقامات. صاحب الرشييش عنه أخذ الركب أبي
بن الحايف بن العمرو ابن هو وبيل معروفة قبيلة كرّيض بيل إىل نسبة (748)

علوي. مثل بلوي بيل إىل والنسبة قضاعة
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النون وفتح املثناه الياء وسكون الهاء وفتح الجيم بضم جهينة إىل نسبة (749)
كبري. وعددهم الحجاز سواحل يف اليوم يسكنون قضاعة من حي بعدها،

رهط وهم طابخة. بن أد بن وهو مرض. من قبيلة كجهنة مزينة إىل نسبة (750)
املنورة. املدينة حول اليوم يسكنون وهم املعلقة. صاحب الشاعر سلمى أبي ابن

كهالن من قبيلة اآلخر، يف وهمزة الياء وتشديد الطاء بفتح طيء إىل نسبة (751)
باالستيالء أمرهم وانتهى منها، األزد خروج أثر عىل فخرجوا باليمن منازلهم كانت
الذهب: سبائك يف السويدي قال طيء، بجبيل اآلن يعرفان الذين وسلمى أجأ جبيل عىل
السهل تمأل كثرية أمم اآلن هم سعيد: ابن قال الفتوحات يف اإلسالم أول يف وافرتقوا
العراق يف اآلن إىل العرب يف الرئاسة أصحاب وهم قال: وعراًقا وشاًما حجاًزا والجبل
جرم وبنو الرمي، يف باإلجادة املشهورون ثعل وبنو نبهان، بنو طيء بني ومن والشام
الذين الثالثة ومنهم الثاني، وسكون أوله بفتح يوالن وبنو غزة، بالد يف أعقابهم الذين
لهم وكانت الفاطميني، أيام الجراح بنو منهم وكان العربي. الخط وضعوا إنهم يقال
ببطايح طائفة سنبس بنو ومنهم مهنا. بن عيىس آلل اآلن صارت ثم طيء عىل رئاسة
تيم بنو ومنهم العراق يف الم بنو ومنهم املرصية، الديار من بدمياط وطائفة العراق،
بنو ومنهم القيس. امرؤ مدحهم الذين وهم الظالم، مصابيح لهم يقال كان الذين
ومنهم وإمارة، رئاسة ولهم طيء ربيعة من فضل آل ومنهم البلقاء. بالد يف صخر
ال طيء بني إىل املنسوبني واألعالم األعيان أن كما خالقها إال يحصيها ال وأفخاذ بطون
الطائي تمام وأبو الكرم، يف املثل به رضب الذي الطائي حاتم ومنهم عددهم. يحىص
الشهري املتصوف عربي بن الدين محيي ومنهم املولدين. شعراء أشعر كالهما والبحرتي

األندليس. الجياني النحوي مالك ابن ومنهم
وكذلك مرض، بن إلياس بن مدركة بن خزيمة بن أسد وهو أسد إىل نسبة (752)

أخرى. قبيلة وهي عدنان بن معد بن نزار بن ربيعة بن أسد
سيدهم وكان املدينة، عرب كانوا غطفان من حي وهم أشجع إىل نسبة (753)
جهات يف عظيًما حيًا األقىص باملغرب منهم أن العرب: يف قال سنان. ابن معقل

سجلماسة.
بن الحارث بن عدي بن الحارث ولد من باليمن حي وهم عاملة إىل نسبة (754)
أمهم إىل نسبوا سبأ بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن مرة
نفسه، عدي بن الحارث بن ومعاوية الزاهر، أم قضاعة، بن وديعة بن مالك بنت عاملة
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قاسط ولد من أنهم مرض نساب ويزعم الجوهري: قال الشاعر الرقاع ابن عدي ومنهم
األعىش: قال

األك��رم وال��دك غ��ي��ر إل��ى ت��ذه��ب��ي��ن م��ت��ى ح��ت��ى أع��ام��ل
األق��دم ال��ف��اخ��ر ال��ن��س��ب إل��ى ف��ارج��ع��وا ق��اس��ط ووال��دك��م

ا.هـ. العمالقة. من عاملة جعل حيث األثري بن وشذ العروس: تاج يف قال
مالك بن الحارث بنو هم عاملة بني أن عبيد أبي عن نقًال الذهب سبائك يف وجاء
ُعفري بن وديعة بن مالك بنت عاملة تحته كان وأنه أدد بن مرة بن الحارث ابن يعني
اليمن من القبيلة هذه إن وقيل الشام بالد من عاملة وجبل الحمداني: قال عدي ابن
صيدا بني الواقع وهو عامل جبل فيقال التاء يحذفون وقد عاملة له فقيل به نزلت
الرشق. إىل الغرب من الحوله وغور املتوسط البحر وبني الجنوب إىل الشمال من وصور
وقد رشقيه من اليمن يف خوالن وبالد كهالن من بطن خوالن إىل نسبة (755)
حبيب وبنو األصهب وبنو قيس وبنو بكر وبنو سعد بنو ومنهم الفتوحات يف افرتقوا
منه الجنوب إىل مكانًا برقة من األخرض الجبل يف رأيت أنني أتذكره ومما عمرو وبنو

خوالن. له يقال
دريد: ابن قال اليمن يسكنون أنهم إال معد من حي وهم أياد إىل نسبة (756)

عمرو. بن عمار بن الحجر بن سود بن وإياد نذار بني إياد إيادان هما
بن خزيمة بن كنانة بن مناف عبد بن بكر بن ليث وهو ليث إىل نسبة (757)

كنانة. من حي ليث بنو التهذيب ويف مرض بن إلياس بن مدركة
إخوتهم مع خثعم بالد العرب: يف قال أراش بن أنمار من بطن خثعم بنو (758)
العرب. انساب كتابه يف رسول ابن السلطان وقال والحجاز. اليمن برسوات بجيلة
معد بن نزار بن أنمار أبناء أنهما يقولون النسب أهل فأكثر وبجيلة خثعم يف واختلف
العمرو بن أراش بن أنمار إىل منهما جهل عن وانتسبا باليمن لحقا وأنهما عدنان ابن

سبأ. بن كهالن بن زيد بن مالك بن نبت بن غرث بن
بن كندة وهو كندة من األوىل قبيلتان وهما باليمن حي سكاسك إىل نسبة (759)
ألرشس وولد أرشس لكندة وولد زيد بن أدد بن مرة بن الحارث بن عدي بن عفري
الثانية والقبيلة أرشس. بني ومالك وحاشد السكون أخو وهو حميس له ويقال سكسك

بالسكاسك. يلقب كان هذا وزيد حمري بن وائلة بن زيد بنو هم
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صعب بن األكرب منبه وهو مذحج من بطن وهم كزبري زبيد إىل نسبة (760)
بن ربيعة بن منبه هو األصغر وزبيد مذحج جماع وهو مالك بن العشرية سعد بن
العطية. وهو زبد تصغري زبيد دريد: ابن قال األكرب زبيد بن ربيعة ابن مازن بن سلمة
تسع سنة أسلم املشهور الفارس الصحابي كرب معدي بن عمرو زبيد إىل وينسب
الهذيل أبو والقايض عنه هللا ريض بنهاوند وقيل بالقادسية واستشهد الفتوح وشهد
القايل صاحب األندليس الزبيدي الحسني بن ومحمد الزبيدي عامر بن الوليد بن محمد
اللغوي األشبييل الزبيدي برش بن هللا عبد بن محمد بن مذحج بن هللا عبيد بن ومحمد

قرطبة. نزيل
أسد. يف فثعلبة ثعلبة. باسم شتى قبائل العرب يف ويوجد ثعلب إىل نسبة (761)
بن ثعلبة وهما طيء يف وثعلبتان قيس، يف وثعلبة ربيعة. بن وثعلبة تميم. يف وثعلبة
بن وثعلبة طيء بن قطرة بن سعد بن خارجة بن جندب بن رومان بن ذهل بن جذعاء
طيء يف الثعالب عبيد: أبي أنساب يف وقرأت الزبيدي: قال املذكور، جندب بن رومان

غطفان. يف ثعلبة اسمه بطن ويوجد تميم. يف كالربائع الظالم مصابيح لهم يقال
النعمان بن يزيد وهو األكرب. أحدهما اليمن من وهما الكالع ذي إىل نسبة (762)
بن زيد بن مالك بن عدي بن عوف بن سعد بن وحاضة من شهال ولد من الحمريي
ناكور بن سميفع رشاحيل أبو هو األصغر الكالع وذو األصغر سبأ بن زرعة بن سدد

األكرب. الكالع ذي بن يعفر بن عمرو بن
بالنقطة عدنان أنه فظن بعضهم وأخطأ هللا عبد بن عدثان بن الدوس (763)
هو النسابة: الجواني ابن قال األزد من قبيلة وهم املثلثة بالثاء أنه والحال املوحدة
منهم أزد بن هللا عبد بن كعب بن الحارث بن كعب بن زهران بن عدثان بن دوس
بن قيس بنو وهم قيس من قبيلة أيًضا ودوس املشهور، الصحابي الدويس هريرة أبو

عيالن. قيس بن عمرو بن عدوان
تاج يف ورد وإنما النسبة هذه لها قبيلة اآلن إىل قرأناه ما يف نجد لم (764)
إليها النسبة الكوفة بقرب الحرية بلد وكذلك بهجر، صقع كغراب وحوار العروس:
ال فأصبح النساخ حرفها التي األلفاظ جملة من اللفظة هذه تكون وقد وحاري حريى

أصلها. يعرف
مراد بن ناجية بن يشكر بن سلمان وهو مراد من بطن سلمان إىل نسبة (765)
قيس ابن وقيل عمرو بن عبيدة منهم الالم. يفتحون الحديث وأهل الرشاطي: قال
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مسعود. وابن عيل عن وروى يره ولم السالم عليه النبي حياة يف أسلم السلماني الكويف

اآلن. كالمه ننقل الذي الخطيب بن الدين لسان العالمة الوزير ينسب القبيلة هذه وإىل
والالم. باأللف السلمان اسمهم جذام من بطن ويوجد

بن حميد إىل ينسبون عزى بن أسد بني من وهم الحميدات يريد لعله (766)
العروس. تاج يف الزبيدي قاله التوشيح يف كما راشد بن الحرث بن زهري

بالعقل. املعروف املهملة بالحاء الحيص (767)
النهاية إىل الدرق من بنوع معروفة اللمط اسمها الرببر من قبيلة إىل نسبة (768)

السهام. هو هنا املوصوف ولكن املتانة يف
الكستنا. له يقال ما هو (769)

يقال الذين الجد بني نسب يف خاص تأليف املغرب سلطان سليمان ملوالي (770)
الفايس. بنو اليوم لهم

أسبانيويل. أصل من أنه عىل مجموعون اإلفرنج (771)
ثم نونًا امليم قلبوا ألنهم Hendin «هندين» املكان هذا يسمون األسبان (772)

كالياء. فصارت باألمالة األلف لفظوا
الكونت بابنة تزوج الذي هذا نسعة أبي بن عثمان يجعلون اإلفرنج أكثر (773)

ذلك. يف سندهم نعلم ولم بربريًا غاليا ملك لود
مقذًعا. هجًوا إياه لهجوه أشبيلية صاحب عباد بن املعتمد قتله الذي وهو (774)
أسبانيا يف تزال وال أشبيلية حضارمة من هو التاريخ صاحب خلدون ابن (775)

الصقع. ذلك يف خلدون بني أمالك تثبت خطبة وثائق
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الثالث الفصل

إمجالية نظرة

ومهما الناس عند املعرفة حق معروفتني اإلجمال وجه عىل ليستا والربتغال أسبانية إن
عنهما، تعلمه ال ما األوربية البلدان أكثر عن تعلم فالناس عنهما املعلومات اتسعت
السياح إليها يقصد التي والعواصم الحارضة، للمدنية كأنموذجات املعدودة املمالك ألن
يف ليست العلوم، تحصيل ألجل الطلبة ويؤمها البحث. أو واالستشفاء الفرجة ألجل
الجزيرة يف فليس املناظر وبداعة األرض، طبيعة إىل رجعنا وإذا الربتغال، يف وال أسبانية
ال السائح أن كما مثًال، إيطالية يف ما الساحرة املناظر تنوع من الحقيقة يف األيبريية
بالثلج، املعممة الشامخة، والجبال اللطيفة، والبحريات الزمردية، املروج تلك فيها يرى
معدودة مواقع أن فيه جدال ال مما ولكن سويرسة، يف يراها التي اللمحات مسارح وال
الجنان جهة من األعىل املثل وأنها العالم، مواقع أبدع من تعد والربتغال أسبانية من

والبساتني.
توغًال التاريخ أدوار أشد إىل راجعة أسبانية جنوبي يف فهي املدنية جهة من أما
ال آثاًرا فيها أثروا وقد عريض، طويل دور البالد هذه يف للفينقيني كان وقد القدم، يف
معروفة عمرانية طبيعة لهم وكانت الرومانيون، جاء ثم اآلن، إىل ماثلة بقاياها تزال
وأثّروا، وبنوا، فعملوا، سعة، ذا أسبانية يف العمل مجال فوجدوا وغربًا، رشًقا لهم
ومالهي شأوهم، عن منبئة معلقة وأقنية وجسوًرا بفضلهم، ناطقة آثاًرا وتركوا وأثّلوا،
ينال وال الزمان، يدرسه ال مما وغريها ومربيطر، وطّركونة، ماردة، يف كالتي وهياكل،

الحدثان. منه
رأيهم، عىل األندلسية الجزيرة أو األيبريية، الجزيرة يف فأثّلوا العرب ذلك بعد وجاء
فال املنتهى، سدرة الذوق، وسالمة والفراهة، األبهة، من بلغت رشقية عربية حضارة
وال السامرة، بها تتحدث أخبار وعنهم باهرة، آثار فيه للعرب إال بمكان تمر تكاد
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أيامهم، يف رتّبوه الذي النظام هو األرضني، عىل املياه وتوزيع الجنان، سقيا نظام يزال
النهضة عهد بعد من أو الوسطى، القرون يف سواء املسيحي، الفن أن ينكر ال إنه ثم
مثًال. اإلسكوربال كقرص فخمة، ومباني فاخرة، آثاًرا أسبانية يف ترك قد Renaissance
سدى، نفقاتهم تذهل وال آمالهم، تخيب ال السياح من أسبانية إىل يقصدون فالذين

إليه. بالنسبة جديدة أشياء أسبانية يف دائًما يجد األوربي السائح ألن وذلك
بها وتحيط الثالث، جهاتها من البحر بها يحيط جزيرة عن عبارة كلها فالبالد
أوروبا من منتبذة مكانها، يف معتزلة فهي الرابعة، الجهة من الشامخة الربانس جبال
هي ال وخصائصها، مميزاتها بجميع محتفظة بغريها، متأثرة غري بها، خاصة زاوية
بني واصلة وأفريقية، أوروبا بني متوسطة هي بل تماًما، غربية هي وال تماًما، رشقية
من إال يعرفها ال أرسار عىل املستقل هذا وجودها أحناء يف منطوية واملغرب، املرشق

بالنظر. السري وقرن فيها، التجوال من أكثر
بغريه، يتشبه أن يريد وال غريه، يشبه ال بذاته، قائم الخنزوانة شديد شعب وهناك
هو بل األخرى، الشعوب تقليد يحب ال بفطرته وهو عنها، ينزل ال ومتارك مآخذ وله
لديه بما يرىض ال أقرانه، وراء السري عن متعال بأوضاعه، مستمسك الزمان قديم من

ِحوًال. ائتلفه عما يبتغي وال بدًال،
يجد بل سواهم، األسبانيول يقلد قد والتصوير الرسم وفن الصناعة جهة من نعم
الطبيعة. محاكاة عىل يدور الذي اإليطايل، للفن آثاًرا وقصورهم كنائسهم يف الناظر
يف ليس بل والفلمنكي، اإلفرنيس، الفن تأثري وتصاويرهم رسومهم يف يجد وكذلك
الغربية لألمم محاكاة هي وإنما بها، خاص بناء فن وال بها، خاص تصوير فن أسبانية
بالد يعرف لم األوربي السائح كان وإذا األسباني. الطبع من فيها جزء مع األخرى
تكفيه عربية، آثاًرا أسبانية يف يجد فإنه اإلسالم، بالد يزور أن له يقيض لم أو الرشق،
وِقَطع كافية، أمثلة األندلس يف منها التي اإلسالمية، املدنية عن حقيقية صورة ألخذ

األرض. يف اآلثار من العرب تركه ما وأرقى أنفس من تعد
العرب بحار يف غائًصا متأمًال، أسبانية يف سياحته يقيض فإنه الرشقي السائح وأما
وتأمل أعصابه، واهتزت قلبه، له خفق عربي أثر عىل عثر كلما الفكر. أودية يف هائًما
ورفق ذوق، وسالمة همم، وعلو نظر، بعد من عليه كانوا وما الخالني، قومه عظمة يف
وراء ما يف الفتوحات بتلك يقوموا أن إىل هممهم بهم سمت وكيف صنعة. ودقة يد،
الخالدين بناء فيها يبنوا وأن األوربية، األمم أمواج وملتطم النرصانية، بحبوحة يف البحر
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اآلبدين، أبد فيها كأنهم وغراًسا، أساًسا يمألوها وأن الحصون، من ألوًفا فيها ويشيدوا
فيها، آباؤه صنعه بما اإلعجاب بني مقسًما األندلس يف املسلم السائح قلب يزال فال
الذي الفردوس ذلك من خروجهم عىل الحزن وبني آثارهم، من عليه يعثر بما واالبتهاج
يف عليه يغلب ما وأكثر فرتكوه، عادوا الذي اإلرث ذلك ضياع عىل والوجد ملكوه، كانوا
وتحّرس، وتفكر، وتألم، تأمل بني يسري يزال ال فهو باأللم، الشعور هو هناك سياحته
يخاطب وأن اآلباء، أولئك مساكن يف يميش وأن اآلثار، هذه يقرتي أن ذلك مع يريد لكنه
عند البكاء إىل تنزع أنها جملتها من تُعلم، ال رسائر النفوس لهوى ألنه وذلك األحجار،
مًعا، باألمرين تهتف قد وأنها الرسور، بواعث عند الطرب إىل ترتاح كما الوجد، دواعي
هو باآلثار، األعيان بعد وولوع وتذكار، حنني هو ما كل وأن رشًعا، الضدين وتجمع

الناطقة. النفس عىل غالب هو ومما البرشية، رسائر من

أسبانية يف والفن العمران (1)

إىل ينقسم وجدناه أسبانية يف عليه يعول الذي العمراني اإلنشاء تحليل حاولنا وإذا هذا
متجلية آثاره أعظم فالروماني متجدد، وأوربي وعربي، وقوطي، روماني، أدوار: أربعة
له كانت الذي الجرس ففيها أغسطس، بناها التي «لوزيتانيا» قاعدة ماردة، مدينة يف
البحري التمثيل ملهى وفيها التمثييل، امللهى وفيها املعلقتان، القناتان وفيها حنيّة، ٨١
النرص قوس وفيها كنيسة بعد فيما تحّول الذي املريخ هيكل وفيها العام، امللعب وفيها
تمثييل، وملهى هياكل عدة فيها وطركونة الخالدة. املباني من ذلك وغري الشهرية،
األمة لتلك التاريخ يقيدها التي الرومانية املباني أفخم من وجميعها وحمامات، وملعب
٢٦٦ منها مرتًا، ٨١٨ طولها التي املعلقة القناة ذات هي Segopice وسقوبية العظيمة.
وهو قنطرة، ١١٩ قناطرها عدد اآلخر، فوق الواحد الحنايا، من طاقني عىل راكبة مرتًا

أسبانيا. يف روماني بناء وأروع أكمل
دولينو» ميكال «سان كنيسة وهي Oviedo «أوبيط» يف آثاره فأقدم القوطي وأما
نارنكو» مارية «سانتا وكنيسة (٨٤٢-٨٥٠) األول رامري بناء من San Mikal de Lino
San Pablo دلكمبو» بابلو «سان البندكتيني أديار برشلونة ويف وغريهما. Naranco
أبنية من San Pedro de Las Puellas بويالس» دوالس بدرو و«سان delcampo

العارش. القرن
يف جديدة صنعة ظهرت العرب عىل األسبانيولية الكّرة بداية لعهد ذلك وبعد
الزخرف، ويقل الصليب، شكل بنائها يف يكثر الوقت، ذلك كنائس عليها تدل البناء
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شقوبية. يف املعلقة الرومانية القناة

De كومبوستيال» دو ياقو «سانت كنيسة النوع هذا ومن واملتانة. بالرصانة وتمتاز
وهي ١٠٩٦ سنة إىل امتد وقد ،١٠٦٠ سنة إىل بناؤها يرجع التي Compostela
«سان كنيسة بنيت الكنيسة هذه نسق وعىل طّلوزة. يف ِرسنني» «سان لكنيسة تقليد
وسان «كورنية» يف مرية» و«سانتا و١١٤٩ ١٠٦٣ سنتي بني ليون يف إيزيدورو»
البناء نسق يقلدون أسبانية يف بدأوا عرش الثاني القرن يف ثم وغريها. وشقة يف بدرو
ولكنه القوط، إىل نسبة وأصله Gothique غوثيق هناك له ويقال فرنسا، يف املعروف
وتطيلة، والردة، وطّركونة طلمنكة، يف كنائس فبنيت القديم، األسبانيويل بالقوطي ليس

تقدمها. ما جميع الضخامة يف فاقت وقد النسق. هذا عىل وسقوبية، وآبلة،
١٢٢١ سنة موريسيو املطران بناها كربى كنيسة Burgos برغش مدينة ويف
إنها يقال وكان العهد. لذلك األخرية األعرص الثالثة يف البناء فنون مجموعة تحتوي
بلدة من وكان Jean Cologne الكولوني يوحنا األستاذ بناها أسبانية. يف كنيسة أبدع
مناغاة العهد ذلك يف يتوخون وكانوا أسبانية، يف يعملون كثريون بنّاؤون كولونية
ذلك وبعد ١٢٢١ سنة بنيت برغش فكنيسة عليها. التفوق ويحاولون العربية، األبنية
يف اجتهدوا ١٢٢٧ سنة يف كنيسة إىل طليطلة يف األعظم املسجد حّولوا عندما بقليل،
الوقت، ذلك إىل معهوًدا يكن لم ما والضخامة والفخامة واإلتقان السعة من يعطوه أن
ثم أشبيلية. كنيسة سوى طليطلة كنيسة من رقعة أوسع كنيسة أسبانية يف وليس
عىل البديعة الصورة ذات ليون، يف الكربى الكنيسة أنشأوا طليطلة كنيسة بناء بعد
جدَّ عرش والخامس عرش الرابع القرن يف ثم Avila «آبلة» كنيسة ذلك وتبع البلور،
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وكنيسة طليطلة، يف ياقو سانت كنيسة ومنه الداخل، توسيع إىل يميل للبناء آخر طرز
«الربّال» ودير Valladolid الوليد» «بلد يف بنيتو سان وكنيسة Astorca «أستورقة»
اشبه وهي Panpelonne بنبلونة كنيسة Navarre «نبارة» ويف سقوبية، يف Parrel
فابر بناها برشلونة، يف العظمى الكنيسة كلها الكنائس تلك وأبهى فرنسا. بكنائس
الذي الكبري الجامع مكان أشبيلية كنيسة بنيت عرش الخامس القرن ويف امليورقي.
بدأوا قد وكانوا هوالندة، من معلمون بناها العرص، ذلك يف بنية أوسع وهي فيها، كان
عىل الخطوط وتطريس العامة، املباني أحجار عىل الكتابات نقش يف العرب يقلدون

األبواب.
املطابقة تمام مطابًقا أصبح بأن الكنائس إنشاء طرز فانتهى كتلونية يف وأما
من بلغته ما أسبانية وبلغت أمريكة، األسبانيول كشف وملا فرنسا، يف بنائها لطرز
تحت وشادوا البناء، يف تفننًا األسبان ازداد عرش، الخامس القرن يف والبسطة العظمة
من السياحة تستحق مدهشة، مباني الخريات، وكثرة السلطان، ونشوة العز، تأثري
و«سنتا الوليد، بلد يف غريغوريو» و«سان بابلو» «سان قبيل من وذلك النائية، البالد
يف وقته عبقري يعد الذي دوسيلو» «خيل نبغ العرص ذلك ويف سقوبية، يف كروس»
بهاءً لتزيدها تكن لم بدعة أسبانية يف الكنائس هندسة يف ذاك إذ دخل قد أنه إال البناء.
كان مما والقسيسني، األحبار ألجل البيعة وسط يف خاص موضع جعل وهي رونًقا، وال

الخطوط. وحدة وينايف بالهندسة، يخل
عن النور منع يف االجتهاد وهي هجنة، منها بأقل ليست أخرى، بدعة هناك وكذلك
أوروبا بيع أكثر يف فاشية العادة وهذه اإلمكان. بقدر مظلًما داخلها وإبقاء الكنائس،
وأن الكنيسة، قانون يف مستحبة هي الظلمة أن باألوضاع الجاهل الغريب يظن حتى

الحالة. هذه يف يكابر أحًدا نظن وال فيه. مكروه النور
النور، ويحب الظالم، يكره فهو ذلك من العكس عىل فهو العربي البناء طرز وأما
األندلس يف املسلمون شادها التي العمومية واملباني املساجد جميع يف ذلك تشهد كما
يف املساجد أعظم ومن أسبانية، يف مسجد أعظم فهو قرطبة مسجد فأما وغريها،
األقىص. املسجد وسوى الحرام، املسجد سوى السعة يف يفوقه مسجًدا أظن ال اإلسالم،
يف األعظم املسجد إنشاء يقع ولم املقدار. بهذا مرص يف طولون ابن جامع كان وربما
كلما فيه يزاد فكان ذلك، تفصيل سيأتي كما فشيئًا، شيئًا وقع بل واحدة، دفعة قرطبة
بناء بأنه هذه سعته يؤّولون إليه يدخلون الذين اإلفرنج وترى قرطبة. سكان ازداد
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هذا من والصحن املسقوف فإن العالم، يعم أن بد ال اإلسالم بأن يحلمون كانوا قوم
واحد. إمام وراء يصلون مصل ألف ثمانني يسعان املسجد

الصنعة من كونها يف شك فال املسجد هذا يف اللذان والفسيفساء النقش فأما
يف تفننوا وقد فيها، وتفننوا تعلموها املسلمني صنّاع أن يف شك ال أنه كما البيزنطية،
إليهم، منسوبًا بهم معروًفا خاًصا أسلوبًا لهم جعل بما والزينة والنقش والنحت الخرط
يولونه بناء وكل وأبوابهم، وأبراجهم، وحماماتهم، وقصورهم، مساجدهم، يف تجده

عنايتهم. من شطًرا
الرشيفة واألحاديث الكريم، القرآن آيات نقش اإلسالمية املباني به تمتاز ومما
للنظر، املعروضة األمكنة ويف األبواب، وفوق والسقوف، الحيطان يف واألشعار، واألمثال،
هذه بها تزهو التي الزينة نفائس من ويعد بهاءً، واإلبهاء سناءً، األبنية به تزداد بما
ُحفر وقد املرمر، من كلها حيطانها جديًدا، انكشفت قاعة ُرندة يف رأيت ولقد املعاهد.
األندلس عن العرب أجلوا يوم األسبانيول وكان آخرها. إىل أولها من الفتح سورة عليها
جميع بالجص غطوا لكنهم ماثًال، أبقوه دًكا، يجعلوه أن به وضنّوا متقنًا، بناءً رأوا إذا

باملرة. بالدهم من اإلسالم أثر يمحو حتى العربية، الكتابات من الحيطان عىل ما
بالدهم تقصد إنما السياح بأن فيه شعروا الذي العرص هذا إىل ديدنهم ذلك ولبث
انكشف وكلما وجبل، سهل كل يف عنها ينقبون فرجعوا العربية، اآلثار مشاهدة ألجل
أي هدم تمنع البلدية املجالس وصارت كنز، عىل عثر قد نفسه عّد يشء منها ألحدهم
هيئته. عىل وأبقوه شعثه، بتقويم اكتفوا الخراب إىل متداعيًا كان وإن للعرب، قديم أثر
العربية. األبنية هدم ذلك استلزم إذا بتوسيعه، يسمحون وال ضيًقا الشارع يكون وقد
اليوم له يقال طليطلة يف جامع األندلس مساجد من اإلفرنج به يُعجب ومما
مدخله يف التي الكتابة من يفهم كما بنائه تاريخ Dola Luz دواللوز» كريستو «سانتو
املسيحي عرش الحادي القرن يف طليطلة األسبانيول اسرتجع وملا مسيحية. ٩٢٢ سنة
عربية نقوش بقايا املسجد هذا ويف الرشقية. الجهة إال فيه يغريوا ولم كنيسة، حولوه
من أخذ حتى النون ذي ابن عىل احتال الذي السادس األذفونش إن ويقال بديعة.
نفسه. املسجد هذا يف البلدة هذه عىل استيالئه بعد قداس أول سمع قد طليطلة يده
لنفاسة السياح إليه يقصد لليهود كنيس العربية الصنعة أمثلة من أيًضا طليلطة ويف
الجعفرية قرص بالبنان إليها يشار التي العربية املآثر من األندلس يف بقي وقد بنائه.
والقرص البلدة، هذه يف النارنج ساحة وباب الشهرية، أشبيلية ومنارة رسقسطة، يف
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بنّائني بأيدي العربي الطرز عىل ولكن بالغاشم امللقب برتو امللك بناه الذي Alcazar
العرب. من

ومقصد وحليتها، أسبانية زينة هذا الناس يوم إىل تزال فال غرناطة حمراء فأما
متفرج، ألف مائة إىل سبعني من السنة دور يف يزورها األقطار جميع من املتفرجني
وقلما غرناطة، يف والثالثة والشهرين الشهر يقيم بعضهم أن سمعت ما أغرب ومن
الصنعة، نفائس من فيها بما نظره يمتع حتى الحمراء إىل فيه ويقصد إال يوم يميض
هللا يحمد ومما الدنيا. يف نادر أيًضا هو الطبيعي الحمراء موقع ألن الطبيعة، وبدائع
عما يشء يف تختلف ال املغرب، يف كلها محفوظة هي األندلسية البناء صناعة أن عليه
يشبه والذي والساحات، الحيطان به تزين الذي الزليج وأن األندلس، يف عليه كانت

به. ويتنافس يصنع يزال ال املرشق، يف القاشاني
لهم تبعة هؤالء وصار العرب، أيدي من األندلس بالد األسبان اسرتد أن وبعد هذا،
زاهرة، العربية الصنعة بقيت Mudéjar مدّجر يقولون واألسبان نني، املدجَّ اسم تحت
بينها يجمعون وقد كنائسهم، بعض يف حتى ويدخلونها أنفسهم، األسبان بها يبني
يف «األنفانتادو» قرص العربي الطراز عىل املبنية القصور ومن القوطية. الصنعة وبني
بناء من برغش، يف Casa del Cardon كردون» «كارادال اسمه وقرص الحجارة، وادي
عرش. الخامس القرن إىل يرجع بنائه تاريخ سقوبية، من محمد، اسمه عربي مهندس
التجدد عرص بعد اإليطالية الصنعة فيها قلدوا أبنية من أسبانية تخلوا وال
سمي حتى والرتصيع، والتخريم والتزويق التزيني زيادة يف رغبوا ثم Renaissance
أسبانية، يف يطوفون الطليان من البناءون وكان الصياغة. بطرز البناء من الطراز هذا
من املرتفني بعض أرسل وربما اإليطالية، الصنعة بحسب ألمرائها القصور ويبنون
يكن ولم بالدهم. يف بحسبها وبنوا موتاهم، لقبور رسوم عىل فأوصوا َجنََوة، إىل أسبانية
هناك كان بل أسبانية يف الجديدة الهندسة بمقتىض يبنون الذين هم وحدهم الطليان
Enrique ايغاس» دو «أنريك هؤالء أشهر وكان وبلجيكة وهوالندة فرنسا من بناءون
طليطلة يف مستشفيات وعدة الوليد، بلد يف كروز» «سنتا مدرسة هندس الذي de Egas

ياقو. وسانت وغرناطة
Siloe و«وسيلو» Vigarni فيكارني» «فيليب العرص ذلك يف النحاتني من واشتهر
Diego Deriano دوريانو دياغو أيًضا واشتهر مالقة. وكنيسة غرناطة كنائس بنى الذي
بيّاسة يف بنيت الحقبة تلك يف وكذلك البلدية، دار مثل أشبيلية. يف شهرية أبنية له الذي

277



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

«بلد املسّمى املهندس بناها املشهورة مارية سانتا كنيسة أُبذة ويف فاخرة. بلدية دار
رشيش. يف البلدية دار باني «ريبارا» أيًضا واشتهر جيّان. كنيسة بنى الذي وهو البرية»
ذات Salamanqua طلمنكة الجديد الطراز بحسب املشيدة باملباني الشهرية املدن ومن
امليل وكان الثاني، فيليب عهد جاء ثم وَقَونكة. Aleala القلعة ومدينة واملدارس، األديار
اإلسكوربال بُني األسلوب هذا وبحسب بالزخرف، االعتناء عدم مع الفخامة، إىل فيه

يخفى. ال كما الشهري
مثل التقيد عدم منزع ونزعوا الفن، قواعد عن الخروج أحبوا مهندسون جاء ثم
هذا آثار أنفس من أنه ويقال امللوكي، نربون آل قرص بنى الذي Juvara «جوفاره»
يعدون وكذلك Rococo «روكوكو» باسم األسبان يسميه الذي الحر الجديد األسلوب
جميع من أسبانية ففي وباإلجمال األسلوب. هذا ُطرف من مرسية كنيسة مدخل
امللوك وقصور الكنائس عدا وفيها النظر. تستحق وكلها النفيسة، الفنون أساليب
يعرجوا أن بالسائحني يجدر املدن، من كثري يف واملرتفني للنبالء منازل العمومية واملباني
Medinaceli سالم مدينة وآل بياسة، يف Benavente بينافنت» «آل قصور مثل عليها،
يف Miranda و«مرياندة» Velasco «فاالسكو» وقصور Cogoludo «كوغولودو» يف
العائالت قصور من وغريها الحجارة، وادي يف Mendoza «مندوزه» وقصور برغش

النبيلة.
لكنها الرومانيني، زمن إىل ترجع قديمة آثار منها وجد فقد النحت صناعة فأما
النحت، فن ولكن النرصانية، عهد أوائل من قليلة تماثيل وجدت ثم معدودة. شخوص
عرش، الثاني القرن من الثاني النصف يف إال الذكر تستحق درجة يبلغ لم أسبانية يف
الطليان صنع من ذلك فيكون الفن طرف من تعد تماثيل بعض أسبانية يف وجد وإن
إن حتى املعروفة النحت أساليب جميع من أمثلة طركونة كنيسة ويف الفرنسيس، أو
األسلوب «نبارة» بالد عىل الغالب كان وقد املسلمني. عهد من باقيًا محرابًا جملتها من
من أسبانية يف ما وأجمل أخرى وأماكن بنيلونة دير يف ذلك ترى كما النحت، يف اإلفرنيس
وميورقة وطرطوشة أشبيلية يف نفائس منها تجد العذراء، مريم السيدة تماثيل التماثيل
وأعيان. وأحبار وأمراء ملوك من لألموات هو التماثيل تنحت ما وأكثر وغريها. وطليطلة
Deluna دولونا» «فرنندس األسقف وتمثال برغش، يف فرديناند امللك تمثال هذه وأشهر
أشبيلية يف De Cervantes فنتس» «دوسار األسقف تمثال وكذلك رسقسطة. كنيسة يف
«سيلو» خيل خرط من هي التي برغش، تماثيل بذكر دائًما يرتنمون الفن وأرباب
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يف Grado كرادو» «وجوان بنبلونة يف وامرأته الثالث كارلس بقبور ويعجبون Siloe
يقول تماثيل طركونة كنيسة ويف «بالسيو» املسماة رسقسطة كتيسة يف إنه ثم زّمورة.

بابها. يف يتائم إنها الصنعة أهل
املستعذبة والتصاوير املشهورة، التماثيل من أسبانية يف ما يحيص الكاتب جاء ولو
النوع بهذا مألى البالد هذه فإن األمر، به لطال الصنعة، ببداعة املعروفة والتهاويل
الشمالية، البلدان صنّاع عمل من هو ما ومنه طليان، صنّاع عمل من هو ما منه
األسبانيول أمة من النحت يف املتفننني أشهر ومن وهوالندة. وبلجيكة وأملانية كفرنسا
بلد يف شارلكان اإلمرباطور لدى حظوة له كانت الذي Berruguete بروغيت» «ألونزو
توّريجياني» «بياترو ومثله تعدادها. يطول أثرية، كثرية، آثاًرا امِلَفّن هذا ترك فقد الوليد،
النحت، صناعة يف قوية ملكة لها كانت أراغون مملكة أن ذكره يجب ومما .Torrigiani
فورمان» «داميان صناعها من واشتهر األسبانية األقطار من غريها عىل بها امتازت
أقام Becerra بّرسة» «كسبار املشهورين الصناع من قشتالة يف كان أنه كما ،Forment
يؤثر وكان مًعا، والتصوير النحت يف كبريًا أستاذًا منها رجع وقد رومة، يف طويلة مدة
وممن أستورقة. يف الذي املذبح آثاره وأحسن الحجر، يف العمل عىل الخشب يف العمل
وكان الفن، هذا فحول من املعدود Montanes مونتانس» «مارتينس أشبيلية يف اشتهر
نحات عرش الثامن القرن يف ونبغ أجنبي. فن بأي متأثر غري محًضا، وطنيًا أسلوبه
ال خاص مذهب له وكان Zarcillo سيلو» «زار اسمه مرسية يف مولود طلياني، أصله

غريه. فيه يقلد
األولني القوط عهد من تصوير بقايا أسبانية يف يوجد فلم التصوير جهة من أما
وإن ألسبانية. مالكني العرب فيها كان التي القرون إىل راجعة تصاوير بقيت وإنما
يف التاريخ أكاديمية ويف مجريط، يف الوطنية املكتبة ويف اإلسكوربال، يف يجد السائح
عن ذهنية صورة منها يأخذ صور عىل تضاعيفها تشتمل أثرية كتبًا العاصمة، هذه
وكان العربية، القصور لبعض صور ومنها العرب، لعهد أسبانية يف الفن هذا درجة
ومنه اإلفرنيس، التصوير أسبانية يف دخل ثم بالبيزنطي. الرسم من النوع هذا يسمى
اإليطايل التصوير أخرى جهة من ودخل وتطيلة، وبنبلونة، طلمنكة، يف تذكر آثار
ودقة األلوان، بنصاعة وامتاز ميورقة، وجزيرة وكتلونية بلنسية يف نفائس له واشتهرت
من يخلو ال التصوير من نوع أسبانية يف وجد وقد الجمال. عليه وغلب التقاطيع،

.Piedra «بيادره» دير مذبح منه العربية الصنعة
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التصوير يف أسبانية يف بلغ اإليطايل، الفن وال اإلفرنيس، الفن فال حال كل وعىل
معرًضا أسبانية كانت الذين الفلمنك مصوري من اشتهر فلقد الفلمنكي، الفن بلغه ما
الخامس القرنني يف أسبانيوليون مصورون ونبغ Van Eyck أيك» فان «جان لبدائعهم
أسبانية من مقاطعة كل ويف الفلمنكية. الطريقة مقلدي من هم عرش، والسادس عرش
مثل الشمال ففي أجنبية. مملكة من إليها منتقلة مسحة الفن بهذا العارف يجد
الريشة تسود وميورقة بلنسية مثل الرشق ويف اإلفرنسية، الريشة تسود وأراغون نبارة
السواء، عىل واإليطايل واألملاني اإلفرنيس الرسم آثار فتوجد برشلونة يف وأما اإليطالية،
املتحف ويف وآبلة، سقوبية يف اإلنسان يجدها والقشتايل األراغوني التصوير أمثلة وأبدع
وكذلك برشلونة، كنيسة يف الكتلوني الفن قطع أنفس يجد أنه كما مجريط، يف اآلثاري
الفلمنكي الفن أيًضا يتجّىل أشبيلية ويف كثرية. نفائس وميورقة بلنسية متحفي يف يجد
الطريقة أتباع من كان Castro «كاسرتو» وهو البلدة هذه يف مصور أعظم ألن عيانًا،
محاكاة عىل تميل األصل طليانية جديدة طريقة أشبيلية عىل طرأت ثم الفلمنكية،
«زورباران» اسمه مصور بها واشتهر التخيل، إىل االسرتسال وعدم بحذافريه، الواقع
اإلسكوربال يف أنيقة أماثيل عملهم من الذين البنادقة مصوري آثار تنس وال Zurbaran
Tetuan «تتوان» له يقال مصور البندقي الفن رجال من نبغ قد وكان مجريط. وقرص
لهذا رأيت وقد Greco «الكريكو» لقب األسبان عليه أطلق األصل يوناني تلميذ له ونبغ

ُطليطلة. يف كثرية صوًرا الكربكو
Herrera «هريره» له يقال رجل أسبانية مصوري يف نبغ عرش السادس القرن ويف
التي والصفات والحمية والشدة الرصانة يمثل ألنه األكرب، الوطني املفن األسبانيول يعّده
نوابغ فيهم ونبغ التصوير يف الذوق بحسن معروفني بلنسية أهل وكان عليهم. تغلب
«ريبالتا» هؤالء أشهر ومن تصاويرهم، يف ظاهر اإليطايل الفن تأثري ولكن الفن، هذا يف
أسبانية يف وليس .Ribera «ريباره» ثم تلميذه Espinosa «إسبينوزه» ثم Ribalta
«الونزوكانو» فيها نبغ وممن غرناطة مدرسة من التصوير يف عهًدا أحدث مدرسة
أكثر األسبانيول يحبه الذي Murullo «مورلو» نبغ عرش السابع القرن ويف .Cano
عنها، الخروج يؤثر ال للحقيقة، أمينًا الطبيعة، مقلدي من فنه يف كان وقد غريه، من
Osorio «أوزوريو» مثل كثريون تالميذ وله العامة أذواق محاكاة إىل ميل له وكان
من وأصله Velazquez «فالسكس» أيًضا العرص ذلك يف وظهر Tobar و«طوبار»
مثل األسبانيول، بها يفتخر آثاًرا وترك األشبيلية، الطريقة التصوير يف تبع وقد شلب
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طريقة إنها يقال طريقة لنفسه يسن ولم كارلوس، الدون وصورة الرابع، فيليب صورة
نبغ مجريط ويف به. خاص بأسلوب يتقيد يكن لم بل فيها، الناس ليتابعه مدرسية
امللوكي للبالط مصوًرا وكان عرش، السابع القرن أوائل يف Carreno كارينيو» «جوان
Rizi ريزي» و«فرنسيسكو Cerezo «سريبزو» اشتهر ثم هبسبورغ، آل عهد أواخر يف
السابع القرن مصوري ومن الرشق. يف املستحبة األلوان تصويره يف يحاكي الذي
السابع القرن أواخر ويف :Munoz «مينوز» ثم Leonardo «ليوناردو» مجريط يف عرش
النور، وإشعاع األلوان بسطوع الفلمنكيني يحاكي وكان Coello «كوّلو» نبغ عرش
كمًدا، مات إنه وقيل أسبانية، يف القديمة التصوير دولة ختمت وبه التقاطيع. شثونة
نبغ بوربون آل زمن ويف Jiordano «جيوردانو» إليه استدعى امللوكي البالط ألن
مصوري عىل اعتمدوا عرش الثامن القرن يف البوربون ولكن Palomino «بالومينو»
عرش، التاسع أوائل إىل عرش، الثامن القرن أواخر ويف بضائعهم. وروجوا الفرنسيس،
نفسه يرسل طريقته، يف أعجوبة الرجل هذا وكان Goya غويا» «فرنسيسكو اشتهر
تصاوير وله املواضيع، لجميع هذا غويا تعرض وقد املحاباة، يعرف وال سجيتها، عىل
اللون، هذا إال يحسن يكن لم أنه إال ومجريط، وبلنسية طليطلة كنائس يف معلقة دينية
فيها. رئاء ال الرصاحة، يف وملذهبه لخشونتها، إال تصاويره يحبون الناس يكن ولم
بعظائم ناطقة مخزاة الحقيقة يف هي الرابع كارلوس لعائلة رسمها التي والصورة
االستقالل، حرب تمثل وتصاوير التفتيش، وديوان الثريان، مالعب تصوير وله أمور.
مصور له خلًفا وجاء األسبانيول. أعياد مثّل مصور أقدر إنه ويقال الغاية إىل فيها أجاد

.Madrazo «مدرازو» له يقال
وإرضابهما، Benlliure و«بنليور» Pradilla «براديال» فنبغ األخري العرص جاء ثم
واالفتتان املجيد، باملايض الغرام يف األسبانيول هوى وفق التاريخية، الصور فأتقنوا
من وهو Fortuny «فورتويف» املصور ظهر ثم القاسية. واملناظر واملحزن بالعظيم
نمط عىل األلوان، تناسب إيجاد يف تامة ملكة له وكان العرصية، بالحياة اعتنى كتلونية،
والنحت، التصوير يف دولة أصحاب فاألسبانيول وبالجملة وكشمري. خراسان نّساجي
من نفوسهم إليها ترتاح التي واألشكال الداخلية، أحوالهم بتمثيل أدرى كانوا وربما

العموم. وجه عىل النفيسة الفنون يف كعبًا منهم أعىل اآلخرون كان ولو األمم، سائر
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األندليسالطليطيل أحمد بن صاعد القاسم القايضأبي كالم (2)

األمم» «طبقات كتابه يف العربية األندلس عن وذلك ٤٦٢ سنة املتوىف
تغلب بعد أيًضا فيها فكان األندلس وأما األندلس»: يف «العلوم عنوان تحت قال
األندلس وكانت منها، كثرية أجزاء ونالت الفلسفة، بطلب ُعنيت جماعة عليها أمية بني
أنه إالّ به باالعتناء أحد أهلها عند يشتهر لم العلم، من خالية القديم الزمان يف ذلك قبل
ملوك عمل من أنها عىل اإلجماع وقع مختلفة، مواضع يف قديمة ِطلسمات فيها يوجد

بمملكتهم. منتظمة األندلس كانت إذ رومية،
رمضان شهر يف املسلمون افتتحها أن إىل الحكمة من عاطلة ذلك عىل تزل ولم
العلوم من بيشء أهلها يُعني ال أيًضا ذلك عىل فتمادت الهجرة، من وتسعني اثنتني سنة
بالفتنة، أهلها عهد بعد أمية، لبني امللك توطد أن إىل اللغة، وعلم الرشيعة، بعلوم إال
يأتي ما حسب عىل الحقائق إلشارة وتنبهوا العلوم، لطلب منهم الهمم ذوو فتحرك

تعاىل. هللا شاء إن بعد ذكره
افتتحها أن إىل النرصانية ثم أوًال الصابئة من الروم فدين األندلس أهل دين وأما
تداولوها مختلفة، األمم من لطوائف فكان ملكهم وأما ذكرناه، الذي التاريخ يف املسلمون
املجاورة العتيقة طالقة مدينة ينزلون عّمالهم وكان الروم األمم تلك فمن أمة، بعد أمًة
امللك فانتسخ القوط. عليها غلبتهم أن إىل طويًال زمنًا بها ملكهم واتصل ألشبيلية.
وملكوا مللكه، قاعدة العتيقة مدائنها من طليطلة، مدينة القوط واتخذ منها، الرومي
التاريخ يف عليها املسلمون غلبهم أن إىل سنة، ثالثمائة من قريبًا ملك أفخم األندلس
إىل بها املسلمني مللك مركًزا تزل ولم وطنًا، قرطبة ملوكهم واقتعد ذكره، قدمنا الذي
وصار باألندلس، امللك شمل ذلك عند فافرتق أمية. بني عىل األمر وانتشار الفتنة، زمان

الفرس. من الطوائف كحال حالهم الرؤساء، من عدة إىل
يقابل مما الخارج الرومي، الخليج منها الجنوبي حدها فإن األندلس، حدود وأما
صور مدينة إىل ينتهي ثم ميًال، عرش اثنا سعته بالزقاق، يعرف موضع يف طنجة
املعروف أوقيانوس املسمى األعظم البحر والغربي، الشمايل وحداها الشام. مدائن من
بني ما الواصل الزهرة هيكل فيه الذي الجبل الرشقي وحّدها الظلمة. ببحر عندنا
ثالث الجبل هذا يف البحرين بني ما ومسافة األعظم، والبحر الروم، بحر البحرين:
والشمايل، الجنوبي األكربان وحّداها األندلس، حدود من األصغر الحد وهو مراحل،
عرشين من نحو الغربي حّدها ومسافة مرحلة، ثالثني نحو منهما واحد كل ومسافة
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وعرضها القوط. قاعدة كانت التي العتيقة، طليطلة مدينة األندلس ووسط مرحلة،
من التقريب يف بذلك فصارت بالتقريب، درجة ٢٨ وطولها دقيقة، و٥٠ درجة ٣٩
األمري قاعدة وأربعمائة ستني سنة هو الذي هذا وقتنا يف وهي الخامس، اإلقليم وسط
عظيم النون ذي بن موىس بن مطرف بن عامر بن إسماعيل بن يحيى الحسن أبي
البحر عىل الخرضاء، بالجزيرة املعروفة املدينة عرًضا األندلس بالد وأقل األندلس. ملوك
ساحلها عىل التي املدائن بعض عرًضا مدنها وأكثر درجة، ٣٦ وعرضها منها، الجنوبي
وطائفة الخامس، اإلقليم يف األندلس فمعظم درجة، ٤٣ املوضع ذلك وعرض الشمايل،
وهذا ومرسية. واملرية، وغرناطة، وقرطبة، ومالقة، كأشبيلية، الرابع، اإلقليم يف منها
الحاجز هو األندلس، من الرشقي الحد هو الذي الزهرة هيكل فيه ذكرنا الذي الجبل
العظمى إفرنجة بالد هي التي الكبرية، األرض من أفرنسا بالد وبني األندلس بني ما
األعظم. األوقيانوس بحر إىل منتهية ذكرنا كما ألنها املغرب، يف املعمور آخر واألندلس

ا.هـ.
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التقسيامتاجلغرافية

وليون القشتالتان (1)

وممالك شتى، أقساًما كانت بل اآلن، هي كما واحدة مملكة املايض يف أسبانية تكن لم
قدم موضع يبق ولم جميعها، عىل الغرب غلب أن وبعد بعض. عن بعضها مستقلة
منها كهف يف دخل «بالي» له يقال ملك بها الذ صخرة بقيت عليه، يستولوا لم منها
منهم طائفة وترامت جوًعا، أصحابه مات حتى يقاتلونه العرب يزل فلم رجل، بثالثمائة
عىل أّرصوا نسوة عرش معهم رجًال، ثالثني يف بقي حتى ينقصون يزالوا فلم الطاعة، إىل
العسل من يقتاتون وجعلوا إليه، الوصول يصعب كان الذي الكهف، ذلك يف االمتناع
ما وقالوا وتركوهم املسلمون بهم فاستخف الصخرة، خروق يف يمجه النحل كان الذي
رجوع بعد فهؤالء أمرهم!؟ يكون أن عىس ما علًجا ثالثون مجموعة: «أخبار رواية يف
من كل حولهم واعصوصب خاضعني، غري الصخرة من فخرجوا عادوا عنهم املسلمني
العصابة تلك هذا بالي ورأس لألجنبي، الخضوع عن األنفة عرق األرض تلك يف به نزع
ثم حسابها. يحسب مملكة ثم حقيقية، إمارة صارت حتى وتغلظ، تنمو تزل لم التي
بعد الغرب عن استقلت أسبانيولية حكومة أول هي التي قشتلة سلطنة منها تكونت

األيبريية. الجزيرة جميع لهم دانت أن
وبني بينهم تقع كانت التي الفتن بسبب الجنوب، إىل يرتاجعون العرب بدأ ملا ثم
البلدان من فشيئًا شيئًا تسرتد قشتالة جعلت بعض، مع بعضهم بينهم فيما وتقع الرببر،
الجنوب، إىل الشمال عن يجلون املسلمون وصار استعمروها، قد املسلمون كان التي
وجميع الجديدة» و«قشتالة القديمة» «قشتالة له يقال ما إىل قشتالة انقسمت فلذلك
Asturies «استورياس» جبال بني واقعة Royaume de deux Castilles قشتالة
ومملكة الرشق، من و«بلنسية» «أراغون» ومملكتي الشمال، من Biscaye و«بسقاية»
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«قشتالة فأما الغرب. من و«ليون» و«األسرتامادور» الجنوب، من باألندلس «مرسية»
Castilla la الجديدة» «قشتالة وأما الشمال إىل فهي Castilla la Vieja القديمة»
«ميزيتا» األسبانيول له يقول الذي األيبريي املرتفع والبسيط الجنوب. إىل فهي Heuva
يشء البسيط هذا يف وليس واألسرتامادور. وليون القشتاليني عىل يشتمل Mescta
تربتها. وكرم أسبانية، خصب عن األخبار به تسري وما الناس، يتخيله ما عىل ينطبق
وقيل الشهرة، تلك كسبت التي أسبانية أن والحقيقة هوائها. واعتدال نجعتها، وطيب
وادي من وقطعة والرشقية، الجنوبية أسبانية مقاطعات هي أرضه، يف هللا جنة إنها
هو البحر سطح عن صدده يف نحن الذي البسيط هذا ارتفاع ومتوسط غري. ال أبره
Cautabres قنتربية وجبال Asturias أشتورياس جبال الشمال من يحده مرت ٨٠٠
ليس أنه وقولنا مورينا. شارات الجنوب ومن باأليبريية املسماة الجبال الرشق ومن
عميقة، أودية فيه يكون أن ينفي ال أسبانية عن الناس يتخيلها التي للصفة مطابًقا
للسكي، قابلة غري الحقيقة يف هي بسائط، بجانبها يوجد كان وإن ورضع، زرع ذات

أرضها. وكزازة هوائها، قسوة من
والتي الشمال يف قنتربية جبال أوتادها التي القديمة قشتالة تقسيمات وأما
«بسيورقة» ووادي «إبره» ووادي Douro «دورو» أي الجويف» «الوادي1 بواسطة ريّها

مقاطعات: ست فهي Pisuerga
من نحو سكانها وعدد مربًعا، مرتًا كيلو ١٤١٩٦ ومساحتها Burgos «برغش» األوىل:

نسمة. ألف ٣٥٠
آالف ٢١٠ سكانها وعدد مربًعا. مرتًا كيلو ٨٠٤٧ ومساحتها ،Avila «آبلة» والثانية:

نسمة.
زهاء سكانها وعدد مربًعا، مرتًا كيلو ١٠٣١٨ ومساحتها Segovle «سقوبية» والثالثة:

نسمة. ألف ١٧٠
١٦٠ سكانها وعدد مربًعا مرتًا كيلو ١٠٣١٨ ومساحتها Soria «شورية» والرابعة:

نسمة. ألف
سكانها وعدد مربًعا، مرتًا كيلو ٥٠٤١ ومساحتها Logrono «لوكروني» والخامسة:

نسمة. ألف ١٩٠
مرتًا كيلو ٥٤٦٠ ومساحتها Santander أندر» «شنت أو أردم» «شنت والسادسة:

نسمة. ألف ٣٠٠ من نحو سكانها وعدد مربًعا،
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الرمل» «وادي شارات تتوسطها أسبانية قلب يف فهي الجديدة قشتالة أما
من الشمال إىل وهي مرتًا ٢٣٨٥ البحر سطح عن ترتفع فيها قنة واعىل Guadarrama
«وادي يمر وفيها الغربي، الجنوب إىل منها فهي مورينا شارات وأما الجديدة، قشتالة
يانة» و«وادي Manzanares َمنَْزانارس» و«وادي Xucar شقر» و«وادي Tago تاجة»

اآلتية: املقاطعات عىل تشتمل وهي Guadiana
وعدد مربع، مرت كيلو ٨٠٠٠ من نحو ومساحتها Madrid «مجريط» مقاطعة
وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٥٣٣٤ ومساحتها و«طليطلة» نسمة. ألف ٨٨٠ سكانها
وهي امللكية، البلدة ومعناها Ciudad-Real و«سيودادريال» نسمة. ألف ٤١٥ من نحو
ألف ٣٨٠ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٩٧٤١ ومساحتها العرب، مجيء بعد محدثة
ألًفا. ٢٧٠ وأهلها مربًعا، مرتًا كيلو ١٧١٩٣ ومساحتها Cuonla و«قونلة» نسمة.
٢١٠ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٢١٩٢ ومساحتها Guadalajara الحجارة» و«وادي

آالف.
الرشق ومن األشتورياس، الشمال من حدودها فكانت Leon «ليون» مملكة وأما
L’Estremadure «األسرتامادور» نحًرا الجنوب ومن القديمة، قشتالة الرشقي والجنوب
التالية: املقاطعات عن عبارة هي اليوم وليون الربتغال، وبالد — غاليسية الغرب ومن
نسمة. ألف ٤٠٠ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٥٣٧٧ ومساحتها ليون نفس
ألًفا. ٣٣٥ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٢٣٢١ ومساحتها Salamanquaو «طلمنكة»
و«بلد ألًفا. ٢٨٠ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ١٠٦١٥ ومساحتها Zamora «زمورة»
و«بالنسية» ألًفا ٢٨٥ وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو ٨١٤١ ومساحتها Valladolid الوليد»
٨٤٣١ ومساحتها — املتوسط البحر عىل التي Valencia بلنسية غري هي — Palencia

نسمة. ألف ٢٠٠ من نحو وسكانها مربًعا، مرتًا كيلو
ما لوال أسد، بني فيايف من تعد أسبانية قلب يف التي املقاطعات هذه كانت ولقد
وَربَت اهتزت حتى وسائل، من واتخذوا جداول، من وشقوا مياه، من العرب إليها ساق
الري، ألجل تلزم التي املتفجرة، الينابيع عدموا إذا وكانوا بهيج، زوٍج كل من وأنبتت
عىل الشتاء، يف السائلة املياه إليها يجمعون الهائلة، واملصانع الربك، إنشاء إىل يبادرون
تحريف وهي Mansa «منسا» يف التي الربكة مثل وذلك اليمن، يف يعملون كانوا ما نمط
هذه ورجعت القنّي، تلك وطمست املصانع تهدمت فقد العرب رحيل بعد وأما املصنع،
حنطة من الغالت تلك وصارت َغَربَة خرضتها من وتبدلت األوىل، قسوتها إىل األرضون
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الحارض العرص إىل ذلك وبقي معلومة، أماكن يف عوز، من سداًدا وزعفران وحبوب
األرايض، بهذه يعتنون األهايل فعاد الحديدية، السكك وامتدت املدنية، به عّمت الذي
السكك بواسطة الخارج، إىل إخراجها عىل قادرين أصبحوا ألنهم خرياتها، ويستدرون
قصب زراعة يف رغبتهم وقويت الربتغال، بالد بحنطتهم يمريون وصاروا الحديدية،
للسكر. معمًال ثمانني من أكثر سنة عرشين من أسبانية يف كان وقد والشمندر. السكر،

البشكنس بالد (2)

مقاطعات: ثالث فهي البشكونس بالد أما
،Guèpuzco «غيبوسكوه» األوىل:

.Vizcaya أو Biscaye «بسقاية» والثانية:
.Alava بالتحريك «أََلبة» والثالثة:

أمة وهم ألف. سبعمائة من نحو سكانها وعدد مرتًا كيلو ٧٠٧٥ جميعها ومساحة
اسم وأصل فرنسا، أبواب عىل قنتربية، جبال من الرشق إىل تسكن بنفسها، مستقلة
أو «الباسك» الحايل اسمها اشتق ومنه Vascongados «الباسقونغادوس» هو األمة هذه
عىل يقيم من ومنهم الباشكونس، لهم يقولون العرب وكان .Les Basques «الباسكس»
فرنسا، أرض يف جٌم ومنهم أكثر. أو مليونًا يقارب ومجموعهم Navarre «نَبَاره» حدود
نحًوا ولكن اإلفرنيس، أو باألسباني يتكلم من ومنهم بهم. مختصة واحدة الجميع ولغة
استمساًكا األرض أمم أشد من وهم الباشكونس. لغة بغري يتكلمون ال مليون نصف من
أنهم يف نزاع وال أوروبا، يف أمة أقدم أنهم يزعمون بخصوصيتهم، واحتفاًظا بقوميتهم،
شائبة عليها تدخل لم التي املحضة الخالصة والثمالة القديم، األيبريي الشعب بقايا هم
من إال السمرة، عليهم تغلب الَخْلق، موثقو جبليون، أشداء القديم. الشعب ذلك من
األذقان، محّددو األنوف، ُشّم األشقر، اللون عليهم فيغلب الجبال أعايل يف منهم كان
بدأ قد ولكن سواه، يعرفون ال بهم خاص زّي لهم وكان السواد، إىل مائلة شعورهم
ال Laboina البوانه لها يقال الصوف من طاقية إال منه يبق ولم يضمحل، الزي هذا
بسقاية يف وحمراء غيبوسقوه، مقاطعة يف زرقاء وهي رؤوسهم، عىل يلبسونها يزالون
من وأما عليها. يحافظون أيًضا فرنسا أرض يف الذين والبشكونس أَلبَة. يف وبيضاء
مثل بالنواجذ، عليها يعض يزال ال من ومنهم تركها، من فمنهم القديمة عاداتهم جهة
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ِنربٌ وعليها البقر، تجرها وعجالت القديمة، محاريثهم يستعملون وتجدهم بسقاية. أهل
يسمونه ومواسمهم أعيادهم يف الرقص من نوع وعندهم ضان. بجلد مغطى مزخرف
Dulsinya «دولسينيه» يسمى صغري مزمار صوت عىل يجرونه Aurréscu «أوريسكو»

الطبول. قرع مع
كانوا وكما الضيم، قبول عن وأنََفة بالحرية حبًا األرض أمم أشد من والبشكونس
مواقع وكانت الشمال من الفرنج غارات يرّدون كانوا الجنوب، من العرب غارات يرّدون
يف أكثرها مساكنهم فإن العظيمة، األمم هذه غارات رد عىل تساعدهم الجبلية بالدهم

أهلها. مع تقاتل يقال كما واألرض األوعار، بها تحيط الجبال
عن عجز أن بعد رسقسطة عن منرصف وهو شارملان بجيش أوقعوا الذين وهم
بني وقع ما جميع تفصيل التاريخ إىل الوصول عند هذا كتابنا يف وسيأتي أخذها.
قشتالة وملوك نَبَارة، وملوك ليون، مللوك البشكونس يخضع ولم والعرب. البشكونس
امتيازات لهم وكانت وقواعدهم. لعاداتهم الدول هذه احرتام رشط عىل إال اآلخر، يف
الحروب جرت أن إىل محفوظة، هذه امتيازاتهم تزل ولم Fueros «ُفيُورس» لها يقال
الحكومة أزالت بعدها فمن ١٨٧٦ سنة كان آخرها والتي بالكارلوسية، املسماة الداخلية
واحتكار امللح، احتكار ولقانون العسكرية، للخدمة وأخضعتهم امتيازاتهم األسبانية

الدخان.
الباسقونغادوس، أي األسبان، به يسميهم الذي االسم بغري أنفسهم يسمون وهم
هو بلغتهم هم فاسمهم العرب. به يسميهم كان الذي الباشكونس، اسم منه جاء الذي
أل يضعون ال لغتهم ويف الكلمة. هذه معنى يعرف وال Euscaldunac «أوسكالدوناك»
واللغة السويدية اللغة بل بنادر، ليس االصطالح وهذا بعده. بل االسم قبل التعريف
بل املثنى اللغة هذه يف وليس ذلك. فيها الرومانية واللغة البلغارية واللغة الدانمركية
فرق عندهم يوجد ال وكذلك (K) الكاف هي الجمع وعالمة والجمع. املفرد عندهم
البشكونيس تكلم إذا حتى لسانهم عىل ذلك غلب وقد التعبري. يف واملؤنث املذكر بني
األفعال جهة من وأما املرأة. هذه من بدًال Ce Femme املرأة هذا يقول. باإلفرنسية
مثًال: يقول أن البشكونيس أراد إذا فإنه العرب، مع املشابهة بعض بينهم كان فربما
أن «عليك قال «ستأكل» لك يقول أن أراد وإذا أجيء» عمال «أنا يقول أجيء». «أنا
أصلها يف لغتهم أن برغم لغتهم، يف املرتادفات كثرة يف العرب مثل هم وكذلك تأكل»
وأسبانيويل، وافرنيس، غشقوني، من األجنبية، الكثرية باأللفاظ إال تكمل لم وهي فقرية،
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ما إال منه يبقى ال عليه الداخلة األلفاظ هذه من اللسان هذه تجرد إذا بحيث وعربي.
الباشكونس عند وليس بالرتكي. أشبه هذا يف فهو واملحسوسة، املادية األشياء عن يعّرب
«اإلرادة» وعندهم العىل» يف الذي «السيد عندهم هللا واسم «الروح» عن مثًال تعرب لفظة
درس يف العلماء من كثري اجتهد وقد والتمني» والشهوة «الفكر تفيد بلفظة عنها يعرب
األمة، هذه لهجات اختالف كثرة من جاءت الدرس هذا صعوبة ولكن الباشكونس، لغة
تحىص. ال اللهجات فصارت تجاورها، التي القرية بلهجة تتلكم ال الواحدة القرية فإن
هذا ومع األميّة. عليه تغلب شعب كل وشأن نادرة، فيها الكتابة لغة كل شأن وهذا
ثمانية إىل إعادتها يمكن باشكونسية، لهجة ٢٥ بونابرت لويس األمري أحىص فقد
األصول أما عامة. ثالثة يف تتلخص الثمانية األصول وهذه الدقيق. بالتحليل أصول
الغربي، األدنى والنباري الرشقي، األدنى والنباري والسولتي، الالبوردي، فهي: الثمانية
ويمكننا والبسقائي، والغيبوشقي، الجنوبي، األعىل والنباري الشمايل، األعىل والنباري
األدنى والنباري فالسولتي وغربي، رشقي إىل املختلفة اللهجات هذه أيًضا نّرد أن
وبالد بينهما. املتوسطة هي األخرى واللهجات الغربي. هو والِبسقائي الرشقي، هما
غري الغرباء من خالية مقاطعة فيها وليس عنها، غريبة أجناس من تخلو ال الباشكونس
فال وبلباو وبنبلونة بيّونة وأما الباشكونس. من أقل أو نصفها نبارة وبالد «غيبوسقوه»
األسبانيويل بغلبة وتضمحل تنحل اللغة هذه بدأت وقد الباشكونس، بلغة فيها يتكلمون
كتب عىل الباحثون يعثر ولم نادرة، مكتوباتها فإن ذلك، يف عجب وال عليها. واإلفرنيس
قديمة صحيفة وجدوا إنهم قيل للمسيح، العارش القرن من أعىل إىل ترجع اللغة بهذه
نفسها الصفحة هذه إن وقيل ،Bayonne بيّونة مقاطعة تحديد فيها ٩٨٠ سنة من

الشك. يعرتضها ال بوثيقة ليست
لغة من كلمة عرش ثمانية فيه جدوًال اليسوعيني الرهبان أحد كشف وقد
القرن يف ياقو سنت كنيسة زار افرنيس لزائر مخطوط كتاب يف وذلك الباشكونس،
مشتمل شعر ديوان وهو ،١٥٤٥ سنة طبع الباشكونس عند كتاب وأقدم عرش، الثاني
سنة اللغة هذه إىل اإلنجيل ترجمة أيًضا طبعوا وقد غرامية. وأخرى دينية، قصائد عىل
يبلغ الباشكونس بلغة مكتوب هو ما وجميع نبارة مجلس نفقة عىل وذلك ،١٥٧١
أو افرنسية ثقافة تلقوا مؤلفون هم الكتب هذه كتبوا الذين وأكثر أكثر. ال مجلد ستمائة
الباشكونس من يوجد نعم القديسني. حياة وعن دينية، مواضع يف ومعظمها قشتالية
واللغة االفرنسية باللغة لكن الكتابة، وأجادوا افرنسية، أو أسبانيولية ثقافة تلقوا من
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وأخبارهم. وتقاليدهم الباشكونس قصص من كثريًا املؤلفني بعض جمع وقد األسبانية،
عىل له الذي Viuson فيسون يوليان كتبه ما هو املوضوع هذا يف املجاميع واحسن

الكربى.2 االفرنسية اإلنسيكلوبيدية يف بحث الباشكونس
La bourd البورد مقاطعات يسكنون فهم فرنسا أرض يف الذين الباشكونس أما
هي الثالث املقاطعات هذه ومساحة Soule وسول La basse Navarre السفىل ونباره
ذكرها. تقدم فقد أسبانية يف يسكنونها التي املقاطعات فأما مربع. مرت كيلو آالف ستة
«ركلوس» اليزي تعريف بحسب األيبريية الجزيرة مساحة من ثالثني من جزء وهي
كثرية معادن وفيها زراعية، قابلية فيها وبالدهم Lisée Reculs الشهري الجغرايف
عاليًا. شأًوا بلغ ممن يكونوا لم الزراعة جهة من ولكنهم والحديد والرصاص كالقصدير
بالدهم يف يقل عددهم فلهذا سنة، كل أمريكة إىل كثريون مهاجرون الباشكونس ومن

فيوًما. يوًما األصلية
جماجم مجريط من فالسكو والدكتور بروكا الدكتور مثل األطباء فحص وقد
أنهم كما البالد، تلك مقابر من كبريًا عدًدا منها وأخذوا سنة، سبعني من الباشكونس
الذي النوع منها الجماجم، من نوعان فيها األمة هذه أن فوجدوا األحياء، جماجم ميزوا
عن ويقال بعرضه. طوله يتساوى الذي ومنها الربع، بنحو عرضه عىل طوله يزيد
قديمة خرافات عندهم وأن االنفعاالت، رسيعو الخياالت، كثريو أنهم الباشكونس أخالق
حسن وعندهم االستقامة، عىل مبنية األصلية فطرتهم ولكن اآلن، حتى منها يتخلصوا لم
طباعهم، عىل غالبة الرصانة أن ومع الغضب، عند بّطاشون أنهم إال ومخالقة، معارشة
الضيف وإكرام الوفادة، وحسن واملشارب باملآكل ويتلذذون األلعاب، يحبون فإنهم
التدين أن إال مربيات، وأمهات أمينات، حالئل ونساؤهم أحد. فيه يفوقهم ال مما عندهم
وكثريًا املحيض، من يئسن اللواتي البنات عند سيما ال الوسواس، درجة بالغ عندهن
شهم، الفؤاد، ذكي بطبيعته والباشكونّيس بالجنون. هؤالء من العانس أمر ينتهي ما
خرافاتهم أما للرتقي، كبرية قابلية ففيه وتهّذب تعلم وإذا املقادة، صعب النفس، عزيز
األسبوع ذلك ففي بيته نافذة تحت االثنني يوم امرأة رأى إذا اإلنسان أن فمنها القديمة
كون عىل عالمة الصياح هذا فيكون الليل أول يف الديك صاح وإذا بالء، له يحصل
أرض يف وذرها امللح من قبضة بأخذ يتالفونه خطر وهو الساحرات بمرور أحس الديك
ركبته تحت ويضعه زوجته ثوب من بذيل يمسك أن يجتهد عرسه يوم واملتزوج البيت،
بالسحر، عظيم اعتقاد للباشكونس وكان البيت، يف السيد هو بعد فيما يكون حتى
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ويعتقدون إليها، يتداعون اجتماعات لهم وكانت مكان، كل يف عندهم السحرة وكانت
الخرافات هذه ولكن رشه، يدفعون وأنهم الشيطان مع عالقات لهم السحرة هؤالء أن

فشيئًا. شيئًا تضمحل بدأت قد

الباشنكس. بالد من بيلباو يف بوترون حصن

املسلمني أيدي من األندلس اسرتداد حروب يف مهم دور للباشكونس كان وقد
صارت الزمن وبتوايل وبّزت، وعّزت ورأست كثرية، عائالت بينهم تميزت السبب وبهذا
مواطن حيث نبارة، يف أما األرض، لجميع املالك هو امللك وليون قشتالة ففي نبيلة.
طرد عىل ساعدوه الذين النبالء هؤالء األرايض ملك يف يشاركه فامللك الباشكونس،
بينهما. املتوسطة والطبقة والعامة، النبالء، طبقات: ثالث هناك عندهم ولهذا املسلمني،
املسلمني، حارب من منهم ألن وذلك عامة، وإىل نبالء إىل ينقسمون األهايل «ألبه» ويف

العامة. صنف من املعدودون هم لهم خضعوا فالذين لهم، خضع من ومنهم
لم حيث و«البورد» و«غويبوسقوه» «بسقاية» يف أما بينهما، التمايز حصل ولهذا
فيها ليس ألنه النبالء، من معدودة األمة فجميع والية، لهم تكن ولم املسلمون، يتمكن
أرض، نبالة لها يقال املقاطعات هذه يف والنبلة لإلسالم. خضع من وال أسلم، من
حقوق لهم صارت بالحرب املسلمني أخرجوا الذين أن بينهما والفرق دم، نبالة ال
من أّكارين فيها وأقاموا العرب، إىل صارت كانت التي األرايض عىل واستولوا متأثلة،
نبالء وأما إقطاع، ذوات نبيلة عائالت األيام بكرور هؤالء فصار وجنودهم، عبيدهم
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لم ألنه سلف، عن خلًفا وحفطوها القديم، من أراضيهم توارثوا الذين فهم األرض
عن عبارة فهي عليها الباشكونس يميش التي واألعراف القوانني وأما فتح، عليها يقع
عن تختلف عادات ناحية ولكل جديدة بقوانني مختلطة قديمة واصطالحات عادات
يف األرايض بها وتملكوا األهايل، بعض نالها التي االمتيازات حول يدور وأكثرها غريها،
األيبريية األمم إحدى الباشكنس، عن يقال ما خالصة هو وهذا العرب. مع حروبهم
مؤتمًرا ١٩٠٢ سنة عقدوا أسبانية وباشكنس فرنسا باشكنس أن عليه ونزيد وأقدمها،

الباشكنس. اتحاد مؤتمر سموه «فونتارابية» يف

وقشتالة ليون إىل عود (3)

فنقول: اإلمكان بقدر والقشتاليني ليون عن أجملناه ما تفصيل إىل نعود ثم
«بيداسوا» وادي هي الغربي الشمال جهة من وأسبانية فرنسا بني الحدود
وهناك Fontarabie و«فونرتابية» Hendaye «هنداي» بني يجري الذي Bidassoa
الزمان قديم من وأسبانية فرنسا اتفقت النهر وسط يف الحجل، جزيرة اسمها جزيرة
«دوهارو»، الدون مع مازارين الكردينال تالقى وفيها متحايدة، منطقة جعلها عىل
ويف عرش، الرابع ولويس الرابع فيليب بنت زواج وتقرير الربانس، صلح عقد ألجل
فرنسا، ملك عرش الحادي لويس بني مؤتمر ١٤٦٤ سنة انعقد نفسها الجزيرة هذه
وعانقهم أوالده فرنسا ملك األول فرنسوا ودّع أيًضا وفيها قشتالة، ملك الرابع وهنري
أيًضا الجزيرة هذه ويف ١٥٢٦ سنة معاهدة بحسب مجريط، إىل رهائن ذاهبون وهم
إيزابلة نكاح بعقد ١٦١٥ سنة وذلك مزدوجة، مصاهرة وأسبانية فرنسا بني تقررت
النمساوية حنّة نكاح وعقد أسبانية ملك الرابع فيليب عىل فرنسا ملك الرابع هنري ابنة

عرش. الثالث لويس عىل هذا الرابع فيليب أخت
منه املتوسطة والنقطة مرتًا، ١٣٠ طوله مشرتك جرس بيداسوا وادي عىل ويوجد
«غينبوسكو» مقاطعة يف فأنت الغرب إىل تجاوزته فإذا اململكتني، بني الفاصل الحد هي
سكانها وعدد Irun «إيرون» مدينة هي تستقبلك مدينة وأول الباشكونس. بالد من
لوادي اليرسى الضفة عىل جميل موقع ذات عرصية بلدة وهي نسمة، ألف عرش بضعة
سيباستيان» «سان مدينة إىل تصل هناك من مرتًا كيلو عرشين مسافة عىل ثم بيداسوا.
لها ويقولون Donostiya «دونوستيا» لها يقولون والباشكونس Saint-Sebastien
أبدع من وموقعها «غينبوسكوا» مقاطعة قاعدة وهي Eruchulo «أيروشولو» أيًضا
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ايرون. مدينة

يقصدونها األسبانيول ونبالء أسبانية، يف امللوكية العائلة تصيف كانت وفيها املواقع.
وجديد، قديم قسمان، وهي نسمة. ألف خمسني من يقرب سكانها وعدد للنزهة،
Igueldo «ايقلدو» جبل منها حصون وعليها املتنزهون، إليها يصعد جبال وحولها
وهي Tolosa «طولوزه» مدينة هناك من مرتًا كيلو خمسني وعىل Ilia «العليا» وجبل
عىل وهي للورق، معامل وفيها بهيج، وموقعها نسمة، آالف ستة سكانها صغرية، بلدة
Zumarraga «زوَمّراقة» بلدة مرتًا كيلو عرشين مسافة عىل منها وبالقرب «أورية»، نهر
خرج البلدة هذه ومن بديع. منظر أيًضا ولها ،Urola أوروله نهر عىل بلدة وهي
فيها وله ،١٥٦٩ سنة الفيلبيني جزر فاتح De Ligazpé دوليكازبي» لوبّس «ميكال
جبال كلها هناك والبالد Vergara «فرغاره» لها يقال صغرية بلدة منها وبالقرب تمثال،
العرب. كتب يف كثري ذكر وأللبة Alava «أََلبة» بسيط إىل املسافر يصل أن إىل وأودية،
ألبة مقاطعة وقاعدة «زادوره» له يقال نهري أهمها جداول إليه تنحدر البسيط وهذا
مرية؟ سنت لها يقولون كانوا إنهم ويقال العرب، عند معروفة وكانت «فيتورية» مدينة
البيزيقوت ملك «ليوفيجلد» هو بانيها أن يقال ألًفا، ٣٥ سكانها صناعية، بلدة وهي
األذفونش إن ثم الباشكونس، عىل له كان يوم بعد ٥٨١ سنة بناها Leovigilde
يقال لرجل تمثال وفيها ١١٩٨ سنة النباريني يد من انتزعها قشتالة ملك الثامن
قسمان والبلدة امتيازاتهم. عن يدافع كان الباشكونس، زعماء من «ماتيومورازه» له
معركة جرت فيتورية، أي البلدة، هذه ويف األعىل. القسم هو والعتيق وجديد، عتيق
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حرب ختام املعركة هذه وكانت ١٨١٣ سنة يونيو ٢١ يف والفرنسيس اإلنجليز بني
لها يقال أخرى وبلدة «كستيلو» لها يقال بلدة هناك ثم األول. نابليون زمان يف أسبانية
خمسة سكانها وهذه «مريانده» بلدة ثم القديمة. الصغرية البالد من وهما «أرغانزون»

إبره. نهر عىل وهي قديم حصن وفيها نسمة، آالف
«زوميا» لها يقال وبلدة Guetaria «غوتارية» لها يقال بلدة يوجد البحر جهة ومن
الناحية تلك ويف Cestona «سيستونه» لها يقال وبلدة أورله، نهر مصب عىل Zumaya
رهبانية مؤسس Ignacio de Loyola لويوله أغناطيوس القديس إىل منسوب كبري دير
يقال مرىس البحر وعىل لويوله. فيه ولد الذي البيت مكان يف مبني وهو الجزويت،
سكانها Lequeitio «ليكتيو» اسمها أخرى وبلدة آالف، ثالثة سكانه Deva «ديفا» له
سمك، صيادو وأهلها Motrico «موتريكو» بلدة ثم بديع. مرىس ولها آالف، أربعة
طرف واقعة يف واملقتول موتريكو، يف املولود «داميان» للجنرال رخام من تمثال وفيها
سمك صيادو سكانه مرىس وهي Ondarroa «أونداروه» بلدة ثم ١٨٠٥ سنة األغر
وبلدة املثانة، مرض ألجل تنفع معدنية حمامات وفيها Alzola «الزولة» وبلدة أيًضا،
ثم للسالح. معامل كلتيهما ويف «إيبار» اسمها أخرى وبلدة Elgoibar «الجويبار»
من طبريه» بطرودو «سان كنيسة وفيها خصيب واد ولها Durango دورنغو بلدة
لها يقال وبلدة Amorebieta «آموريبيطة» لها يقال وبلدة الباشكونس، كنائس أقدم
القديم يف وكانت الجمال، غاية يف موقع ولها ،٣٥٠٠ وسكانها Guernica «غرنيقه»

«بسقاية». ملقاطعة قاعدة
زوجة أوجيني لإلمرباطورة وكان Mundaca «مينداكا» له يقال بديع واٍد وهناك
عرشة وسكانها Bermeo «برميو» بلدة ثم البقعة. تلك يف للنزهة قرص الثالث نابليون
«بيلباو» بلدة ثم الباشكونس. مقاطعات ثالث يخص للمجانني بيمارستان وفيها آالف،
مقاطعة قاعدة وهي Nervion «نرفيون» نهر عىل وهي ألًفا، ٩٥ وسكانها Bilbao
تجارة ولها مرتًا كيلو ١٢ البحر عن وتبعد بالحراج، مغطاة جبال بها تحيط بسقاية،
اليمنى الضفة عىل هي فالقديمة القديمة. واملدينة الجديدة، املدينة قسمان. وهي واسعة،
النهر أصلحوا وقد جسور، خمسة النهر وعىل اليرسى. الضفة عىل هي والجديدة للنهر،
مرىس البلدة ولهذه فيه. تدخل طن آالف أربعة محمولها التي البواخر صارت حتى
املدن من معدودة املدينة وهذه El-Ebra «العربة» له يقال النهر مصب عند البحر عىل
خريية، ومعاهد بالذكر، جديرة مباٍن وفيها بجانبها، التي الحديد معادن بسبب الغنية،
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بيلباو.

«لوِبس هو املدينة هذه باني إن ويقال معامل، وفيها وللخرس، للعميان ملجأ منها
.١٣٠٠ سنة وذلك بسقاية، أمري Haro دوهارو»

بيلباو. يف الحمام

وبلدة للورق، معامل وفيها Arenguren «أرانغورن» بلدة الناحية تلك ويف
اندر» «سانت مدينة هو هناك واملهم معدنية ينابيع وفيها Carranza «كارانزا»
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االسم، بهذا مقاطعة قاعدة وهي ألًفا. سبعون سكانها بحرية مدينة وهي Santander
«شنت لها يقولون العرب وكان رومانية، طريق إليها تنتهي كانت قديمة، بلدة وهي
وأزقتها القديمة، املدينة وهو األعىل، القسم قسمان: وهي اندر» «شنت وأحيانًا أدرم»
وهي واسعة، وتجارتها بديع، ومرساها الجديدة املدينة وهو األدنى، والقسم ضيقة،

أسبانية. شمايل يف البحرية املرافئ أهم من
وجميع ٣٥٠٠ سكانها وعدد «نرفيون» وادي عىل وهي «أوردونية» مدينة ثم

فيها. والغابات واألودية الجبال لكثرة نظًرا شائقة البالد تلك مناظر
الجهة هذه مدن فمن ابره، نهر بها يمر التي وهي الداخلية، الجهة إىل نعود ثم
سنة البالد نواب فيها اجتمع ٣٥٠٠ سكانها صغرية بلدة وهي Briviesca «بريفسكا»
وبقربها األشتورياس» «برنس لقب يحمل أن ينبغي قشتالة عهد ويل أن وقرروا ١٣٨٨
وفيه ١٠١١ سنة مبني سلفادور، سان اسمه للبندكتيني دير وفيها One «وأنيه» بلدة
سنة فيها التي Qnintanapalla باالّ» «كينتانا قرية وهناك امللوك قبور من قبور أربعة
لويس زمن يف بريون، آل من لويز بمارية أسبانية ملك الثاني كارلوس تزوج ١٦٨٢
Torquemada «تومادوتوركمادة» إليها ينسب التي «توركمادة» وقرية عرش. الرابع
يف منحوتة كثرية مساكن البالد تلك ويف أسبانية. يف الشهري التفتيش ديوان رئيس
فرديناند فيها تالقى التي Duenas «دويناس» قرية فيها املذكورة األماكن ومن الجبال.

زواجهما. قبل قشتالة ملكة إيزابال مع أراغون ملك
«أرانده» بلدة الجويف» «الوادي العرب له يقول الذي Duero دورو وادي وعىل
san Estevan de استبان» «صان مدينة وهناك املنظر، بديعة صغرية وهي Aranda
حروب أيام من قديم حصن وفيها استابني» «شنت لها يقولون العرب وكان Gormaz
العربي، الدور يف ذكر لها كان عتيقة، أيبريية بلدة وهي Osma «أوسما» ومدينة العرب.
،Almazan «املازان» وقرية قديم. عربي حصن ِدَمن عميق واد شفري عىل منها وبالقرب
١٦٣ طولها الجويف الوادي عىل وقنطرة قديمة، أسوار وآثار بديعة، نظر مسارح وفيها
اسمه قرص فيها وكان صغرية، وهي Medina del Campo «الكامبو» ومدينة مرتًا.
إيزابال امللكة تؤثره كانت ١٤٤٠ سنة من مبني Castillo de la Mota موتا» «قرص

.١٥٠٤ سنة فيه وماتت به وتقيم فرديناند، زوجة قشتالة، ملكة
الحديدية، بالسكة مرتًا كيلو ٩٠ «زمورة» إىل «الكامبو» أو «الكانبو» مدينة ومن

الجويف. الوادي فوق مدهش شاهق جبل عىل مبنية Toro «تورو» بلدة وبينهما
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بيلباو. يف املالية البيوت أحد

برغش (4)

ثالثني عىل يزيدون وسكانها االسم، بهذا مقاطعة مركز فهي ،Burgos برغش وأما
يف األرض من يََفاع عىل وموقعها أساقفة، رئاسة ومقر عسكرية، قيادة مركز وهي ألًفا،
السنة أكثر تراه Arlençon «أرلنسون» اسمه نهر يسقيها قشتالة، من الشمايل القسم
لم البلد، عىل مرشفة رابية عىل حصن برغش ويف مدهشة. فيضانات له لكن شحيًحا،
بدائع أبدع من وهي الكربى الكنيسة الرابية هذه أسفل ويف طامسة. رسوم إال منه يبق

أسبانية. يف القوطية الصنعة
البلدة وهذه أرلنسون. من وأقنية «بيكو» اسمه جدول يسقيه مريع سهل ولربغش
يف الثلج فيها يقع وقد الشمال، ريح عليها يتسلط برًدا، أسبانية مدن أقرس من هي

فيها: يقال أن يصح الشتاء ويف يونيو شهر

أف��اع��ي��ه��ا ت��س��ري وال ال��ص��ق��ي��ع م��ن واح��دة غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ك��ل��ب ي��ن��ب��ح ال

فيشوي املحرق الجنوب ريح عليها يهب حرارة، أشدها من فهي القيظ يف وأما
وثالثة شتاء، أشهر تسعة وهو: مجريط عن يقال الذي املثل يصدق وعليها الوجوه،

الحمراء. جهنم أشهر
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عمومى». «منظر برغش مدينة

الكربى الكنيسة وأهمها أسبانية، يف يوجد ما أجل من تعد أبنية برغش ويف
١٢٢١ سنة وذلك فرديناند، القديس له يقال الذي الثالث فرديناند امللك ببنائها بدأ
بدائع من فيها كم فتأمل سنة، ثالثمائة مدة ويزينون ويزخرفون فيها يبنون واستمروا
الكنيسة غري ويوجد الفن. درجات من األوىل الدرجة يف تعد وتحاريم، وتماثيل وتصاوير
اشتابني، سان وكنيسة نيقوال، سان كنيسة مثل السياح. تقصدها أخرى كنائس الكربى
«كاستيليو» له يقال قديم حصن البلدة هذه يف وكذلك القوطي، البناء طرز عىل وكلها
قشتالة. ملوك فيه يسكن وكان اشتابني سان قوس اسمه عربي باب من إليه يصعدون
يف الشهري بالقمبيدور املسمى دوبيفار لذريق السيد بزواج احتفل الحصن هذا ويف
كان أنه برغم وإقدامه. لشجاعته نظًرا القومي، بطلهم األسبانيول يجعله الذي التاريخ
ولكن فيه، ريب ال ثبوتًا التاريخ يف ثبت مما الوفاء، عديم الذمام، ناقص غداًرا، ظامًلا
يمكنه حتى فيه، تكن لم محاسن الرجل لهذا وخلق ذلك عن تعامى األسباني الشعب
سنة ومات ١٠٢٦ سنة هذا De Buver البيفاري لذريق ولد وقد به، اإلعجاب تمام

.١٠٩٩
وإحراقه بلنسية، عىل استيالئه كيفية ونروي التاريخ، قسم يف ذكره عىل وسنأتي
والحقيقة خزائنه بعض عنه خبأ أنه بحجة البلدة، تلك ساحة يف حجاف ابن القايض
األموال من شيئًا عنه يخفوا ال حتى بلنسية. أهل قلوب يف الرعب إلقاء أراد إنما أنه
الذي البيت ومكان برغش، يف الغشوم البطل هذا والدة كانت وقد فيها. يطمع كان التي
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من كانت وقد املذكور. السيد عظام فيه مخدع البلدية دار ويف معروًفا. يزال ال فيه ولد
إىل شتى حاالت عىل العظام هذه وتقلبت ،Cardena «كاردينية» دير يف مدفونة قبل
كانت كاردينية، دير من وبالقرب برغش. يف البلدية دار يف ١٨٨٣ سنة جمعوها أن
«أوبيط» من دياغو الكونت ابنة وكانت «شيمانة» املسماة وهي السيد، امرأة تسكن
إىل برغش يف سكنت بلنسية من وأخرجت زوجها مات أن بعد فإنها Diego d’oviedo

.١١٠٤ سنة ماتت3 أن
كونت Rodriguez Porcelos بورسالوس» «رودريغس هو برغش باني أن ويقال
«أوردونيو» امللك ولكن لألشتورياس، تابعة قبل من وكانت ،٨٨٤ سنة بناها قشتالة،
حكومة لنفسها واتخذت املدينة فاستقلت بورسالوس، ذرية قتل Ordono الثاني
قشتالة4 قاعدة صارت Farnen Gonzales غونزاليز» «فرنان زمن يف ثم جمهورية،
ويف القديمة. قشتالة مركز هي كانت واحدة مملكة وليون قشتالة اتحدت عندما ثم

األسبانية. الجيوش نابليون زمن يف الفرنسيس هزم هذه برغش
وهو Caza del Cordôn «بالكردون» املسمى القرص املشهورة برغش مباني ومن
املشهور البناء يد عىل عرش الخامس القرن أواخر يف «فاليسكو» الجيوش أمري بناه قرص
أصله شهري للراهبات دير برغش ويف Mahomat de Segovia السقوبي محمد املسلم
فيه وكان للراهبات، ديًرا ١١٨٧ سنة الثامن األذفونش حوله ثم قشتالة، مللوك مقصف
«سنيورة» منهن للواحدة ويقال ثالثني. سوى اآلن يبق ولم املتبتالت. هؤالء من مائة

لغريهن. يقال كما «أخت» يقال وال سيدة، أي
وقعة يف املسلمني من األسبان أخذها عربية راية فيها خزانة كنيسة الدير هذا ويف
سنشه وبانيه ٥٣٧ سنة بناؤه كان األديار، أقدم من فهو كوردينية دير وأما العقاب.
قرية يف ٥٩٣ سنة إىل يرجع بنائه تاريخ آخر دير وهناك تيودوريق. امللك أم Sancha
وهو Rècarèd «ريكاريد» امللك بانيه Silos سيلوس دير لها يقال برغش بقرب صغرية

للبندكتيني. اليوم
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وليد بلد (5)

سماها هكذا الوايل». «بلد عن محرفة عربية اللفظة وهذه Valladolid الوليد بلد ثم
رجل بناها بلد أنها يتوهم اإلنسان فصار الدال، حرف األسبان إليها فأضاف العرب،
ألًفا السبعني فوق سكانها االسم. بهذا مقاطعة مركز اآلن وهي الوليد، لها يقال
مقًرا البلدة هذه وكانت بسيورقة. وادي من اليمنى الضفة عىل أفيح، مرج يف وموقعها
كولومب كريستوف مات وفيها ١٤٦٩ سنة بإيزابال فرديناند تأهل وفيها قشتالة5 مللوك
األول نابليون وكذلك الثالث، وفيليب الثاني فيليب أقام وفيها ١٥٠٦ سنة مايو ٢١ يف
يد عىل ١٥٨٥ سنة بها بدأوا كربى كنيسة وفيها أسبانية، فتح عندما مركزه فيها جعل
وعرضها مرتًا، ١٢٢ الكنيسة هذه من املسقوف طول املشهورين، البنائني من «هريرة»
خمسون، وأساتيذها آالف، خمسة يقارب طلبتها عدد جامعة، مدرسة وفيها مرتًا، ٦٢
املدرسة وأمام مخطوط، ثالثمائة منها مجلد. ألف ٣٥ عىل تشتمل كتب خزانة وفيها
صاحب Cervantes رسفانتس» دو «ميشال الشهري األسبانيويل للكاتب تمثال الجامعة
مدرسة لها يقال مدرسة أصله يف كان متحف البلدة هذه ويف كيشوط». «الدون كتاب
«مندوزا» املطران صورة القديمة البناية هذه باب وعىل Santa Cruz كروز» «سانتا
يف نادرة خشبية تماثيل من مجموعة املتحف هذا ويف «تريزة» القديسة أمام ساجًدا
السائحني. يدهش ما والتماثيل التصاوير نفائس من وفيه أسبانية نحاتي ألشهر بابها،
بدور «الدون بانيها قرب فيها املجدلية، كنيسة لها يقال كنيسة أيًضا البلدة هذه ويف
أنطيقا» ال مارية «سانتا كنيسة لها يقال كنيسة وفيها De La gasca غاسكا» ال دو
غريغوريو»، «سان مدرسة لها يقال ومدرسة األثرية، الكنائس من هي La Antigus
نسب شجرة بابها عىل عرش، الخامس القرن أواخر يف «فيغارني» الشهري البناء بناها
الوليد بلد ويف برغش. دو الونزو واملطران وإيزابال فرديناند أي الكاثوليكيني امللوك
الكردينال ١٤٦٣ سنة جددها ثم ١٢٧٦ سنة ببنائها بدأوا بابلو، سان كنيسة أيًضا
املوصوفة األبنية من وكلها ذكرت. التي غري كنائس سبع أو ست وفيها «توركمادا»
زمن يف اسمها وأصل طانكش»، «شنت بلدة الوليد بلد من وبالقرب الصنعة. بحسن
والعرب Simaucas سيمنكاس إىل انقلب ثم Septimanca «سبتيمانكة» الرومانيني
القديم، من أسبانية دولة أوراق فيه مودعة حصن وفيها طانكش» «شنت لها يقولن

وثيقة. مليون ٣٣ عىل تشتمل أضبارة، ألف ثمانون وهي
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الوليد». «بلد الكربى الساحة

Tordsillas «طوردزالس» اسمها صغرية قديمة مدينة سيمنكاس من وبالقرب
آالف أربعة سكانها صغرية، قديمة بلدة وهي Arévalo «أريفالو» الجهة تلك مدن ومن
Avila «آبلة» مدينة ثم قشتالة. مملكة مفاتيح من معدودة املايض يف وكانت نسمة،
وموقعها أسقف، ومركز االسم، بهذا مقاطعة مركز وهي نسمة، ألف ١٢ وسكانها6
شارات لها يقال التي الجبال وأمامها الثالث، الجهات من منقطعة رابية سطح عىل
البلدة هذه وهواء الغربي. الشمال جهة من آبلة وشارات الرشق، جهة من «ماالغون»
متوالية، قرون أربعة مدة البلدة هذه والعرب األسبانيول تنازع وقد القسوة، غاية يف هو
السادس، األذفونش زمن يف ١٠٩٠ سنة إال نهائيًا املسيحيني حوزة يف تدخل ولم
أحفل من عرش السابع القرن إىل وبقيت كثرية، أبنية فيها وجدد األذفونش، فحصنها
األسبانيول نّرصهم الذين العرب أي املوريسك، من غفري جم فيها وكان أسبانية مدن
سنة يف طردوهم فلما بهم، عامرة املدينة هذه وكانت باطنًا، مسلمني ولبثوا ظاهًرا،
الكنائس من آبلة ويف تاًما. سقوًطا املدينة هذه سقطت األخري، الجالء وهو ،١٦١٠
بالكنائس، األسبانيول احتفال كثرة عىل أسبانية، كنائس بني األوىل الطبقة يف يعد ما
San Salvador سلفادور» «سان كنيسة أشهرها ومن وهان. عز ما بنائها يف وبذلهم
من وهي الحصون. من حصنًا إليها الناظر يخالها املحبب، الحجر من مبنية وهي
وفيها املصورين، ألشهر تصاوير داخلها ويف الصنعة، بديع وبابها الوسطى، القرون
،Zarza زارزا» «فاسكو الشهري النحات عمل من دومادريغال» «ألفونسو املطران قرب
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فرديناند أي الكاثوليكيون، امللوك بناه توماس» «سانتو ودير بدرو» «سان كنيسة وفيها
الوحيد الولد وكان ١٤٩٧ سنة مات الذي جوان الربنس قرب وفيه ،١٤٨٢ سنة وإيزابال

وإيزابال. لفرديناند
ماتت آبلة ويف .١٠٩٩ سنة إال يكملوه ولم مرت، ٢٤٠٠ طوله القديم آبلة وسور
سنة فيه ولدت الذي البيت محل يف مشيد دير هناك ولها ،Teresa «تريزا» القديسة
«سان مثل متقنة أخرى كنائس أيًضا وفيها آبلة. شفيعة هي القديسة وهذه ،١٥١٥
أنه يقال الذي فيسنت القديس إىل نسبة Vicente فيسنت» و«سان Segundo سغوندو»
الدير، داخل يف هي صخرة وهناك املسيحية. عقيدته أجل من قتل للمسيح ٣٠٣ سنة يف
عامر. أبي بن املنصور إىل منسوبة ساحة آبلة ويف عليها. قتل املذكور القديس إن يقال
مشهورة بلدة وفيه ،Alberche الربش» «وادي له يقال بهيج، واد آبلة من وبالقرب

.Cebreros «سربيروس» البلدة لهذه ويقال Albillo البيلو يسمى العنب من بنوع

آبله. مدينة سور

من أهاضيب به تحيط متسع واد عىل واقعة Villalba «فياللبة» قشتالة مدن ومن
لها يقال قرية الجهة تلك ويف الجديدة. قشتالة حدود عىل وهي الرمل، وادي شارات
له استسلمت ما عند األول نابليون كان فيها التي وهي Charmartin «شارمارتني»

مجريط. مدينة
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أنها إال نسمة، آالف ثالثة صغرية، وهي Olmedo «أومليدو» قشتالة مدن ومن
فكانوا بها، املثل رضب حتى قشتالة، نبالء مسكن وكانت املايض، يف شأن ذات كانت
بلدة ثم وأريفالو. أومليدو عىل يستند أن فعليه قشتالة، يف يسود أن أراد من يقولون:
صغرية. قرية اليوم ولكنها القديم، يف عظيم شأن لها كان Coco «كوكو» لها يقال
عىل تمر الحديدية والسكة مجريط، من قريبة البالد هذه وكل ،Segovia سقوبية وبلدة
هذا من اإلنسان أفاض وإذا مرت ٢٧٠٠ وطوله الرمل، وادي نفق يف تدخل ثم سقوبية
تلك ويف العني. عليه تقع ما أجمل فشاهد األفيح، قشتالة سهل عىل نظره وقع النفق

مجريط. ثم الشهري، األسكوريال دير الناحية
وفيها ألف ثالثمائة عىل يزيدون وسكانها أسبانية، عاصمة اليوم هي البلدة وهذه
خط من الغربي الطول من ٣١ ،١ ،٦ عىل وموقعها أسقفية، ومركز جامعة، مدرسة
سطح عن تعلو وهي الشمايل، العرض من ٣٠ ،٢٤ ،٤٠ وعىل الباريزي، النهار نصف

مرت. ٦٤٠ البحر

Madridمجريط (6)

وياء الراء، وكرس ثانيه، وسكون أوله، بفتح مجريط البلدان: معجم يف ياقوت قال
القييس جندل بن صالح بن موىس بن هارون إليها ينسب باألندلس بلدة وطاء: ساكنة،
وأبي الليثي عيىس أبي من سمع نرص، أبا يكنى مجريط، من أصله القرطبي، األديب
القايل يف قصة وله األدب، صحيح صالًحا رجًال وكان الخوالني، عنه روى القايل، عيل
املجريطي ومات — األدباء معجم كتابه يعنى — األدباء كتاب من أخباره يف ذكرتها

ا.ه. بشكوال. ابن قاله ٤٠١ سنة القعدة ذي من بقني ألربع
ذكرها األول ففي كتابه، من مكانني يف مجريط ذكر ياقوت أن األمور غريب ومن
بقلم املصححة املرصية األوىل الطبعة معجمه، من السابع الجزء من ٣٨٨ صفحة يف
فذكر عاد نفسه، الجزء من ٣٩٤ صفحة يف ثم الشنقيطي، األمني بن أحمد الشيخ
السكون ثم بالفتح مجريط فقال: األوىل الرتجمة غري وترجمها نفسها هي مجريط
عبد بن محمد اختطها الحجارة، بوادي مدينة مهملة: طاء وآخره وياء، الراء، وكرس
ينسب امللك. عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد بن هشام بن الحكم بن الرحمن
وهب من بطليطلة سمع عثمان. أبا يكنى مجريط، ساكن الثغري، سالم بن سعيد إليها
السماع وقصد فاضًال، وكان وغريهما، مرسة بن وهب من الحجارة بوادي عيىس، ابن

304



الجغرافية التقسيمات

نقًال انتهى القريض ابن قال ٣٧٦ سنة اآلخر ربيع شهر من خلون لعرش ومات عليه،
امللتمس. بغية عن

جديدة معلومات تلقى ثم منها، وانتهى أوًال، مجريط عن كتب أنه لنا يلوح والذي
أخرى مرة فرتجمها عاد مجريط، شأن يف له تقدم بما يلحقها أن من فبدًال عنها
سعيد بن هللا عبد محمد أبو منهم اإلسالم يف العلم أهل من عدد مجريط إىل وينسب
بن موىس بن وهارون املجريطي. حماد بن هللا عبد بن الرحمن8 وعبد املجريطي7
بن محمد بن يحيى العباس وأبو مجريط، من أصله القرطبي، القييس جندل بن صالح
يعقوب وأبو ٥١٥ سنة بقرطبة تويف املجريطي، الحاج9 بابن املعروف فتح، بن فرج
سنة نفهسا بمجريط تويف املجريطي، حماد10 بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن يوسف
قرطبة، سكن املجريطي، الحاج بن الرحمن عبد بن عيىس بن الرحمن وعبد ٤٧٣
القييس الخطيب قاسم بن خلف بن غربيب الحسن وأبو الحسن.11 بأبي يكنى وكان

تصنيف. وله العلم، أهل من كان مالقة، نزيل املجريطي
الفلكي املجريطي أحمد بن مسلمة القاسم أبو مجريط إىل املنسوبني وأعظم
بأبي املعروف املجريطي سالم بن سعيد مجريط إىل ينتسب وممن الشهري. الكيماوي
عبد بن يحيى العباس أبو مجريط إىل وينسب ياقوت، ذكره الذي الثغري عثمان
جيان، قضاء وتوىل قرطبة. يف ساكنًا كان الحاج، بن الرحمن عبد بن عيىس بن الرحمن
وكان رشد، بن الوليد أبي بعد قرطبة قضاء توىل ثم غرناطة، وقضاء مرية، وقضاء

.٥٩٨ سنة تويف12 جليًال، قاضيًا
قلنا الذي املجريطي حماد بن هللا عبد بن الرحمن عبد بن يوسف يعقوب أبو وأما
١٠٨٣ سنة مجريط عىل استولوا القشتاليون كان فإذا ،٤٧٣ سنة بمجريط تويف إنه
وأخربني البلدة. لهذه األسبانيول اسرتداد بعد مجريط يف وقعت وفاته تكون أن فينبغي
ملا أنه قرطبة أهل من فرناندس اسمه اآلثار بعلم متخصص مدقق أسبانيويل مهندس

جوامع. أربعة فيها كان مجريط عىل األسبان استوىل
وجه يف قلعة جعلوها ألنهم عسكرية، رضورة العرب زمن يف مجريط بناء كان
وبقيت ضحل، وماء محل، بلد إال ليس إذ بلدة، ثمة تكونت ما القلعة ولوال القشتاليني،
وذلك ١٠٨٣ سنة إرجاعها من األسبانيول تمكن أن إىل طويلة مدة العرب أيدي يف
وهذا الحايل امللوكي القرص مكان يف العربية القلعة وكانت السادس، األذفونش يد عىل

.١٧٦٤ سنة ببنائه الرشوع وكان اآلن، العاصمة هذه يف بناء أفخم هو القرص
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العذراء السيدة باسم كنيسة إىل الكبري مسجدها حولوا األسبانيول دخلها وملا هذا،
إىل تمتد بها، بأس ال مدينة العهد لذلك وصارت كثرية، امتيازات مجريط وأعطوا
«سانتو وباب الحجارة»، «وادي وباب ،Cerrada «رسداه» وباب Latina «التينه» باب
Del «الصول» وباب ،San Martin مارتني» «سان وباب ،Sato Domingo دومينكو»
الحكم فصدر البلدة، مشاعات عىل دعوى أسبانية وأساقفة مجريط أهل بني ووقع ،Sol

للمدينة. الغابات تكون وأن الكنيسة لرجال املراعي تكون بأن
ويف مجريط يف األسبانية لألمة مجلس أول الرابع فرديناند جمع ١٣٢٩ سنة ويف
بعد ولكن مجريط، عىل فولوه رشيًدا، أرمينية ملك الوون أسبانية إىل التجأ ١٣٨٣ سنة
متتابعة فتن مجريط يف حصلت ١٣٩٠ سنة ويف قشتالة، حكم إىل البلدة رجعت وفاته
هذه تجددت ثم سقوبية. إىل املالكة العائلة فانتقلت صغريًا الثالث هنري امللك كان أيام
إال مجريط أحوال تستقر ولم و١٤٧٤، ١٤٥٤ سنتي بني الرابع هنري زمن يف الفتن
ثارت شارلكان زمن ويف ١٤٧٧ سنة وإيزابال فرديناند أي الكاثوليكيني، امللوك زمن يف
هذا أن إال املركزي، للحكم االنقياد يأبى كان الذي الحزب إىل وانضمت عليه، مجريط
ملا بسنة، ذلك بعد ١٥٢٤ سنة مجريط شارلكان فدخل بالفشل، أمره انتهى الحزب
«بايفه» معركة بعد شارلكان، اإلمرباطور يد يف أسريًا فرنسا ملك األول فرنسوا وقع
ثم Lujanes «لوجانس» املسمى الربج يف مدة واعتقلوه مجريط، إىل به جيء Pavia
ال عرش السادس القرن أوائل يف مجريط أهايل عدد وكان ،Alcazar القرص إىل نقلوه

نسمة. آالف ثالثة يتجاوز
١٥٦٠ سنة وذلك الثاني، فيليب هو أسبانية عاصمة مجريط جعل يف فكر والذي
هذه فكانت األكرب، األسقف كريس طليطلة يف وكان طليطلة. العاصمة كانت وقبلها
حوادث من يخلو ال الدائم االحتكاك وكان والدنيا، الدين يف أسبانية عاصمة املدينة
اململكة يتوسط آخر مركز إىل االنتقال يف يفكر الثاني فيليب فأخذ االختالف، عىل تبعث
وعطلها أرضها، وقحولة عالتها، عىل مجريط، من أفضل يجد فلم الجهات، جميع مع
فوجدها رسقسطة، يف فكر فإنه البلدان، عمارة بها تقوم التي الطبيعية املواهب أكثر من
نصب جعله الذي الالزم التوسط فيهما يجد فلم وليون، برغش ويف الشمال. إىل منحرفة
حال كل عىل مراده وكان الجنوب، يف ضاربتني فوجدهما وأشبيلية، قرطبة ويف عينيه،
يف وقوعها برغم مجريط، فاختار الكنيسة أحبار مجاورة من فراًرا طليطلة يغادر أن
هواءها أن كما رضع، وال بزرع تمتاز وال أنهار فيها تجري ال الخريات، قليلة أرض
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الشتاء أيام ففي املحرق، الحر لوافح إىل القارس، الربد نواقح فمن األضداد، بني جامع
الشتاء، فصل أكثر املاء ويتجمد الصفر تحت ١١ إىل امليزان يف الحرارة درجة تنزل قد
ثم الجنوبي، الساحل حر كأنه الظل، يف ٤٣ الدرجة إىل الحرارة تصعد الصيف ويف
وإما الشارع، يف املايش الرجل يرصع عاصًفا، شديًدا يكون أن إما مجريط، هواء إن
العاصمة هذه يف الجوية األحوال فتقلبات املصباح، يطفئ ال حتى تماًما، ينقطع أن

مايو. ٢٠ قبل معطفك ترتك ال أمثالهم: ومن األعاجيب، من أعجوبة
نسمة، ألف و٢٥ بيت، ٢٥٠٠ فيها كان مجريط إىل الثاني فيليب انتقل وملا
وأصحاب والقواد األمراء بإنزال األوامر وصدرت والجند. الدولة رجال عىل فضاقت
الفيحاء، الدور بناء عن الناس امتنع الوقت ذلك فمن الكبرية، البيوت يف املناصب
الدولة رجال ينزل ال حتى الحقرية، املنازل يف السكنى يعتمدون منهم األغنياء وصار
لذلك الفن أن مع طويلة، مدة األمام إىل تتقدم ال مجريط بقيت فلذلك دورهم. يف
بوربون آل جاء أن إىل مجريط عىل الحالة هذه واستمرت الرتقي، أوج بلغ كان العهد
مجريط عمارة يف العائلة، هذه ملوك أفضل الثالث، كارلس فرشع أسبانية، عىل ملوًكا
يوسف جاء ١٨٠٨ سنة أسبانية عرش من الرابع كارلس استعفي وملا بشأنها. واالعتناء
كانت التي واألديار القديمة، حاراتها ويهدم مجريط، شوارع يوسع وأخذ بونابرت،
وجاء بربون، آل حكم وأعيد نابليون، حكم ذهب ثم رحبت بما األرض بها تضيق
عاصمة شكل كسبت أن إىل وتزيينها، مجريط بتوسيع يعتني فأخذ السابع، فرديناند

حقيقية.
ومن Peurta Del Sol الشمس» «باب لها يقال التي هي مجريط يف ساحة وأشهر
شوارع أوسع وهو Alcala «القلعة» شارع املسمى أحدهما شارعان، يمتد الساحة هذه
وفيه «جريونيمو» شارع والثاني االحتفاالت، يف املواكب جميع تسري وبه وأبهاها، املدينة

وأغناها. املخازن أعظم
ونفائس آثار وفيه املدفعية متحف وفيها النفيسة، للفنون أكاديمية مجريط ويف
العرب، مخلفات من عليه قدروا ما إليها جمعوا العربية، القاعة تسمى قاعة وفيه كثرية.
بن هللا عبد أبي سيف جملتها ومن وسيوف، وأحذية، وأثواب، وعمائم، رايات، من
حازه مما كثرية غنائم عىل أيًضا املتحف هذا اشتمل وقد غرناطة. ملوك آخر األحمر،
تذكارات املتحف هذا يف وكذلك الواسعة، املستعمرات وتلك أمريكة، فتح يف األسبانيول

الكرلوسيني. حروب أيام من كثرية
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القارئ، يفهم ال بحيث كبريًا، حيًزا أسبانية تاريخ من تشغل الكرلوسيني وحروب
فلذلك هذه. الكرلوسيني قضية يعرف أن بدون املايض القرن يف أسبانية تاريخ حقيقة

ييل: فيما تلخيصها رأينا
كارلس ابن كان ١٨٥٥ سنة املتوىف ١٧٨٨ سنة املولود الربيوني كارلوس الدون
هذا فرديناند األول نابيلون حمل فلما السابع. فرديناند وأخا أسبانية، ملك الرابع،
إىل فرديناند عاد فلما االعتقال، يف أخيه مع كارلس الدون كان اعتقله، االستعفاء عىل
لكون ونظًرا أخيه مع أيًضا كارلس الدون عاد ١٨١٤ سنة نابليون سقوط بعد امللك،
رجال اجتمع وحوله الرشعي، العهد ويل هو كارلس كان ولًدا، يعقب لم فرديناند
أنصار من كان من وجميع الثورة، مبادئ يكرهون الذين والنبالء والرهبان الكنيسة
امللك، أخاه يناوئ كارلس الدون فصار واالقطاعات، االمتيازات وأصحاب املطلقة، امللكية
به أنجدته جيش بواسطة إال الهزاهز هذه وسط يف العرش من فرديناند يتمكن ولم
من كرستينا بمارية فرديناند فتزوج األخوين، بني العداوة واشتدت ،١٨٢٣ سنة فرنسا
امللك. وارثة أبيها نظر يف هي فصارت إيزابال، األمرية منها له وولد الصقليتني، ملوك
حزب بني الحرب إىل األمر فأدى الذكور، يف اإلرث يحرص كان أسبانية قانون أن وحال
فرنسا واتفقت تمزيًقا، األسبانية األمة الحروب هذه ومزقت كارلس، الدون وحزب امللك
مقامه فقامت ١٨٣٣ سنة امللك مات ثم أخيه وجه يف فرديناند امللك فعضدتا وإنكلرتة،
ملصاهرة الربتغال، إىل كارلس فانهزم وإنكلرتة، فرنسا وعضدتها مارية، الدونة زوجته
معه وثارت كبريًا كان كارلس الدون حزب أن إال الربتغال. ملك ميكال الدون وبني بينه
وبالد األستورياش، يف الفتنة نار فاشتعلت املركزي، النظام تكره كانت التي املقاطعات
وقع أن إىل أسبانية، يف األهلية الحرب واشتدت وكتلونية. وأراغون، ونباره، الباشكونس،
والتجأ ،١٨٣٩ سنة الفرار إىل كارلوس واضطر ففشلوا، حزبه، زعماء بني أخريًا الخلف

فيها. واعتقل فيليب، لويس امللك زمن يف فرنسا إىل
يثري هذا فأخذ أيًضا، كارلس املسمى الدون ابنه وخلفه لشخصه دعواه عن نزل ثم
زال وما أبيه. أيام يف جرت كما أيامه، يف وحروب وقائع وجرت عمه، ابنة عىل حزبه
ولده جوان الدون خلف ثم جوان. الدون أخوه فخلفه مات. أن إىل الفتنة ويثري يقاتل
أسبانية، ودخل السابع، كارلس حزبه وسماه ،١٨٦٨ سنة وذلك أيًضا، كارلس الدون
بتشكيل وقام األسبانية، الدولة عساكر عىل وتغلب وجده، عمه نظري الفتنة، وأثار
أن إىل سنوات، أربع مدة الحالة هذه واستمرت العرش، عىل يستويل أن وأوشك وزارة،
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إىل األقطار يف يجول فصار الخارج، إىل فانهزم عليه، اآلخر يف األسبانية الدولة تغلبت
الكارلوسية. الشحناء وانتهت مات. أن

لها يقال النواب، ملجلس دار فيها أنه فنقول: مجريط مدينة ذكر إىل نعود ثم
بشكوال نرسيزو املهندس. أنشأه فخم، بناء وهي Palacio del Congreso املؤتمر دار
املراكشيني من األسبان غنمهما ومدافع الرمل سكب من اسدان الرتاج وأمام .Pascual
،Prado الربادو متحف له يقال متحف مجريط ويف .١٨٦٠ سنة تطوان واقعة يف
أيدي آثار وفيه للتصاوير. واآلخر للتماثيل، أحدهما قسمان، وهو ،١٧٨٥ سنة به بدأوا
ومن بالفن، املتعلق الفصل يف ذكرهم لنا تقدم ممن والنحاتني، املصورين مشاهري
أن شاؤا ما الفن عشاق إليه يختلف نزاع، بال أوروبا متاحف أحفل من فهم غريهم.
،Gardin Botanique النبات جنة وفيها جديدة. أشياء فيه يرون يزالون وال يختلفوا،
يف التي النباتات حديقة دون يجعلها بديكر دليل أن إال ١٧٧٤ سنة بها بدأوا وقد

الربتغال. يف التي النباتات حدائق ودون بلنسية،
وأما امللوكي. التمثيل ملهى نهايتها يف الرشق، ساحة لها يقال ساحة مجريط ويف
الطرف يف هو النواب مجلس بينما املدينة، من طرف يف فإنه الشيوخ مجلس قرص

اآلخر.
يقال متحف التاريخية الوثائق وعدا الكتب، عدا ففيها الوطنية الكتب خزانة وأما
ببناء بدأوا وقد القومية. اآلثار متحف له يقال آخر ومتحف الحديث، الفن متحف له
املشاهري تماثيل رتاجها وأمام ،١٨٩٤ سنة منها وانتهوا ،١٨٦٦ سنة هذه الكتب دار
يف الكتب هذه جمع من وأول وملكاتهم. ملوكهم تماثيل داخلها ويف أسبانية، رجال من
١٨٦٦ وسنة سنة. وعرشين وخمس مائتني من وذلك الخامس، فيليب امللك هو مجريط
هذه إىل وأضافتها أوشونة، دوق تخص كانت مخطوطة كتب مجموعة الحكومة اشرتت
منها مجلد، ألف وخمسون ستمائة هو الكتب من عليه تشتمل ما ومجموع املكتبة.
الطباعة. عهد بداية يف طبعت كتابًا وخمسون وسبعة وألفان مخطوط، ألف ثالثون
ثمانمائة وفيها يدوية. صورة ألف وثالثون الوثائق. من ورقة ألف عرشون وفيها
قاعة ويف والحديد، الحجر من طبقات سبع هو والبناء كيشوط. الدون كتاب من طبعة
هذه إىل يوم كل أذهب كنت ١٩٣٠ سنة مجريط إىل ذهبت وملا كرسيًا. ٣٢٠ القراءة
بعد فيما أكثرها اقتنيت ثم باألندلس، تتعلق كثرية كتب عىل اطلعت وفيها املكتبة،
عربي تاريخ أول وهو مجموعة، أخبار كتاب من قسًما يومئذ يدي بخط ونسخت ذلك،
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عبد ألبي بقرطبة، القضاة كتاب من وقسًما النارص، زمان إىل يصل األندلس، ملسلمي
الخشني. محمد هللا

وال األطراف، كل من جمعت وثيقة، ألف مائتا ففيها القومية اآلثار خزانة وأما
وعظام التاريخ قبل التي القديمة باآلثار مألى أقباء املكتبة وتحت آبلة. كنيسة من سيما
قربص، من أصلها وآنية قبطية، ومنسوجات الرشقية، للعاديات مكان وهناك برشية،
السائح ويقيض العقل. له يحار مما العتيقة، والتماثيل األيبريية، املصنوعات من وكثري
من الوسطى: القرون آلثار قاعات ويوجد العجب، منه يقيض وهو واألشهر األيام
املسيحية واآلثار العرب. بآثار خاصة قاعة هناك ومن ونواويس. فنية، وقطع كتابات،
اآلثار هذه وأكثر ر، املدجَّ يقولون واألسبانيول املدجن، الطراز اسم عليها يطلق التي
أسطرالبان العربية القاعة ويف وغرناطة ورسقسطة وقرطبة أشبيلية من مأخوذة العربية
اليوم. معروف أسطرالب أقدم وهو مسيحية، ١٠٦٧ سنة صنعه تاريخ أحدهما عربيان،
الغربي الحائط وإىل العربية. واآلنية الصحون من عظيمة مجموعة الزجاج تحت وفيها
امللوكي البهو من وقطع رسقسطة، يف الجعفرية، باب من قوسان العربية القاعة من
من به جيء للوضوء وحوض ليون، من به جيء عربي وباب املذكورة، الجعفرية يف
الحائط وإىل غرناطة يف الثالث محمد بناه جامع من وآثار قرطبة، يف الزهراء مدينة
من مجموعة الرشقي الحائط وإىل «دروقه»، يف وجدوه خشب من عربي باب الجنوبي
قرطبة، من وفورتان الحمراء، يف األسود قاعة بفوارة أشبه فوارة الوسط ويف الزليج،
العرب. صناعات نفيس من ذلك وغري العاج، من وآنية وخواتم، عربية، سيوف ويوجد
.١٥٠٩ سنة األسبانيول دخلها يوم وهران مدينة مفاتيح املخزن هذا يف يوجد ومما

حازها قديمة، مكسيكية آثار توجد هذه اآلثار خزانة من األوىل الطبقة ويف
أمريكا من ومنسوجات خزفية، وآنية غريبة، وآثار البالد، تلك فتحوا يوم األسبانيول
يف وجدوه مما ذلك وغري القديمة الشمالية أمريكا صنعة من وفسيفساء الجنوبية،

وغريها. وكوبا وكولومبية املكسيك
اآلثار يف أو الكتب، يف سواء نزاع، بال أوروبا مكاتب أغنى من هي مجريط ومكتبة
وتماثيل والهند، وتركية فارس صنعة من نفائس أيًضا وفيها النفيسة، التحف يف أو
وبالد اليابانيني صناعة من أيًضا وفيها الصني، عمل من العاج من ومصنوعات صينية،
ذلك وغري بعدها، فما قرطاجنة زمان من القديمة، للمسكوكات معرض وفيها الفيليبني،

العقل. به يحيط يكاد ال مما
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وتمثال إليه. منسوبة ساحة يف منصوب كولومب لكريستوف تمثال مجريط ويف
الطبيعية للعلوم متحف وفيها الرجال. ألعاظم أخرى وتماثيل الكاثوليكية، إيزابال للملكة
والبقايا والهوام والحرشات والطيور الحيوانات من كثري فيه يوجد ،١٧٧١ سنة أنشأوه
يقال قناة إليها جروا فقد وسطها يف املاء من خالية مجريط كانت وملا املتحجرة.
وهذا املدينة، من نقطة أعال يف املاء إليه يفيض خزانًا وأنشأوا ،Lozoya «لوزويا» لها
تتفرق مرتًا ٣٧ ارتفاعه عال برج وهناك املاء، من مكعب مرت ألف ١٨٠ يسع الخزان
«ساحة لها يقال التي الساحة هي مجريط يف ساحة وأوسع الحارضة. عىل املياه منه
ولكثرة أسبانية عىل ملًكا كان ملا بونابرت يوسف أنشأها Plaza de Oriente الرشق»
الساحات. ملك ومعناه “Rey Plazueles” له يقولون صاروا الساحات من أنشأ ما
أربعون وفيها بيت. وخمسمائة وكنيسة أديار عدة الساحة هذه توسيع ألجل هدم وقد
بلد يف أصلها وكان مشهورة، للسالح دار مجريط ويف واألسبان. القوط مللوك تمثاًال
جاء ما منها األنواع، جميع من أسلحة وفيها مجريط، إىل الثاني فيليب فنقلها الوليد،
من باقية رايات وفيها مكسيكية. أسلحة ومنها الثاني، فيليب إىل اليابان من هدية
عمامة أيًضا وفيها لشارلكان كانت ومغافر دروع وكذلك الثاني، وفيليب شارلكان زمن
،١٥٣٥ سنة تونس موقعة يف أخذوها إنهم قيل بربروس، الدين لخري منسوبة وأسلحة
األسبان أخذه مما تركية، وراية ثيابه مع الرتكي، البحر أمري باشا عيل أسلحة وفيها
من وخيمة أسبانية. قواد ملشاهري رايات وفيها ،١٥٧١ سنة الشهرية ليبنط واقعة يف
وقعة يف األسبانيول أخذها وقد فرنسا ملك األول لفرنسوا كانت تركية، مصنوعات
املسلمني، يف جاهدوا أصحابها ألن البابوات باركها سيوف وفيها فيها، أرس التي «بافيا»
وفيليب الثاني، وفيليب شارلكان واإلمرباطور قشتالة، صاحب الرابع هنري امللك مثل
والسابع عرش السادس القرن صنعة من تركية أسلحة وفيها الرابع، وفيليب الثالث،
شارلكان أسلحة وفيها ،١٧٣٢ سنة وهران فتحوا يوم أخذوها غنائم وبقايا عرش،
فرديناند للملك كانت أسلحة وفيها الجزائر، مدينة عن انكرس ويوم تونس، نازل يوم

املخزن. هذا يف بقية ومنه إال أسبانية ملوك من مللك سالح وجد وقلما الكاثوليكي،
متحف وفيها ،١٧٣٨ سنة بنيت التاريخ، أكاديمية لها يقال دار مجريط ويف
راية فيها ما جملة ومن مسكوكات، مجموعة وعىل قديمة، أيبريية أسلحة عىل يحتوي
مجلد، ألف ٤٤ ففيها الكتب جهة من وأما أشتبان. سان كنيسة يف قبل من كانت عربية

أسبانية. لتاريخ عائد وأكثرها املخطوطة، املجلدات من ألفان أصلها من
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سكانها يتجاوز ال القصبة تكون أسبانية ففي حرج، وال عنها فحّدث الكنائس وأما
فكيف إليها، السياح يقصد أن تستحق متقنة كنيسة فيها تعدم وال نسمة، آالف عرشة
سنة؟ ثالثمائة من أسبانية ملوك فيها جلس التي اململكة حارضة شعري! ليت يا تكون
Nuestra Senoira املدينة سيدة كنيسة لها يقال التي الكاتدرائية الكنيسة وأشهرها

.de la Almudena
فيها وعثرت التاريخ، أكاديمية مكتبة عىل بمجريط مقامي أثناء يف ترددت وقد هذا
لذاكر وإني الوقت، أمكنني ما بقدر ونسخت أزهارها. من وقطفت كثرية. كتب عىل
العلماء» «تاريخ وهي: اململكة تلك أسفار من نظري، استجلبت التي الكتب بعض اآلن
وكتاب الفريض، بابن املعروف األزدي يوسف بن محمد بن هللا عبد الوليد ألبي األندلس،
و«تفريج الغناء» أصول يف الغناء و«الروضة املراكشية». األخبار يف املوشية «الحلل
بن محمد بن قاسم بن ملحمد العرب» المية معرفة يف األرب. أهل كروب عن الكرب
ملوكهم وذكر زيان، بني بيت رشف يف والعقبان، الدر و«نظم زاكور، بن الواحد عبد
معرفة يف الطبيب و«عمدة الزمان»، من مىض ما يف أسالفهم من ملك ومن األعيان،
نقلنا الذي اإلدرييس، للرشيف اآلفاق» اخرتاق يف املشتاق، و«نزهة بطالن، البن النبات»،
«القواعد وكتاب أفريقية» «فتوح وكتاب هذا كتابنا يف األندلس عن قاله ما كل عنه
وكتاب الفزاري. محمد بن هذيل بن الرحمن عبد بن لعيل البيطرة» علم يف املسطرة،
محمد بن القاسم بن محمد بن عيل الحسن ألبي األلوان»، طيبات يف اإلخوان «فضالة
القايض الفقيه إنشاء من الرسائل» و«تقييد األندليس. التجيبي الوزير بن بكر أبي بن
الدين لبدر الزمان» أهل تاريخ يف الجمان، و«عقد عمرية. ابن املطرف ابن الكاتب
مكناسة أخبار يف الهتون، و«الروض العيني. موىس بن أحمد بن محمود محمد أبي
و«نتيجة املكنايس. العثماني غازي بن محمد بن محمد بن أحمد بن ملحمد الزيتون»،
يف «االكتفا وكتاب الفايس. الغزايل املهدي بن ألحمد والجهاد»، املهادنة يف االجتهاد،
اللغة يف املضية، «الدرة وكتاب الكرديوس. بن امللك عبد مروان ألبي الخلفا»، أخبار
اللغة لضبط الكلية، و«القوانني العيني. بكر أبي بن الرحمن عبد الدين لزين الرتكية»،
«استخراج وكتاب الدين. زين بن عيل الدين نور بن محمد الدين لشمس الرتكية»،
ألبي األندلس بفضل ورسالة بسام، البن و«الذخرية» امللة». «تأيُّد وكتاب املعادن». ملح
حديثها. من كان وما تودور»، الجارية و«حكاية الشقندي. محمد بن إسماعيل الوليد
زمرد الست وقصة والبلدان. األسقاع وعجائب األرض مساحة يف الجغرافية وكتاب
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املحراب يمني خزائن يف املوضوعة الكتب لرسم ودفرت األبار. البن و«التكملة» الستورية.
يرسى خزائن يف املوضوعة الكتب لرسم ودفرت قرطبة). جامع (يريد األعظم الجامع من
تأليف وقيل عدي، بن يحيى تأليف املوائد» «فوائد وكتاب األعظم. الجامع من املحراب
وسع ما بقدر فيها نظرت الكتب هذه وكل بالجزار. املعروف الحسن أبي الدين جمال
الذي هلل «الحمد أوله: للتسلية. اإلنسان يقرأه النكات، كثري املوائد فوائد وكتاب الوقت
أحمده األجواد، ومدح البخالء لذم وسببًا لألجساد، وقواًما للعباد، رزًقا الطعام جعل
ومسخر الشهية، األطعمة رازق خلقه، من الكرام ومعرفة رزقه، طيبات من منح ما عىل
ألبي األرضني»، يف «الفالحة هو املكتبة هذه يف رأيته كتاب وأجل إلخ». السخية، النفوس
.٨٤١ صفحاته وعدة جزءان، وهو األشبييل. العوام بن أحمد بن محمد بن يحيى زكريا
العلمي املجمع مجلة يف قرأت وقد منه. قدًرا أجل كتاب الفن هذا يف يكون أن ويندر
عدة الكتاب هذا من نسخت وقد اإلفرنسية إىل مرتجم أنه دمشق يف تصدر التي العربي
يف حجاج بن محمد بن أحمد عمر أبي اإلمام الفقيه عن كثريًا ينقل ورأيته صفحات
الرازي، عن صاحبه فيه نقل وأربعمائة، وستني ست سنة املؤلَّف وهو «املقنع» كتابه
محمد بن يحيى زكريا أبو نقل وكذلك وغريهم. قرة بن وثابت سليمان، بن وإسحق
بن محمد هللا عبد أبي الشيخ كتاب عن هذا الفالحة كتاب صاحب األشبييل العّوام بن
كتاب عن ونقل الخاصة، تجاربه عىل كتابه بنى الذي األندليس، الفًصال بن إبراهيم
من جماعة آراء وعىل املؤلف تجارب عىل مبني وهذا األشبييل، الخري أبي الشيخ الحكيم
وكتاب الجواد، أبي بن وكتاب الغرناطي. الحاج كتاب عن ونقل والفالحني. الحكماء
املشهور النبطية الفالحة كتاب عن وأيًضا اليونان، حكماء عن ونقل سعد، بن غريب
ومايس، وأخنوخا، وينبوشاد وصغريت، آدم، منهم الحكماء من جلة أقوال عىل املبني
األندلس، فضل يف الشقندي ورسالة الفريض، ابن تاريخ وأما وغريهم. وكانرتي، ودونا،

شاء. ما النفح صاحب عنهما نقل فقد

L’escurial االسكوريال (7)

الحديد، معدن ومعناها Escurial أو Escorial االسكوريال قرية مجريط ضواحي ومن
«الريبة» وتسمى الجديدة والقرية «أباجو»، تسمى القديمة القرية قسمان: والقرية
الشهري الدير وفيها مجريط، ألهل مصيف وهي نسمة. آالف ثالثة هذه سكان وعدد
الذي وهو Rial Monasterio de San Lorenzo del Escorial األسبانيون يسميه الذي
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مدافعه أصابت ١٥٥٧ سنة كنتني سان مدينة حصار يف أنه وذلك الثاني، فيليب بناه
شهيًدا تويف أسبانيويل، أصل من روماني جندي وهو «لورنزو» القديس باسم كنيسة
دير ببناء اسمه عىل املبنية الكنيسة تلك هدم من القديس يعوض أن فيليب فأراد
نفسه، تلقاء من امللك عن تخىل كان الذي شارلكان، والده مدفن أيًضا فيه جعل عظيم،

املتنبي: قول فيه وصح والنسك، العزلة واختار

أج��ردا أش��ق��ر م��ش��ى ي��رض��ي ك��ان وم��ا راه��بً��ا ال��دي��ر ف��ي ال��ع��ك��از ب��ه وي��م��ش��ي

بحث أن فبعد واالعتزال، التنسك يف أبيه أثر يقتفي أن يريد الثاني فيليب وكان
االسكوريال، بقرية مجريط جوار يف أصابه الغرض لهذا مكان عن سنتني من نحًوا
،١٥٥٩ سنة بالعمل وبدأ بوتيستا»، «جوان الشهري الطليطيل املهندس إليه فاستدعى
من هو الذي دوهربره» «جوان عليه فخلفه بالبناء، بدأوا أن بعد مات املهندس ولكن
وكان بروكسل. يف تحصله فكان الثاني وأما رومة، يف البناء تعلم األول وكان تالميذه،
يعملون يرتكهم وال الصناع، مع ويعطي ويأخذ الشغل، يف بنفسه يشرتك الثاني فيليب
أن قل التي البنية هذه إكمال ألجل العقل تصور فوق همة بذل وقد رأيه بدون شيئًا
وآخر ،١٥٨١ سنة القبة عىل الصليب ووضع العمل من انتهوا وقد الدنيا. يف مثلها يوجد
امللوكية املقربة وأما ،١٥٨٤ سنة سبتمرب ١٣ يف وضعه كان الدير هذا يف وضع حجر
البنايات هذه نفقات خمنوا وقد الثاني. فيليب حفيد الرابع، فيليب زمن يف إال تمت فما
طرز هو الدير هذا هندسة وطرز بسيطة. ألف وخمسمائة مليونًا عرش بستة الكربى
األقسام، تناسب مجرد عىل جالله يف يعتمد الذي وهو إيطالية، يف الثاني التجدد عرص
غري يتخللها ال الجدران تلك وجميع الزخرف، وال الزينة من يشء األسكوريال يف وليس
أراد وملا سجن. أو قلعة أنه حسبت العظيم البناء هذا إىل نظرت وإذا صغرية. نوافذ
الكاثوليكي، للمذهب نظًرا منها بد ال التي بالتصاوير الدير داخل يزين أن الثاني فيليب
وأما و«زوكارو» و«كامبيازو» «تيبالدي» مثل املشاهري إيطالية مصوري بعض استجاد

اللكروني». و«نافاريت فرناندس» «جوان استدعى فقد أسبانية من
من له ليس إنه وقالوا األسكوريال، بناء الفن أساطني من الكثريون انتقد وقد
ما وكل اخرتاع فضل وال توليد، قوة وال ذوق فيه ليس وأنه والكثرة، السعة غري مزية
وقد الطبع. يمجها زائدة، بساطة عليها تسود مستقيمة، هندسية خطوط فهو هناك
اختيار يف الناهي اآلمر هو كان الثاني فيليب بكون الزائد البساطة هذه بعضهم علل
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املهندسون جاءه كلما وكان الساذج. البسيط إال منها يستحسن يكن لم التي األشكال
بالربية منظرها وجهامة يبوستها يف أشبه هذه بنايته فجاءت رفضه الزخرف من بيشء
أربعة ولها مرتًا، ١٦١ هو والعرض أمتار ٢٠٦ فهو البناية طول أما بها. تحيط التي
كبار جرس منهما كل يف عظيمني، وبرجني عالية قبة ذات كنيسة وسطها ويف أبراج.
وإىل خارجية، ساحة الغرب وإىل امللوكي، املقر الكنيسة هذه من والشمال الرشق وإىل

القديسني. وأماكن وحواشيه الحقيقي الدير الجنوب
ورأسه أمتار، أربعة يعلو لورانزو، القديس تمثال عليه عظيم، رتاج ولألسكوريال
استشهاد كيفية إىل إشارة املذهب، النحاس من مشواة اليمنى يده ويف املرمر، من ويداه
تماثيل عليها أسطوانات، ست الكنيسة ويف مثلها. آلة عىل أميت إنه يقال الذي القديس،
والصوالجة والتيجان األبيض، الرخام من واأليدي الرؤوس وجميع القديم، العهد ملوك
٤٨ وفيها االتساع، غاية يف والكنيسة مرتًا، ٩٥ ترتفع الصليب وقبة املذهب. النحاس من
ووالدة والحمل، البشارة، مثل الكربى، الدينية الوقائع تصاوير حيطانها وعىل مذبًحا
اآلخر، واليوم البادية، يف إرسائيل وبني املجوس، وملوك له، املالئكة وعبادة عيىس،

ذلك. وغري للعمالقة، إرسائيل بني وهزيمة
اليومية القداسات تقام حتى وذلك األعظم، للمذبح مجاورة فهي امللوك مقربة وأما
التي البساطة لقاعدة مخالف كثري، زخرف املقربة هذه ويف املدفونني. امللوك عظام عىل
هذه أن هو ذلك يف والسبب الدير. هذا بناء يف له إماًما جعلها قد الثاني فيليب كان
وكل الحيطان، يف محاريب ضمن واقعة واملدافن بعده، من خلفاؤه أكملها قد املقربة
ستة املقربة هذه ويف الدفني. باسم كتابة عليه األسود، الرخام من ناووس فيه مدفن
بل هنا، مدفونني امللوك جميع وليس خاليًا، قليل غري منها يبق ولم ناووًسا، وعرشون
فيها أخرى مقربة وهناك فيها. ليسوا ونساؤهما، السادس، وفرديناند الخامس، فيليب

العرش. إىل يصل لم ممن واألمريات، األمراء أجساد
الذي الرتاج فوق مرتًا، ٥٢ طوله بهو يف واقعة عظيمة، كتب خزانة الدير هذا ويف
كل يستحق ما واآلثار الكتب نوادر من الخزانة هذه ويف امللوكي. املقر إىل الدخول منه
ومخطوط الثاني، وفيليب شارلكان بها يصيل كان التي الصالة كتب ذلك ومن اعتبار.
،Eneide «إينايد» تسمى التي الروماني الشاعر فريجيل قصيدة يتضمن أسبانيويل
زمن يف وأنجزت أملانية، قيرص الثاني، لكونراد كتب مجموعة يف األربعة، واألناجيل
الخامس القرن تاريخه يوحنا، رؤيا فيه ومخطوط ،١٠٥٠ سنة وتاريخها الثالث، هنري
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سنة باألسبانيول اتصل الحجم كبري مذهب مغربي بخط رشيف مصحف وفيها عرش.
املغرب مؤرخ األجل، الرشيف السيد لألسكوريال، زيارتي بعد عنه سألت وقد ،١٥٩٤
عىل مكتوبًا وجدت ألني هللا، حفظه زيدان، بن الرحمن عبد موالي العرص، هذا يف
صاحب زيدان، السلطان من مأخوذ أنه املصحف هذا فيه الذي البلوري، الصوان
ليس املصحف هذا منه أخذ الذي السلطان بأن الرحمن عبد موالي فأجابني املغرب.
قرصان بعض أن وذلك السعديني، امللوك من بل السجلماسية الرشيفة العائلة من
من وكتب نفيسة، أمتعة فيه وكان السلطان، لهذا البحر من مركبًا غنموا األسبانيول
الجزء يف السمالوي، للنارصي االستقضا تاريخ يف قرأت وقد املصحف. هذا جملتها

ييل: ما ١٢٨ صفحة يف الثالث،

للسلطان مركبًا األيام بعض يف غنمت األسبانيول قراصني «إن منويل: وقال
واألدب الدين كتب من سفر آالف ثالثة جملتها من نفيسة، أثاث فيه زيدان

ذلك». وغري والفلسفة

من بالحكيم امللقب األذفونش امللك تآليف األسكوريال خزانة آثار جملة ومن
ويف الفلكية. مطالعاته يف يستعملها الثاني فيليب كان أرضية، وكرة عرش، الثالث القرن
وصورة العمر، من والسبعني الواحدة يف كان يوم الثاني، لفيليب صورة الخزانة هذه
لكارلس أيًضا وصورة الثالث، لفيليب وصورة واألربعني، التاسعة يف كان يوم لشارلكان
يمكن ال الخطية، للكتب قسم الخزانة يف يوجد إنه ثم سنة. عرشة أربع ابن وهو الثاني،

األسكوريال. إدارة من خاص بإذن إال عليه االطالع
فهذا الزخرف، من يشء فيه كان إن فإنه االسكوريال يف الذي امللوكي القرص وأما
يشاهد صغرية غرفة إال لنفسه بنى يكن فلم هو فأما الثاني. فيليب موت بعد حصل قد
يف كانت التي املفروشات فيها تزال وال بجانبها، وغرفتني الكنيسة، يف األكرب املذبح منها
أدواتها، مع عليها يكتب كان التي املائدة الخاصة غرفته يف تزال وال الثاني، فيليب أيام
الدول. سفراء يستقبل كان الغرفة هذه ويف رجله. عليه يمد كان التي الكريس وهناك
برح مرض أثر عىل ،١٥٩٨ سنة سبتمرب من عرش السابع اليوم يف وذلك مات، وفيها
نفس يده يف كان أنه كما الكبري، الكنيسة مذبح إىل ينظر بروحه يجود وهو وكان به،

روحه. فاضت يوم شارلكان والده يد يف كان الذي املصلوب
من منظر ولها الظهر. بعد الثانية الساعة أبوابها تتفتح حديقة ولألسكوريال
الرمل. ووادي ومجريط، الجديدة، قشتالة سهل عىل َمدَُّه العينان تبلع ال املناظر، أبدع
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واثنان أنا األسكوريال إىل ذهبت سنوات، ست من أي ١٩٣٠ سنة أسبانية زرت وملا
بال أحمد الفاضالن العاملان السيدان وهما األدباء، ورسواته النجباء، املغرب شبان من
نبالء شبان من يواكني، دوزميت السنيور معنا وكان الفهري، الفايس ومحمد فريج،
رأيت حيث الكتب، خزانة يف وجلسنا ساعات، مدة األسكوريال يف فطوفنا األسبانيول،
املسترشق األستاذ مع تعارفنا وهناك املكاتب من كثري يف يوجد ال ما العربية الكتب من
وسألناه املواضيع، مختلفة يف معه وتحادثنا املشهور، بالسيوس آسني القسيس العالمة
هي اإللهية، باملهزلة املسماة األكرب، اإليطايل الشاعر دانتي، رواية أن إىل ذهابه سبب عن
املوضوع، يف بآرائه إلينا فأدىل املعري، العالء ألبي الغفران، رسالة من مرسوقة فكرة
الحافر وقع قبيل من يكون أن يمكن ال النقط من عدة يف الواقع التشابه أن لنا وبنّي
الكتب من ككثري الالتينية، إىل مرتجمة كانت الغفران رسالة إن أيًضا وقال الحافر، عىل
غرب علماء يف رأيه عن سألناه ثم عليها. اطلع قد دانتي يكون أن فيرتجح العربية،
بن محمد أبو جملتهم من عدًدا منهم وذكر عظيًما، رأيًا حقهم يف له فرأينا األندلس،
نرصانيًا ليس بالسيوس آسني وأن النرصانية، يف كثريًا طعن حزم ابن كون برغم حزم،
أنه لنا فقال الخطيب بن الدين لسان وأما بدينه. مستمسك قسيس هو بل فحسب،
الذي األسبانيويل املسترشق «ُقَديره» تلميذ أنه بالسيوس آسني لنا وذكر يعجبه. ال
وله وغريهما، األبار وابن بشكوال، ابن كتب مجريط يف طبع والذي العرب، من أصله

أسبانية. يف بالعربية العناية تجديد يف الفضل يرجع وإليه كثرية، تحقيقات

13Ségovie شقوبية

اليوم سكانها عالية مدينة وهي Ségovia شقوبية» «مدينة املعدودة قشتالة مدن ومن
أهميتها وإنما أسقف، ومركز إليها، منسوبة مقاطعة مركز وهي نسمة، ألف ١٥–١٦
منها عظمة، ذات قديمة آثار عىل تشتمل وأنها األيبريية، املدن أقدم من بكونها هي
وموقعها الوسطى، القرون من باقية وقالع كنائس وفيها املعلقة، الرومانية القناة
شوارع ولها مرت، مائة علوها صخرية، قمة عىل مبنية أنها وذلك طليطلة، بموقع أشبه
منه وبالقرب القمة، أعىل يف Alcazar والقرص الشكل، غريبة معرجة، معّوجة، ضيقة،
زمان من قديمة أسوار ولها جانبيها، يف يجري «أريسمة» له يقال نهر وللبلدة الكنيسة.
مرقس» و«سان دورانزو» «سان مثل أرباض ولها الرومانيون. جددها ثم األيبرييني،

عليه. هي الذي الجبل سفوح يف مبنية ميالن» و«سان
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عمومى». «منظر شقوبيّة

أسبانية يف الرومان مآثر أعظم طركونة، جدران مع هي التي املعلقة، القناة أما
قالقيانوس، أيام يف تجددت ثم قيرص، أغسطس أيام يف بناؤها كان أنه فاملظنون
«فنفريا» شارات من مجلوب واملاء الباقية، الكتابات من يظهر كما تراجانوس، أو
يصل أن إىل مرتًا، كيلو ١٦ مسافة عىل مكشوًفا البداية يف يجري وهو ،Fuenfria
طوله جرس عىل مجراه يكون هنا ومن خزانات، له بنيت حيث شقوبية، رشقي إىل
١١٩ القسم ولهذا طبق، عىل طبًقا مبني قسم مرتًا ٢٧٦ مسافة عىل منه مرتًا، ٨١٨
سبعة من هو الجرس أركان وارتفاع العميق، الوادي جانبي بني الواصل وهو قوًسا،
العرب حارص وملا املحبب. الحجر من هو البناء وجميع ونصف، مرتًا ٢٨ إىل أمتار
إىل مهدومة وبقيت قوًسا، وثالثون خمس الحصار أثناء يف انهدم ١٠٧١ سنة شقوبية
إىل لها يقال ساحة فوق تمر املعلقة القناة وهذه بتجديدها. فأمرت إيزابال، امللكة زمن
وهذه العليا املدينة مدخل يف هي La Plaza Del Azoquejo «السويقة» ساحة اليوم
ساحات شقوبية ويف يخفى. ال كما عربي واسمها والرشاء للبيع مركز أهم هي الساحة
والكنيسة ،١٥٥٨ سنة بنيت ميكال، سان كنيسة منها متعددة، كنائس وفيها أخرى،
خيل «جوان املعلم بناها ،١٥٧٧ سنة منها وانتهوا ،١٥٢٢ سنة بها بدأوا الكاتدرائية،
١٠٥ الكنيسة هذه وطول خيل» بن «لذريق وابنه طلمنكة، كنيسة باني أونتانون»
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وكان السادس، األذفونش بناء من فهو شقوبية يف القرص أما مرتًا. ٤٨ وعرضها أمتار،
تجدد. ثم تهدم قد

سكانها San Ildefouso إيلدفونسو» «سان لها يقال بلدة شقوبية من وبالقرب
هنري بانيها إن يقال لالصطياف، الناس يقصدها بديع، موقع يف نسمة، آالف أربعة
سنة وذلك الصيد، إىل يذهب كان عندما فيه ينزل مكانًا هناك فيها جعل الرابع،
مكانًا وكانت La Granja «الغرنجة» لها يقال قرية البلدة هذه من وبالقرب ،١٤٥٠
نسق عىل وحدائق قًرصا فيها بنى وقد أسبانية، يف البوربون ملوك أول الخامس لفيليب
بلدة هناك من وبالقرب السابع. فرديناند مثل خلفاؤه. فيها يجلس وكان فرنسا. وطنه
نهر من جدول عليها يمر نسمة، آالف ستة سكانها بلدة وهي Aranjuez «أرانجويز»
وكانت الرومانيني، زمن من قديمة البلدة وهذه حواليها. التي البسائط فيسقي تاجه،
ينزله مكانًا شارلكان اإلمرباطور فيها بنى وقد الكاثوليكية. إيزابال امللكة فيها تصطاف
الرابع، كارلس زمن إىل أسبانية ملوك الصطياف مركًزا البلدة هذه فصارت الصيد، عند
امللوكية األبنية أهملت الوقت ذلك ومن ١٨٠٨ سنة البنه امللك عن هناك تخىل الذي
كانوا أنهم الغريب ومن بها، تحدق التي البديعة الجنان غري للنزهة يبق ولم هناك،
سنتيغراد. ميزان من ٤٧ درجة إىل فيها تصعد ربما الحرارة أن مع فيها، يقيّظون
أسبانية ملوك إىل بالنسبة وهي الربيع. فصل هو أرانجويز يف فصل أحسن أن والحقيقة
والقرص بروسية. ملوك إىل بالنسبة وبوتسدام فرنسا، ملوك إىل بالنسبة بفرساي أشبه
والتصاوير التحف من كثري فيه املعدودة، امللوكية القصور من هو أرانجويز يف امللوكي

الصنعة.14 وبديع

Tolédo طليطلة (8)

أسبانية وسط يف ومركزها وحديثًا، قديًما أسبانية بالد مدن أعظم من هي البلدة هذه
إنها يقال القدم، يف متوغل بنائها وأصل الشمال، إىل منها الجنوب إىل أميل كانت وإن
الروماني املؤرخ كتاب يف ذكرها ورد وقد ،Carpetani الكاربيتانيني حارضة كانت
منيعة ولكنها صغرية، بلدة أنها ويذكر ،Toleteum «ُطليُطم» لها يقول وهو «تيتليف»،
القوط زمن ويف املسيح، قبل ١٩٢ سنة الرومانيون عليها استوىل الطبيعي. بموقعها
هي وصارت للمسيح، ٥٦٧ سنة وذلك مللكه كرسيًا «أتانجلد» امللك جعلها Visigoths

اململكة. حارضة
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بإلوهية يقولون الذين الكاثوليكيني بني النرصانية يف الديني االنشقاق وقع وملا
مجادالت طليطلة يف جرت عيىس، بإلوهية يقولون يكونوا لم الذين واألريوسيني عيىس،
هي قوة الحزبني من لكل وكان الخالف، لفصل متعددة مجامع وانعقدت شديدة، دينية
للمسيح، ٥٥٧ سنة األريويس املذهب جحد ريكاريد القوطي امللك أن إال لألخرى، كفؤ
أسبانية، فتحوا أن بعدها العرب يلبث ولم كلها. أسبانية يف الكثلكة ذلك بعد فسادت
القسم يف ذكره سريد مما كثرية، مغانم فيها وغنموا طليطلة، حارضتها عىل واستولوا
وإن ألنهم كالقوط مللكهم حارضة يتخذوها لم العرب ولكن الكتاب. هذا من التاريخي
القوة إىل بالنسبة متوسطة يجدوها فلم أسبانية، إىل بالنسبة متوسط وجدوها كانوا
اإلمارة مركز جعلوا فلذلك أفريقية، عن كثريًا يبعدوا أن يقدرون ال كانوا وقد العربية،

متطاولة. قرون مدة العاصمة هي قرطبة وصارت قرطبة يف ثم أشبيلية، يف
األعظم املعقل هي وكانت العرب، زمن يف عظيم شأن لها كان طليطلة أن عىل
الخليفة قبل من أمري فيها كان األدنى، بالثغر تسمى وكانت األسبانيول، وجه يف لهم
الجحافل قرطبة من أمية بنو عليها ساق وطاملا قرطبة، عىل طليطلة انتقضت وطاملا
خربه. سيأتي كما بالحيلة، الخلفاء عليها تغلب وربما عليهم، تمتنع وكانت الجرارة.
األمراء طليطلة بأمر استأثر الخالفة، سلك وانتثر قرطبة، يف الثورة جرت عندما وأخريًا
وصناعة، علم مدينة كانت أدوارها جميع ويف .١٠٣٥ سنة بها واستقلوا النون، ذي بنو
والتنزيل الحفر صنعة وفيها والصوف. الحرير ومناسج السالح معامل أحسن وفيها
تباع الصنعة هذه ونفائس العرب. أيام من اآلن إىل الباقية الصنعة وهي املعادن، عىل
باقتناء يتنافسون واملرتفون هذا، يومنا يف معامل تسعة طليطلة يف ولها أوروبا. كل يف
من ذلك، وغري وسكاكني، وأقالم، ومحاجن، وعلب، وأسفاط، ساعات، من بها يصنع ما

العرب. من هذا كل الطليطليون ورث وقد اليد، عمل
أي ١٠٨٥ سنة إىل مسيحية ٧١٢ سنة من العرب أيدي يف طليطلة بقيت وقد
نصارى عىل العروبة وغلبت باهرة. زاهرة كلها أيامهم يف وكانت قرون، أربعة زهاء
وكانوا ألنفسهم العربية والثقافة العربية اللغة اتخذوا ولكن نصارى، فلبثوا طليطلة،
العربية باللغتني وذلك الكنيسية، بالطقوس النصارى يسميه وما صلواتهم، يقيمون
عن محرفة Mozarabes «موزاراب» اسم عليهم يطلقون األسبانيول وصار والقوطية،
بعد أنهم إىل وصلت العربية، يف طليطلة أهل رغبة أن الغريب ومن عرب» «نصف
مستمسكني يزالوا لم مللكهم حارضة أرجعوها الذين األسبانيول أيدي يف طليطلة سقوط
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معامالته، صكوك وجميع ورشاؤهم، وبيعهم، وعطاؤهم، أخذهم، ولبث بعروبتها،
عهدنا قبل إال طليطلة من تندرس لم العربية آثار أن أي ،١٥٨٠ سنة إىل بالعربية15
كل بمعاقبة الحكومة من الصادر األوامر بتكرار ذلك وكان غري. ال سنة بثالثمائة هذا
إىل طليطلة يف العربية بقيت كانت لربما ذلك ولوال بها، يكتب أو بالعربية، يتكلم من

هذا. الناس يوم
Angel مجريط يف األدب أساتيذ أحد باالنسيه» غوانزاليز «أنجل جمع وقد
القرنني يف طليطلة، موزاراب أو العرب، «نصف عنوان تحت Gonzalez Palencia
يف تكتب كانت التي والوثائق، الصكوك من كبريًا عددا عرش» والثالث عرش الثاني
الكبري بالقطع صفحة ألف يناهز ما فيها مجلدات، ثالثة ذلك فبلغ العهد، لذلك طليطلة

الوثائق: هذه من أمثلة بعض وإليك باألسبانيويل. ترجمتها مع

قاعته، يف أنواعها، رضوب عىل مرافقه وعامة آخرها، إىل كله منافعه بجميع
ومنسوب وله وبه املوصوف املبيع هذا من هو وملك، حق وبكل عليها، وفيما
البايع يستبق لم عنه، والخروج إليه وبالدخول وخارجه، داخله يف إليه،
حًقا كله، املوصوف املبيع جميع من يشء يف بسببه، ألحد وال لنفسه، املذكور
من بسبب وال كلها، الوجوه من بوجه منتفًعا وال كثريًا، وال قليًال ملًكا، وال
البتل16 البت التام الصحيح بالبيع املذكور، للمبتاع عنه وخرج إال األسباب،
انتهى. خبار. وال ثنيًا وال مفسد رشط به يتصل لم الذي الرصيح الناجز

آخر: مثال

املذكور، للبايع كله املوصوف الذهب جميع املذكور األرسيدياقن17 دفع
املوصوف املبيع جميع يف وأنزله وذمته، ملكه ويف عنده وصار منه، وقبضه
املبيع هذا قدر عرفا أن بعد ملكه، يف امللك وذي ماله، يف املال ذي منزلة كله
بيوعهم يف النصارى سنة وعىل منه، شيئًا يجهال ولم خطره، بمنتهى ومبلغه

ا.ه. إدراكهم. ومراجع وأرشيتهم،

ثالث: مثال

حسب أنفسهما، عىل به أشهاده من عنهما، فيه باملذكور أشهادهما عىل شهد
ا.ه. والطواعة. والجواز الصحة بحال وعرفهما منهما، وسمعه نصه
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الصك: هذا وإليك
البليويش زوجة فرج بنت جميلة من اليهودي نحميش بن بواسحق ربي «اشرتى
جلنكش19 قرية بحومة بالفوجال املعروف الكرم من النصف وهو خصها جميع18 البنا
القبلة يف وحده بسائره يرشكها من مع فيه اإلشاعة وعىل طليطلة مدينة قرى من
الطريق الغرب ويف فرنجيل20 ابن كرم الرشق ويف برطال، البن جبل الجوف ويف الطريق
التاريخ هذا حني بطليطلة الجارية الرصوف من مثقال ثالثمائة عدته بثمن بابه وفيه
رمضان يف الدرك. ومرجع بيوعهم يف املسلمني سنة عىل بمثقال درهًما21 عرش فيه بما

وأربعمائة.22 وتسعني خمسة عام املعظم
يشء يف له حق أال وإقراره له وإمضائه له بإجازته البليويش بن عيل أشهده وممن
إىل جميلة لوالدته كان وإنه األسباب، من سبب وال الوجوه من وبوجه املذكور املبيع من

وصف. حيث باعته أن
غري كلمة (هناك وهب بن وإبراهيم الداني. الفتح بن سعيد بن عيل إبراهيم
سعيد بن أحمد بن ومحمد الربابي. بن يوسف بن تقرأ) ال أخرى كلمة و(هنا مقروءة).
بن ومحمد ممحوَّة). (كلمة محمد بن وأحمد الفهري عفيف بن أحمد بن الرحمن وعبد
الرحمن عبد ابن وإبراهيم األنصاري. يوسف بن وأحمد األنصاري. مظاهر بن هللا عبد

الغافقي» … هللا عبد بن ويحيى األنصاري. يونس بن وسلمة … أبي بن
الصك: هذا وإليك

أول يف له الذي الكرم جميع هللا عبد بن خلف من أسد بن عبيد اشرتى
الحريري،23 يشت كرم الجوف ويف تاجه، نهر القبلة يف حده رزين. منزل
بثمن هللا، أيده السلطان24 غروسات الغرب ويف خالد، ألبي كرم الرشق ويف
ويف التاريخ، هذا حني بطليطلة الجارية الربيزات25 من ديناًرا، ستون عدته

الصفر.26 تاريخ من وألف ومائة ثالثني سنة يف الكاين نوفمرب شهر
باب عىل هذا فوق املوصوف للكرم املدخل إىل إلحاقه وجب ومما
املذكور والباب ليون من هو الذي السلطان قسيس لردريقة الذي الكروم27

األشهاد. يقع كله ذلك وعىل واحد القرع يف الكرم كان إذ بينهما مشرتك
عنه. وكتب زكريا بن سليم شاهد. خلف بن يوان زكريا: بن الرحمن عبد
خري. بن العزيز عبد الحرير. بن وعيل عنه. وكتب شاهد عمر ابن سليمان
عبد بن امللك وعبد سعيد. بن إليان املدجالة. بن وسليمان ابتوال. هللا وعبد

322



الجغرافية التقسيمات

تشتا. بطريس جليانش عجمي وبخط عندي. شهد وعليه عنه وكتب امللك
معلم العجمي من اسم كل وعىل شاهد. مشارك ابن له سيدا عجمي وبخط

ا.ه. أسطر. بن خالد أبو وبالعربي عندي. شهد

آخر: مثال
بحومة له التي الدار جميع السالم عبد بن يحيى من ركوي بن خري «اشرتى
جلبارت دار الغرب ويف جواد،29 بن خلف دار الرشق يف الدار حد القشايل28 رحبة
عثمان بن مفّرج دار الجوف ويف ذكري بن الحسن أبي دار القبلة ويف الفرنجي،30
شهر من التاريخ هذا حني بطليطلة الجارية الدينارات من ديناًرا أربعون عدته بثمن

الصفر. تاريخ من وألف ومائة وثالثني واحد سنة يف إبريل
بن الرحمن عبد وكتب. شهد زرقون ومسعود هللا. عبد بن فرج فيه: األصل وشهود
يحيى بن وعيشون بأمره. عنه وكتب شاهد الحسن بن وعيىس ذلك. عىل شاهد يحيى
وباألعجمي عنه. وكتب شاهد عثمان بن زكري وكتب. شاهد حكم بن هذيل شاهد.

يُشتْس. بطره32 فليش31 يشتش
ومائتني ثالثني سنة سبتمرب شهر من األوسط العرش يف (إلخ) النسخة هذه صحت
املشناري. العزيز عبد بن مقايل بن ويوانش شهد. الصقيل يليان بن يوان للصفر. وألف

القالس. بن غالب بن عمر بن وباطره
آخر: مثال

يشته34 وزوجه وأنفونش33 بيطر من قريش بن ويحيى خلف بن يحيى «ابتاع
إليهما واملتصرية سلمة، البن قبل من املعروفة ُمشكة36 بمنزل لها التي املنية35 جميع
أيًضا املذكورة املرضبة القبلة ويف القرمادين، مرضبة الغرب يف حدها التي باالبتياع،
إىل طليطلة من السالكة املحجة الجوف ويف الكرمات، إىل سمرة محجة الرشق ويف
وحدها قوبه، بيت من الشتافن حصة ذلك بني تخرج بابها، وفيها القرضيطة،37
من ديناًرا، وثمانني38 اثنان الدنانري من مبلغه بثمن الثانية، إىل الداخلة املحجة من
عرشة … منه دينار كل التاريخ حني هللا حرسها طليطلة، بمدينة الجارية الدينارات
ببطره املذكورين منهما املبتاع مشكة بمنزل بالقوجول املعروف الكريم39 ذك وإىل
ببطره للمنية البايعني من باالبتياع ويحيى يحيى، إىل واملتصري بشته، وزوجه أنفنش
ومائة ألف سنة من التي إبريل … عقب يف املذكورة الدنانري إىل وعوانًا زيادة وزوجه

للصفر. وثالثني وثالثة
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ابن ومروان يحيى. بن وخري جلربت. بن هللا وعبد … ولب عامر. بن امللك عبد
عامر بن وعمر بأمره عنه كتب الرسقسطي وبأمره. عنه وكتب معبد بن يحيى غالب.
بأمره. عنه وكتب سعيد بن العزيز وعبد عريب. بن غلمري بن الرحمن وعبد الليث. بن

بأمره» عنه وكتب القوطي هللا وعبد
أيًضا: مثال

خارج لوقادية40 شنت كنيسة … القس وديمنقوس األرجيقس ديمنقوس «اشرتى
بدار له التي الحصة من … بيليه وزوجه … ميقال من هللا حماها طليطلة مدينة
الثمن من بمبلغه القرية، ونصف خمسني نصف وهو املشاطر، وبحوز الخازن،
واألرجيقوس ديمنقوس اشرتى عقده، حني الجارية السكة من ديناًرا وأربعني خمسة
وقراالته42 أنادره41 وغامره عامره ووعره سهله النصف هذا جميع املذكوران وديمنقوس
كله وذلك منه واملخرج الدار جميع إىل واملدخل وبرجه، وأرحاءه وقنانره44 وسدوده43

وأربعني. وخمسة ومائة ألف سنة من مارس شهر من النصف يف
وعبد عندي، شهد … عبد بن … عندي شهد شاهد. يوانش بن … عندي شهد

… بن الرحمن
آخر: مثال

جبال الثالثة جميع اليهودي يعيش بن يوسف من ياقن األرجيد مرتني «اشرتى
الغرب ويف والجزار، بيطر كرم الرشق يف حدها بمرطيلة، له التي املتصلة الكروم
الجارية دنانري وثالثون اثنتان … عدته بثمن الطريق … كرم القبلة ويف شلوط، كرم
لتاريخ ألف بعد وأربعني ثمانية عام يف الكاين مارس شهر يف التاريخ حني بطليطلة

الصفر.
ومرتني إسحق بن إبراهيم شاهد. العزاد بن وسيف شاهد. … بن ويوصف
ويعقوب هللا، عبد بن وسعدان خري، بن مرتني بن هللا وعبد هللا، عبد بن عمر الخيَّاط.

شاهد». الربسلوني
آخر: مثال

وغنصالبه، منيوه وبينهما منيوس، فرننده زوج البرية من يقي بن ميقايل «اشرتى
نظر من الليثيق بحومة لهم املعروفة الجنان نصف جميع شويل وابنتهما وأختهما
حده الغرب ويف تاجه، نهر الرشق يف حده اإلشاعة، عىل هللا، حماها طليطلة، مدينة
املحجة الجوف45 ويف أيًضا، تاجه نهر القبلة ويف مشقيق، ابن للشيخ بيضة أرض
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واملثقال التاريخ، حني الجارية الفرود من اثنتني ديناًرا مائتني عدته بثمن السالكة،
وألف ومائة وأربعني تسع سنة فربير عقب يف وسدس دينارين املأحوتية، الرشقية

الصفر. لتاريخ
عبد بأمره، عنه وكتب سعد بن وسلمة جهيد بن حسان عيل، بن خلف بن سهل

حسان» بن هللا
آخر: مثال

جميع خري، بن ومفّرج البقي أبي بن سفيان من يحيى بن ديمنقه «اشرتى
الثلث وذلك هللا، حماها طليطلة مدينة نظر من مشكة، بمنزل التي املنية من حصتهما
القباوب؟ ثمار وثلث البري ثلث مع … اإلسالم عهد يف تعرف التي املنية هذه جميع من
هذا وحد والصهريج، البري إىل واملخرج واملدخل … مع الصهريج وثلث البحرية، عىل
الغرب ويف فرحون، ابن القس مع القمراني إسحاق ألبي كرم الرشق يف املذكور الثلث
الجوف ويف فليج46 شنت عىل ُحبس فدان القبلة ويف هللا، رحمه رسير بن يحيى لورثة
مثقاًال، عرش سبعة املرابطية47 الذهب من مبلغه بعدد القرضيط، إىل الداخل الطريق

الصفر. تاريخ وألف ومائة خمسني عام سبتمرب شهر أول ويف
جميع عن خاوية بيضا أرض أرضها ثلثي أن هذا فوق املذكورة املنية ثلث إن

اعتمار. وال تعليق48 بغري املذكور الثلث وجميع والغراسات، والكرم الثمرات
بن هللا وعبد شهد، مقيال بن وسالمة كذلك، عمر بن وخلف شهد سعيد بن عمر
أبي بن العزيز وعبد مورن. بن وخري عامر، بن ورمان وليد بن وعتبة نقطة، عثمان
وكتب … بن وبهلول بهلول، بن امللك وعبد فيليش، بن ويعيش رجال، أبي بن الحسن
شاهد، الرحمن عبد بن الرحمن وعبد عنه، وكتب فرسان بن هللا وعبد بأمرهم، عنهم

عنه. وكتب شاهد عثمان بن وعثمان
هللا. شاء إن املؤرخ التاريخ يف الفريقني إقرار بعد … عىل الشهود شهدوا

آخر: مثال
األرض مع الغرس جميع الرحمن عبد بن استافن بن ملوك بن يوانش «اشرتى
يف حدهما هللا، حرسها طليطلة عمل من بنال بحومة له املعهودين به املتصلة البيضا
رشانه بيطره غرس الغرب ويف هللا، حرسها مورة حصن إىل الناهض الطريق الرشق
شهر يف مرابطيًا ذهبًا مثاقيل أربعة عدته بثمن باليس مرتني غرس الجوف ويف الحداد،

الصفر. لتاريخ وألف ومائة وسبعني إحدى سنة من يولية
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شاهد، يوانس بن ومقيال سهل، بن بيطره شاهد، يحيى بن عيل بن يحيى
… بن لورانس عنه وكتب شاهد مروان ابن فليس شاهد، عفان بن يحيى بن ومسعود

شاهد» يوانس
آخر: مثال

شقوبية مدينة أهل من الخياط، بيطره من مونينه وزوجه قيليار بلدوين «اشرتى
الذي النصف وذلك تعليقس49 بيطره رشكة مع بالقسمة له الواجبة حصته جميع
القاعدة قرب األفرنج، ربض بحومة به املتصل والقرال51 امليشون50 من الرشق بجهة
امليشون من املبيع النصف هذا حد هللا، حرسها طليلطلة بمدينة النور أم مرية شنته
النصف الغرب ويف األحباس، وحوانت هللا، أيده السلطان حوانت الرشق يف والقرال،
وإليها السالكة، املحجة القبلة ويف املذكور، املبيع قسيمة تعليقس لبيطره الذي الثاني
للفخارين التي هللا أيده السلطان حوانت الجوف ويف املذكور، املبيع امليشون باب يرشع
عام من يوليو شهر يف وازنة، طيبة مالكية 52 مرابطيًا ذهبًا مثقاًال خمسون عدته بثمن

الصفر. للتاريخ وألف ومائة وسبعني اثنني
وكتب األفرنجي وبامني عنه، وكتب بلنك وهربرت عنه، وكتب األفرنجي بر هو
استافن بن ومرتني مروان، بن يوسف بن وبيطره عنه، وكتب طليطلة وغطارد53 عنه
وغونصلبه عنه، وكتب يحيى بن ويوليان عنه، وكتب ملك بن سليمان بن وعثمان
عنه وكتب قولونبرييانة، وبيطره عنه. وكتب روبني بن عيل أبو عنه وكتب فرولس،
شاهد «مورة»54 قايد أدفونش مينوه ودون عنه، وكتب رمان سنت من مونس وبياك

بامرته». عنه وكتب
آخر: مثال

أبي بيطره وأخيه بهلول من هللا، أعزه ميطس، ميقايل دون الوزير «اشرتى
الغرب جهة من بها، املتصل والقوال الكبرية، الدار جميع هللا رحمه بهلول بن مرتني
الطريق الرشق يف كله ذلك جميع حدود القبلة، جهة من بها أيًضا املتصلة والقبالريسا
ويف الفخارين، أمني املسلم55 طورنيو ابن دار الغرب ويف الباب، يرشع وإليه السالك
بن سلمة ودار البائعني بن تيقيت دار الجوف ويف بهلول، ابن البنا بيطره دار القبلة
من أوغوشت شهر األول العرش يف مرابطيًا، ذهبًا مثقاًال ثمانون عدته بثمن حسان،

الصفر. لتاريخ وألف ومائة وسبعني ثالث سنة
مرتني بن يحيى بن وديمنقوه باقي. بن عمر بن وباقي شاهد. داود بن هللا وعبد
بن وعامر عامر. بن ويوان اليعص. بن هللا وعبد النص. عىل شاهد عمر بن وبهلول
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وكتب عيّاش بن وعيل وكتب. مفّرج بن ويحيى شاهد. إبراهيم بن الرحمن وعبد تمام.
بن امللك عبد ابن وجنيد شاهد. سلمة بن ويوليان عنه. وكتب شلمون بن وحكم عنه.

لنبطار. بن عّطاف بن العزيز عبد بن وبيطره عنه. وكتب ليون
آخر: مثال

يوان من وسمعوا حرضوا أنهم الشهداء من الكتاب هذا أسفل تسمى من يشهد
الكرم جميع الحّصار أوردوناز رودريقه من باعا أنهما يقوال أويانية، وزوجه الكرايس
الرشق يف وحده هللا، حرسها طليطلة، قبيل قليش، شنت كنيسة بحومة بالوعد لهما الذي
الجوف ويف الجبل، القبلة ويف رسبي، لولدين56 كرم الغرب ويف الشمنتاني، لبنت كرم
البايعني، إىل الثمن البايع ودفع مرابطيًا، ذهبًا مثاقيل ثالثة عدته بثمن القسكيل كرم
مايو شهر يف االستدعا وكتب إلخ. وحقوقه املبيع يف وأنزال منه اتصفا قد أنهما وأقرَّا

الصفر. لتاريخ وألف ومائة وسبعني خمسة عام من
عندي. شهد عنه وكتب شاهد رمانش بن ومرتني عندي، شهد قريش بن يعيش
وباهلل حارث بن يحيى بن الرحمن عبد وأنا التاريخ ويف بأعيانهم، الشهود عندي شهدوا

التوفيق.
آخر: مثال

اثنني جملة من اثنني قرعتني باطرس مرتني من حجة أبي بن سلمة مرتني «اشرتى
ومعمور بور أراض من طليطلة مدينة عمل من والبمار الكلبيني بقرية قرعة وثمانية
ومرابطية، مثاقيل أربعة عدده بثمن حق، وبكل وبرادات وأشواط57 ومروج وأنادر
وألف ومائة وثمانني سبعة عام من الذي نوفمرب شهر يف املرية، رضب مثقال ورباعي

للصفر.
ويحيى شاهد. هللا عبد بن وعمر خلف. بن عثمان بن مجانت … فيه األصل شهود
تشتش. رشبطول ديمنقه تشتش. بطرس سرببان وبالعجمي كذلك. شاهد سعيد بن

وألف ومائتني وعرشين ثمان سنة نوفمرب من األخري العرش يف إلخ. النسخة هذه
للصفر.

ابن وليد بن ويحيى الرحمن. عبد بن سهل بن وشلبطور58 الزره. بن اشتابن
القالس». بن غالب بن عمر بن وباطره قاسم.

التي املجموعة هذه يف التي والحجج الصكوك جميع نستقيص أن يمكننا وال
طليطلة حالة تمثيل ألجل أمثلة بعض منها اقتبسنا وإنما كبرية، صفحة ألف يف تقع
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والتخم والنرصانية، اإلسالم بني الواصل الحد إنها بحق فيها قيل التي االجتماعية،
إذ عمر هو األب فبينما األسماء اختالط من ذلك ترى والغرب، الرشق بني يجمع الذي
بن بيطره تجد وربما ميقيال. هو االبن إذ العزيز عبد هو األب وبينما بطره، هو االبن
الرحمن عبد بن وشلبطور عثمان، بن ومرتني حسان، بن واشتافن أصبغ، بن يحيى
أناس أهلها من وأسلم األندلس، العرب فتح ملا أنه هو ذلك يف والسبب جرا. وهلم
باق وهو استعرب ولكنه اإلسالم، يف يدخل لم من ومنهم وفعًال. اسًما استعربوا كثريون
فيها النصارى كان التي طليطلة مدينة يف الوضع هذا تجىل ما وأكثر نرصانيته. عىل
الدينية. وطقوسهم صلواتهم يف العربية من كثري باستعمال املرشق نصارى يشبهون

أن إىل املسلمني كأسماء عربية أسماء القديمة األسبانيولية بأسمائهم تبدلوا وقد
مطارين أحد أن وحسبك إسالمية. بأسماء يتسمون منهم الكنيسة ورجال القسوس كان
هللا، رحمه النارص الخليفة عند مقام له وكان قاسم بن هللا عبيد اسمه كان طليطلة
صاحب نقل كبري، عدد مسلميها من تنرص طليطلة النصارى اسرتجع أن بعد أنه كما
طليطلة األذفونش دخل ملا أنه الثاني: الجزء من الثامن الباب يف بسام ابن عن النفح
هي بسام ابن وعبارة إليه. استمالهم حتى األمر أول يف حسنة سرية املسلمني مع سار

هذه:

فوجد طغامها، عامة إىل التنرص وحبب املدينة أهل عىل العدل الكافر «وبسط
ربيع يف كنيسة الجامع تغيري يف ورشع حمله، يطاق ال ما ذلك من املسلمون

ا.ه. وأربعمائة». وتسعني ست سنة األول

إىل دخوله ساعة أول من يضمره كان ما بالفعل أجرى حتى قليًال تمهل إنه قلنا
من خرجت طليطلة أن معناها والتي أيدينا، بني التي الروايات بحسب فأما طليطلة،
وقد سنة ثاني كنيسة59 إىل تحول األعظم الجامع فإن مسيحية ١٠٨٥ سنة اإلسالم يد
املسلمون وكان ،١٠٨٥ سنة طليطلة فتح السادس األذفونش أن بديكر دليل يف رأينا
ولكن الرشط، بهذا األذفونش وريض لهم، األعظم املسجد يبقى أن لتسليمها اشرتطوا
رئيس وبرنار كونزتانزة امللكة إلحاح عىل بناء عهده، األذفونش نقض التالية السنة يف

ا.ه. األساقفة.
املسلمني من كثري وبقي طليطلة، مسلمي من كثري تنرص فقد األمر كان وكيف
خلت وما واحدة. دفعة البلدة يهجروا لم ولكنهم الخواص، طبقة سيما ال دينهم، عىل
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رجعت طليطلة أن الغريب ومن متطاولة. قرون بعد إال تماًما املسلمني من طليطلة
القرن أوائل يف وأنه للمسيح، عرش الحادي القرن من الثالث الثلث يف النصارى إىل
مسلمي بحث يف نقلنا وقد نصارى. زي يف مسلمون فيه يزال ال كان عرش السابع
أنباء يف النبوية األنوار كتاب عن الثاني الجزء يف اإلسالمي العالم حارض يف األندلس
عام رجب يف املتوىف األندليس الرفيع عبد بن محمد سيدي النسابة للعالم الربية، خري
مضطرين كانوا الذين املسلمني لحالة باألندلس كانوا يوم وصفه وألف، وخمسني اثنني
والد كان وكيف اإلسالم، يبطنون وهم النرصانية يظهروا أن بالنار، الحرق خطر تحت
وعمه والدته عن حتى ذلك يكتم بأن ويوصيه ًرسا، اإلسالم ولده يعلم املذكور املؤلف
كان ثم الخفاء. يف إياه يعلمه بما الخلق من أحًدا يخرب ال وأن أقاربه، وجميع وأخيه،
أخربني له: فتقول يشء. ال لها: فيقول والدك يعلمك الذي ما فتسأله: إليه والدته يرسل
شيئًا. يعلمني هو ما أبًدا لها: فيقول يعلمك. بما الخرب عندي ألني تخف وال بذلك
وآتي النصارى، مكتب إىل أروح ثم اإلنكار أشد أنكر وأنا عمي، يفعل كان وكذلك قال:
فلم واألصدقاء. هللا يف أخوانه من إىل فأرسل مدة، مضت أن إىل والدي، فيعلمني الدار
أخرب أن إلمكان للهالك بنفسه ألقى قد تعاىل هللا رحمه أنه مع بيشء، قط ألحد أقر
يقول: أن إىل إلخ. بتأييده وتعاىل سبحانه هللا أيدنا لكن محالة. ال فيحرق عنه بذلك
فضًال األقارب، عن اإلسالم دين أمور أكتم أني تعاىل هللا رحمه والدي تحقق فلما
فقط، األصدقاء أصحابه وبعض وعمي لوالدتي بإفشائه أتكلم أن أمرني األجانب، عن
صغر مع حزمي رأى فلما أسمع، وأنا الدين أمر يف فيتحدثون بيتنا إىل يأتون وكانوا
فاجتمعت اإلسالم دين يف وإخوانه وأحبائه بأصدقائه وعرفني الفرح، غاية فرح سني

ا.ه. واحًدا. واحًدا بهم
هذا من يظهر حسبما باألندلس اإلسالم إن بقويل: الجملة هذه عىل علقت وقد
واحد يقدر وال الكتمان، أشد أمرها تكتم رسية بجمعية شبيًها أصبح كان الوصف
فكانوا صدقه وامتحن أمانته، ابتىل قد يكون ملن إال بإسالمه يبوح أن املسلمني من
الخفية. أشد يف الدين أمر يف ويتكلمون ببعض، واثًقا بعضهم كان إذا ًرسا يجتمعون

ييل: ما عنه نقلت ثم

إىل مالك ابن مدينة جيان، من األخيار باملسلمني ألجتمع األسفار وسافرت
الخرضاء الجزيرة مدن من وغريها وطليطلة، وأشبيلية، قرطبة، وإىل غرناطة،
رجال، سبعة ميزت أني معرفتهم من يل فتلخص لإلسالم تعاىل هللا أعادها

329



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

وبما حينئذ، اإلسالم يف بها كان وما غرناطة، بأمور يحدثونني كلهم كانوا
وبني بيني واحدة بواسطة إال تم ما لكونه عال فسندي بعد، وقلته أقوله

ا.ه. بها. اإلسالم

عام تويف الرفيع عبد ابن كون عرف من إنما ييل: ما األخرى الجملة هذه عىل وعلقت
للهجرة، األلف سنى أول يف شابًا كان أنه عنه يخفى ال للهجرة، وخمسني واثنني ألف
جيان يف كان سنة، وثالثمائة نيف منذ أنه له ويظهر سنة. وثالثمائة نيف منذ أي
الظاهر يف وهم ًرسا، باإلسالم يدينون يزالون ال أناس وقرطبة وأشبيلية وغرناطة
مىض كان والتي ملجريط، املصاقبة طليطلة يف هؤالء مثل وجود هذا من وأغرب نصارى.
أنه أي سنة. خمسمائة من أكثر الرفيع عبد ابن زارها يوم لها األسبانيول اسرتجاع عىل
عام. بخمسمائة اإلسالم حكم عنها زال أن بعد من طليطلة يف الباطن يف مسلمون بقي

البحث: هذا من آخر محل يف ذكرت ثم

طليطلة، قرى ببعض األخرية األيام هذه يف وقع املغاربة أحد إن يل وقيل
توارثوها عادة إنها ويقولون عندنا، النحر عيد يوم األكباش يذبحون فوجدهم

ا.ه. آبائهم. عن

النمساوية «العملة» جريدة يف عليه عثرت فصًال نفسه املبحث يف أذكر إني ثم
عن الكالم بمناسبة فيه جاء ،١٩٣٢ سنة يناير ٣ يف املؤرخ عددها فينة، يف الصادر
ما الكاثوليكي التفتيش ديوان وأعمال األندلس، موريسك عن كالم العمل، أهل ثورات

ييل:

ومنع املسلمني أعمال من والجزئية الكلية عن ينقر ينقب الديوان هذا فأخذ
لم ولو الحياة: يف ومذاهبهم عاداتهم جميع منع بل الدينية، شعائرهم جميع
علم من العقاب أشد يعاقب وكان ذلك. عىل وعاقب بالدين، تعلق لها يكن
الخمر، يرشب ال أنه عنه عرف أو امليتة، أو الخنزير لحم يأكل ال أنه عنه
يعاقب ذنبًا ذاتها يف النظافة وكانت نظيف. كفن يف ميته أدرج إنه قيل أو
شانجه» ثولوم بار «موريسكو املسمى طليطلة يف وجد ١٥٩٧ سنة ويف عليه،
يعذبونه ومازالوا شديًدا، عذابًا فعذبوه التطهر، شديد أنه القوم عليه فلحظ
جميع وبضبط املؤبد، بالسجن عليه فحكموا عقيدة، عن يتطهر بأنه أقر حتى
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تقدر ال أنها فقالت زاسن» «إيزابال اسمها عجوز عند قرآنًا ووجدوا أمالكه.
سنة تسعني عمرها كان ملا ولكن وعذبوها، القول، هذا ينفعها فلم تقرأه أن
غطاء وعليها الشوارع يف بها والطواف حمار، عىل بحملها إهانتها من اكتفوا
إىل فيه وبقيت ذلك، بعد السجن يف زجوها ثم «وإثمها» اسمها عليه مكتوب

ا.ه. املسيحية. قواعد علموها أن

النمساوية. «العملة» جريدة يف الوارد الفصل هذا من
القرن أوائل يف أنه من األندليس، الرفيع عبد ابن رواه ما يتأيد Arbeiterzeitung
هناك طمس يكن لم العروبة وأن مسلمني، بقايا طليطلة يف يزال ال كان عرش السابع
من خاًصا جزءًا مواده، أعددنا أن بعد هللا، شاء إن له سنفرد بحث وهذا بالكلية. أثرها

هذا. كتابنا
باألسبانيويل والعربي بالعربي، األسبانيويل أسمائها، واختالط طليطلة إىل ونعود
وإليك مثيل، له يسبق لم غريب، بشكل البلدة، هذه يف املجتمعني امتزاج عىل يدل مما

أخرى: أمثلة
زوجه ومن الدليل، مرزاله دمنقه دون من الرحمن عبد بن شبيب دون القائد «باع
بن وإبراهيم القنرتي يحيى بن ورفاعة خليل بن يحيى والشهود إلخ. مرتني بنت بشته

الرحمن». عبد ابن شبيب بن وميقائيل جعفر بن وحسني عمر بن هللا وعبد خليل
آخر: ومثال

الفدان جميع باطرس بوان من الريم بن مقيال بن دمنقة دون القس «اشرتى
أن وإىل هللا. حرسها طليطلة عمل الكربى أوليش بحومة له الذي البيضا األرض الواحد
بثمن املذكورة بالحومة هي قرعة كل كسعة املذكورة املبيع الفدان هذا وسعة يقول:
يليان ابن بيطره فهم: الشهود أما الرضب.60 البيايس الذهب من ونصف مثقال عدته

إلخ. وعيد بن عيل بن وشلمون الحسن، أبي بن
بقاعدة القونونقي62 نقالوش دون األرجربشت61 فيه املشرتي صك آخر مكان ويف
رشد غري من الذي الصغري حفيدها عىل تمام بنت مرية والبائعة هللا عمرها مرية شنتة
القايض الوزير ذكر الصك هذا ويف حضانتها. يف الذي غرسية باطرة بن رشبند املسمى

عزه. هللا أدام الباصة بن الحسن أبي بن يليان دون
ومن عثمان بن يوان دون بن عيل بن الزر دون اشرتى يقول: آخر صك ويف
تاجه نهر خلف اشتاين شنت بحايز لهما الذي الكرم جميع حنصون بنت دمنقة زوجه
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يف هو والتاريخ هللا. حرسها طليطلة مدينة أحواز من مالك أبي بني قرال من وبمقربة
مثقاًال ثالثون والثمن للصفر وألف ومائتني إحدى سنة ينري شهر من األوسط العرش
وميقايل عزيزي بن أندراش بن وبيطرو فرجون بن يليان والشهود البيايس. الذهب من
بن عثمان ابن يوان وأنا يقول: الصك آخر ويف فرنندس. بن ولب سدرابه بن سلمة بن

ا.ه. وقبضت. بعت عثمان
الصك: هذا إىل وانظر

حرسها بطليطلة مرية شنتة قاعدة أئمة من الذي نفره دمنقه دون الدقاين اشرتى
برج بحومة له املعلوم الغرس جميع أيًضا منها جلربت بيطرو دون اإلمام من هللا
أنها املذكورة طليطلة مدينة أعمال من فليس شنت حومة يف تاجه نهر عدوة الشياطني
لدون غرس الرشق يف وحده املغرتس الطيب أبو اغرتسه الذي الغرس وهو إليه يصل
بالحومة التي الطرق إىل املذكور النهر من سالك شنطري الغرب ويف القمرياني اشنابن
أشكرده لبيطروه غرس الجوف ويف األندراش غرس القبلة ويف سواها وإىل املذكورة
شهر يف وازنًا طيبًا الرضب بيايس ذهبًا مثقال ونصف مثقاًال عرش ثالثة عدده بثمن

وألف. ومائتني اثنني عام من مارس
املثال: وهذا

دونة من واالعتدال بينهما السواء عىل يوانش دمنقر وأخيه يوانش ميقيال اشرتى
ومرية ورومان واشتابن ويليان يوانش بينهما ومن حجاج ِد الندراش زوًجا كانت التي
التي هللا حرسها طليطلة مدينة داخل رومان شنت بحومة لهم التي الدار جميع وقلنبه
فيه والباب نافذ الغري الزقاق الغرب ويف سربيان دمنقه لورثة دار الرشق يف حدها

شنجس. فيليز لدون وهي الدار هذه أسطوان عىل غرفة القبلة ويف شارع
آخر: صك وهذا

ديقه، بنت اوالليه65 من مرشكيطه،64 دونة وزوجه األفرنجي األرده63 اشرتى
العظمى، مرية شنتة متاع68 الكنفرية67 شيون ديس66 بيطروه أخاها كان التي وهي
القاعدة مرية شنته بحومة املذكور ديس بيطروه وألخيها لها املعلومة الدار جميع
والباب السالك، الطريق الرشق يف أجمع حدها التي هللا حرسها طليطلة مدينة داخل
لقواس، غلتار ولد انتالني دار الغرب ويف طوريش، د لنقالش كانت ودار شارع، إليه
ويف مشتابار، الشتافن ودار ديمنقس، رودريقه دون القايض الوزير دار القبلة ويف
ألرنلد كانت ودار مرابطي،70 جفري ولد بلدي69 ولريموند املذكور، النتلني قرال الجوف

إلخ. فرانساشك
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الصك: هذا وتأمل
زوًجا كانت التي مريه، دونه وابنتها شايس، ميقائيل بنت لوقاديه دونه «اشرتى
ومن قليام لدون زوًجا كانت التي مرينه دونه من هللا رحمه القمرياني غرسية لدون
الذي امليشون جميع ديمنقه، ودونه يوانش، ودون بيطروه، ودون فليز، دون بينهما
كنيسة بحومة لهم املعلوم عليه، التي والغرفة تحته، الذي والشوطار اآلن، حانوت هو
هذا وحد هللا حرسها طليطلة، مدينة داخل األفرنج،71 ربض يف القاعدة مرية شنته
سوق إىل الطعام يشني ما عىل آخر طريق والجوف والقبلة والغرب الرشق يف املبيع
ديقرميلش د نقليان وميشون الحصارين، سوق إىل اليليتدين، عىل آخر وطريق الرقيق،
مبلغه بثمن ومثله املبيع قسيم وكان البائعني، قريب وهو ميقلده، الرنال وميشون
ثالثة عام من الذي ديسمرب بشهر وازنة، طيبة الرضب، بياسية ذهبًا، مثقاًال أربعون

للصفر. ومائتني
الفرج، أبي بن وعمرو الحسن، أبي بن يليان بن بيطرو فيه األصل وشهود
وميقاييل فرتوم، وأندراش غليام، بن وبيطروش غليام، بن وبوانش غليام، بن وفيليس
شهر من األوسط العرش يف وذلك (إلخ) النسخة صحة هكذا: مذكور آخره ويف أرتند.

للصفر. وألف ومائتني وثالثني سبع سنة فربير
قاسم». بن وليد بن ويحيى العريب، بن امللك عبد بن شلبطور

وغريه:
ابن الرحمن عبد القايض الوزير بنت دونة من الريم بن ديمنقه القس واشرتى
طليطلة مدينة من مشقة منزل بحومة لها املعلومة الكرمني جميع حارث، بن يحيى
ويف تاجه نهر الغرب ويف اشنابنس، لب لورثة كرم الرشق يف أحدها وحد هللا، حرسها
تاجه نهر لصق كرم وقطعة قالبه، ملرتني كرم جبل الجوف ويف قالبه ملرتني كرم القبلة
فيه عنده اعرتاض ال أن وقال البائعة. بن يوليان دون البيع لهذا حرض يقول): أن (إىل

وسلمه.
وعمر تمام بن ويوانش غالب، بن وبهلول بهلول، بن مرتني بن بيطرو والشهود
لنبضار». بن عطاف بن وأنايوانش بحرضي ذلك كان هكذا: اآلخر ويف الفرج. أبي بن

وغريه:
بنت ديمنقه من عزه، هللا أدام نقالوش دمنه األجل األرجربشت72 «اشرتى
بحرضة مرية شنته بحومة الذي املسجد من النصف جميع هللا، أبقاها شلبطور73
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ألختها هو الذي الثاني النصف الرشق يف املذكور النصف هذا حد هللا، حرسها طليطلة
الدار القبلة ويف الجزار. لألبدي زوًجا كانت التي املسلمة ملريم حجرة الغرب ويف شول،
عرش ثمانية مبلغه بثمن الباب، يرشع وإليه الطريق الجوف ويف البرسيوه، كانت التي
ومائتني خمسة سنة مايو شهر من اآلخر العرش يف الوزن، الطيب الذهب من مثقاًال

وألف.
عمر بن هللا وعبد البايس، بيطروس وديمنقة امللك، عبد بن الرحمن عبد والشهود:

بالي». بن يحيى بن وعامر سليمان، بن يوانش بن
وغريه:

ابن مقيال بنتي وسنى يوشتا وبنتاها هشام، بن عمر بنت شويل دونة «أشهدت
اشتافن دون األجل الوزير من بعن أنهن الكتاب هذا آخر شهدا أنفسهن عىل سليمان
الذي الفته بسد املعروف السد جميع من اإلشاعة عىل الواحد الربع هللا أكرمه بليانس،

إلخ». قالنية حصن تحت تاجه نهر يف
وغريه:

دونه من املذكور ملنده دون وبمال الدليل، ملندة لدون مستعرب74 يوان اشرتى
والغريفة الحوانيت جميع هللا رحمه الربنيتي، ديمنقه لدون زوًجا كانت التي ستميوري،
قبضت املذكورة البايعة أن املذكوران املتبايعان واعرتف يقول) أن (إىل بها، املتصلة
الدليل مللندة املعروفة القاليب املذكور املبتاع من أعاله املذكورة مثقاًال عرش الستة عن
عن املذكورة األسباب هذه والعجلة، والحمار بها، لها كان الذي والنرب قنالش، بقرية

إلخ.» ونصف مثاقيل سبعة
وغريه:

هللا أكرمه رشبند، بن غصن بن سليمان بن ديمنقه دون املرشف الوزير «اشرتى
املعلومة الدار جميع البيايس، يحيى بنت لوقادية زوجه ومن ِبَسنْت، بن سربيان من
الفنيش الذهب من مثقاًال سبعون ومبلغه عدده بثمن يوانش، شنت كنيسة بحومة لهما

إلخ.» الوازن الطيب الرضب الطليطيل
وغريه:

قلمنت شنت بدير التي هللا، أكرمها مطرى دونه الجليلة األبطيشة75 «اشرتت
إلخ» ديمنقه دون القس من هللا عّمرها

وغريه:
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بيطروسلبيس بنت لوقادية دونه من املالقي، عيل بن يحيى زكري أبو «اشرتى
قلمبه شنته كنيسة بحومة لها املعلومة الكرم جميع بشكوال بن رودريقه ابنها ومن

إلخ. هللا حرسها طليطلة مدينة عمل
عبد بن وبسنت خطاب، بن العزيز عبد بن هللا وعبد يوانش فرنانده والشهود

القالس». بن غالب بن عمر بن وباطره سعد، بن العزيز
وغريه:

جميع بطيط يوليان بن بيطرو من هللا أكرمه البلجاني يوان دون «اشرتى
هذا يف ودخل يقول) أن (إىل تاجه نهر عىل املخاضة، باب بحومة له التي الجنينة76

إلخ.» املشهورة الكبرية السانية يف املذكور للبايع كان ما جميع املوصوف املبيع
وغريه:

بدير الذين للرواهب رباح، قلعة فرايرين من الذي فرناندوه دون افراير77 «اشرتى
آخره». إىل ميقاييل من هللا أنماها طليطلة، بمدينة قلمنت شنت

وغريه:
الذي قلمنت شنت دير إىل ديمنقة، شنت متاع املريدوم، القس يليان دون «اشرتى

إلخ». املذكور الدير مال ومن هللا، حماها طليطلة بمدينة هو
وغريه:

مطرى دونة األبطشة إىل رباح قلعة متاع يوانش، فرناندوه دون الفراييل «اشرتى
إلخ». قلمنت شنت متاع

فيه: ما الصكوك هذه ومن
من عزه، هللا أدام شوشان،78 عمر أبو األكمل األفضل املرشف األجل الوزير «اشرتى
الواحد الشطر وأباط80 فرنند بنت قلمبة دونة زوجه ومن القونط، دي مرتني79 دون
قرال، فيه بنّي وقد املذكور، للمبتاع الثاني شطره الذي األندر جميع من اإلشاعة، عىل
عن استغنى ولشهرته هللا، حرسها طليطلة مدينة عمل من الكربى أوليش بقرية وهو
ديسمرب شهر يف وذلك الرضب، الفونيش الذهب من مثاقيل ستة مبلغه بثمن تحديده،

للصفر. ومائتني وثالثني ست سنة
ابن وديمنقه العزيز. عبد بن يحيى بن ومرتني غلمون. بن غالب مكتوب: وتحته

وعيد». بن عيل بن شلمون وأنا يدي بني فيه األشهاد تكيف القنرتي. بيطروه
هذا إىل اضطر الذي السبب وبيان موقوف، عقار بيع يتضمن الذي الصك هذا ثم

يقول: فهو البيع
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بالحزام82 باترو شنت دير عىل التي شنجه دونه الجليلة األبطيشة81 «باعت
باطروه ابن مرتني دون من الكتاب، هذا يف أسمائهم الكائن كونباتها83 مع هللا أكرمها
عىل التي األفرنج بربض املذكور الدير أصله يف علم الذي امليشون جميع قشطرة،84 ِد
الرشق يف حده الذي امليشون وهو هللا، حرسها طليطلة، مدينة وبداخل العشابني مقربة
يوشتة86 ولدونة السبطري،85 بطال لدون ميشون الغرب ويف للحصارين، سالك طريق
املحجة القبلة ويف دلبدقدوه،88 جوان دون ولبني غليلم، ولباطروه دبياسة، غليلم87 زوج
وحوانيت َجُسولني،89 باطروه لدون ميشون الجوف ويف إليها، شارع وبابها السالك،
عندهم وصار الفونيش، الذهب من ذهبًا مثقاًال أربعون وعدده مبلغه بثمن السلطان،
له يجب مما املذكور، الدير يف هو من جميع وعىل أنفسهم، عىل لينفقوه ملكهم ويف
الحاجة لجتهم إذ املحيلة، األعوام هذه يف املأكل يف عنه لهم غنى ال الدير، يف منه النفقة
قد الدير، وخارج املذكور، الدير يف ذلك عىل أحفلوا قد إذ جوًعا، يموتون لئال والفاقة
شفاعتها، هللا لنا در النور، أم مرية شنتة بالقاعدة91 القنونقني90 األعيان فيه شاوروا
صحت قد والفاقة، والحاجة الضغطة إذ فيه، الرأي وأجمعوا عليه، حطوه قد فكلهم
ابتياعه للمبتاع وصح بيعه، لهم وجاز املوصوف، املبيع باعوا ولذلك بهم، حاطت أنها
سنة فربير شهر من األول العرش يف فربئ تامة، براءة املذكور وللمتباع أبًدا، ذلك عن

الصفر. لتاريخ وألف ومائتني وثالثني سبع
بينه هو ونسبته حسبه عىل الرشي هذا أن مرتني دون املذكور املتباع واعرتف

اإلشهاد. يقع الجميع وعىل املناصفة، عىل يوشتة، دونه زوجه وبني
الشناري. العزيز عبد بن مقيال بن ويواتش عمر. بن عيل بن مقيال

Ego Abbatissa Sancia. Monasterii Sancti Petri Consedo. Ego Fer-
nandus Iohnnes Subdiaconus Sancti Nicolai Testis. Ego Dominica
Priora Confirmo. Ego Lazarus Presbiter Sancti Sevasliani Eeclesie
Testis. Ego Liocadia Confirmo. Ego Anastasia Confirmo. Ego Eu-
genia Confirmo. etc..

بالعربية يكتبون الجميع يكن لم طليلطة يف أنه يعرف وأمثاله الصك هذا فمن
العربية ولكن باألسبانية إمضاءاتهم يضعون األسبانيول من كبري قسم يزال ال وكان

السائدة. هي كانت
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االجتماعية طليطلة حالة عىل تدل التي الجمل بعض الصكوك بعض من ولنأخذ
القالدة من ويكفي رضوري غري بأجمعها الوثائق هذه استقصاء لكون العرص، ذلك يف

بالجيد. أحاط ما
الذي الجنان93 مرية الدونة وزوجته الربس92 البريوه للدون رشاء صك ذلك فمن
(إلخ) طليطلة مدينة عمل من السوميل، بحومة سيد، الوزير بن مقيال دون لوالده علم
ومقطوعة مبور، اآلن هو املذكور الجنان أن وليعلم هكذا: يقول الصك هذا آخر ويف
ومالها نفسها ألزمت أن بعد ليعلم ذلك وذكر هللا. دمرهم املسلمون قطعوها كان ثماره،
طلب وأراد عنه أحد قام أو قام متى املذكور الفونش ابنها دفع املذكورة ديمنقه دونة

بمالهما. عنهما يدفعه منه يشء املبتاعني
يقول: فهو العرص ذلك يف طليطلة أحوال عىل القارئ منه يستدل الصك هذا وإليك
جميع يحيى بن هللا عبد بنت دونة دونه من جردان دون القيشقول94 «اشرتى
االرسربست95 بدرب املشهور الدرب داخل مريه، شنته القاعدة بحومة لها التي الدار
اسطبل الرشق يف حدودها منتهى هللا، حرسها طليطة مدينة وبداخل نيقوالش، دون
لورثة ودار طلبريه97 من بيطرو دون لالرسربست96 هو القديم، يف مسجدا كان
القبلة ويف املذكور، للمتباع اآلن هي اإليطي،99 لورثة كانت دار الغرب ويف شقره98،
دويرة وبعض شارع، إليه والباب املذكور، الدرب الجوف ويف الربنيطي،100 لورثة دار
بن ديمنقه بن ولورنس يليان، بن قرستوبل والشهود: إلخ، القلبق101 ولد عىل املسلم

مستعرب. مرتني بن وبيطروه عمران.
أن عىل بها واستدللنا الصكوك، هذه يف مراًرا «مستعرب» اللفظة هذه رأينا وقد
يتكلمون كانوا الذين وهم املستعربون، لهم يقال قسم قسمني كانوا طليطلة نصارى
ويكتبون يتكلمون كانوا آخر وقسم العربية، باللغة صلواتهم ويقيمون ويكتبون
الصكوك كتابة عند أنهم يف السبب هو وهذا بالالتينية، صلواتهم ويقيمون باألسبانيولية
وضع عند يذكرون وكذلك «مستعرب» بقولهم العربية لغته الذي األسبانيويل يميزون
إمضاءه يكتب كان من الشهود من ألن «بالعجمي» ولفظة «بالعربي» لفظة الشهادات
بالعجمي. وضع أنه إىل فيشريون بالعربي إمضائه وضع يعرف لم من ومنهم بالعربي

الصك: هذا مثل اصطالحاتهم منه تعرف ومما
دون األجل املطران كرياطور مريه شنته بالقاعدة املكّرج غونصالبه دون اشرتى
وهي باألسبانيولية Criado ترجمة هي «كرياطور» فلفظة روحه. هللا قّدس غونصالبه
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ويف املطران. يخدم الذي وهو الرشق، يف املعروف شماس بمعنى أشبه معناها لفظة
مكان كل يف ترى فأنت البنّاء. العدوي مرتني الدون له يقال رجل ذكر الصك هذا

األسبانية. باألسماء العربية األسماء اختالط
آخر: صك إىل وانظر

وأكرمهم. شفاعتها هللا دّركنا النور. أم مريه شنته املعظمة القاعدة كونبانت102 باع
بن لب لدون زوًجا كانت التي عثمان، بن سليمان الربيع أبي بنت ديمنقه دونة من

إلخ. الدار جميع يحيى،
اغطه. دونه وألخته للشقرشتان103 كانت دار ذكر الصك هذا ويف

الصك: هذا وإليك
بونه، أوره دونه ولزوجه لنفسه السماد، حفيد زورير باطرو بن104 رومان اشرتى
(إلخ) جابر بن الرحمن عبد بن ديمنقه دونه من اعرتافه، عىل جميًعا، مالها ومن

(إلخ). طليطلة عمل قبش105 ذي بال بحومة
كثريًا تدور اإلرسائيلية األسماء ألن عظيم، شأن طليطلة يف لليهود كان أنه ويظهر
بعض يف ورد ما مثل نبيه، اجتماعي مقام لهم رجال أسماء وفيها الصكوك، هذه يف

قوله: الصكوك
غاليانه دونه من هللا أعزه اإلرسائييل الشحات بن موىس هارون أبو الوزير اشرتى

(إلخ).
ومنها الكتابات هذه حروف من حرف كل يف تخفى فال الكنيسة رجال أهمية وأما
ورد وإذا وإليهم منهم هو والرشاء البيع أكثر ألن لهم، كانت األمالك أكثر أن يظهر

الصكوك: من كثري يف قوله مثل واإلجالل، التعظيم فبغاية أحدهم ذكر

لكريس الذي لبوس107 مرتني دمنه األفضل املقّدس األجل املطران106 «اشرتى
إلخ».108 أشبانية. وبرماط طليطلة قاعدة

عربية أسماؤهم كانت من القسيسني من بل التينية كلها الكنيسة رجال أسماء تكن ولم
الصكوك: بعض ففي

زوال109 شنت كنيسة أئمة من الذي بحيط بن تمام بن لب دون القس «اشرتى
من بالعطية لها صارت التي الدويرة جميع دفرتال110 لب دون بنت توطه دونة من
مدينة وبداخل يناس112 شنت كنيسة بحومة هللا رحمه دالبه111 مقابال دون الدياقن
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شنتة كنيسة أئمة من العزيز عبد الدون القس مذكور الصكوك بعض ويف إلخ. طليطلة
إلخ». لوفادية.

ييل: ما النظر تستجلب التي الصكوك ومن
الحسيب األفضل، والقديس األجل، املطران تربية بشكوال، ديمنقة دون «اشرتى
ويده وله املذكور، املطران مال ومن بركته هللا وصل شمانس113 ردريقه دون األكمل،

إلخ». عارية. فيه
ومثله:

القديس املطران ملوالنا هللا، أعزه ستفيله،114 دي دوان دون القونوق «اشرتى
املطران، مال ومن نرصه، هللا أدام شمانس، رودريقه دون األعدل، الربماط األفضل،
جميع وأعزها، هللا رحمه فرون، بن حسني بنت مريه دونة ومن بقوله، عارية فيه ويده
مدينة ششلة115 قرى بحايز وهو عنه، باإلرث لها والحق املذكور، ألبيها املشهور امللك
التخم ويقسم املونسري،116 قرية كدية تحت هو املوصوف واملبيع هللا، حرسها طليطلة،
املبيع هذا يف دخل يقول) أن (إىل انتقوه بيلة قرية ومع املذكورة، املونسري القرية مع
مع الرشيف117 اإلمرباطور عن بالعطية املذكورة البايعة لوالد وصار صح الذي كل
البائعة استظهرت التي الكريم بالصك هللا، رحمهما شانجه، دون املعظم السلطان ابنه

ا.ه.» املذكور. للمبتاع ودفعته املذكورة
ومثله:

ولزوجه لنفسه االفرنج، ربض من اآلن هو الذي االفرنجي، ربرت118 دون «اشرتى
دون بنتي مرتينه، دونه أختها ومن ديمنقه، دونه من بينهما، سوية رواش119 دونه
مدينة داخل املر، البري حومة من يعيش، حمام بحومة لها التي الدار جميع غليلن،

إلخ». طليطلة.
األفرنجي رجلد ودون اندراش، وديمنقه الربايل، اشتافن بن بيطروه والشهود:
منهم واحد كل عن وكتب البنا، نقوال وبيطروه االفرنج، ربض من طبلد، غليلم ودون

هللا. عبد بن يحيى بني وقيليز وحرضتهم بأمرهم عنه اسمه
غرباء كأنهم األسبان إىل طليطلة رجوع بعد يزالوا لم االفرنج لكون تأييد وهذا
بلفظ معانيه عليهما فرس أن بعد يقول: ثم مشرتيني يذكر الصكوك من صك ويف فيها.
وخمسني ست سنة أوغوشت شهر من اآلخر العرش يف بفهمه، واعرتفا فهماه أعجمي

للصفر. وألف ومائتني
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فيه: صك النظر يستجلب ومما
دون املعظم األسقوف121 أخ رويس، رودريقه دون بن رويس120 جوان دون «باع

إلخ». كرامته هللا أدام كونكة، كريس سقافة عىل الذي رويس، غرسيه
فيه: صك النظر يستجلب ومما

وأدام مدة هللا أطال أشبانية بريماط شيمانس رودريقه دون األجل املطران اشرتى
إلخ. وأكرمه هللا رحمه فرنندس لب دون بن لبوس فرنندوه دون من بقاءه،

ومثله:
هللا دركنا مريه، شنته العظمى، القاعدة شنانري123 من املكرم القبلته122 «اشرتى

إلخ». شفاعتها.
الصك: هذا النظر يستجلب ومما

الغريان من الدودري بن عائشة وزوجه املسلم البشريي عيل حسن أبو اشرتى
اشتابن دون األجل القائد تربيه رابونه، أو دونه من بينهما، املناصفة عىل هللا، وفقهم
هذا ومن للصفر. وألف ومائتني وثمانني أربع سنة ينري من اآلخر العرش والتاريخ إلخ

العرص. ذلك يف بطليطلة املسلمني من جماعة يوجد كان أنه يعلم أيًضا التاريخ
الصك: وهذا

األليته126 ملوالنا الغرديه،125 قائد أتانس124 من فارس، رويس بيطرو دون «اشرتى
إلخ». عنه هللا عفا فرننده املرحوم املعظم األمري موالنا بن شانجه دون

الصك من لك يظهر كما بالوثائق، األرسى يبيعون واملسلمون النصارى وكان
عمر أبي بن سليمان أبو الشيخ بن عمر أبو من أبره،127 دي غرسيه مرتني باع اآلتي:
بيًعا غرناطة، من القصلوني إبراهيم بن محمد إسمه واحد أسري اإلرسائييل، نحميش بن
عن نقًال يقول) أن (إىل مثقاًال وأربعون وخمسة مائة وعدده مبلغه بثمن ناجًزا، تاًما
باملناداة128 ديمنقوس جوان أخرجه محمد األسري هذا إن األسري، بشأن عجمي كتاب

ا.ه. الصفر. تاريخ من وعرشة وثالثمائة ألف وتاريخه بقرطبة،
آخر: صك ويف

من بها، وساكن قرطبة، بمدينة وقايض هللا، أيده الحرضة قايض غنصالبه باع
عيل واحًدا، أسريًا هللا أكرمه رسبتوش بن بيطروس الفونش بن الفونش بن غنصالبه
تاًما بيًعا املذكورة قرطبة ملدينة رودريقه لقنصالبه كان مملوك سعيد بن البنا األسمر
الجارية، البيض من فرد عرش خمسة مثقال كل مثقال أربعمائة عدده بثمن صحيًحا
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عمر أبي األسارى دالل يدي عىل ذكر كما املذكور للمبتاع البايع باعه األسري وهذا اآلن
عام نوفمرب وعرشين حادي يف بطليطلة األسارى دالل هو الذي اإلرسائييل إرسائيل بن

للصفر. وألف وثالثمائة وعرشين أربعة
اآلتي: الصك النظر يستوجب ومما

املعظم، امللك موالنا كاتب مرتينوس، شانجه املدرج129 البنها مركاشه دونه اشرتت
بالعطية له صار الذي املذكور، ابنها بمال ملكهم، وخلد بقاءهم، هللا أطال شانجه دون

إلخ. املذكور امللك موالنا من
يقول: آخر صك ويف

وأيدهم ملكهم وخلد بقاهم، هللا أطال شانجه دون األعىل املعظم امللك موالنا كاتب
إلخ. املذكور امللك موالنا من له صار الذي به املختص ماله ومن ونرصهم،

الصك: وهذا
بنت مانقة ولزوجه لنفسه مريه شنته القاعدة قبدله130 شانجس مرتني اشرتى
دون املعظم امللك موالنا مملوك محمد بن البنا قاسم من بينهما، سوية غونس، مرتني
بحومة لهما التي الدار جميع املاشطة، فطومة زوجته ومن بقاهم، هللا أطال شانجه،

إلخ. بها بالفرن املالصقة برياملر
فيه: الذي الصك وهذا

يليان دون القايض الوزير بن يليان بيطروه دون بن بيطروس جوان دون اشرتى
حوانت، خمسة مع الدار جميع النجار، جوان بنت مريه من ماله، ومن لنفسه هللا أكرمه
ذلك ويالصق هللا حرسها طليطلة بمدينة الكدية. وقريب يوشت، شنت كنيسة بحومة
الكباش، تذبح حيث طليطلة، مسلمني لجماعة هي قرال، قاعة وجهاته جوانبه من كله
إلخ، امللك موالنا قرص لصق لوقادية شنته لقنونقني ودار العدار، مرتني لجوان ودار

ا.ه. للصفر. وألف وثالثمائة وعرشين تسعة عام نوفمرب سابع والتاريخ
بعد وهذا طليطلة يف املسلمني من جماعة التاريخ ذلك يف كان أنه هنا من ثبت قلنا
يمارسون الوقت ذلك إىل وكانوا سنة. وخمسني بمائتني األسبان أيدي يف طليطلة سقوط

األضحى. عيد يف الكباش ويذبحون دينهم شعائر
الصك: وهذا

مريه شنته العظمى القاعدة قونونقني من الذي غشطني، دون األجل القوننق قاطع
املعمودية، به املسماة سيسليه املتنرصة ومملوكته أسريته شفاعتها، هللا دركنا النور، أم
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بداخل املذكورة سيسليه لتخدم رصوًفا، فونشيًا مثقاًال بأربعون منه، نفسها حرية عىل
لنفسها وتأخذ تقاف وال عليها رقيب دون وبأحوازها، هللا حرسها طليطلة، مدينة
كما املذكورة، الفدية له وتؤدي كثر، أم به قّل وعايد، فايد من عليها هللا يعود ما جميع
تكون ذلك وإذ املذكورة الفدية تتم أن إىل آخر، بعد شهر شهر، كل يف هذا، بعد يذكر
شهر من لها ينقص وما ملتها، أهل النرصانيات حرائر كسائر حرة املذكورة سيسليه
مرض حاىش ذكر، كما الثالث، الشهر يف لها تكمل لم وإن وثالث. ثان شهر يف تكمله
خيانة، أو رسقة يف وجدت أو سوا، قوم وخالطت هربت أو الفدية، عن يمنعها بنّي
ديسمرب الكتاب هذا وتاريخ إلخ. كانت كما لألرس وتعود مدفوًعا، منها يكون ما فتخرس

ملخًصا. ا.ه. وألف. ومائتني وسبعني تسع سنة
ييل: ما ذلك من لحريتهم131 املسلمني رشاء موضوع يف أخرى صكوك ويوجد

قلمنت شنت دير راهبات عىل التي رابونة أو دونة الجليلة األبطيشة قاطعت
عزوز، ومملوكيهن ألسرييهن عزهن، دام أمونيه، ودونه لوقاديه دونه به، والربيورة132
بخدمتهما منهن حريتهما عىل اللوقي، وأحمد العربي، معمر بن برودريقه ويعرف
يخدما أن عىل أوليش، قرية حيز يف برالس، بحومة املذكور للدير املعلوم الغرس جميع
منها عام كل يف الكتاب، هذا تاريخ من متوالية، أعوام خمسة مدة املذكورة األرض
القيام وعليها الزرجون،133 بقضبان املواضع ويطبعا والتثليث، والثني والحفر بالكشف
وصف حسبما والعمارة بالخدمة املذكورين املقاطعني قام وإذا املدة. طول بالزبار134
أو تهربا وإن وعليهم، مالهم يف ملتهما، أهل املسلمني أحرار كسائر أحراًرا يصريان
يتقدم ما يخرسا املوصوف القطيع إكمال عن عجزا أو املذكورة، املدة طي يف أحدهما
عام نوفمرب عرش الصك هذا وتاريخ أوًال. كانا كما لألرس الدير راهبات ويردهما لهما،

ا.ه. للصفر. وألف ومائتني وثمانني خمسة
ولد املناري محمد هم: مسلمني أرسى بحق املذكورة لألبطيشه آخر صك ومثله
أحمد بابن يعرف بزارة، وعمر رنالش، دي ميقائيل لدون كان الذي وأحمد القنان،
مدة بالخدمة وذلك أنفسهم، حرية عىل الغماري الرمنقارة وعىل الصنهاجي، جامع ابن
وإن يقول) أن (إىل أوليش، قرية بحومة املعلوم الكرم جميع يف متوالية أعوام ثمانية
لهم يكون ما يخرسوا رسقة، يف وجدوا أو سوا، قوم خالطوا أو أحدهم، أو أجمع هربوا

وألف. ومائتان وثمانون ست وتاريخه إلخ، لألرس ويرجعون
الصك: هذا ذلك ومثل
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عزتها هللا أدام فرنندس غطار دون األجل الوزير ابنة قلنبة دونة الجليلة قاطعت
بمائتني الجلياقية، الهدى أم أسريتها حرية عىل الغرناطي، أحمد بن الخياط يعيش مع
ليبتني مثقال، كل ديناًرا عرش خمسة رصف ونصف، مثاقيل وثمانية فنشية مثقال
يليق الذي يف بطليطلة ويخدمان زوجته، ويتخذها املذكورة، الهدى بأم املذكور يعيش
كثر، أم قل وعائدهما فائدهما ألنفسهما ويأخذان ثقاف، وال عليهما رقيب دون بهما
يتكمل لم وإن يقول) أن (إىل شهر، كل اثنني مثقالني وذلك املذكورة، الفدية ويؤديان
أو جميًعا هربا أو الخدمة، عن يمنعهما بنّي مرض حاشا الثالث، الشهر بتمام ذلك لها
خمًرا،135 املذكور يعيش رشب أو أمرها، بغري طليطلة بخارج باتا أو سوا، قوًما خالطا
يعيش ويؤدي أوًال، كانت كما لألرس الهدى أم وترجع مدفوًعا، لهما يتقدم ما يخرسان
عىل التقبض قلنبة دونه للجليلة فّوض فقد التأدية عن عجز وإن التنجيم، عىل الفدية
أعيادها ثالثة من عيد كل يف لها يهدي أن وعليه أنصفها، إذا إال ترسحه وال جسمه،
غريها. دون خاصة لنفسها أجرة بدون لها136 يخيط وأن تأخري، وال عذر دون هدية،

وألف. ومائتني وتسعني ثالثة عام ديسمرب الصك هذا وتاريخ
يحيى بن وإبراهيم مثاقيل، بخسمة الفربي عيل بن عىل املذكور يعيش ضمن ثم
األشبييل الحرضمي أحمد بن وقاسم مثاقيل، خمسة الحاج ابنة وزينب مثاقيل، خمسة
البن كانت التي سليمان وابنة مثاقيل، خمسة القزاز نرص بن ولب مثاقيل، خمسة
الحق عبد وابنة مثاقيل، خمسة اللمطي يحيى ابنة وميمونة مثاقيل، خمسة يعيش
وبذة138 من األنصاري أحمد ابنة وفاطمة مثاقيل، خمسة مجريط137 من األنصاري
الربجلوني يعقوب يوسف أبي مقاطع140 مرشانة139 من مفّرج وابن مثاقيل خمسة
خمسة الشنرتيني إسحق مقاطع الخياط غرغل بن أحمد بن ومحمد مثاقيل أربعة
ابن ويوسف مثاقيل، ثالثة قفاجة بن ربي مقاطع الصفار الرحمن عبد ومحمد مثاقيل
البهيل يوسف بن وعيل مثاقيل، ثالثة روي دون بن روبس مقاطع القزاز الغماري حسن
وإبراهيم مثاقيل، أربعة الحكيم أمثليجة مقاطعة محمد ابنة وفاطمة مثاقيل، ثالثة
األشبييل عمر بن وإبراهيم مثاقيل، خمسة السوفر قسيم ربي مقاطع الفران مالك ابن
أبي مقاطع اإلشبييل عيل ين الصباغ وحسني مثقالني، الصباغ بن إسحق أبي مقاطع
لسيدته املذكور يعيش يف عنهم ذكر ما املذكورون فضمن مثقالني. صدوق بن الربيع
يحرضوه ولم فوقه141 القطيع طي يف يعيش يهرب إن أنه رشط عىل وذلك املذكورة،

لها. فيه ضمنوه ما غرم فعليهم لها
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عىل عمر بنت فطيمة ململوكتها قلمنت شنت بدير لراهبة مقاطعة صك وهناك
املتقدم: النحو

يكتبونه ما يف النصارى اصطالحات عىل القارئ به ويطلع النظر، يستجلب ومما
الصك: هذا الوقت ذلك يف بالعربية

الكمندتور142 بني عونه وحسن تعاىل هللا باسم تكيفت صحيحة معاوضة كتاب
حبوسات وعىل لألصبيطال،144 ياقب143 شنت دار كمندتور اآلن هو الذي جيل دون
شنت دير عىل التي سيسيلية دون الجليلة األبطيشة وبني بها األفرايرية145 الرتبة

إلخ. هللا أنماهم قلمنت
املجموعة هذه ففي بالدين، يتعاملون زمان وكل مكان كل يف اليهود كان وملا
الحسن أبي لألمني أمثلة: بعض منها نذكر لهم أكثرها املالية السندات من مئات صور
ويف لبه زوجه وقبل الربقنطي، بطرو دون قبل هللا، أعزه يوسف أبي بن ربي بن زيزه
دينًا لهما وعلمت كانت حيث كلها وأحوالهما أمالكهما جميع وعىل وذمتهما، مالهما

إلخ. فنشيًا ذهبًا ونصف مثاقيل سبعة واجبًا، وحًقا الزًما
غرسيه دون قبل اإلرسائييل، مرال عمران أبي بن فرج رسور ألبي آخر: ومثال
مريه بعل وهو مريه شنته قاعدة من كان الذي غرسيه دون القننق146 شربين غليالم
من إلنصافه فونشية وثمان مثقاًال عرش اثنى الزًما دينًا األفرنج ربض من لنربت147
ديمنقه الدون ذلك يف عنه غارم ضامن وداخل الكتاب، هذا تاريخ اثنني شهرين ذلك
فيكون ذلك يف قلمية كانت وإن االفرنج، ربض من انطلني، دون بن البلطري انطلني
للصفر. ومائتني وخمسني تسع سنة مارس شهر من يوم تاسع يف مالهما، عىل عليهما

الشهود. وتحته ا.ه.
اإلرسائييل نحميش بن عمر أبي بن سليمان أبي الشيخ بن عمر ألبي آخر: ومثال
الوزير بنت طريشه148 دونة الجليلة زوجه وقبل يوانش، بيطروه دون الوزير قبل
دينه لينصفاه فونشيًا مثقاًال خمسون واجب هللا، أعزهما بونش جوان دون القايض
قوط له يغرما ذلك إذ انصافه عن عجزوا وإن لتاريخه، اآلتي ميقائيل شنت فصح يوم
خمسة قوط له يغرما يميز منه طلبا وإن املذكور، األمد بعد يجوز يوم كل رباعي
ستة عام ابريل وعرشين رابع يف عليهما فرسه وبعد الكتاب هذا وبظهور مثاقيل،

الشهود. ثم ا.ه. للصفر. وألف ومائتني ثمانني
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ومنها رهون ومنها وصايا، منها متعددة، أنواع من صكوك املجموعة هذه ويف
صك منها لنذكر ذلك. أشبه وما مزارعات، ومنها رشكات، صكوك ومنها مصالحات،

هذا: وهو املثال، سبيل عىل مزارعة
يف فرنندس ليوان مارتني شنت كنيسة من املستعربي ديمنقه ماير القس أنزل
غرس الرشق يف حدها هللا، حرسها طليطلة عمل حمارة، جبل بحومة له املعلومة األرض
ويف املذكور، حمارة جبل رأس القبلة ويف بيضا، أرض الغرب ويف مرتينس، بيطرو
يأتي برشط وذلك باملناصفة، املذكور القس أرض يف الجزار، غنصالبه غرس الجوف
والثنا والحفر بالزبر ويعتمر الزرجون، بقضيب املذكور يوان ليغرتسها هذا، بعد ذكره
الغرس ينقسم املذكور األعوام … الكتاب هذا تاريخ أولها أعوام، خمسة مدة عام، كل يف
الجانبني، أحد يف الخيار يأخذه الواحد الثلث األرض صاحب يأخذ أثالث، ثالثة عىل
وتسعني سبعة من مارس شهر أول يف واعتماره اغرتاسه عن متصلني الثلثني واملغرتس

ا.ه. الصفر. تاريخ من وألف ومائة
وكذا كذا رشط عىل الفالنية األرض يف لفالن فالن «أنزل» بقولهم االصطالح وهذا

الصكوك. هذه يف مستفيض
كأنهم بهم والتعامل األسارى اسرتهان يتضمن ما صك الصكوك هذه غريب ومن
القرمادي فرنندو دون بن القرمادي فرنندس مرتني دون أشهد األموال: جملة من
يامني بن الحسن أبي من اآلن قبض أنه الكتاب هذا آخر شاهًدا نفسه عىل هللا وفقهما
لدونه اسرتهنهم الذين أسارى الثالثة هللا أعزه اإلرسائييل الربجلوني إسحاق أبي بن
لدون كان الذي سليمان األسارى وهم ِقبَلها، له املرتتب َدينه عن فيدلقه زوج أورابونه
قيمتهم الذين الصغري، الغازي ويوسف الكوسيج،149 اللويش هللا وعبد خريبش، ميقاييل
وعىل ملكه، ويف املذكورين. األسارى عنده وصارت طيبًا، رصًفا فونشيًا، مثقاًال خمسون
ويدوم بهم. يطالبه ما متى املذكور، يامن بن الحسن ألبي يرصفهم أن وربط رشط
بهم يطالبه عندما له إحضارهم عن عجز وإن األحوال، من حال كل عىل منه أخذهم
ومائتني وسبعني ثمانية عام أكتوبر عرش سادس مثقاًال. الخمسني قيمتهم له فليغرم

ا.ه. الشهود. ثم للصفر. وألف
يأتي: ما املسلمني بأسارى املتعلقة الصكوك ومن

شنت دير راهبات عىل التي فرنندس لوقاديه دونه الجليلة لألبداشة150 ضمن
يوسف من األسمر الرحوي يوسف بن أحمد أسريها وجه كرامتها هللا أدام قلمنت،
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املضمون أحمد والدة يوسف زوجة محمد ابنة ومريم املذكور أحمد املضمون والد
أحمد يميش أن رشط عىل وإحضار، وجه ضمان الشقيق، املعروف محمد بن ويوسف
طي يف هرب فإن أعوام. أربعة لتمام اآلن من الثقاف من مّرسًحا املذكور املضمون
الضّمان فعىل هروبه، من الحلول عىل املذكورة لسيدته يحرضوه ولم املذكورة األعوام
وعىل ديناًرا، عرش خمسة منها مثقال كل رصف فنشية، مثقال مئة غرم املذكورين
األعوام األربعة طول شهر كل يف املذكورة األبطيشة لسيدته يعطي أن املذكور املضمون
تسويف وال مطل دون أعوام، األربعة تمام إىل آخر بعد شهًرا واحًدا، مثقاًال املذكورة
الضّمان فعىل املذكورة املشاهرة آداء عن املذكور املضمون يعجز الذي الشهر ويف بوجه،
عجزوا وإن املذكورة، املشاهرة لها يغّرموا أو املذكورة لسيدته إحضاره املذكورين
وللمستظهر له فوضوا فقد املذكورة، املشاهرة عن أو املذكورة مثقال املائة غرم عن
من أنصفوها إذا إال منه ترسحهم وال ثقافتها، يف وتثقفهم عليهم التقبض الرسم بهذا
من بوجه حاكم أمر دون املذكورة، املشاهرة من عليهم الجائز من املذكورين الضّمان
للصفر. وألف ومائتني وتسعني ثمان سنة ديسمرب شهر من األوسط العرش يف الوجوه.

األنصاري. محمد بن يحيى بن وعيل محمد، بن الرحمن عبد بن محمد والشهود:
سليمان بن األسمر داود زوج السكوني، أحمد ابنة عائشة به تضمن صك ومثله
زوجها وذلك رسباتس151 بيطروس الفونش دون بن الفونش غنصالبه دون أسري
يف ويترصف داود األسري يميش أن رشط عىل وإحضار، وجه ضمان داود، املذكور
فقد زوجته تحرضه ولم هرب فإن والبادية، بالحارضة يأمره حينما سيده، أشغال
الصك هذا وتاريخ حاكم. أمر بدون ثقافه يف وتثقيفها عليها، التقبض له فوضت
للصفر، وألف وثالثمائة وعرشين خمسة عام من يونيو شهر من والعرشون الخامس

محمد. بن الرحمن عبد بن ومحمد األنصاري أحمد بن محمد بن أحمد وشهوده
الحداد سعيد بنت عايشة ووالدتها األوريويل،152 سعيد بنت نزهة ضمان ومثله
مر الذي غنصالبه دون سيده نحو عيل، بن الحداد أحمد زوجها وجه لورقة.153 من
مثقال خمسمائة وعايشة نزهة فتغّرم املضمون هرب وإن وإحضار. وجه ضمان ذكره،
وألف، وثالثمائة وثالثني خمسة عام يونيو عرش حادي الصك هذا وتاريخ البيض. من
بن عيل بن قاسم بن وعيل األنصاري هللا عبد بن حسن بن أحمد بن عيل وشهوده:

األنصاري.154 الصيقل
ومثله:
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املعروفة عائشة وبنت الغزيل156 املعروف الفخار لب بنت شميس155 اعرتفت
املعروف محمد بن الرحوي شعيب زوجها وجه تضمنت أنها صادًقا اعرتاًفا الروبية
ضمان غومس157 غتار دون األكرم األعز املطران نحو السمار غالب وحفيد باملطريش
شهر من والعرشون الخامس الصك هذا وتاريخ تقدم، الذي النمط عىل وإحضار وجه
ويوسف محمد، بن عيل بن أحمد وشهوده: وألف، وثالثمائة وخمسني ثالثة عام ابريل

إبراهيم. بن أحمد بن وإبراهيم األنصاري يوسف بن قاسم ابن
بالنظر: يجدر وقف صك وهنا

يف هللا، حرسها بطليطلة النور أم مرية شنت كنيسة من مرتني الدياقن وقف
تقدم عن هللا، وفقه عمران، القائد الوزير يدي بني بالدوام، هللا أنماه القضاء مجلس
وتسديده توفيقه هللا أدام حاتم، ابن حاتم الحسن أبي األعىل، القايض الجليل الوزير
لشانجة أمر املذكورة، الحرضة حكمه أيام يف رودمريوس يوان الشنيور أن وذكر
خدمة يف وفاته، مدة إىل فيها، وسكن وحازها املذكورة، القاعدة بحومة بدار قرلون
الشنيور من بكتاب ليستظهر املذكور الدياقن إىل فأعذر بذلك، بعقد واستظهر السلطان
الحسن أبي األعىل القايض الجليلني الوزيرين إىل فرغب العقد، يف مقنع ال إذ املذكور،
منهما بخطاب عليه ليتفضال هللا، أعزهما حارث.158 بن زيد املدينة وصاحب حاتم،
ذلك بعد ثم بذلك، له فأدنى املذكور. الشنيور إىل هللا، أبقاهم القونشيل159 ومن
بالييس وبرمنده ناغروه161 وبيطره الناظر، مرتني160 هللا وقفه من عند الدياقن أحرض
مجلس يف عنده وشهدوا مايض بن هللا وبعد رزق، بن وخلف بالييس،162 وبيطره
رودمريوس يوان الشنيور أشهدهم أنهم غرسيس، مرتني الحاكم من وبمحرض نظره،
والوزير حاتم، الحسن أبي األعىل القايض الجليل الوزير إىل لطيني163 خطاب وبأيديهم
أنا يل قلت اللتني الدارين، يف هللا أعزهما حارث، بن زيد أبي املدينة صاحب الجليل
وأمضياه، ذلك هللا، وفقهما عندهما، فثبت مليقاييل، واألخرى لشانجة، الواحدة أعطيت
ومائة وخمسني ثالث سنة مايو شهر الصك هذا وتاريخ الدار. يف املذكور الدياقن وأنزال
لطليطلة األسبانيول أخذ بعد أي التاريخ ذلك يف أنه يعلم ومنه الصفر. لتاريخ وألف
وكان املستعربني، أو العرب من قضاة فيها يوجد كان سنة وسبعني مائة من بنحو

منهم. أيًضا املدينة صاحب
األذفونش اإلمرباطور بصدقات يتعلق حكم نظرنا اسرتعت التي الصكوك ومن

فيه: جاء السادس
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الشورى أهل من هذا، أسفل اسمه ينزل من مع املذكور القايض الوزير وقف فلما
ما وعلم احتجاجها من ذكرهم، تقدم ما جميع عىل جميعهم، عز هللا أدام اسمه مع
أن عزمهم دام لهم ظهر بيده ما وأصول فوائد من منهما، واحد كل به استظهر
املذكور الدير عىل املذكورة القرية يف له كان بما تصدق روحه هللا قدس اإلمرباطور
لم هللا حرسها طليطلة مدينة قرى أغلب أن صحيًحا علًما يعلم وملا يقول) أن (إىل
الرشيف سلفه من تقدمه من بعطية أو … بعطية إال لها اآلن املالكني ألربابها ترص
غريها محمل املذكورة القرية يحملوا أن عزهم، دام جميعهم عنهم هللا ريض الكريم
للدير السنة من منهم حكًما فأوجبوا عنهم هللا ريض عندهم، من املعطاة القرى من
استدعاء وكل املذكور، املؤرخ العزيز السك مقتىض عىل وملًكا ماًال له لتكون املذكور
لوجوه أسقطوها وأكرمهم هللا رحمه هارون بن امللك عبد ورثة عن املتكلم به استظهر
الحكام أسماء منه النسخة هذه انتسخت الذي األصل ويف يقول: اآلخر ويف ا.ه. كثرية.
عجمي: بخط جميعهم. هللا أعز وأمضوه املذكور الحكم حرضوا الذين الشورى أهل
اغوديمنقش عجمي: وبخط أسبانية165 برماط طوالطانة أرسبيسبو اغوغتصالبه164
كونفورم.166 طولطانش برشرت اغوجرنانش عجمي: وبخط مجريط. قنش ارجيديا
ابن عيل بن سلمون عربي: وبخط كونفورم. القائد ديس اغوبطروش أعجمي: وبخط
وبخط رشبند بن غض بن سليمان بن وخالد وعيد. بن عيل بن شلمون بن وخري وعيد.
منصور ابن االرجقش ويوثاب هللا، خريها لبلة167 لكورة األسقف انافلحتش عربي:
القالس. ابن غالب بن عمر بن وباطره امللك. عبد بن القس ويوشتبش ذلك. حرض

بليانس. بن اشتابن
للصفر. وألف ومائتني وعرشين أربعة عام ابريل شهر يف وذلك النسخة انتهت

العزيز عبد بن حسن بن ومرتني العزيز، عبد بن ويوسف الرحمن، عبد بن عمر
إلخ.

أخذت العربية يف ملكتهم أن ويظهر النسق هذا عىل األحكام من جم ويوجد
مثًال: واللحن الخطأ من مألى كثرية وأحكاًما صكوًكا فتجد األيام بمرور تضعف

املسلمني إمام من هللا حرسها طليطلة الحارضة قرى من الخازن دار قرية كانت
املدرجني168 من املذكورة القرية أهل اتفاق فوقع واقفة، ومرشعها الناعورة معطلة
بيضا أرض حبسان بها وكان لها، عهد ما وتجديد منها، وهي ما وإقامة ليعمروها،
عرض بها مرتني وشنت املذكورة، الحارضة عن الخارجة لوقادية شنت للكنييس
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الناعورة إقامة يف عرضهم املذكورتني، بالكنيستني الخدام عىل والاليقون املدرجون
الكنيستني، رسوم ومن أنفسهم، من اليد ذات بقلة عندهم فادعوا منها، وهي ما وتجديد
كفيل برننده، دمنه الفاضل املطران عىل ثانية ذلك إعراض بالذكر املتقدمون فرأى
الديارات، من والنظر الحسبان، تفويض إليه ملا وتسديده توفيقه هللا أدام املقدسة البيعة
حماتها هللا أدام طليطلة بالحارضة النور أم مرية، شنت بالقاعدة اإلمامة رأس وأنه
يعطي أن أمره العايل وأمر ذلك، يف النظر أئمة من قعدودته169 حرض ومن إليه فظهر

إلخ. مدة إىل املساقاة باسم يعتمرهما ملن الحبسني هذين
صلح: كتاب وهذا

جربان بنت هند بني ما إليه، االقتصار وجرى عليه، االصطالح وقع كتاب هذا
بعد ذكره يأتي ما عىل ومريه، وأولياليه غرسيه هللا رحمه تمام مابر الوزير أخيها وبني
له املخلف أبيه جنان يف حصته جميع املذكورة عمته لهند غرسيه يعطي أن وذلك هذا،
مرج وبحومة طليطلة بربض الحنيش، بجنة املسلمني بعهد املعروف املذكورين وألخته

إلخ. القايض
ييل: كالذي أنكحة عقود عليها اطلعنا التي الوثائق ومن

نفسه عىل واإلشهاد بعقده أمر وارتباط، نكاح وعقد واختطاب، إيجاب كتاب
العربانني171 وبدل الخاتمني، مراهقة170 حني بيطريس ديمنقه دون فيه ما بجميع
عن مرسيه ِد رودريقه لدون زوًجا كانت التي لوقادية دونه وبني بينه تقديسهما بعد
يوشته دونه لتكون نطقها، والية وتحت حجرها، يف التي البكر يوشته دونه بنتهما
كالذي مرضية، وصاحبة سنية، زوًجا املذكور بطريس ديمنقه دون لهذا املذكورة
ديمنه دون هذا أن وعىل الحوارية، الديانة عليه وتحط املنتوليقية، الرشيعة توجبه
جميع عرش لها مهًرا هللا بيمن بها األزدواج عن املذكور لخطيبته أوجب املذكور بيطرس
هدية بها االبتناء عند أيًضا ينقدها أن وعىل علم، وأين كان، حيث وعقاًرا، أثاثًا ماله
جميعه يف تفعل وجورب، وخف، وقناع، ورداء، وفنك،173 خلدي،172 وذلك لها. موهوبة
الخطيبان يكتسباه ما وجميع ماله، يف املال ذي كفعل وافقها ما ذلك عند هللا بحول
هللا، شاء إن واالعتدال باملناصفة سوية بينهما يكون فإنه ازدواجهما وقت من املذكوران
املذكورة، لخطيبته بها واإلنفاذ الذكر، املتقدمة الهدية إحضار املذكور الخطيب والتزم
كله ذلك إكمال أيًضا املذكوران املتماهران والتزم وتوفيقه، هللا بيمن بها االبتناء عند
عليه، االتفاق وقع ملا عربانًا ثابتة خاتم الخطيبني من واحد كل قبض أن بعد هللا بحول
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إليه ارتبط ما بقدر منهما املعرفة بعد هذا، فوق ذكر مما هللا، بتأييد إليه، واالرتباط
أعلمت أن بعد عندهم، الجياز ازدواجهم يف النصارى سنة عىل املذكورين، املتماهرين
وذلك نفسها، عىل به أيًضا وأشهدته به، ورضيت كله، بذلك املذكورة يوشتة الدونه
للصفر، وألف ومائتني وعرشين ثالثة سنة مارس شهر من والعرشين الرابع اليوم يف

املذكور. الشهر من والعرشين الخامس اليوم األشهاد ووقع
وصية صك طليطلة يف العربية الثقافة رسوخ عىل منها يستدل التي الوثائق ومن

فيه: يقول سهيل بن العزيز عبد ماير174 للقس
أمر منه تويف الذي املرض هللا رحمه سهيل بن العزيز عبد ماير القس مرض ملا
شنت من قرشتبول وماير القس النايه175 أيدي عىل متضمنها وإنفاذ وصيته بكتب

كذا: الوصية ونسخة الكريم عبد بن ويحيى مرتني،
الرحيم الرحمن هللا بسم

والجواز الصحة بحال وهو سهيل، بن العزيز عبد ماير القس به أوىص ما هذا
وثيقة هو الذي وبالشنبلة176 واحد، إله القدس والروح واالبن باألب مؤمن والطواعية،
حدث إن فأويص املقدسون، واآلباء الحواريون، به أمر وربما األربعة، وباألناجيل اإليمان
عند الذي الغرس جبل له، والخادمة معه، الساكنة للوقادية يعطي أن املوت حدث به
أن (إىل كذا دويرة عن مرابطية مثاقيل وسبعة الزرع، وثلث الخازن، بدار الطريق،
وما ه، مسَّ أربعني عن أصحابه من ثالثة أو لقسيسني روحه عن يعطى يبقى وما يقول):
األوصياء أيدي يف باقيًا يكون الفندري وكرم للكنائس، لبان وعن للمساكني، يعطى بقي
يكون والغري ربًعا خمسني منه يكون فاض وما يخدم. بما منه يخرج فيه قام وما
هذه وجعل للمساكني. والثالث لألرسى، الثاني والثلث وحطب، ولبان زيت يف الثلث منه
ليكملوا النايه. والقس قرشتوبل، دون والقس قرمانه، يحيى إىل بها والعمل الوصية
يف وكتب الكرم. خدمة عن مقامه يقوم من يرتك منهم مات ومن وصفه. ما حسب ذلك
األوصياء فأنفذ وألف. ومئة وستني ثالثة عام من ديسمرب شهر من الثامن الثالثة يوم
يفرس الخازن.وقد بدار له املعلوم الكرم يف به أمر وما الوصية، هذه يف به أمر ما جميع
يكن لم جيدة، عمارة واعتمروه أعوام، ثالثة مدة األوصياء بأيدي الكرم بقي فلما فيها.
واعتقده هللا رحمه املويص ظنه كان ما حسب واملساكني، واألرسى للرشائع فائد فيه
فائدته، قلة هللا، وفقه لنبطار177 بن اإلصبغ أبي القايض الوزير عند صح فلما فيه،
فيه، معه األخذ وجب من مع ذلك يف أخذ فيه، فاعتقده املويص ظنه ما غري عىل وأنه
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القايض الوزير فرأى والقشتيليني، واملستعربني املدرجني من طليطلة مدينة كبار من
هللا أدخلنا طليطلة، بحرضة مرية، شنته قاعدة عىل املذكور الكرم أحباس معهم املذكور
جميعهم رغبة بعد مؤنها وكثرة إليها، العائد الفائد قلة من إليهم ظهر ملا شفاعتها، يف
املذكور، الكرم أحباس وصح الرغبة، فاسعفوا ذلك، يف عليهم والتحامل األوصياء، إىل
العزيز عبد ماير القس اسم يكون أن القاعدة، أهل عىل رشط عن املذكورة القاعدة عىل
رتبهم حسب املذكورة بالقاعدة املتوفني القونقني أسماء جملة يف هللا رحمه منصور بن
وستني سبع سنة من يوليوه شهر القايض حكم مع الوصية هذه وتاريخ إلخ، وسريهم
هو من ومنهم بالعربي شهادته وضع هو من منهم الشهود ذلك وبعد وألف. ومئة

باألسباني. شهادته واضع
ثانية: وصية وهذه

دومنقه القايض الوزير فيه الذكر يأتي ما حسب بتنفيذه، وعهد به أوىص ما هذا
والروح واالبن باألب مؤمن وذهنه عقله يف وثابت جسمه يف عليل وهو هللا أعزه انطولني،
خشية املختارون، األنبياء ووصفه الحواريون، به برش بما ومعتقد واحد، هللا القدس
به أمر ما فأول عنه، هللا خلق ألحد محيص وال منه، بد ال الذي الفوت، وحلول املوت،
ومدة دفنه، حني أقباره عىل يزين أن تعاىل، هللا توفاه إن عينه بعد يمتثل أن هللا شفاه
أساقفة من بهم حف بمن أندابهم بعد الكنائس أهل من البلد أئمة بجميع أيام الثالثة
إن والثواب األجر وله فيندب، حاًرضا املطران كان وإن رتبهم، حسب عىل ومدرجني،
فليستمر أيام الثالثة وبعد املذكورة، أيام الثالثة مدة حرض من مع ويزين يحرض
وأمر أيام. تسعة تمام إىل بالتزيني املدينة داخل التي لوقاضية، شنته كنيسة مدرجني
املرشاني يوانس دومنه ولألسقف مثاقيل، خمسة هللا أكرمه األجل للمطران يعطى أن
اإليصاء أراد ما جميع عدد أن وبعد إلخ، فينا مثقال فلقيس دومنه ولألسقف مثقال
ما جميع يخرج بأن ذكر وناطق، صامت ومال وطعام ولباس عقار من بالتدقيق به
الصغري الكاس ومن مانتاتي ومن وخنازير، ورماكة ودوابه، وبقره غنمه ثمن من ذكر
الصغرية، الكاس ومن مانتاتي ومن وخنازيره،، ورماكه ليوان يعطى أن وأمر الفضة،
مريه دونه ألخته يكون كله هذا بعد يبقى وما الكاب، مستعرب ليوان يعطى أن وأمر

وبنتيها.
املصطلح الديباجة ذكر بعد يوانش، بنت لوقادية دونه للمسماة أخرى وصية ويف
والقسوس الكنائس عىل توزيعه أرادت ما جميع وذكر الوصايا، أول يف عليها
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نرصانية تَُرد النصف فيه لها التي عائشة األمرية تكون أن وأمرت تقول: والصواحبات
والتصفية اشرتيت، بما ثمنها من نصفيته عن غرشيه دون وتنصف شاءت هي إن
تصري وعليهم، لهم فيما النصارى أحرار من حرة وتكون مالها، من مثاقيل خمسة

غري. ال واحد عام غرسيه لدون تخدم أن بعد وتهوى، تشاء حيث
للكنائس اإليصاء بعد اندراش بنت قرشتينة دونه من أخرى وصية يف وقرأت

ييل: ما القرابة ولذوي ولألصحاب وللقسيسني
حرة تكون أن القزاز، هللا عبد زوج مريم أسريتها يف املذكورة املوصية وعهدت
املوصية كانت فنشيًا، ذهبًا مثاقيل عرشة عن وعليهم، لهم ما يف املسلمني أحرار من
عن انقطع ولذلك املذكور. زوجها القزاز هللا عبد من باعرتافها قبضتها قد املذكورة

إلخ. تشاء حيث تنهض نفسها، املذكورة مريم فتملك الرق، حبل املذكورة مريم
الحالة كانت فقد النصارى، أرسى لفكاك املال من يشء يذكر الوصايا هذه أكثر ويف
املسلمني، من النساء سيما وال واإلحسان، الخري فأصحاب املسلمني، عند كما عندهم
أهل وكذلك النصارى بالد يف املسلمني أرسى لفكاك أموالهم من بجانب يوصون كانوا
أرسى لفكاك أموالهم من بشطر يوصون كانوا النساء، سيما وال النصارى، من الخري
دون بن شلبطورس رودريقة دون للمسمى وصية يف قرأت املسلمني. بالد يف النصارى

ييل: ما ميقاليس يوان دون الوزير بن شلبطور
بما إليه احتاج ما جميع يف ودفنه، قربه، زيارة وأيام كفنه، يف عليه يزين أن أمر
بالقاعدة املذكور، شلبطور دون والده قرب يف دفنه ويكون بمثله، ويليق ذلك يف يقوم
عرشين صلواتهم، يف يذكروه أن وعن بها، دفنه عن بها للقانونقني وأمر مريه، شنته
مثقال، مئة الحرضة كنانيس أئمة عىل مفرقة روحه عن ميشات178 عن وأمر مثقاًال،
عن وأمر مثقال، خمسمائة املسلمني أرس يف العمال النصارى أسارى فك عن وأمر
يوم كل ميشة يقدس أن رشط عىل مثقال، ثالثمائة مريه شنته بالقاعدة قبالنية179
كل انفشاريوه180 ويضع املذكورة، القاعدة هياكل من هيكل يف الدهر، لدى روحه، عىل
يعني القبالنية، لهم يصح وبذلك العوائد كما املذكورة، القاعدة قانونقني روحه عن عام
شنت كنيسة من شانجة، دون القس ومعّرفه ملعلمه وأمر املذكورة، مثقال الثالثمائة
الوصية آخر ويف روحه. عن ميشات عام مدى يقدس أن عىل مثقاالت، عرشة يوانس،

يقول: كلها الخريات ذكر بعد
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وحسن بديانتها منه ثقة املذكورة، سنى دونه والدته، يدي عىل أمره عن فيه وقيد
سماواته يف خافية عليه يخفى ال هللا أن يعلم من فعل كله ذلك يف تفعل أنها أمانتها،

للصفر. ومائتني وأربعني تسع سنة يونوه شهر والتاريخ وأرضه،
أن به أمر ما فأول يقول: القايض الوزير ابن فرنندس ملنده للدون وصية ويف
من أيًضا ويخرج ميشه الفني روحه عن ويحل واحًدا، مثقاًال جوان القس ملعلمه يعطي

مثقاًال. بعرشين بلغ ما بالغ أسري اإلسالم بالد
ومائتني وسبعني اثنني سنة أوكتوبر شهر تاريخها خل غنصالبه للدون وصية ويف
وجلده، دقه وعقاًرا أثاثًا ومتحركه، أصله كله، له ما يعلم أن هللا توفاه متى وأمر وألف.
أن إىل روحه، عن وتبذل فونشية، مثقال خمسمائة عن منه يخرج ومتخلخله، جامده

إلخ. مثقاًال ستني اإلسالم بالد من أسارى استفكاك يف ويعطي يقول:
اشتا جوان دون وصهر رمان، شنت جماعة من شانجه بطره للدون وصية ويف
ماية رباح قلعة افرايرين لرتبة وأمر عدة: وصايا جملة من يقول البقال، دي ابن
ويزينوا فيلج، بشنته بطليطلة هنا منها االفريرين يدفنوه أن رشط عىل فونشية مثقال
اإلسالم بالد يف أسريين نصارى زوج يفك بأن وأمر منهم، افرايري كان لو كما عليه

ذلك. يف يقوم بما
الدون للمسمى وصية املجموعة هذه يف عليها اطلعنا التي الوصايا أطول ومن
تويف متى بانه أمر فرون، بن ميقال دون بن متاوش دون بن متاوش الفونش181
يف عليه منه يزين وأن هللا، سبيل يف روحه عن ويبذل وكثريه، قليله كله، ماله يعلم
ويوقد للرشاء، يوجد ما أرخص الصوف من كفنه ويكون ملثله، يليق بما وكفنه دفنه
توقد صغار. أخرى قناديل وزوج فقط، واحد ربع زيتهما يكو قناديل، زوج عليه
لتمام عليه ويزين جده، بقرب لوقادية، شنتة بكنيسة يكون ودفنه جثمانه، يكون حيث
ويقدس املذكورة، القناديل مثل لذلك القناديل وتكون العام، ولتمام يوًما، الخمسني
يوم كل يف املساكني عىل ويفرق يوم، السابع إىل دفنه يوم من يوم كل يف مشيتني عليه
بمائتني ملًكا هذا بعد املذكورين أوصياؤه يبتاعوا أن وأمر مثقال أيام السبعة طوال
من ويعمل حياتها طول ميوري دونه زوجه وتحبسها مثقاًال، وثمانون بمائة ديار أو
وتعمل لألبد، يوم كل يف واحدة ميشه تقديس املذكور املويص روح عن قبالنية فائدتها
وارثيه، عىل تركته توزيع يف أخذ ثم عام، كل املويصيف روح عن واحد نفرشاريه182 منه
أن لوارثيه أمالًكا وحبس والرهابني، الكنائس وعىل عليهم، يتصدق أن أراد من وعىل
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دونه لزوجته ثروته من كبريًا شطًرا وجعل بالبيع، حق لهم يكون أن بدون يستغلوها،
مسلماتها من الباقيتني واملسلمتني قال: ثم له كن الالتي الست اإلماء وأيًضا ميوري،
املذكورات إماء والستة ميوري، لدونه هللا خلق أحد يعرتض وال الوصية، إلنصاف تبقى
الجعفرين، بن والجعفر املسلم نبون أن املذكور املويص وميز الوصية: هذه يف قال بوجه
دونه لزوجه أنهم وبكر، روبيوه دومنقه املسمى واألعرج واألسمر األحول وإبراهيم
ابتاعته الساق، أحمدوج خاصتها يف أيًضا ولها أبويها عن باتراث لها صاروا ميوري
الذي الحظ ميوري، دونه ولزوجه للمويص هما وعيل وقاسم بها املختص مالها من
الباقي وقّطوش مريم وقطيع الوصية، هذه إنصاف يف ثمنه ويبدل يباع للمويص فيهما
عىل القارئ اطالع ألجل ذلك نقلنا ا.ه. خاصتها. يف لها ويكون ميوري، لدونه هو منه
ستة عام مايو سادس الوصية هذه وتاريخ املسلمني، ألرسى األسبانيول معاملة كيفية

للصفر. وثالثمائة
بربض ساكنه البطلري غنصالبه الدون زوج متاية183 للدونة وصية عىل اطلعنا ثم
أوصت ما هذا وحده. الحمد وله الرحيم الرحمن هللا بسم نصها: طليطلة من األفرنج
وألف وثالثمائة عرشين عام ديسمرب سادس الوصية هذه وتاريخ إلخ متايه دونه به

فيه: يقول صك ١١٩١ تاريخ ويف للصفر.
عبد بنت هند لزوجه القس، غليان دون من األنصاري، محمد بن يحيى اشرتى
طليطلة، بمدينة شنتوروم، امنيوم كنيسة بقرب التي الحجرة جميع محمد، ابن الرحمن
طريق الغرب ويف إياس، ديمنقه لورثة قرال الرشق يف الحجرة هذه حد هللا، حرسها
ويف املسلم، الشقية ولد دار الجوف ويف بابها، يرشع وإليه املذكورة، الحجرة خرج فيه
البيايس الطيب الذهب من مثاقيل عرشة مبلغه بثمن إياس، ديمنقه لورثة قرال القبلة

إلخ.
بالعربية سطًرا منها تجد باليهود، خاصة ووثائق صكوك املجموعة آخر ويف
من عليه يستدل عظيم شأن لهم كان طليطلة يهود أن جرم وال بالعربية، آخر وسطًرا
بأموال النصارى نبالء عىل لهم تحىص ال سندات ومنها بهم، املتعلقة الوثائق كثرة
ومن كبريًا، عددهم وكان ونواحيها، الحارضة تلك يف املرابني هم كانوا وفقد وافرة.
من يعد الذي وهو طليطلة، مدينة يف بنفيس أنا شاهدته الذي اليهود184 كنيس شاهد
مكانة علم ويشاهده، إال طليطلة إىل سائح يذهب وال العربية، الصنعة نفائس أنفس
علمية مكانة بجانبهما أيًضا لهم وكانت الحارضة،185 تلك يف واملعنوية املادية اليهود
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إىل العربية الكتب برتجمة القائمني أكثر هم وكانوا واألدباء، العلماء منهم نبغ إذ أدبية،
القرون يف أوروبا يف العرب علوم انترشت بواسطتهم أنه بحيث واألسبانية، الالتينية
بواسطة عرفتها وإنما رأًسا، يونان علوم تعرف لم أوروبا أن قيل ولذلك الوسطى.

العرب.
والغرب، الرشق بني التعارف واسطة كانت طليطلة إن قالوا الذين يخطئ فلم
صاحب P.Jousset جوسه املسيو وقال فيها. تالقيا قد واملسيحي اإلسالمي العاملني وإن

املصورة: والربتغال أسبانية جغرافية
متحًفا املدينة هذه من جعلت قد طليطلة، يف ثبتت التي البرشية الرسوبات إن
جمًعا النادرة، اآلثار فيها أصحابها يجمع التي املعتادة، كاملتاحف متحًفا ال حقيقيًا،
تبلغ أعرص أوجدته حقيقي متحف ولكنه عليها، ويطلعوا الناس يأتي حتى مصطنًعا
طليطلة يزر ولم أسبانية زار ومن طليطلة يف أثًرا ترك منها وكل قرنًا، عرشين
من يشء فيها ليس بارزة، ثابتة أصيلة مدينة فهي أسبانية. يعرف لم كأنه فيعود
وهي واملتفنن. اآلثاري يهم جليل فيها ما كل بل األنفس، ملته الذي املألوف املعتاد
عىل واحد قوس ذات قنطرة ومدخلها أسبانية. إىل السائح سياحة تستحق وحدها
فرممه الجرس، فهدم طغى، النهر أن عليه مكتوب برج القنطرة هذه وعىل تاجه. نهر
املطران أسبانية بريماط تجديده أكمل ثم .١٢٥٢ سنة بالحكيم امللقب األذفونش،

.١٣٨٠ سنة Tenorio تينوريو
«سالزار نقل وقد قبلهم. من كان أنه يظن بل العرب، زمان من الجرس هذا وكان
يف الحجر عىل ميزورة كانت التي العربية الكتابة Salazar de Mendoza مندوسه» دو
ونقل محمد186 ورسوله باهلل آمن من جميع عىل والسالم والصالة أكرب هللا الجرس: هذا

هذه: هي الجرس باطن يف مدفونة أخرى كتابة de Mora دوموراه الكونت

بطليطلة املجاشعي سويد محمد العظيم طليطلة ملك بأمر الجرس هذا بنى
للهجرة.187 ٢٠٤ سنة وانتهى هللا حرسها

تاجه، نهر عىل مطلة وهي القوطيني، ملك قاعدة وطليطلة الطيب: نفح يف وجاء
تكنفه واحدة: قوس عىل وكانت وصفها، عن الواصفون يعجز التي القنطرة كانت وعليه
وخربت باًعا، ثمانون وعرضها باع، ثالثمائة القنطرة وطول جانب، كل من فرجتان

هدمها.» يف واحتال فغزاهم، أهلها، عليه عىص ملا محمد، األمري أيام
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تكون أن يمكن فال وصفها عن الواصفون يعجز التي القنطرة هذه أما قلنا:
ذاتها. يف جليلة كانت وإن ذكروها، التي العظمة بهذه ليست هذه ألن الحالية، القنطرة
مكانها، يف العربية القنطرة كانت وقد صغرية. أخرى مع واحدة، كبرية قوس ذات وهذه
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تنوريو أن ثم بالحكيم188 امللقب األذفنش فرممها بها، ذهب طغا عندما الوادي ولكن
مر. كما البناء تجديد أكمل أسبانية، برماط األعظم األسقف

«سان189 للقديس وتمثال ،١٤٨٤ سنة من مبني برج القنطرة هذه وعىل
بقايا تاجه نهر من اليرسى الضفة وعىل الثاني. فيليب زمن من وكتابة إيلدفونس»
األسبانيول. من املستعربة والفئة العرب يقول كما رشبند، أو «رسفنده» سان حصن
أيامه يف الذي طليطلة، فاتح السادس، األذفونش الجبل ذلك عىل بناه كان حصن وهو
الحديدة السكة محطة إىل طليطلة جرس ومن األندلس. يف اإلسالم دولة انهيار بدأ
يوجد املحطة من الرشقي الشمال وإىل بديع، منظر عىل السائح منها يرشف مسافة

«غاليانه».190 قرص اليوم له يقال قديم عربي حصن بقايا
تحتاج ال إنها يقول طليطلة رأى ومن باملنعة موصوفة فهي طليطلة أسوار فأما
املعنى هذا يف فهي ونجد، غور من فيها ما ولكثرة الطبيعي، موقعها ملنعة أسوار، إىل
عىل تزيد مسطحة. مساحة اإلنسان فيها يجد يكاد ال سويرسة، يف لوزان بمدينة أشبه
يف لوزان تفوق طليطلة كانت وربما أبًدا، وينزل يصعد فيها املايش ترى بل مرت ٢٠٠
طليطلة، يف املركبات تقل ولهذا العربات، فيها تسري ال شوارعها أكثر فإن االستواء، قلة
رضبًا األثقال جر تجد طليطلة يف توجهت فكيفما الدواب، عىل أشيائها تنقل والناس

املحال. من
طبق، عن طبًقا وجعلوها أسوارها، أحكموا قد الغابرين امللوك فإن هذا وبرغم

والصناعية. الطبيعية املنعتني بني فجمعت
من مهندسني أيدي عىل األسبانيول فيها بني ما كل مع أنه فيه نزاع ال ومما
واملدارس واملستشفيات واألديار الكنائس من فيها بنوا وما والطليان، واألملان الفرنسيس
ضيق يف البلدة، هذه عىل غالبة العربية املسحة تزال ال العربي، شكلها بتغيري وماعنوا
من ذلك وغري األبواب، وحصانة الداخلية، الدور وسعة البيوت، نوافذ وقلة الشوارع،
الطراز عىل هي أديار يف مقيمني والراهبات الرهبان تجد وال البناء، يف العرب أساليب
األفرنيس الكاتب عن طليطلة حق يف كلمة بديكر دليل نقل وقد طليطلة. يف إال العربي

وصفها: أبدع وقد هذه، هي غوتيه»191 «تيوفيل املشهور

اإلسالمي، الحرم ومن القلعة، ومن السجن، ومن الدير، من فيها طليطلة
بها. مروا العرب ألن وذلك
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آلثار تغطية الدينية املعاهد من فيها األسبانيول شاد ما لكثرة الدير من فيها نعم
القلعة من وفيها مبانيها يف واملتانة الوثاقة من يشاهد ملا السجن من وفيها العرب.
بيوت هي األصلية بيوتها ألن الحرم من وفيها الطبيعي مكانها وملنعة أسوارها لكثرة

الدنيا. يف العرب بيوت كسائر عربية
«القاعدة» املستعربون لها يقول التي الكربى الكنيسة هي طليطلة يف بنية وأعظم
عربية نصف ومذابح رومانية، مذابح وفيها السالم، عليها العذراء مريم اسم عىل وهي
العالم كنائس يف األوىل الدرجة من تعد الفخامة، بمنتهى عظيمة بيعة الحقيقة يف وهي

.Alcazar القرص عليها التي األكمة بحذاء وموقعها
سنة تشيدت القوطي ريكارد زمن يف أنه الكنيسة هذه تاريخ عن املؤرخون ويقول
أسقفية دار بجانبها وكان عليها تدل كتابة هناك تزال ال العذراء، باسم كنيسة ٥٨٧
عندما ب.م. ٧١٢ سنة ويف ويليان. يفونس، وإيلد وإيالد، أوجني، القديسون بها أقام
وبقي الجامع192، املسجد لهم وكان مسجد، إىل الكنيسة هذه حولوا طليطلة العرب فتح
صلًحا طليطلة عىل السادس األذفونش استوىل فيها التي ١٠٨٥ سنة إىل كذلك األمر

طويل.193 حصار بعد
وريض لهم الجامع املسجد بقاء البلدة تسليم ألجل اشرتطوا قد املسلمون وكان
والحوادث املظلمة الفتن طليطلة أهل عىل توالت ملا بسام. ابن قال بذلك. األذفونش
أموالهم تعاىل، هللا لعنهم الفرنج واستباح والجالء، البالء عليهم وترادف املصطلمة
عندهم تقيم كانت الحنطة أن الخذالن عىل الدالة النوادر أعجب من كان وأرواحهم،
كانت فلما أكلها من يمنع بما املدة طول فيها يؤثر وال تتغري، ال سنة خمسني مخزونة
الفساد. فيها أرسع حتى األندر من الغلة ترفع لم فيها، العدو عليها استوىل التي السنة
الرضاء، وعموم البلوى، شمول من أراده، ألمر تعاىل، هللا بمشيئة ذلك أن الناس فعلم
عىل منها النون ذي ابن وخرج حكمه. عىل بها من وأنزل طليطلة، عىل العدو فاستوىل
فيه. يرحل وقتًا به يأخذ اسطرالب، وبيده الناس ورآه مسرية، وأفظع صورة أقبح

الكافرون. عليه وضحك املسلمون، منه فتعجب
فوجد طغامها، عامة إىل التنرص وحبب املدينة، أهل عىل العدل الكافر وبسط
سنة األول ربيع يف كنيسة الجامع تغيري يف ورشع حمله، يطاق ال ما بذلك املسلمون

وأربعمائة. وسبعني ست
إىل صار تعاىل هللا رحمه املغامي األستاذ الشيخ أن اليوم ذلك يف جرى ومما
وتكاثروا تعاىل، هللا لعنهم الفرنج، ووافاه بالقراءة، له مريًدا وأمر فيه، وصىل الجامع
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تعاىل هللا وعصمه معارضته، وال الشيخ إزعاج عىل منهم أحد جرس فما القبلة، لتغيري
شديًدا، بكاء الجامع عىل وبكى رأسه ورفع سجدة، وسجدة القراءة، أكمل أن إىل منهم،

ا.ه. بمكروه. أحد له يعرض ولم وخرج
فصربوا للجامع األخرية الساعة هي الساعة تلك أن يعلمون كانوا األسبان إن قلنا

فيها. إسالمية عبادة بآخر أتمها حتى الجليل الشيخ هذا عىل
فرديناند القديس له يقولون الذي أسبانية، ملك جعل ١٢٢٧ أغسطس ١١ ويف
شمايل كنائس منه الذي القوطي، الطراز عىل بيعة مكانها يبتني حتى دكا، البنية هذه
إدارة متوليًا بقي الذي برتي، بطرس األفرنيس املهندس وانتدب أملانية، وجنوبي فرنسا،
أشهرهم آخرون، مهندسون فيها عمل وفاته وبعد سنة، خمسني عىل تزيد مدة تشييدها
فيه فالعمل وغريهم، شانجس ومرتني غومس، وألبري غواس، وجوان الفونُسه، رودريُقه
مرتًا ١٢٠ وطولها األساطني من صفوف خمسة عىل قائمة وهي طويلة، مدة ينقطع لم
أن إال املحبب، الحجر من وبناؤها سنتيمرتًا و١٣ مرتًا ٥٩ وعرضها سنتيمرتًا، وأربعون
كنيسة إال أسبانية يف يضارعها وال الكليس، الحجر يف هي والداخلية الخارجية نقوشها
إال أمتار بعرشة أشبيلية كنيسة من أطول طليطلة وكنيسة الوجوه. بعض من أشبيلية
هي أشبيلية كنيسة عىل طليطلة كنيسة ومزايا أمتار. بعرشة أعىل أشبيلية كنيسة أن
العاج من قطعة كأنه حتى األعظم، املذبح وتخريم الزخرف وبداعة األقسام تناسب يف

املرصع. املخرم
قرون ثالثة مدة قولهم، بحسب العظمى، القاعدة يف العمل بقي فقد عجب، وال
مقترصين يفتحونها، ال التي الغرب أبواب وهي األعاجيب. من أكثرها أبواب، ثمانية ولها
الذي الساعة، بباب املسمى الجويف والباب األسود، بباب املسمى الجنوبي الباب عىل
جميع ولكن عربي. نصف مذبح منها مذابح، عدة وفيها العليا. املدينة جهة من يرشع
من كلها األقواس وعقود األعظم. املذبح يف مستوفاة والتصوير والنقش الصنعة بدائع

.Arabesque العربية الصنعة من مذهبة قالئد بأعناقها تحيط املرمر،
القلم يعجز ما والحفر التنزيل وفنون والنجر الخرط صنوف من الكنيسة هذه ويف
ثالثمائة فيه يعملون لبثوا بناء يف تقول وماذا بالعني! النظر إال له فليس وصفه، عن
الصناع أشهر له واستجادوا والفضة، الذهب من املقنطرة القناطري عليه وبذلوا سنة،
هي كنوز البيعة هذه خزائن ويف أوقاتهم؟! يف واملصورين النحاتني وأمهر أعرصهم، يف
أن يقدر ال الفرجة يريد الذي ولكن قرون. من تراكمت قد نوع، كل من التخمني فوق
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يستحب يخفى، ال كما ألنهم، الكنيسة، إىل يدخل الذي النور ضعف من محاسنها، يتبني
رأينا ما وهذا بزعمهم، الهيبة من ذلك يف ملا ليًال، نهارها يكون أن الكنائس يف عندهم
نوًرا. تفيض التي اإلسالم مساجد وبني بينه ويقابلون ينتقدونه، األفرنج من الكثريين
املهندس يد عىل بناؤه كان وقد الباب، بقرب جعلوه فقد العربي نصف املذبح وأما
وهم ،١٥٠٤ سنة وذلك Jiménes الشهري شيمانيس الكردينال بأمر دوايغاس، هنري
يف وكانت إيزيدور. سان وضعه الذي القوطي الطقس بحسب املذبح هذا عىل يقدسون
ذلك فمن ،١٨٥١ سنة إىل القوطي الطقس عىل محافظة كنائس ست بقيت قد طليطلة

محًضا. رومانيًا وصار الطقس، توّحد الوقت
بناها كنيسة وهي امللوك، جوان194 سان كنيسة املعدودة طليطلة كنائس ومن
مجموعني بالريناسنس195 املعروف واألسلوب القوطي، األسلوب عىل وإيزابال فرديناند
من فجاءت الذهب من مقنطرة قناطري بنائها يف وإيزابال فرديناند بذل وقد فيها
بعد الرأي ذلك عن عدال أنهما إال فيها، لدفنهما أعداها وكانا زخرًفا الكنائس أبدع
فقررا األندلس يف اإلسالم مللك أثر كل ومحوهما ١٤٩٢ سنة غرناطة عىل استيالئهما
هذه، جوان سان كنيسة يف العمل وتوقف غرناطة، كنيسة يف دفنهما يكون أن ذلك عند
جمعت بحيث ذاته يف بنائها طرز اختلف فلذلك عرش. السابع القرن يف إال تتم ولم
يقولون حديد سالسل الخارجية الكنيسة هذه جدران وعىل متغايرين. أسلوبني بني
غرناطة، دخال يوم وإيزابال فرديناند أنقذهم الذي املسيحيني ألسارى قيوًدا كانت أنها
وإيزابال فرديناند امللكني شعار وصورة جوان. سان للقديس صور الكنيسة هذه ويف
القديمة، أفرج196 شنت كنيسة من منقول الكنيسة هذه من األعظم واملذبح وأسلحتهما،
مسيحية. بصور هنا تمثلت قد ونقوشها غرناطة حمراء زينة إن بديكر: دليل يف قال
كنيسة سنة مائة زهاء من تحولت ثم الفرنسيسكانيني، يد يف الكنيسة هذه كانت وقد

صناعية. ومدرسة متحًفا تحول دير بجانبها وكان املجاورة. املحلة ألهايل
وعىل تاجه، وادي عىل األنظار منها ترسح مرشفة، أكمة عىل هو البيعة هذه وموقع
سان دير من الغربي الشمال وإىل وغريدوس. برناردو سان شارات وعىل البقعة،197
يف هناك من مقربة وعىل املكاره،198 بباب العرب عند املسمى الباب يقع امللوك جوان
املكان يف الرابع، القرن يف بنيت قديمة، وهي لوقادية. سانتا كنيسة باجه لها يقال بقعة
فلما هدموها، قد العرب وكان الشهادة، أكليل فيه نالت لوقادية القديسة أن يقال الذي

جددوها. األسبانيول رجع
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٧٨٨ سنة إنشائه وتاريخ السيوف، معمل هناك من قريبًا تاجه نهر ضفة وعىل
الصناعة بهذه مشهورة قرونًا بقيت أن بعد األهمية، تلك طليطلة لسيوف تبق لم ولكن
القرن سيما ال األسبان، زمن إىل العرب، زمن إىل القوط، زمن إىل الرومان زمن من
وإىل مجريط، متحف يف بديعة أنموذجات الطليطلية النصال ومن عرش، السادس
من الشمال وإىل مرتني، سان بباب تنتهي السور من قطعة املكاره باب من الجنوب
العرب انتزع منه الذي لذريق، امللك قرص مكانه يف كان أنه يقال الذي املسلخ الباب هذا
وألجل فلورنده،199 املسماة يليان الكونت كريمة افتضن الذي وهو األندلس، جزيرة
ويقال ففتحوها األندلس، الجتياح العرب دعا أن به بلغ حنًقا الكونت هذا حنق ذلك
لذريق فيه نظر هرقل، كهف له يقال كهف هناك يوجد كان أنه األساطري جملة من

األندلس. ملك بانتهاء تؤذن كتابة عىل فعثر مرة
وكان البلدة. من الغرب إىل فوقه معقود مرتني، سان جرس يوجد الوادي وعىل
يرتفع منها واألوساط أقواس، خمسة وله .١٣٩٠ سنة تجدد ثم ،١٢١٢ سنة بناؤه
الكهف200 حّمام له يقال حّمام السور تحت منه اليمني وإىل برجان. وعليه مرتًا، ثالثني
كان. ما ذلك بعد وكان تستحم، يوليان الكونت كريمة فلورنده شاهد لذريق امللك حيث
التي اليهود، حارة القديم يف كانت امللوك جوان سان بيعة من الجنوب وإىل
فيه يضعون حصينًا حصنًا هناك بنوا اليهود هؤالء وكان «الجديرة»، لها يقال كان
الثاني القرن يف بني لليهود، كنيًسا األصل يف فكانت البيضاء مارية كنيسة وأما أموالهم
خلوة محل صارت ثم عرش، الخامس القرن بداية يف للنصارى كنيسة تحول ثم عرش،
وعرشين ثمان عىل فخم بناء ذات وهي مخزنًا. ثم عسكرية، ثكنة ثم للمتنسكني،
الذي الشهري الكنيس وأما العربية. والصنعة بالزليج، مزينة أساطينها وقواعد قوًسا،
عىل عبديل» «ماير الحاخام بناه فقد االنتقال، كنيس201 له فيقال عليه الكالم تقدم
امللوك طرد فلما النهاية، إىل بناؤه وأتقن عليه. الكالم تقدم كما الوي، صموئيل نفقة
إىل وسلموه بنيتو، سان باسم كنيسة إىل الكنيس هذا حولوا أسبانية يهود الكاثوليك
يوجد الكنيس هذا من الرشق وإىل العذراء. باسم كنيسة تحول ثم رباح، قلعة فرسان
من يوناني وأصله طليطلة كنائس يف كثرية آثار له الذي غريقو202 الشهري املصور بيت
طليطلة يف فسكن ١٥٨٥ سنة طليطلة إىل البندقية من األقدار ساقته وقد كريت جزيرة

غريقو. آلثار متحف هناك يوجد واآلن «فيلته»203 املركيز قرص يف
الكردينال بناها الندامة204 جوان سان لها يقال كنيسة طليطلة كنائس ومن
املعدودة الكنائس ومن البلدة. رشقي يف وهي ديًرا، معها وجعل ،١٥١٤ سنة شيميناس
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يليان أغرى قصتها أجل من التي سبتة صاحب يليان ابنة فلوريندة األمرية مع لذريق امللك
اسبانية. بغزو العرب

الرابع القرن يف بناءه وجددوا كنيسة، فحولوه جامًعا وكانت طومي205 سانتو كنيسة
الذي أورغاز الكونت قرب الكنيسة هذه ويف أصلها. عىل تزال ال منارته ولكن عرش،
اإلمرباطور به يقيم كان قرص الكنيسة هذه من الجنوب وإىل نفقته. عىل جددها
وقوطية عربية صناعات القرص هذا ويف الربتغالية، إيزابال امرأته ماتت وفيه شالكان،

مختلطة.
األذفونش لعهد بنيت الربض ياقو سانت كنيسة املعدودة طليطلة كنائس ومن
الدار وأما إسالمي. مسجد منارة تزال ال ومنارتها العربية الهندسة عىل وهي السادس،
يجاذب كان حتى العظيم الشأن ذلك لها وكان أسبانية، برماط بها يقيم التي األسقفية

الغربية. الجهة من الكربى الكنيسة قبالة فهي الحبل امللك
نتكلم أن أردنا لو املصورة: والربتغال أسبانية جغرافية صاحب جوسة املسيو قال
الضيقة الشوارع تلك يف واألشبيليني العرب لنبالء كانت قصور من طليطلة يف عما
وغريهم ومونارس208 ماكدة207 وآل بركاش206 آل قرص مثل وذلك الطرق، مفارق وعىل
مستقًال. كتابًا ذلك الستلزم املدهشة العربية بقاعته امليزة210 وقرص البقعة،209 وقرص
وعرضها مرتًا، ٢٠ وطولها العربية. صنعته يف النظري نادر سقف ذات هذه امليزة وقاعة

مرتًا. ١٢ وعلوها أمتار سبعة
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العربي بالسور فيمر الغربي الشمال إىل صعًدا اإلنسان يسري طليطلة قنطرة ومن
وبعد بالربض211 املسماة الحارة حماية ألجل بني منه أحدث وبسور للمدينة كان الذي
Puerta del Sol «السول» باب له يقال البناء عربي باب إىل يصل دقائق خمسة مسرية
بني ولكنه لطليطلة، األسبانيول اسرتداد بعد أي مسيحية، ومائة ألف سنة بني إنه قيل
يتفق ولم الحقيقي، طليطلة باب هو القديم يف الباب هذا وكان العربي، الطرز عىل
وقال السادس، األذفونش لعهد بني إنه بعضهم: فقال الباب: هذا تاريخ يف املؤرخون
له يقال آخر باب الباب هذا من مقربة وعىل العرب، زمان آخر يف بني إنه بعضهم:
شعار النرس، تمثال وعليه األسبانيول، بناه شقره باب وأصله Visagra «بيزغرة» باب
212Visagra Antigia انتيكة» «بيزاغرة له يقال آخر باب ويوجد شارلكان، اإلمرباطور
طريق عىل اإلنسان يسري ومنه النظر يستحق بناء وهو العرب زمان من ألنه العتيقة أي
بقايا وهناك Cambron «قمرون» باب له يقال باب إىل األشجار جانبيه عىل عريض
بقرب التي الكنيسة التاريخية طليطلة آثار من ننىس أن يجوز وال بركاش. آل قرص
أي Santo Cristo de la Luz دواللوز» كريستو «سانتو لها يقال والتي السول، باب
يستنتج كما مسيحية، ٩٢٢ سنة بني صغري مسجد الصغرية الكنيسة هذه وأصل النور
إن ويقال األعمدة من صفوف ستة عىل وهو بابه،213 عىل التي العربية الكتابة من
املقلوب املسجد بهذا خرافة وتتعلق أعلم، وهللا قديمة قوطية كنيسة من مأخوذة أعمدته
النصارى: عليها استوىل يوم طليطلة رائي العربي الشاعر قال وألمثاله له والذي كنيسة

ي��ط��ي��ر؟! وال ي��ق��ر ه��ذا ع��ل��ى ق��ل��ٍب أيُّ ك��ن��ائ��س! م��س��اج��ده��ا

معه وكان طليطلة، إىل السادس األذفونش دخل ملا أنه معناها الخرافة وهذه
سجود فهالهم هناك، حائط أمام بزعمهم السيد حصان سجد بالسيد امللقب القمبيدور
زيته ييضء رساج وبجانبه مصلوبًا، فيه فوجدوا الحائط، يف فبحثوا نفسه من الحصان

القوط. زمن من
فقد البلدة، تلك من قمة أعىل عىل املبني طليطلة قرص هو األندلس يف قرص وأشهر
العرب، ثم القوط ثم األيبرييون، أقام ففيه الدهر، قديم من اإلمارة مقر يظهر فيما كان
كثريًا هيئته تبدلت ولقد طليطلة. دخل يوم السادس أذفونش نزل وفيه األسبان، ثم
ال الذي ولكن بناءه امللوك جددت احرتق كلما وكان الحريق. من عليه تواىل ما بكثرة
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أسبانية قصور من لقرص منظر يضارعه ال والذي له، الذي النظر مرسح هو فيه يتغري
مختلفة. أدوار عليه وتعاقبت قًرصا، وطوًرا حصنًا تارة القرص هذا كان وقد كلها.

لها يقال التي الساحة البلدة، حركة أكثر فيها التي وهي طليطلة، يف ساحة وأشهر
يوجد ال وباإلجمال القرص، إىل الصاعد يصعد ومنها القمح، ساحة أي الرب214 ساحة
السائح توجه ما وكيف العربيتني، والبيئة الهيئة حفظت قد طليطلة من أكثر بلدة
جوسة ذكر وقد العرب، آثار من محفور وخشب وزليج، عربية، نقوش عىل يعثر فيها
العرب كنوز من أنها وتحقق طليطلة، ضواحي يف مخرمة ذهب تيجان وجدت أنه
برييز يوليان ولإلرشيربست فخمة، أبنية طليطلة يف كان الدهر قديم ومن املدفونة،
حولوها أو العرب هدمها التي القوطية الكنائس عدد فيه أحيص تاريخ Julian Pèrez
وسانت Justo يشته وسان لورنزوه، وسان ،Cristobal قرشتوبل شان مثل جوامع، إىل
شنت كنيسة يف كانت التي واملقربة أنطولني، وسان إيزيدور، وسان املجدلية، مرية
عاليها وجعلوا الكنائس، هذه جميع خربوا العرب أن القيسيس هذا زعم فقد ليقودية،
ريكارد القوطي امللك أعلن ما قبل من كثرية أديار طليطلة يف كانت أنه وقال سافلها،
وذهب منازع، بدون السائد املذهب هي الكثلكة تكون أن وأمر األريويس، املذهب إلغاء

.Silvano سيلفانو سان مثل للمسيحيني األديار هذه بعض تركوا العرب أن
يف ألسبانية واملدنية الدينية العاصمة كانت أنها فخالصته طليطلة تاريخ وأما
تحت ،٦٣٣ سنة انعقاده كان آخرها مجمًعا، عرش ستة فيها انعقد وأنه القوط، زمن
املجامع هذه أسباب وأكثر قديًسا، عندهم كان الذي أشبيلية، مطران يزيدور رئاسة
آراء األريوسية مبدأ وكان والكثلكة. األريوسية بني الجدال عن ناشئة كانت الدينية
للمسيح، ٢٨٠ سنة اإلسكندرية أو برقة يف ولد ،Arius آريوس اسمه شهري قسيس
تقول التي وهي املريساتي، وبولس سابليوس عقيدة بتجديد واشتهر .٣٣٦ سنة ومات
واتبع فقط، اآلب هو وهللا اسًما، ابنه كان وإنما فعًال، هللا ابن هو يكن لم املسيح بأن
تبع له بقي ولكن ٣١٩ سنة بكفره اإلسكندرية مجمع فحكم غفري جم أريوس عقيدة
املسمى املجمع هو عام مجمع عقد إىل اضطر قسطنطني اإلمرباطور أن بحيث كثري
املجمع فقرر ،٣٢٥ سنة القسطنطينية بقرب نبقية يف انعقد ألنه النبقي، باملجمع
مثل هللا هو املسيح وأن واحدة، طبيعة واآلب االبن أن باالتفاق ال باألكثرية املذكور
هو الدستور هذا يزل ولم القاعدة هذه عىل لإليمان دستوًرا وحرر االبن، هو وأنه اآلب،
أريوس بنفي قسطنطني اإلمرباطور أمر صدر وقد هذا. يومنا إىل املسيحي الدين قانون
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كان وربما اإلسكندرية، إىل العودة يف له أذن ثم الخواطر، سكنت أن إىل الزمن، من مدة
العامة، مجاراة إىل مضطًرا كان لكنه أريوس، عقيدة إىل مائًال الباطن يف قسطنطني
بعض بها فتمسك قسمني، إىل الرومانيون وانقسم عقيدته تمت ولم أريوس مات ثم
اململكة يف تالشت وأخريًا كتيودوسيوس. اآلخرون عليها وحمل كقسطنس، قيارصتهم
القوط، مثل الشمال من جاءوا الذين الربابرة بني فظهرت عادت أنها إال الرومانية،
عادت ثم السابع، القرن يف الكثلكة عليها تغلبت ثم واللونربديني، والربجونيني، والوندال،
السوسيتيون، لها يقال فئة بها وعرف الربوتسطانتي، اإلصالح بعد ثالثة مرة فظهرت
النرصانية، قواعد أكثر أنكر بل العقيدة، لهذه انترص إيطالية من الهوتي رجل إىل نسبة

أريوس. مذهب بتحريم حكم الذي املجمع عقد هذه طليطلة يف كان وقد
عليها وآثروا القوط، زمن يف كانت كما عاصمتهم، يجعلوها لم العرب افتتحها وملا
بني عىل وتثور قرطبة، أمر تعيص طليطلة فصارت أفريقية، إىل أقرب لكونها قرطبة
صناعة مثل الصنائع، من بها كان ما لكثرة بالثورات، يتقلص لم عمرانها ولكن أمية،
األندلس بقاع أخصب من بقعتها وألن والصوف، الحرير نسج216 وصناعة السيوف215
ويراوحونها ويغادرونها إخضاعها، يحاولون والخلفاء الطوال السنني تبقى فكانت
كان وقد الجو. عقاب من أمنع راسخة، ثابتة منيعة، عزيزة ذلك مع وهي بالجيوش،
بن هللا عبد يقول ذلك ويف نزاع، بدون العرب تأخر مبدأ لطليطلة األسبانيول اسرتداد

ال: العسَّ بابن املشهور اليحصبي فرج

ال��غ��ل��ط م��ن إال ب��ه��ا ال��م��ق��ام ف��م��ا أن��دل��س أه��ل ي��ا رواح��ل��ك��م ُح��ث��وا
ال��وس��ط م��ن م��ن��س��وًال ال��ج��زي��رة ث��وب وأرى أط��راف��ه م��ن يُ��ن��س��ل ال��ث��وب
س��ف��ط؟ ف��ي ال��ح��يّ��ات م��ع ال��ح��ي��اة ك��ي��ف ع��واق��ب��ه ي��أم��ن ال ال��ش��ر ج��اور م��ن

كانوا طليطلة عىل النصارى استوىل ملا ألنه هذا، قوله يف الشاعر هذا أصاب وقد
كان ألنه رأسه حامل يف الرضبة اإلسالم وجاءت اإلسالم، بالد وسط يف دخلوا كأنهم
قواعد لهم يزال ال وكان ونواحيها، رسقسطة يف يزالون ال الوقت ذلك يف املسلمون
للعادة الخارقة بمنعته طليطلة موقع إن ثم طليطلة. من الشمال إىل هي وحوارض
يؤخذ، ال حريز حرز يف وعصمتهم يؤتى ال حصني حصن يف منها األسبانيول جعلت
والفتن املسلمني، أحوال بفساد إال األمر حقيقة يف طليطلة عىل يقدروا لم أنفسهم وهم
بني قرطبة يف الكربى الفتنة نشبت أن بعد أنه األمر وخالصة بينهم. كانت التي
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استبد الطوائف، ملوك لهم يقال الذي امللوك ونجمت السلك، وانتثر والرببر، العرب
وبني بينهم العداوة فوقعت عليه، الكالم سيأتي كما النون، ذي بنو طليطلة بأمر
يستظهر منهما وكل الفريقني، بني الوقائع وتوالت برسقسطة، استقلوا الذين هود بني

اآلخر. عىل باألسبانيول
كتابه يف املراكيش عذارى ابن عن لك ننقله بمثال ولنأتك

األندلس. بأخبار عّرف كتاب خري وهود واملغرب» األندلس أخبار يف املغرب
املظاهر أيًضا الطاغية فرديلند «وخرج طليطلة: سقوط ذكره عند قال
يف طليطلة ثغر إىل جليقية أمري شانجة، بن فردلند وهو هو، بن لسلمان
وتهاربت البالد، عورات عىل ليدله النون ذي ابن عم ابن وجاءه كثري. خلق
أحوال واضطربت بهم، غصت حتى طليطلة إىل جهة كل من أمامه الناس
مدينة يف بجيشه عنهم غائب النون ذي بن يحيى وأمريهم ذلك كل أهلها.
عمله، إىل اللعني هذا بخروج تيقن فلما هود ابن يدخلها لئال بها مقيم سالم،
(أي لقائه عىل قدر وال شيئًا يصنع فلم جموعه، يف جاء إليه، رعيته وضجت
رأى فلما ذلك، خالل بطليطلة الناس أحوال واضطربت الطاغية) لقاء عىل
معه ليعقدوا هود البن املظاهر فردلند الطاغية إىل أرسلوا طليطلة أهل ذلك
عنهم. ويرحل إليه يؤدونه مال عىل حولها وما طليطلة بلدهم عىل صلًحا
وكذا. كذا تفعلوا حتى حرب، من أعفيكم وال سلم، إىل أجيبكم ما لهم: فقال
األشياء هذه عىل نقدر كنا لو فقالوا: عليها. يقدرون ال رشوًطا عليهم واشرتط
فقال املعضلة. هذه لكشف واستدعيناهم الربابرة، عىل ألنفقناها األموال وهذه
كسفت فلو محال، فذلك األموال هذه عىل تقدرون ال قولكم «أما فرلند:
تكثرون فأمر الربابرة استدعاؤكم وأما لكثرته، ذهبًا لربقت بيوتكم سقوف
صمدنا قد ونحن لكم، عداوتهم مع عليه تقدرون وال به، وتهددوننا علينا، به
قديًما عليها غلبتمونا التي بالدنا نطلب فإنما منكم، أتانا من نبايل ما إليكم،
بردائتكم، عليكم اآلن نرصنا وقد لكم، قيض ما سكنتموها فقد أمركم، أول يف
بعد معنا سكناكم يف لكم خري فال بالدنا، لنا واتركوا عدوتكم، إىل فارحلوا

ا.ه. وبينكم. بيننا هللا يحكم أو عنكم نرجع ولن اليوم،

عليهم عرضوه ملا قبوًال النصارى وأصحابه فردلند عند طليطلة أهل رسل يجد فلم
الصلح. من
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السنة هذه يف فخرج له مظاهًرا النون ذي بن يحيى صاحب العلج هذا أخو وكان
يف فردلند أخيه فعل األعىل، بالثغر وأخل إهالكها، يف وأغلظ فوطئها، هود ابن بالد إىل
عىل النون، ذي وابن هود ابن األمريين، هذين بني الفتنة ودامت النون، ذي ابن نظر
وانقطعت وأربعمائة وثالثني ثمان سنة آخر إىل وثالثني خمس سنة من الحال هذه
بموت النون ذي ابن مخنق تنفس وملا املذكورة. السنة يف هود بن سليمان بموت
حروب معه له فجرت بطليوس صاحب األفطس ابن جاره يطلب جعل املذكور سليمان

إلخ. كثرية
عليكم نُِرصنا «وقد الطاغية: قول هو التاريخ هذا يف القصيد بيت إن قلنا
العظيمة األندلس مدن من األفرنج اسرتد ما أول ومن الطيب: نفح يف جاء بردائتكم.»
األذفونش أخذ املؤرخني: بعض وقال .٤٧٥ سنة النون ذي ابن يد من طليطلة مدينة
حارصها أن بعد النون ذي بن يحيى املأمون ابن باهلل القادر صاحبها من طليطلة
ملا مخالفة بعض وفيه ا.ه. ٤٧٨ سنة محرم منتصف يف لها أخذه وكان سنني، سبع
بناء من أزلية، قديمة حصينة مدينة وهي قال: يؤيده. ما بعض قريبًا وسيأتي قبله،
قنطرة ولها املنعة غاية يف حصينة قصبة ولها الكبري.217 النهر ضفة عىل العمالقة،
ومع جري. وشدة بعنف تحته يدخل واملاء واحد، قوس عىل البنيان، عجيبة واحدة
القنطرة، أعىل إىل املاء تصعد وهي زراًعا، تسعون الجو يف ارتفاعها ناعورة النهر آخر

املدينة. فيدخل ظهرها عىل املاء ويجري
فتحه، يتحامون كانوا الذي املغلق البيت كان وبها الروم، مملكة دار هذه وطليطلة

ا.ه. العرب. صورة فيه فوجد لذريق فتحه حتى
صاحب النون ذي بن يحيى املأمون أن العبدونية رشح يف بدرون ابن حكي وقد
يف وبنى بحرية، فيه وصنع كثريًا، ماًال فيه وأنفق بنائه، يف تأنق قًرصا بها بنى طليطلة
ينزل املاء فكان املهندسون، أحكمه تدبري عىل القبة، رأس إىل املاء وسيق قبة، وسطها
من غاللة يف القبة فكانت ببعض، بعضه متصًال بها، محيًطا حواليها، القبة أعىل من
ولو يشء، املاء من يمسه ال فيها قاعد النون ذي ابن واملأمون يفرت، ال سكب218 ماء

ينشد: منشًدا سمع إذ فيها هو فبينما لفعل، الشمع فيها يوقد أن شاء

ق��ل��ي��ل ع��ل��م��ت ل��و ف��ي��ه��ا ب��ق��اؤك وإن��م��ا ال��خ��ال��دي��ن ب��ن��اء أت��ب��ن��ي
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رح��ي��ل ي��ع��ت��ري��ه ي��وم ك��ل ل��م��ن ك��ف��اي��ة األراك ظ��ل ف��ي ك��ان ل��ق��د

ا.هـ. نحبه. قىض حتى يسريًا إال هذا يلبث فلم
بعد ٤٧٨ سنة صفر مستهل الثالثة يوم أخذت طليطلة إن خلكان: ابن وقال
املحرم من خلون لعرش األربعا يوم أخذت طليطلة إن علقمة: ابن وقال شديد. حصار

ا.ه. بعدها. السنة يف نشأت التي الزالقة وقعة وكانت ،٤٧٨ سنة
ومعه طليطلة دخل قشتالة ملك السادس األذفونش أن بديكر دليل يف وجاء
وجعل ١٠٨٧ عام طليطلة إىل برغش من امللك كريس ونقل ١٠٨٥ مايو ٢٥ يف السيد219
منها. فأكثروا واألديار الكنائس ببناء وبدأوا األعظم، أسبانية أسقف هو طليطلة مطران
الناس وبقي املسيحية، الحملة وجه يف سيادتها حافظة بقيت العربية املدينة ولكن
أساقفة يقال)وكان أن (إىل العربي الطرز عىل متطاولة قرون مدة يبنون طليطلة يف
ولورتسانة وطلبرية وشيمينيس ومندوسة. وتنووريو وفونسيقة لوذريقة مثل طليطلة
دوكة، ألف ثالثمائة السنوي األسقفية دخل وكان البلدة، يف والنهي األمر أصحاب هم
عناية لهم وكانت أسبانية، برماط حاشية هم قسيًسا ١٥٠ األسقفية دار يف وكان
جميع يف داخلة فأسماؤهم القتال إىل الجيوش يسوقون أيًضا وكانوا واآلداب220 بالعلوم
الذي هو مندوزه غونزاليس بطروه الكردينال كان ولقد عرصهم. يف الكبرية الحوادث

ا.ه. غرناطة. مملكة بقتال الجميع من أكثر أغرى
ضبطه هكذا طليطلة، قال: طليطلة عن البلدان معجم يف جاء ما اآلن ولنذكر
وفتح األوىل بضم املغاربة من سمعناه ما وأكثر الالم، وفتح الطائني، بضم الحميدي.
وادي بعمل عملها يتصل باألندلس، محمودة خصائص ذات كبرية مدينة الثانية
قاعدة وكانت قرطبة. من والرشق الجوف221 وبني الروم، ثغر غربي وهي الحجارة،
التي القنطرة وعليه تاجه، نهر شاطئ عىل وهي قرارهم، وموضع القوطيني، ملوك
الكهف. أهل صاحب دقيانوس مدينة أنها قوم ذكر وقد وصفها. عن الواصف يعجز
إىل تبىل ال الكهف أهل أجساد فيه الورد، جنان له يقال موضع منها وبالقرب قال:
قدًرا، املدن أجل من وهي الرقيم، يف ذكر كما ذلك، غري فيهم قيل وقد أعلم. وهللا اآلن،
تتغري، ال سنة سبعني مطامريها يف تبقى الغالل أن خاصيتها ومن خطًرا. وأعظمها
يف ومازالت للفارس أيام سبعة قرطبة وبني وبينها الجودة. يف الغاية هو وزعفرانها
سلمها الذي وكان 222٤٧٧ سنة يف األفرنج ملكها أن إىل الفتوح أيام منذ املسلمني أيدي
أن (إىل أيديهم يف اآلن وهي باهلل، بالقادر امللقب النون، ذي بن يحيى بن يحيى إليهم
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مسلم كتاب روي الطليطيل هللا عبد أبو منهم العلماء، من جماعة إليها ينسب قال):
بن دينار بن وعيىس ٤٥٨ سنة صفر من عرش الثاني األربعاء يوم تويف الحجاج، بن
وعول وصحبه، القاسم، أبي من وسمع ورحل، قرطبة، سكن الطليطيل، الغافقي واقد
ابن قال أحد. وقته يف يتقدمه ال عليه، تدور الفتيا فكانت األندلس، إىل وانرصف عليه،
كان يقول: أيمن بن امللك عبد بن محمد سمعت عائذ: بن مالك بن يحيى قال الفريض:

عرصنا. أهل املسائل عّلم الذي وهو متفننًا، عامًلا دينار بن عيىس
بن عمر بن محمد وكان يحيى. قدر جاللة عىل يحيى، بن يحيى من أفقه وكان
يحيى وعاقلها حبيب، بن امللك عبد وعاملها دينار، بن عيىس األندلس فقيه يقول: لبابة
عيشون بن هللا عبد بن ومحمد معروف. وقربه بطليطلة، ٢١٢ سنة وتويف يحيى. بن
املوطأ، حديث توجيه يف وكتاب الفقه، يف مخترص وله فقيًها، كان هللا، عبد أبو الطليطيل
وتويف جماعة، من فيها سمع رحلة، املرشق إىل وله ورواه. الحديث، من كثريًا وسمع

ياقوت. كالم ا.ه. .٣٤١ سنة صفر من خلون ليال لتسع بطليطلة
املصري، سوء العقالء وأدرك اإلسالم، لذلك اهتز طليطلة عىل األسبانيول تغلب وملا
حوادث مقدمة كان أسبانية، وسط يف وهي املسلمني، أيدي من القاعدة هذه ذهاب ألن
التالية، السنة يف الزالقة وقعة كانت وقد لها. حسبانهم يف يخطئوا ولم توقعوها، كبار
سقوط نتيجة هي ملسلميها إرصاًخا األندلس إىل تاشفني بن يوسف فيها أجاز التي وهي
نًرصا الزالقة وقعة يف أحرز تاشفني ابن كون من وبالرغم النصارى. أيدي يف طليطلة
اسرتداد من يتمكن لم فإنه اليوم، ذلك يف األسبانيول شوكة وخضد مبينًا، وفتًحا عزيًزا،
بواسطة األندلس يف اإلسالم دولة انحالل تأخر وإنما محلها، يف العلة وبقيت طليطلة،
لدى قيلت مرثية هنا ولنذكر سنة ثالثمائة من نحوا املوحدين بواسطة ثم املرابطني،
كما الطيب نفح عن ننقلها ونحن قائلها، اسم نعرف لم اآلن وحتى طليطلة، سقوط

هذه: وهي هي.

ث��غ��ور؟! ي��ئ��س��ت م��ا ب��ع��د س��روًرا ال��ث��غ��ور ت��ب��ت��س��م ك��ي��ف ل��ث��ك��ل��ك
ال��ث��ب��ور ف��ات��ص��ل ال��دي��ن، ث��ب��ي��ر م��ن��ه ه��د م��ص��اب وأب��ي أم��ا
ظ��ه��ور ل��ه ال��ك��اف��ري��ن أم��ي��ر ق��ال��وا: ح��ي��ن ظ��ه��ور ق��ص��م��ت ل��ق��د
ال��س��رور! ل��ط��ي��ت��ه ع��ن��ا م��ض��ى ي��ع��ي��ش؟ م��س��روًرا ال��ده��ر ف��ي ت��رى
ت��دور؟! إذ ال��دوائ��ر ع��ل��ى ي��دي��ر ش��ه��م ال��ن��ف��س أب��ي ب��ن��ا أل��ي��س
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ال��ن��ف��ور وم��ض��ى ع��ت��وه��ا وزال غ��ل��ب��ا ك��ن رق��اب خ��ض��ع��ت ل��ق��د
غ��ي��ور ف��ت��ى ال��ح��ري��م ف��ي وس��ام��ح ذل ال��ق��وم ع��زي��ز ع��ل��ى وه��ان
ك��ب��ي��ر! ن��ب��أ ذا إن ح��م��اه��ا! م��ن��ه��ا ال��ك��ف��ر أب��اح ط��ل��ي��ط��ل��ة
وال��س��دي��ر ال��خ��ورن��ق م��ن��ه��ا وال ك��س��رى إي��وان م��ث��ال��ه��ا ف��ل��ي��س
ع��س��ي��ر وم��ط��ل��ب��ه��ا ت��ن��اول��ه��ا، ب��ع��ب��د م��ح��س��ن��ة م��ح��ص��ن��ة
ال��ق��دي��ر ش��اء ك��م��ا ف��ذل��ل��ه ص��ع��ب��ا ل��ل��دي��ن م��ع��ق��ًال ت��ك أل��م
م��ص��ي��ر ب��ه��م ش��اء ح��ي��ث ف��ص��اروا ج��م��ي��ًع��ا م��ن��ه��ا أه��ل��ه��ا وأخ��رج
ت��ن��ي��ر ط��م��س��ت ال��ت��ي م��ع��ال��م��ه��ا وع��ل��م إي��م��ان دار وك��ان��ت
األم��ور ب��أه��ل��ي��ه��ا اض��ط��رب��ت ق��د م��ص��ط��ف��اة ك��ف��ر دار ف��ع��ادت
ي��ط��ي��ر؟! وال ي��ق��ر ه��ذا ع��ل��ى ق��ل��ب أي ك��ن��ائ��س! م��س��اج��ده��ا
ال��ده��ور ت��ك��ررت م��ا ي��ك��رر ح��زن��ا أس��ف��اه! أس��ف��اه! ف��ي��ا
ال��ن��ش��ور ب��ه ي��ك��ون ي��وم إل��ى ي��ط��وى ل��ي��س ح��س��ن ك��ل وي��ن��ش��ر
ال��ق��ص��ور م��س��اك��ن��ه��ا م��ص��ون��ات ك��ان��ت ال��ط��رف ق��اص��رات أدي��ل��ت
ف��ت��ور ل��واح��ظ��ه ف��ي ل��س��رب ان��ت��ظ��ار ف��ي ف��ت��ور وأدرك��ه��ا
ال��ق��ب��ور ال��ك��ل ع��ل��ى ان��ض��م��ت ل��و أول��ى ب��ال��ق��ي��ن��ات ب��ن��ا وك��ان
ق��ري��ر؟ م��غ��ل��وب ي��ص��ح وك��ي��ف ع��ي��ن ب��ح��ال��ت��ه��ن س��خ��ن��ت ل��ق��د
ح��ض��ور وأش��ج��ان ب��أح��زان إن��ا اإلخ��وان ع��ن غ��ب��ن��ا ل��ئ��ن
ال��ن��ذور وق��ت ف��ق��د ب��م��ل��ك��ه��م ف��ي��ه��م ل��ألي��ام ك��ان ن��ذور
ال��ن��ك��ي��ر ال��ل��ه م��ن وج��اءه��م أدرك��ت��ه��م ال��ع��ق��وب��ة ق��ل��ن��ا ف��إن
ي��ج��ور؟ م��ن ي��س��ل��م وك��ي��ف ن��ج��ور، م��ن��ه��م وأش��د م��ث��ل��ه��م ف��إن��ا
وال��ف��ج��ور؟ أج��م��ع ال��ف��س��ق وف��ي��ن��ا ان��ت��ق��ام ب��ن��ا ي��ح��ل أن أن��أم��ن
ال��ع��س��ي��ر األم��ر ف��ي��س��ه��ل إل��ي��ه، اض��ط��رار وال ل��ل��ح��رام وأك��ل
ال��ع��ق��ور ال��ك��ل��ب ي��ف��ع��ل ك��ذل��ك دار ع��ق��ر ف��ي ج��رأة ول��ك��ن
ال��س��ت��ور أرخ��ي��ت ال��ع��ص��ي��ان ع��ل��ى م��ا إذا ق��وم ع��ن ال��س��ت��ر ي��زول
ال��ق��ص��ي��ر ال��ل��ي��ل ل��ه��ول��ه ي��ط��ول خ��ط��ب ُربَّ ل��ي��ل��ي، ع��ل��يَّ ي��ط��ول
ال��ن��س��ور! ال��ق��ت��ل��ى ع��ل��ى ح��ام��ت ف��ق��د وان��ص��روه��ا ال��دي��ان��ة ث��ار خ��ذوا
ال��ن��ح��ور ع��ن��ه م��ض��ارب��ا ت��ه��اب ع��ض��ب ك��ل وس��ل��وا ت��ه��ن��وا وال
ت��ج��وروا أو ت��ج��اروا أن م��ن ب��ك��م، أول��ى ف��ال��م��وت ك��ل��ك��م وم��وت��وا
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ال��ص��ب��ور!؟ ال��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه��م��ا ي��الم وام��ت��ح��ان س��ب��ي ب��ع��د أص��ب��ًرا
ن��زور م��ق��الت ال��ص��ق��ر وأم ول��ود م��ذك��ار ال��ص��ب��ر ف��أم
ت��خ��ور ب��ق��ر ب��م��ع��ج��ب ول��ي��س ب��ال��رزاي��ا ده��ي��ن��ا إذا ن��خ��ور
زئ��ي��ر ل��ن��ا ل��ك��ان ن��ج��ب��ن ول��م ش��ج��ع��ن��ا ل��و ن��زار، ل��ي��س ون��ج��ب��ن
ال��خ��ب��ي��ر ب��ه��ا ال��م��خ��ب��ري��ن أم��ات ح��ت��ى األخ��ب��ار ب��ن��ا س��اءت ل��ق��د
ال��ب��ش��ي��ر ب��أن��ح��س��ن��ا وب��ش��رن��ا ش��ر ك��ل ف��ي��ه��ا ال��ك��ت��ب أت��ت��ن��ا
ال��ك��ف��ور ت��م��ل��ك��ه��ا ط��ل��ي��ط��ل��ة ش��م��ل ل��ف��راق ت��ج��م��ع��وا وق��ي��ل
ال��ص��غ��ي��ر ال��ط��ف��ل ل��ك��رب��ه��ا ي��ش��ي��ب ص��غ��ار ف��ي��ه��ا خ��ط��ة ف��ي ف��ق��ل
ال��ب��ص��ي��ر ع��م��ي ك��م��ا ب��ن��اء ع��ل��ى ي��ع��ّول ف��ل��م ال��س��م��ي��ع ص��م ل��ق��د
وال��ف��ق��ي��ر ال��م��م��ول ف��ي��ن��ج��ذب ب��اص��ط��ن��اع األع��ادي ت��ج��اذب��ن��ا
وال��ب��ع��ي��ر ال��ش��وي��ه��ة ت��ث��ب��ط��ه خ��زي ت��ح��ت ال��دي��ان��ة ف��ي ف��ب��اق
ال��س��ع��ي��ر ف��ل��ه دي��ن��ه م��ص��ائ��ب ع��ل��ي��ه ه��ان��ت م��ارق وآخ��ر
وال��م��س��ي��ر؟ ال��ت��ح��ول أي��ن إل��ى ق��ال��وا ال��ن��اس ب��أن ح��زنً��ا ك��ف��ى
دور ال��ب��ح��ر وراء ل��ن��ا ول��ي��س ع��ن��ه��ا؟ ون��ف��ر دورن��ا أن��ت��رك
ال��ب��ك��ور ف��ي��ع��ج��ب��ن��ا ن��ب��اك��ره��ا ح��س��نً��ا ت��روق ال��ض��ي��اع ث��م وال
ح��رور وال ه��ن��اك ق��ر ف��ال م��اء وخ��ري��ر وارف وظ��ل
ن��م��ي��ر ج��داول��ه��ا م��ن وي��ش��رب ط��ري ف��واك��ه��ه��ا م��ن وي��ؤك��ل
ع��ش��ور ص��ائ��ف��ة ك��ل وي��ؤخ��ذ ش��ه��ر ك��ل ف��ي م��غ��رم ي��ؤدي
وال��ع��ش��ي��ر ال��م��وال��ي وه��م ب��ن��ا، وأول��ى ل��ح��وزت��ن��ا أح��م��ى ف��ه��م
ال��غ��رور ب��ال��ل��ه ال��ق��وم وغ��ر ي��ق��ي��ن ف��ال ال��ي��ق��ي��ن ذه��ب ل��ق��د
غ��رور م��ا ب��ال��م��ع��ي��ش��ة غ��رور ول��ك��ن دن��ي��ا وال دي��ن ف��ال
م��ش��ي��ر؟ ب��ه أش��ار وم��ا رآه م��اذا ب��ال��ل��ه! ب��ال��رق، رض��وا
ال��غ��زي��ر ال��دم��ع ال��ج��وى ي��ن��ف��ي ف��م��ا ع��ل��ي��ه! دًم��ا ف��اب��ك اإلس��الم م��ض��ى
ت��س��ي��ر وال ت��ح��ط ال ح��ي��ارى ق��الة ف��ي رق��اًق��ا وان��دب ون��ح
ال��ك��س��ي��ر ال��ع��ظ��م ي��ج��ب��ر أن ع��س��ى وح��ارب س��ل��م إل��ى ت��ج��ن��ح وال
ب��ص��ي��ر؟! إال م��ن��ه��م إن وم��ا ج��م��ي��ًع��ا م��راش��دن��ا ع��ن أن��ع��م��ي
ح��م��ي��ر! ف��رت ق��ان��ص ع��ن ك��م��ا ج��م��ع وي��ف��ر واح��ًدا ون��ل��ق��ى
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وخ��ي��ر ك��رم ل��ن��ا م��ا ول��ك��ن خ��ي��ًرا ك��ان ث��ب��ت��ن��ا أن��ا ول��و
ك��ث��ي��ر ع��دد ب��ن��اف��ع ف��ل��ي��س ج��م��ي��ل ص��ب��ر ي��ك��ن ل��م إذا
ن��س��ت��ج��ي��ر! ن��ح��اذر م��م��ا ب��ه أص��ي��ل رأي ل��ه رج��ل أال
ك��رور؟ ول��ت إذا ب��ن��ا وأي��ن ت��ن��اول��ت��ه ال��س��ي��وف إذا ب��ك��ر
ال��خ��ط��ي��ر؟ ه��ذا م��ا ال��رم��ح: ي��ق��ول ح��ت��ى ال��خ��ّط��ار ب��ال��ق��ن��ا وط��ع��ن
أس��ي��ر أو ق��ت��ي��ل، ب��أن��دل��س: ط��را ال��ن��اس ي��ك��ون أن ع��ظ��ي��م
ال��ذك��ور ال��ب��ي��ض ي��ق��رع أن ع��ل��ى ح��رص��ا ال��ل��ب��ث ب��ال��ق��راع أذك��ر
ال��ب��دور ت��ن��خ��س��ف م��ن��ه ل��خ��ط��ب ات��س��اع ق��ب��ل خ��رق��ه��ا ي��ب��ادر
ص��دور ت��ل��ق��ى ب��م��ا ض��اق��ت ف��ق��د ص��درا ي��ل��ق��اه ل��ل��ذي ي��وس��ع
م��ج��ي��ر ال إذ ج��ي��رة وودع ح��ي��اة ف��ال ال��ح��ي��اة ت��ن��غ��ص��ت
م��س��ت��ط��ي��ر ش��ر ف��ي��ه وي��وم م��س��ت��م��ك��ن ه��م ف��ي��ه ق��ل��ي��ل
ال��ن��ص��ي��ر! ن��ع��م إن��ه ع��ل��ي��ه��م، ن��ص��ًرا ال��ل��ه ي��ت��ي��ح أن ون��رج��و

قد السادس األذفونش كان اآلتية: النكتة لطليطلة األسبانيول أخذ قضية يف ويقال
باإلقامة له فسمح طليطلة، ملك النون ذي ابن إىل فالتجأ شانجه، أخيه وجه من فر
الدخيل. إيواء من األوقات من وقت يف يستنكفوا أن العرب عادة من يكن ولم عنده،
النصارى، ملوك أحد عند نزيًال يذهب أمر منهم الواحد حزب إذا أنفسهم املسلمون وكان
غرناطة إىل أشبيلية من ونصارى أشبيلية، إىل غرناطة من مسلمون بعد فيما التجأ وكم
واملضيف الضيف وائتلف وترحيبًا، بًرا أوانئذ األذفونش تلقى النون ذي ابن فاملأمون
اليوم هي مما جًدا أكثر شجًرا، طليطلة أرض وكانت الصيد، إىل مًعا يذهبان وكانا
األذفونش، القائلة أدركت بطليطلة، الجنان إحدى يف واألذفونش املأمون يوم ذات فبينما
فينما منه، مقربة عىل أصحابه إىل يتحدث املأمون وجلس شجرة، ظل يف فاضطجع
شفري عىل الطبيعية، املنعة من عليه هي وما طليطلة موضوع لهم عن الحديث، يف هم
ينال وال تؤخذ ال طليطلة أن عىل النظر أهل من حرض من فأجمع العميق. الوادي ذلك
إنه وقال الجماعة، رأي وخالف املجلس، ذلك يف كانوا الذين أحد فانربى مرام. منها
أهلها، عن املرية ويقطع فيجتاحها، ضواحيها إىل العدو يعمد أن طليطلة، لتذليل يكفي
بالجوع. أخذها جًدا فيمكن بالسيف طليطلة أخذ يمكن لم فإن التسليم. إىل فيضطروا
أصغى طليطلة، أخذ عن الحديث سمع فلما والواعي. النائم بني األذفونش وكان
سمع بأنه القوم يشعر ولم نفسه، يف أرسها ولكنه سمعه. ما كل ووعى له، وتنبه إليه،
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من برأي وعمل املجلس، ذلك تذكر قشتالة عرش عىل جلس ملا إنه ثم شيئًا. قيل مما
والجوع. بالحرص تؤخذ قد طليطلة إن قال

وجماعته النون ذي ابن ألن العربية، يجهل يكن لم األذفونش أن هنا من ويظهر
عارًفا األذفونش يكن لم فلو باألسبانيولية. ال بالعربية، القائلة تلك يف تكلموا إنما

الحديث. فهم ملا بالعربية
التي املرية وقطع نواحيها، يف وعاث سنوات عدة طليطلة حارص أنه والخالصة
١٠٨٥ سنة مايو ٢٥ يف أخذها حتى أهلها يجّوع ومازال ضواحيها، من تأتيها كانت

تقدم. كما
القادر بإقناعه بل كبري، عناء بدون البلدة تلك عىل استوىل إنه األرجح، وهو وقيل،
يف وهي فيها وملك بلنسية، إىل ذهب لو له خريًا يكون بأن النون ذي بن املأمون بن

العدو. حلق يف دائًما الواقعة طليطلة له وترك اإلسالم، من بحبوحة
كفًؤا يكن لم وأنه النون، ذي بن القادر تدبري سوء عىل املؤرخون أجمع وقد
نبأ ذلك وكان اإلسالم. يد من ذهابها يف السبب فيها وجوده فكان طليطلة، مثل لعروس
وبركوا اإلسالم بمخنق بعدها أخذوا القشتاليني ألن طليطلة، مرثية يف جاء كما كبريًا،

مدبًرا. وأمره معوًرا ثغره بعدها وصار األندلس، جزيرة يف قلبه عىل
ابن وروى العامرية. الدولة خدمة يف كانوا الذين الرببر من النون ذي بني وأصل
أسماء من اسم وهو «زنون»، كان وإنما النون» «ذا يكن لم جدهم اسم أن عذارى

بالذال. النون» «ذا وصار املدة، بطول فتصحف الرببر
عامر، أبي ابن دولة يف إال ذكر وال قديمة، نباهة القوم لهؤالء يكن ولم قال:
والبالد، األعمال وييل الجيوش، يقود من منهم فكان واشتهروا، دولته يف تقدموا فإنهم
باألندلس الفتنة وقعت فلما بريه»، «شنت بكورة وال الجماعة أمد آخر يف منهم وكان
خالل يف منيته وأدركته منيوه، بن الرحمن عبد وذواتها طليطلة بمدينة الوايل كان
وكان بالرعية. السرية فأساء منيوه، بن الرحمن عبد بن امللك عبد نظره فورث ذلك،
الفتى هذا سرية يرضوا فلم امللوك، عىل وقيام فتنة أهل الدهر قديم عىل طليطلة أهل
وولوا فعزلوه، شيئًا عليه نقموا إنهم ثم أمرهم. يف ينظر من أنفسهم عىل وولوا فخلعوه،
ابنه إليهم فوجه مرية، بشنت النون ذي ابن إىل يرسلوا أن رأوا ثم خلعوه. ثم غريه،
وبالدها، طليطلة ملك عىل الفتى هذا فاستوىل النون. ذي بن الرحمن عبد بن إسماعيل

الحسنة. السياسة مملكته أهل فساس
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واملنظور شيخها، وكان الحديدي، بن بكر أبا يسمى رجًال طليطلة أهل أكرب وكان
العامة وكان البلد. صالح يف النظر وحسن والدهاء، والعقل العلم، أهل من بها إليه
دونه، أمًرا يقطع ال النون ذي بن إسماعيل الفتى هذا فكان دونه، وتقوم تعضده،
أمريهم، عند منزلته عىل طليطلة أهل من قوم فحسده أموره، مهمات يف ويشاوره
بن يحيى ابنه بعده فوىل النون، ذي بن إسماعيل منية وحرضت وعادوه، فناقشوه
أبيه سرية عىل جرى طليطلة النون ذي بن يحيى ملك وملا باملأمون، امللقب إسماعيل
طاعته، فاستقامت أبيه، سنن عىل الحديدي بن مع وجرى العدل، قانون استعمال يف
فلذلك أبوه عليه كان مما يشء عىل املأمون بن القادر يكن ولم قلنا انتهى ملكه. وضخم
عدو منه مكن ثغر وأي أضاع! ملك وأي الغراء، والخطة العذراء، البلدة تلك أضاع

استطاع؟! ما بقدر فتمكن اإلسالم،
اإلسالمية اإلنسيكلوبيدية يف بروفنسال الوي املسترشق قاله ما ملخًصا هنا ولنذكر
األيبريية الجزيرة وسط يف موقعها أسبانية، يف مدينة طليطلة، وبالعربي توليدو، قال:
سطح عن وارتفاعها مجريط من الغربي والجنوب الجنوب، إىل كيلومرتًا ٩١ مسافة عىل
الثالث، الجهات من تاجه نهر بها يحيط الصخر، من أكمة عىل وهي مرتًا، ٥٦٨ البحر
بديعة بقعة الغربي، والشمال الرشقي، الشمال إىل حفافيه يسقي عميق، واد يف جاريًا
٢٥ من أكثر اليوم طليطلة يف وليس الجرداء. قشتالة بسائط ترى بعدها ومن مريعة،
األعظم األسقف كريس فيها يزال وال والية، مركز تزال ال أنها إال السكان، من نسمة ألف

العظمة. يف موقع يضاهيه فال موقعها وأما أسبانية. برماط
إقليم من اإلدرييس الرشيف وجعلها وقرصوا، فأطالوا، العرب جغرافيو ذكرها وقد
اإلدرييس نوه وإنما األسبانيول، أيدي إىل انتقلت طليطلة كانت زمانه ويف الشارات،
املرفوع املاء قني فيها تجري التي جناتها وبالتفاف أسوارها، وبحصانة موقعها، بمنعة

بالنواعري.
رمان فيها يوجد إنه وقال بساتينها، ذكر الذي الفداء أبو طليطلة أطرى وممن
تبقى طليطلة بقعة تنبتها التي الحنطة إن الحموي: ياقوت وقال معهود. غري حجم ذو
املؤرخ طليطلة ذكر وقد الجودة. بغاية هو زعفرانها وإن تتعفن، وال سنة سبعني
سنة بصعوبة عليها استولوا الرومانيني إن وقال: «توليته» وسماها تيتليف الروماني
وصار الرومان لعهد زاهرة مدينة وكانت ،Fulvues فولفيوس زمن يف وذلك ق.م. ١٩٣
مجمع فيها انعقد للمسيح أربعمائة سنة ويف النرصانية. انتشار بعد عظيم شأن لها
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حارضة وجعلوها القوط، عليها استوىل ٤١٨ سنة ويف أسقًفا، ١٩ حرضه أساقفة
سنة ريكاريد تنرص وملا القوط، ملك «أتاناجلد» بها استقر ٥٦٧ سنة ويف ملكهم.
ملك لذريق كان طليطلة ويف أسبانية. يف الكثلكة عاصمة وصارت شأنها، عظم ٥٨٧
تغتسل سبتة صاحب يوليان الكونت ابنة فلورندة شاهد فيها أنه ويتحدثون أسبانية،
سنة زياد بن طارق طليطلة فتح وملا بها، فهام الكهف، حمام له يقال الذي الحمام، يف
نزر غري فيها يكن ولم عروشها، عىل خاوية تقريبًا كانت للميالد، ٧١٤ أو للهجرة، ٨٢
غرناطة ألخذ رسحه كان الذي الجيش وافاه ثم جيشه. إىل طارق ضمهم اليهود، من
سيده، نصري ابن موىس مع طارق ملتقى العرب مؤرخو جعل طليطلة ويف ومرسية.
وجميع رسقسطة. قاصًدا الشمال إىل منها ساق بل طليطلة، يف يرتيث لم موىس ولكن
أشبه هي والتي شائعة، كانت التي األخبار ينقلون األندلس عن العرب من كتبوا من
عندما طليطلة يف العرب وجدها التي واألموال الكنوز عن بالحقائق منها باألساطري
املوضوع هذا يف بحث وقد طليطلة» يف املغلق «البيت قصة األخبار هذه وأشهر فتحوها،

.١٨٩٨ سنة ألفها رسالة يف René Basset باسه» «ريني املسيو دقيًقا بحثًا
بني دولة استقرار بعد من سيما وال العرب، كتب يف كثريًا طليطلة ذكر ويدور
عىل دائم عصيان مركز وأصبحت قرطبة، تطيع تكن لم طليطلة فإن قرطبة، يف أمية
يرتكوا لم عليها اإلسالم استيالء بعد أهلها من األعظم السواد أن فيه شك ال ومما الدولة،
شدة برغم املسلمني حكم يطيقون ال كانوا وأنهم استعرابهم، برغم الكاثوليكية الديانة

ويتمردوا. يطغوا حتى تلوح، غرة وال تمر، فرصة يدعون ال فكانوا هؤالء، تسامح
أنصارها أعظم للهجرة ١٢٢ سنة وقعت التي الرببرية الثورة وجدت طليطلة ويف
ثوار دابر قرطبة جيش فيها استأصل التي السليط وادي واقعة كانت طليطلة وبجانب

طليطلة.
وبقي الداخل، الرحمن عبد وجه من الفهري يوسف انهزم هذه طليطلة إىل ثم
الرحمن عبد زمن إىل الداخل الرحمن عبد زمن ومن ،١٤٢ سنة قتل223 حتى بها ممتنًعا
عذره بن هشام فيها ثار ١٤٧ سنة ويف املقاومة، عن واحًدا يوًما طليطلة تفرت لم النارص
املدينة،224 حرصا اللذين علقمة بن وتمام بدر قواده: من باثنني الرحمن عبد فرماه
هشام األمري والتزم طليطلة، إىل هذا ذهب سليمان، أخوه ونازعه األول هشام توىل وملا
توىل ١٨١ وسنة خائبًا. عنها رجع شهرين حصار وبعد طليطلة، ويحارص يذهب أن
وكان حميد، بن عبيدة اسمه رجل بقيادة طليطلة أيًضا عليه فثارت هشام بن الحكم
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طليطلة. بأرض زياد بن طارق مع نصري بن موىس مالقاة

جًما، حبًا يحبونه225 كانوا الذي غربيب، شاعرهم بالثورة طليطلة أهل يغري من أكثر
مع اتفق وكان عمروس، اسمه وشقه، من أصله مولًدا طليطلة عىل الحكم األمري فويل
يف جميًعا، وقتلهم دعاهم أنه وذلك فيه، يوقعهم رشك يف طليطلة أهل يأخذ أن األمري
سنوات عرش من أكثر يمض لم ولكن (١٩١ (سنة الحفرة226 بواقعة املسماة الواقعة
األمري إليها فزحف ١٩٩ سنة وذلك أخرى، مرة طليطلة ثارت حتى الواقعة هذه عىل
،٨٢٩ وفق ٢١٤ سنة يف ثم منها، األعىل الجانب وأحرق البلدة، ودخل بنفسه، الحكم
أن إىل سنتني الفتنة فاستمرت الغّراب، هاشم اسمه مولد بتحريض أيًضا طليطلة ثارت
أمية، األمري بقيادة جيًشا إليها فأرسل أيًضا ثارت الثاني الرحمن عبد زمن ويف سكنت.

غري. ال سنوات بخمس السابقة الفتنة بعد ذلك وكان
أخذها ثم أشهر، عدة استمر حصاًرا طليطلة األمري حرص بعدها التي السنة يف ثم
٢٣٨ سنة إىل قرطبة يف بقيت رهائن منها أخذ حتى عنها يرجع ولم ٢٢٢ عام يف عنوة
رفعت الحكم بن الرحمن عبد بن محمد األمري والية عند نفسها السنة هذه يف ولكن
هزم بجيش وزحفوا عندهم الذي العربي الوايل أهلها وعزل العصيان، لواء طليطلة
من إليهم الجيوش زحف يتوقعون كانوا وملا ،٢٣٩ سنة اندوجر يف محمد األمري جيش
ولكن عنده، من بجيش أمدهم الذي ليون ملك األول «أوردونوه» مع تحالفوا قرطبة

ألًفا. عرشين منهم وقتل عليهم تغلب األموي الجيش
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القنطرة، فوق الجند كتائب بينما طليطلة جرس تحت محمد األمري قّوب ٢٤٤ وسنة
جزية دفع صورة عىل ولكن الخضوع، إىل الطليطليون فاضطر جميًعا، وهلكوا فوقعت

الداخيل. باستقاللهم وتمتعهم سنوية،
إخضاع من انتهى فلما النارص، الخليفة زمن إىل املنوال هذا عىل الحال وبقيت
استقاللهم بأن أهلها ليبلغ الفقهاء، من جماعة طليطلة إىل أرسل الثائرين جميع
الخليفة فزحف فائدة بدون نصحهم فذهب لهم، الفقهاء فنصح مقبول. غري الداخيل
عىل وصمم وأرص لطليطلة، املقابل الجبل عىل وخيم جرار، بجيش بنفسه طليطلة إىل

يفتحها. حتى مكانه يربح ال أن
ودام الفتح. مدينة املخيم وسمي سوًقا، وأقام بالحجر، املخيم يف يبني جعل ثم
فيها وجعل االستسالم. إىل الطليطليون فاضطر ،٩٣٢ وفق ،٣٢٠ سنة إىل الحصار

األوسط. للثغر مركًزا وصارت أموية، حامية النارص
بن هللا عبد بن محمد فتوالها الديوان، رجال أكابر من معدوًدا طليطلة وايل وكان

يعىل. بن أحمد القائد ثم حدبر،
حمو النارصي، الرحمن عبد بن غالب توالها النارص بن املستنرص الحكم زمن ويف

عامر. أبي بن املنصور الحاجب
تستفد لم أمية، بني دولة سقوط إىل أفضت التي الفتن قرطبة يف نشبت وملا
للقائد مقًرا سنني مدة عىل وكانت ذلك، قبل تفعل كانت كما الحوادث، تلك من طليطلة
ممالك إىل األندلس انقسمت ملا ولكن الجبار، عبد بن هشام بن ملحمد وملجأ واضح،

النون. ذي ينو يليها مستقلة مملكة طليطلة صارت صغرية
يف وكانوا عامر، أبي بن املنصور خدموا الرببر زعماء من النون ذي بنو وكان
الرحمن عبد إىل طليطلة أهل أرسل قرطبة يف الخالفة سقطت فلما مرية.227 شنته
طليطلة فتوىل إسماعيل، ابنه إليهم فأرسل بلدهم، والية عليه يعرضون النون ذي ابن
العرب مؤرخي بعض وذهب الحديدي. بن بكر أبي أعيانها أحد عىل واعتمد وملحقاتها،
ابن سبقه بل لطليطلة، أمري أول النون ذي ابن يكن لم الخالفة سقوط بعد أن إىل
ابن سعيد أيًضا وذكروا يعيش. بكر أبو وولده األسدي، يعيش بن ومحمد مرسة،
حكم بداية أن وعىل امللك. عبد وولده منيوه بن الرحمن وعبد أحمد وولده شنظري،
بالظافر. النون ذي ابن فتلقب ،١٠٣٦ إىل ١٠٣٥ وفق ٤٢٧ سنة كانت النون ذي ابن
سنة يحيى مات وملا باملأمون. وتلّقب يحيى، ابنه وخلفه ،٤٣٥ سنة وفاته وكانت
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إسماعيل بن يحيى حفيده فخلفه واتسعت، عظمت قد الطليطلية اململكة كانت ٤٦٧
من وال جده تدبري حسن من يشء هذا يف يكن ولم بالقادر، تلقب الذي يحيى، بن
اإلسالم، أمراء من جده حلفاء جميع وفارقه باالنحطاط، طليطلة مملكة فأخذت دهائه.
وليون، قشتالة صاحب السادس األذفونش إىل يلجأ أن والتزم بالضعف، وأحّس فانفرد
األذفونش كان سنوية إتاوة إليه يؤدي أن رشط عىل لكن يحميه بأن األذفونش فريض
به فثاروا مملكته، أهل عىل الرضائب يزيد أن إىل القادر فاضطر سنة. عن سنة يزيدها
فازداد الحديدي، ابن وزيره جملتهم ومن بهم، وأوقع أعيانهم، من كثري عىل فتقبض
األفطس ابن املتوكل أهلها وبايع طليطلة، من القادر فّر حتى الطليطليني، غضب بذلك

.٤٧٢ سنة توالها الذي بطليوس صاحب

٨٣٨م. سنة الثاني الرحمن لعبد طليطلة تسليم

كان النون ذي البن حفظها يريد أنه بحجة السادس األذفونش إليها زحف فلما
قد وكان ١٠٨٥ سنة مايو ٢٥ وفق ،٤٧٨ سنة محرم ٢٧ يف ودخلها منه، خداًعا ذلك
من شاسعة مرحلة فكانت اململكة، عن بها له يتخىل معه معاهدة عقد عىل القادر أجرب

لألندلس. املسيحيني اسرتداد مراحل
هذه وكانت أيًضا. املسلمني وعند النرصانية يف عظيم وقٌع طليطلة ألخذ وحصل
تاشفني، بن يوسف ظفر مع أنه إال التالية. السنة يف املرابطني غارة سبب الواقعة
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املسلمون يتمكن لم األندلس، جزيرة يف املرابطني بعد للموحدين هللا أدالها التي واأليام
زمن يف مرة حرصوها فقد حني، بعد حينًا يحارصونها ولبثوا طليطلة، اسرتجاع من
يعقوب يوسف أبي املوحدين سلطان زمن يف أخرى ومرًة نفسه، السادس األذفونش
الغزاة هذه يف اسرتجع يعقوب املنصور وكان ،١١٩٥ وفق ،٥٩٢ سنة وذلك املنصور،
للمسلمني كانت التي األََرك،228 واقعة أثر عىل ومجريط، الحجارة، ووادي رباح، قلعة
يف بالعقاب) العرب عند (املسماة طولوزه نافاس واقعة بعد انه إال النصارى،229 عىل

طليطلة. اسرتجاع يف لإلسالم أمل أدنى يبق لم ،١٢١٢ سنة يوليو ١٦
مسحة حافظة بقيت قشتالة، عاصمة وصارت مسيحية، طليطلة رجعت وملا
أي املوزاراب مدينة كنت أنها فكما مسلمني، لبثوا أهلها من قسًما فإن راسخة، إسالمية
املدّجنني املسلمني أي املورسك مدينة أيًضا كانت اإلسالم، دولة يف املستعربني األسيان
عن للمسلمني البلدة هذه يف كثرية آثار يبق لم أنه الغريب ومن النصارى. دولة يف
الذي هو مردوم بيب230 يف صغري جامع آثار هو بقي ما وكل بها، الطويلة إقامتهم
اإلسالم بقايا من طليطلة يف وجد وكذلك النور، مسيح كنيسة باسم كنيسة إىل تحول
شقره.232 بباب املسمى القديم الباب ومن «تورنريياس»،231 قرص من أقسام بعض

عربية.233 كتابات عليها التي املسلمني قبور من األرباض يف كثري وجد ولكنه
بقوله: اإلسالمية اإلنسيكلوبيدية يف الفصل هذا بروفنسال الوي وختم

فقد النرصانية، من عظيمة عنارص فيها وكان ثغًرا، كانت طليطلة أن برغم
الكربى القواعد من النون، ذي بن املأمون أيام ويف أمية، بني عهد آلخر كانت
بعلماء لتتعلق والسري الرتاجم من كثريًا وإن األندلس، يف اإلسالمية للثقافة

انتهى. طليطلة. مسلمي من وفقهاء وحكماء

سيبولد املسترشق بقلم «أندلس» لفظة تحت اإلسالمية اإلنسيكلوبيدية يف وجاء
فيه: قال كالم

األسبانية املدنية تأثري كيفية عن تام علمي بتحقيق القيام يتيرس لم اآلن إىل
فهذا التأثري. هذا بلغ درجة أية وإىل الوسطى، القرون يف بأوروبا العربية
الواسطة وهي بطليطلة، كانت التي الرتجمة دار عن بالبحث يتعلق األمر
بأجمعهم اليهود هؤالء وكان والغرب، الرشق بني اليهود أدباء بها قام التي

انتهى. العربية. الثقافة إىل منسوبني
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قال الخامس اإلقليم آخر يف طليطلة موقع أن للقلقشندي: األعىش صبح يف وجاء
وأربعون ثالث والعرض دقيقة، وثالثون درجة عرشة خمس الطول حيث سعيد: ابن
مبنية وأحصنها، البالد أمنع من وهي البلدان: تقويم يف قال دقيقة، عرشة وثمان درجة
الرمانة بقدر الُجّلنار بها ويصري جهة، كل من بها محدقة واألشجار عال، جبل عىل
جبل من ينحدر بأكثرها، يمر نهر ولها أنواع، عدة الرمان شجر بها ويكون غريها، من
نهاية إىل ومنها طليطلة. نهر يعرف وبه تاُجه، له يقال هناك حصن عند من الشارة،
البحر إىل وكذلك شهر. نصف نحو الُربت، جبل هو الذي الحاجز عند الرشقية، األندلس
ومدينة وليد،234 مدينة طليطلة مضافات من القلقشندي ذكر ثم ِشلب. بجهة املحيط

عامر. أبي بن املنصور قرب فيها التي سالم،236 ومدينة الفرج،235
طليلطة يف وجدها زياد بن طارق إن يقال التي املائدة قضية نذكر أن علينا بقي
ليس ما وقالوا الخيال، أودية يف وهاموا وصفها، يف العرب مؤرخو وأطال فتحها، عند
الروم ملك أشبان، ذخائر من كانت أنها وزعموا سليمان، مائدة وسّموها مقال، وراءه
الوليد عند ُقّومت املائدة هذه إن وقالوا املقدس. بيت من أخذها وأنه أشبيلية، بني لدى
وجد طارًقا إن وقالوا أخرض. زمرد من كانت إنها وقيل دينار، ألف بمائة امللك عبد بن
النفيسة، واألحجار والياقوت الدر من تاًجا وسبعون مائة منها عظيمة، ذخائر بطليطلة
فيه تلعب الخيل إن قيل حتى كبري، وهو والفضة، الذهب أواني من ممتلئ وإيوان
اليشم من وصحافها الذهب، من املائدة أواني أن وذكروا لوسعه. برماحهم فرسانها
مما هذا غري فيها وذكروا األشياء: هذه رسده بعد الطيب نفح يف املقري قال والجزع،

فيه. الناظر يصدقه يكاد ال
كان وقد بالتواريخ، منها العجائز وحكايات باألساطري، أشبه أخبار هذه قلنا:
بقدر يتكلمون الذين العوام ألسن تلوكه ما كل نقل عن غنى يف هللا رحمهم مؤرخونا
خلدون ابن هللا ورحم الخرب. يف املبالغة ازدادت املكان أو الزمان بعد وكلما عقولهم،
تفكري وال تمحيص بدون اتفقت، كيفما األخبار من تسوقهم املؤرخني عىل عاب الذي
وكان املوضوع. هذا يف وأطال بأشباهها، قياسها وال أصولها، عىل األشياء عرض وبدون

التحقيق. أمر يف للعرب حجة
نْقل ربك، رحم من إال العرب، مؤرخي عادة من أن منها مفر ال التي والحقيقة
أنفسهم هم يكونون ما عىل االعرتاض يف ألنفسهم يأذنوا أن بدون والسمني الغث
قد املرويات هذه أن وبحجة قبلهم، من تكذيب عن تورًعا وذلك صحته، يف مرتابني
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قدرة وأن مستحيل، يشء ثمة فليس اإلمكان، عالم هو العالم هذا وأن صحيحة، تكون
التعليالت. من ذلك أشبه وما يشء، يعجزها ال تعاىل هللا

منها وأغرب الروايات هذه وأن يشء، يعجزها ال تعاىل هللا قدرة إن نعم والجواب:
فعدم آخر، يشءٌ فيه نحن والذي يشء هذا ولكن اإلمكان، حيز عن خارج غري بكثري
لم إذا صحيًحا، منها يُروى ما كل يكون أن يوجب ال اإلمكان حيز عن الغرائب خروج
ما يف أنه والحال النزاع. فيها يمكن ال وحجج شك، إليها يتطرق ال أسانيد له توجد
عىل تحمل إثبات توجد ال طليطلة، يف وجدوها العرب أن قيل التي املائدة هذه عن يروى
ونفائس، ذخائر بعض هذه القوط عاصمة يف وجد طارق يكون وقد بصحتها، الجزم
وهذا واليواقيت، بالدرر مرصعة مائدة وجد وربما امللوك، عواصم منه تخلو ال مما
مئة، الواحد جعلوا العوام ولكن تسل، وال امللوك عن قيل: وقد معتاد، يشء امللوك عند

وليلة. ليلة ألف قصص اإلنسان فيه يتخيل الذي الحد إىل املسألة وواصلوا
من وعدوها الخياالت، عىل فحملوها الروايات هذه عن تكلموا فقد اإلفرنج وأما
الفاتح فيها يجد أن يجوز أسبانية كعاصمة عاصمة ألن مردود أيًضا وهذا املحاالت،
والفضة الذهب من ومائدة مرصعة، وتيجانًا كريمة، حجارة القوط ملك ذخائر من
تلعب ال الفرسان كانت وإن بالذهب، أطرافه مموهة واسًعا إيوانًا يطأ أن أيًضا ويجوز

بأرماحها. فيه
ثمانون العرض وأن باع، ثالثمائة الطول وأن وعرضها، طليطلة قنطرة طول وأما
الذين النساخ خطأ من ولعلها روية، بدون العوام تتناقلها التي املبالغات من فهو باًعا،

الطيب. نفح نقلوا
جليلة كبرية مدينة وهي طليطلة: عن فيقول واملمالك املسالك يف حوقل ابن أما
طولها أن ويقال عظيمة، قنطرة وعليه تاُجه، وادي عىل وهي منيع، سور ذات مشهورة
أن عىل خمسني، إىل ثالثمائة من الراوية اختالف هنا من فظهر الخ، باًعا، خمسون
عصاه ملا األموي، محمد األمري أيام خربت قد القنطرة هذه أن يروي النفح يف املقري

للطريان: آلة اخرتع من أول فرناس بن عباس الحكيم فيها وقال طليطلة، أهل

ال��ك��ف��ر ك��ت��ائ��ب ل��ح��م��ل نُ��ص��ب��ت ق��ن��ط��رة ال��ل��ه يُ��ب��ق��ي ك��ان م��ا

من األول الثلث يف هذا كتابه كتب حوقل وابن ،٢٧٣ سنة تويف قد محمد واألمري
فتكون سنة، سبعني أو بستني األموي محمد األمري وفاة بعد أي للهجرة، الرابع القرن
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ابن يقول التي الحديثة، القنطرة مقامها وقام خربت، قد املوصوفة الشهرية القنطرة
ال حال كل وعىل الفرق؟ هذا كل القنطرتني بني فهل باًعا خمسون طولها أن حوقل
بجانبها كبرية قنطرة فهي عنها، حدثوا التي العظمة تلك عىل الحارضة القنطرة نجد
بالحكيم امللقب األذفونش زمن يف تشعثت ثم العرب، بناء من أصلها صغرية أخرى

األساقفة. رئيس تينوريوه جددها ثم فأصلحها.
نهر يشقها األندلس قصبة قوله: طليطلة عن للمسعودي الذهب مروج يف وجاء
عظيمة أمة وهي (Basque) والوسقيد الجاللقة بالد من يخرج تاُجه: يدعى عظيم
البحر يف النهر هذا ويصب واإلفرنجة، كالجاللقة األندلس ألهل حرب وهم ملوك لهم

الرومي.
مصبه تاجه نهر ألن نفسه، املسعودي من سهو هو أو النساخ من تحريف هذا
طليطلة من بعد عىل وعليه العالم، أنهار من بأنه موصوف وهو األطالنتيكي البحر يف

السالفة. امللوك بنتها السيف، قنطرة تدعى عظيمة قنطرة
وصارت فتحت أن بعد وأهلها منيعة، أسوار وعليها منعة، ذات طليطلة ومدينة
لألمويني سبيل ال ممتنعة، سنني مدة فأقامت األمويني، عىل عصوا كانوا قد أمية لبني
هللا عبد بن محمد بن الرحمن عبد فتحها وثالثمائة عرشة الخمس بعد كان فلما إليها.
عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد بن هشام بن الرحمن عبد بن محمد ابن
وهو الوقت، هذا يف األندلس صاحب هو هذا الرحمن وعبد الحكم، ابن مروان ابن امللك
افتتحها حني املدينة هذه بنيان من كثريًا غرّي كان وقد وثالثمائة، وثالثني اثنتني سنة
املدن من ولهم يقول): أن (إىل … الوقت هذا إىل قرطبة األندلس مملكة دار وصارت
ألن بالخلفاء، يخاطبون وال الخالئف، أمية بنو وتدعى مدينة، أربعني من نحو املوصوفة
املؤمنني. بأمري يخاطب أنه غري للحرمني، مالًكا كان من إال عندهم يستحقها ال الخالفة

ا.هـ.
أن قبل كتبه أنه ويظهر النارص، الرحمن عبد زمن يف املسعودي هذا ذكر قلت:
بعد وذلك مًعا. املؤمنني وبأمري بالخليفة، األمر آخر يف تلقب هللا رحمه النارص أن علم
بدأ قد وكان العدوة، بر إىل سلطانه وامتد حكمه، تحت األندلسية الجزيرة توحدت أن

بغداد. يف العباس بني دولة يف الضعف
كتب التي ٣٣٢ سنة يف بالخالفة تلقبه اشتهر يكن لم النارص يكون وربما
النارص، إىل القسطنطينية ملك ليون بن قسطنطني وفد فإن هذه كتابته فيها املسعودي
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وثالثني ثمان سنة أو خلدون، ابن رواية عىل وثالثمائة، وثالثني ست سنة يف كان
الرحمن عبد املذكور القسطنطينية صاحب فيه خاطب وقد غريه، رواية عىل وثالثمائة،

بقوله: هللا لدين النارص األموي الثالث

عىل الحاكم الخليفة، الرحمن عبد النسب الرشيف للفخر، االستحقاق العظيم
بقاءه. هللا أطال باألندلس، العرب

املفّوه القايض فيه وتكلم الروم ملك سفراء وصول عند جرى الذي االحتفال ويف
فأصبحتم الجمع: ذلك يف كالمه جملة من كان البّلوطي، سعيد ابن منذر املشهور،
لديكم تواترت حتى أعوانًا، أعدائه عىل لشعثكم املؤمنني أمري ويلم إخوانًا بنعمته
فقد يقول): أن (إىل والربكات. الخريات أبواب بخالفته عليكم هللا وفتح الفتوحات،
التوفيق خالص وألهمه والسداد، بالعصمة هللا أيده املؤمنني، أمري خالفة بني أصبحتم
الخ. داًرا وأمنعهم قراًرا، وأعزهم باًال، وانعمهم حاًال، الناس أحسن الرشاد، سبيل إىل
بحق مستعملني الوقت ذلك يف كانا املؤمنني وأمري الخليفة لقبي أن يظهر هنا فمن
قبل من بهما تلقب النارص أن نجد النفح رواية إىل رجعنا وإذا النارص، الرحمن عبد

ييل: ما األوىل، املرصية الطبعة األول، الجزء من ١٦٥ صفحة يف يقول فإنه ذلك،

أمر التاث عندما املؤمنني، بأمري باألندلس أمية بني من تسمى من أول وهو
املقتدر أن وبلغه العباس، بني عىل الرتك موايل واستبد باملرشق، الخالفة
الخالفة. بألقاب فتلّقب وثالثمائة، عرشة سبع سنة وماله املظفر مؤنس قتله

انتهى.

عمرية: البن امللتمس بغية ويف

حتى املداين، يفتتح وجهه عىل مىض األندلس، فتح ملا نصري بن موىس أن
بيت له يقال بيتًا فيها فوجد امللوك، مدينة وهي طليطلة. مدينة إىل انتهى
عدد عىل وهي والياقوت، بالدر مكللة تاًجا وعرشين خمسة فيه وجد امللوك،
عىل وكتب البيت، ذلك يف تاجه جعل ملك مات كلما ملكوها، الذين امللوك

انتهى. مات. يوم إىل الدهر من عليه أتى وكم صاحبه، اسم التاج

غري. ال تاًجا وعرشون خمسة فهنا
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طليطلة يف وجد أنه ١٣٥ الصفحة يف األول الجزء يف ذكر فقد الطيب نفح يف وأما
ووجد الثمينة، الحجارة وأصناف بالدر مرصعة األحمر، الذهب من تاًجا وسبعون مائة
ال ما والفضة الذهب ومن أكيال، والياقوت الدر من فيها ووجد ملوكي، سيف ألف فيها
بعض وزعم خرضاء زمردة من يذكر، فيما وكانت سليمان، ومائدة وصف. به يحيط
الحسنة أهل كان ملكهم أيام العجم أن أصلها وإنما لسليمان،237 تكن لم أنها العجم
قدر، له مال عندهم اجتمع فإذا للكنائس، بمال أوىص منهم، أحد مات إذا دينهم، يف
الشمامسة تحمل والفضة، الذهب من والكرايس العجيبة، املوائد من اآللة منه صاغوا
تلك فكانت للمباهاة. األعياد يف ويضعونها املناسك، أيام يف األناجيل فوقها والقسوس،
منهم اآلخر يزيد تحسينها، يف امللوك وتأنق السبيل، هذا يف صنع مما طليطلة يف املائدة
كل بها الذكر وطار اآلالت، تلك من اتخذ ما جميع عىل برزت حتى األول، عىل فيها
والزبرجد. والياقوت الدر بفاخر مرصعة الخالص، الذهب من مصوغة وكانت مطار.
وخمس ثالثمائة لها وكان منها، وأرجلها حافاتها خرضاء، زبرجدة من إنها وقيل

ا.هـ. طارق. فأصابها طليطلة، كنيسة يف توضع وكانت رجًال، وستون
مىض فيما وذكرنا هذا، نظري فيه ما حيان ابن عن مر فيما ذكرنا وقد املقري: قال
وإن املؤرخني، كالم ننقل ألنا إال ذلك وما تخالف. بعض فيه ما وغريها املائدة أمر من

الفوائد. تكثري ومرادنا بعًضا، بعضهم خالف
وعدد وجنسها، صفتها، يف الخالف حصل وإن املقدار، جليلة فاملائدة وبالجملة

الغنائم. من فيها حصل ما كثرة عىل باألندلس، غنم ما أجّل من وهي أرجلها.

هوامش

عن مرت ٢٢٥٥ علو عىل Urbion أوربيون له يقال مكان منابعه أول النهر هذا (1)
وشارات Lorenzo لورانزو سان وشارات Demanda دومندا شارات بني البحر سطح
دورو اسمه وأصل أيًضا. إبره نهر مياه تنحدر منها التي وهي Cebollera سيبولريا
أبره بنهر النهر هذا واتصال الغزارة، ومعناها «Dour «دور لفظة من مشتق Duero
الجويف والوادي أراغون. مع قشتالة توحيد يف أي األسبانية، الوحدة يف تأثري له كان
غاية يف بسائط يسقي فهو البحر، سطح فوق مرت سبعمائة ارتفاع عىل يجري هذا
انحداًرا ينحدر مجراه أول ويف يمينه، عىل هي التي الوليد، بلد إىل يصل أن إىل االتساع،
يف شديدة بحرية هناك ينصب فهو والربتغال، أسبانيا بني الحدود إىل يصل حتى خفيًفا
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ترتفع األماكن بعض ويف العمق، غاية يف مجراه ويصري هائًال، نهًرا منه تجعل مضايق
وينحرص شديًدا، تقاربًا الضفتان تتقارب وأحيانًا املياه، سطح عن مرت مائتي ضفافه
الكهربائية قوتها استخدمت لو شالالت، الوادي هذا من وتتكون عجيبًا، انحصاًرا املاء
ويعود األراضني، يف ينبسط الربتغال بالد يف يدخل عندما ولكنه بالخوارق، لجاءت
Duraton دوراتون منها الشمال، ومن اليمني من تمده أنهر الجويف وللوادي هادئًا.
إنهم ويقال Tormes وطورماس Zapartiel وزابارتيال Adaja وأداجه Cega وسيغه
التي طلمنكة، من املاء عىل املجيء يمكن حتى األنهار، هذه بني جداول شق يف يفكرون
نهر هو أداجة ونهر الجويف. الوادي عىل هي التي زمورة، إىل طورماس، نهر عىل هي
الكمبو. مدينة نهر وهو زابارتيال ونهر يجب، كما منه تستفيد ال أراضيها ولكن آبلة،
مقربة عىل الجويف الوادي إىل ويتصبب طلمنكة بسيط يسقي فإنه طورماس، نهر وأما

.Aresma بآرسما املسمى هو نهرها فإن أشقوبية وأما الربتغال من
هوركو دو فرنسوا املسمى االفرنيس الكاتب انربى األخرية األيام هذه يف (2)
بحثًا Mercure de France فرنسا عطارد جريدة يف فنرش François Du Hourcau
وشدة أخالقها ومتانة األمة بهذه املعجبني الكتاب من ألنه البشكنس، عن طويًال
األرض وجه عىل أمة أقدم أنهم يزعمون فالبشكنس القديمة. بأوضاعها استمساكها
أرضها، إىل السماء من نزلوا كأنهم بل آخر، مكان من أسبانية عىل يطرأوا لم وأنهم
أيًضا هي أنها إىل يذهبون القدم، يف األمة هذه توغل بشدة إقرارهم مع املؤرخني ولكن
أهايل أصل أن يرى دوهوركو، املسيو جملتهم ومن آخر، مكان من أسبانيا عىل طارئة
أن األسبانيول وسائر البشكنس بني الفرق وأن األيبريي، الجنس هو األيبريية الجزيرة
األيبرييني وأن أمشاج، أيبرييون هم األسبانيني سائر وأن أفحاح، أيبرييون هم البشكنس
عىل فنزل فرنسا، وجنوبي املتوسط البحر طريق عن أسبانية، عىل طرأ قوقازي شعب
عىل يستدل أن املذكور الكاتب حاول وقد البريانس. من والجنوبي الشمايل املنحدرين
مقدمة يف كنا منزع وهم لغتهم، من بأدلة األخرى األمم من وقرابتهم البشكنس أصل
سنة ليدن يف املنعقد املسترشقني مؤتمر يف قرأناها ذلك يف رسالة ولنا عليه، نبه من
نرى ال إذًا بالتاريخ» اللهجات «عالقة وعنوانها املقتطف، مجلة يف ونرشناها ١٩٣١
أمم لغات مع لغتها تشابه جهة من األمة هذه أصل عن تنقيبه يف مخطئًا الباحث هذا
البشكنسية اللغة أن املعلوم من أنه الجواب مراده؟ بلوغ إىل دوهوركو وفق فهل أخرى.
بل الهندية، السنسكريت لغة من فرًعا كونها يثبت ولم والالتينية، اليونانية من أقم هي
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أشبه هذا يف وهي فرًضا، وجودها العلماء فرض منقرضة لغة أصلها أن البحاثون يظن
السنسكريت، فروع من فرًعا ليست أيًضا اللغة هذه فإن Etrusque األتروسكية باللغة
بعض وجد وقد واحد، أصٍل من والبشكنس األتروسكيني أن دوهوركو للمسيو فيظهر
«الر» كلمة ذلك من األتروسك. لغة يف أخرى كلمات تشبه البشكنس لغة يف الكلمات
هنا فمن األتروسك، لغة يف كذلك وهي البشكنس، لغة يف «رئيس» معنى تفيد فهي
من أصلهم الرومانيون كان وملا واحد، أصٍل من الشعبني هذين كون عىل استدل
هو األصل وأصل الرومان، عم أوالد هم البشكنس بأن االستنتاج إىل وصل األتروسك،
خمسني من الشهري الجغرايف ركلوز اليزه زعم فقد بكًرا، الرأي هذا وليس القوقاز، من
يف شائعة كانت لغة أصلهما وأن تشابه، والكرج البشكنس لغتي بني يوجد أنه سنة
وال اآلرية اللغات من ال اللغة هذه تكن ولم السنني، من وآالف آالف منذ الصغرى آسيا

األورالية. وال السامية
عبقري كونه من شديًدا اختالًفا األسباني البطل هذا أمر يف الناس اختلف (3)
غداًرا للدماء، سفاًكا عمليًا سيًدا كونه إىل األبطال، مزايا بجميع متحليًا وأصالة بسالة
ومادح، قادح بني سريته املؤرخون كتب وقد الكرام. مزايا من يشء فيه ليس نهابًا،
هذا عن يتكلم ١٧٩٢ سنة نرش مخطوط ليون يف أيزيدور ديرسان مكتبة يف وجد وقد
عثر الذي املخطوط هو أنفسهم األفرنج باعرتاف السيد عن كتاب أحسن ولكن السيد.
بسام ابن العربي الكاتب كتبه كتاب وهو ١٨٤٤ سنة Gotha غوته يف دوزي عليه
شخصية معرفة السيد يعرف بسام ابن وكان زيادة. ال سنوات، بعرش السيد موت بعد
فيه قال إذا ولذلك باللعنة، اسمه ويردف إال يذكره يكن ولم تامة، معرفة عن فوصفه
يأتي: ما السيد عن يقول فهو عدوه، بحق عدو كالم ألنه تصديقه، من بد فال خربًا

وقته، يف إلهية نقمة كان الذي الرجل هذا بأن االعرتاف من بد ال كله هذا برغم
كان للعادة، الخارقة وشجاعته جأشه، ورباطة خلقه، ومتانة للمجد، بحبه
العرب أبطال سري يقرأون وكانوا رايته، يفارق ال النرص وكان وقته أعجوبة

انتهى. شديًدا. إعجابًا بها أعجب املهلب سرية إىل وصلوا وملا بحضوره،

العربية إىل نرتجمه اآلن ونحن العربية، من دوزى ترجمه السيد بحق بسام بن كالم هذا
بطال ال حقيقيا بطال كان السيد أن يعلم ومنه األصل. بمكان أعلم وهللا بدء، عىل عودا
تجاوزوا مفاتيح إليه أضافوا وربما فيه تكن لم محاسن تحلوه الناس وإنما خياليا،
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ابن القاىض أحرق وأنه عليه، غالب الرش أن فيه مشاحة ال مما ولكن الحدود فيها
يختلف ال فمما وإقدامه شجاعته أما أمواله. عنه خبأ لكونه بلنسية، ساحة يف جحاف
كاالهوره مدينة عىل يتنازعان ورامري فرديناند أراغون قشتالة ملكا وكان اثنان، فيه
السيد بقصة وسنأتى أراغون، ملك عىل قشتالة ملك يتغلب لم السيد فلوال Calahorra

اليها باالشارة اآلن اكتفينا وإنما الكتاب، هذا من التاريخى القسم ىف وجهها عىل
بن صادق ترجمة بشكوال بن خلف القاسم ألبي «الصلة» كتاب يف وقرأت (4)
هنا فمن برغش. سكن إنه عنه فقال طليطلة من األنصاري كبيل بن صادق ابن خلف
بالبلدة املقصود كان إذا إال هذا بها. وسكونوا برغش عىل استولوا العرب أن يظهر
التي Bargosالباء بفتح «برغش» قرية هي األنصاري خلف بن صادق بها سكن التي
فهي املشهورة املدينة برغش فأما مجريط. من كيلومرتًا ٦٣ مسافة عىل الرمل وادي يف

.Burgos الباء بضم
من املثناة وسكون الالم وكرس الواو بفتح وليد مدينة األعىش: صبح يف قال (5)
قال السبعة، األقاليم من الخامس اإلقليم أواخر يف وموقعها اآلخر. يف مهملة ودال تحت
وثالثون ثمان والعرض دقيقة عرشة واثنتا درجة عرشة إحدى الطول حيث سعيد: ابن
من الغرب يف وهي املدن أحسن من وهي البلدان»: «تقويم يف قال دقائق. وثالث درجة
ملك الفونش ويحلها قال: نصفني. األندلس يقسم الذي الشارة جبل جنوبي يف طليطلة

أوقاته. أكثر يف األفرنج
من جماعة إليها وانتسب ألسبانيا، العرب فتح ألول آبلة يف املسلمون سكن قد (6)
محمد السيد املدقق األديب يل ذكر وقد فاس، إىل منها هاجروا أناس منهم العلم، أهل
العبدري أحمد ابن إبراهيم بن محمد هللا عبد أبا أن الفهريني الجهد بني من الفايس
تلمسان إىل منها نزحوا آبلة، من أجداده أصل للهجرة ٧٥٧ سنة فاس يف املتوىف اآلبيل
الريايض العالم تلميذ وهو بها، ومات فاس إىل انتقل ثم هذا، هللا عبد أبو ولد وبها

خلدون. ابن العالمة والشيخ املراكيش، البناء ابن الكبري
الوي نقلها للهجرة، ٨٠١ سنة عليها التي الكتابة تاريخ بالطة آبلة يف وجدت وقد
هذه: وهي آبلة، يف Alcazar القرص باب بقرب وجدت البالطة هذه إن وقال بروفنسال،
ض عام وملكه ظه … (؟) … ظلم عىل املقتول (؟) اليس يوسف بن هللا عبد قرب «هذا
قوة وال حول ال النعيم الجنة يف معه يجمعنا هللا … (؟) … ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبينا لهجرة ١

باهلل» إال
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إن قلنا مسيحية، ١٣٩٨–٩٩ سنة يوافق التاريخ هذا إن بروفنسال الوي قال
وسمينكاس، شقوبية، مثل الفتح، أوائل من املسلمون أخالها التي املدن من هي آبلة
فيما غزا قد كان عامر أبي بن املنصور أن نعم وغريها، وزمورة، وليون، وأستورقة،
وأعاد األسبانيول، أمم جميع بجيوش أوقع أن بعد عليها واستوىل كلها، البالد هذه بعد
الفتنة كانت حتى قليل، إال ذلك عىل يمض لم ولكن اإلسالم. ملك إىل أسبانية شمايل
بالنصارى بعض عىل بعضهم يستعني املسلمون وصار الخالفة، وسقطت قرطبة، يف
جميع النصارى فاسرتجع بالفوىض، أشبه الحالة وأصبحت الطوائف، ملوك وتجمعت
كان التي النرصة ألجل عنه التخيل اشرتطوا ما ومنها بالقوة، أخذوه ما منها املدن، تلك
يكن لم للهجرة ٨٠٠ سنة يف إذًا قرطبة، يف املتقاتلني الفريقني من كل منهم يرجوها
سنة بثالثمائة الكتابة هذه تاريخ قبل كانت آبلة فإن املدجنني، غري مسلمون آبلة يف
أي «الدجن» اختاروا ممن فيكون مسلمون فيها بقي قد كان فإن النرصانية، إىل رجعت
به. واستأنس وألفه باملكان أقام أي ودجونًا دجنًا دجن من النصارى، حكم تحت اإلقامة
الربية. الحيوانات ضد الداجنة، الحيوانات يقال والحيوانات، للحمام استعماله وأصل

السنة يف أو ٣٩٠ سنة باملرشق وتويف قرطبة وعلماء طليطلة علماء من سمع (7)
بعدها. التي

وابن الهندي وابن الزبيدي بكر وأبي محمد بن وعبدوس مدرج ابن عن أخذ (8)
الرحمن: عبد بن يوسف ابنه قال متواضًعا ثقة فاضًال وكان زمنني أبي وابن العطار

سنة. ٧٧ ابن وهو ٤٠٧ سنة صفر يف هللا رحمه أبي تويف
وكان أصحابنا عنه أخذ وقد بشكوال: ابن قال والعربية األدب علماء من كان (9)
بقرطبة ٥١٥ سنة األول ربيع من بقني ألربع االثنني يوم هللا رحمه وتويف العدول أحد

ا.ه. جنازته. حرضت سلمة أم بمقربة ودفن
الشنجبايل محمد وأبي الطلمنكي عمر وأبي الفخار بن هللا عبد أبي عن روى (10)
بن ميمون بربقة ولقي نجاح بن ويحيى الهروي ذر أبا ولقي حاًجا املرشق إىل ورحل
يعقوب أبو وكان الفرائض يف كتابه عليه وقرأ املنمر بن الحسن أبا وبطرابلس طريف

.٤٧٣ سنة بمجريط تويف وفضل خري بيت من الخط حسن ثقة هذا الحاج ابن
القراءات أخذ منها أصله ألن باملجريطي يعرف التكملة: يف األبار ابن قال (11)
العباس أبو القايض ابنه عنه وحدث برندة القضاء وتويل النحاس بن القاسم أبي عن
وخمسمائة. وعرشين إحدى سنة وتويف ٤٧٣ سنة مولده وكان الرحمن عبد بن يحيى
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بن بكر أبي عىل وقرأ أبيه عن القراءات أخذ أنه فقال: األبار. ابن ترجمه (12)
وغرناطة ومرسية جيان قضاء وتوىل سمجون بن بكر وأبي الخزرجي زيد وأبي العربي
واإليثار والعدالة الجزالة مع رجالها يف معدوًدا وكان رشد ابن بعد قرطبة قضاء ثم

للحق.
املسلمني أيدي يف تبقى ولم القديمة، قشتالة يف عظيم شأن البلد لهذه كان قد (13)
عاد ثم فرويله، ابنه أو األول، األذفونش اسرتجاعها ابتدر إذ قرن، نصف من أكثر
ولكن أسبانية، شمايل من فتح ما جملة يف وفتحها، عامر أبي بن املنصور إليها فزحف
فاسرتجعوها الفرصة األسبان انتهز قرطبة، يف الكربى الفتنة اشتعال وبعد موته، بعد
اللذان الفريقان وكان النواحي. من املدن هذه يتبع وما وآبلة، وطلمنكة وسمورة هي
عليه هؤالء اشرتط باألسبانيول، اآلخر عىل أحدهما استعان كلما قرطبة، يف يقتتالن
بالتخيل املسلمون فيبادر الحصون، من وكذا كذا تسليم اآلخر، الفريق عىل ملعاونته

مفصًال. سيأتي كما عنها، لألسبان
موالي السلطان زمان يف أسبانية إىل رحلته يف الغساني الوزير ذكر قد (14)
وأكرم كثريًا به رحب حيث هذه أرانجويز يف للنزهة دعاه أسبانية ملك أن إسماعيل
وادي يسمى مجموعهما كبريان واديان به حف قد هناك له بستانًا فدخلنا قال: نزله
البستان وهذا يوم بمسرية مروره بعد املوضع هذا من طليطلة بمدينة املار وهو طاجه
وصهاريج ودواليب وأنوار أزهار عىل اشتمل وقد أشجاره ونظم جداوله يف غاية هو

اإلتقان. غاية يف ومقاعد مياه وبرك
عىل ينقشون كانوا العربية اللغة يف طليطلة مستعربي رغبة شدة ومن (15)
وجد فقد مرادهم عن بها يعربون التي العربية الكلمات دورهم عن فضًال قبورهم
بالطة وعليه مسيحية ١١٥٦ سنة تاريخه قرب جملتها من طليطلة يف القبور هذه من
ونقل بروفنسال الوي ذلك ذكر متقارنني وبالالتيني بالعربية الدفني اسم عليها مكتوب
بن مقابيل برحمته هلل مىض من كان الرحيم الرحمن هللا بسم هذا: وهو الكتابة نص
أربعة سنة أيام أربعة نوفمرب من مايض األحد يوم اآلخرة دار إىل الدنيا دار من سمنة
التي الالتينية الكتابة نقل وقد و… وجهه نرض الصفر لتاريخ وألف ومائة وتسعني
املستعربة الطائفة من كان القرب هذا صاحب أن يفيد ما وقال العربية الكتابة بجانب
بعد حتى لها لسانًا العربية اللغة اتخذت األسبانيني النصارى من فئة وهي طليطلة يف
عربية كتابة وعليه مسيحية ١١٦٠ تاريخ آخر قربًا ذكر ثم األسبان إىل طليطلة رجوع

الصفر: لتاريخ ونصها أيًضا التينية كتابة بجانبها
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أربع بيوم مأواها الجنة وجعل هللا رحمها الشيخ ابن ابنة لشميس القرب هذا
ألف. ومائة وتسعني ثمانية أغشت لشهر وعرشين

«شميس» لفظة ترجم فقد لألفرنسية الكتابات هذه كل يرتجم بروفنسال الوي كان وملا
قلنا طليطلة. مستعربة بني كثريًا متداول اسم أنه وقال Mon Solcil باألفرنسية بقوله
نصارى ملعامالت كأنموذجات نقلناها التي الصكوك يف االسم هذا علينا مر قد نعم
اإلضافة باب من ليست شميس لفظة بأن الظن إىل نميل ولكننا العربية باللغة طليطلة
غالبة كانت التي باإلمالة بها ملفوًظا املربوطة بالتاء شمسة هي بل املتكلم ضمري إىل
«شمسة» يقولون كانوا السني بفتح «شمسة» يقولوا أن من فبدًال األندلس. أهل لفظ عىل
وأصل أيًضا سورية أهل لهجة هي اإلمالة ألن اليوم سورية أهل يقول كما السني بكرس
بل به عربة فال بالياء هنا شميس كتابة فأما الشام. من آت األندلس لغة يف اإلمالة وجود
«مضا» لفظة إمالء وردفها املستعربني لهؤالء أخرى كتابات يف هو كما إمالء غلط هو
يف أصل ذات هي شمسة لفظة إن ثم نفسه. بروفنسال الوي نقله مما و«أنا» باأللف
ولها نورها انتشار أو الشمس طلوع من مرة كاسم سورية يف مستعملة وهي اللغة
تجد اآلن سورية إىل ذهبت إذا وأنت للنساء. معلومة مشطة وهي آخر معنى اللغة يف
بمقتىض بكرسها بل امليم بفتح يلفظونها ال واألهايل «نجمة» قبيل من تحىص ال أسماء
Mon ترتجم أن ينبغي فال اللفظة هذه ترجمت فلو «نجمي» يقولون فتظنهم اإلمالة

«نجم». مؤنث هي بل املتكلم ياء إىل مضافة نجم لفظة ليست ألنها Éloile
البت. مثل القطع هو البتل (16)

الحق له كنسية رتبة ذو وهو باألفرنسية ياكر» «أرشيد أو Archidiacre (17)
يقال نفسها هي والرتبة أعمالهم وتفقد الرعية يخدمون الذي القسيسني مراقبة يف
له يقال الرتبة هذه فصاحب األسبانية يف وأما Archidiaconal ياكونة» «أرشيد لها

«أسيدياقن». العرب له قال وقد Arcidiano «أرسيديانو»
وال سورية لغة يف االستعمال كثري وهو الورق أو الشجر من بيت هو الخص (18)
ولعلهم ظاهر والفرق كرم نصف هو وإنما الورق أو الشجر من بيتًا هنا املبيع نرى
األلفاظ. من ككثري األلف بحذف كتبت وقد «خاصها» هي أو اللفظة هذه يف توسعوا

.Chalencas (19)
.Aben Franchil (20)

كذا. (21)
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سنة. عرشة بسبع اإلسالم يد من طليطلة خروج بعد تاريخه الصك هذا (22)
.Justo el Hariri (23)

األسبان دولة أيام يف واقع الصك تاريخ ألن األذفنش هو هنا السطان (24)
٤٧٨ سنة صفر مستهل الثالثاء يوم األسبانيول إىل طليطلة رجوع كان فقد بطليطلة

املحرم. يف وقيل
آخر؟ تأويل لها أو ذهبات. بمعنى «ابريزات»؟ عن محرفة هي فهل كذا. (25)

دخول قبل من أسبانية يف عليه مصطلًحا كان تاريخ هو الصفر تاريخ (26)
أغسطس لعهد املسيح قبل ٣٨ سنة يناير أول يف مبدأه وكان املسيح قبل من بل اإلسالم

للمسيح. عرش الخامس القرن إىل أسبانية يف معروًفا التاريخ هذا وبقي قيرص
عنه وقوله «املوصوف» قوله بدليل املفرد استعمال الجمع هنا استعمل (27)

«الذي».
.Plaza del Caxali (28)
.Jalaf ben Chuad (29)

رجوعها بعد حتى بقيت طليطلة أن يعرف هنا من Chelabert et franco (30)
فيها. غريب ألنه هذه بصفته اإلفرنجي إىل فيها يشار عربية بلدة االسبانيول إىل

.Justes félix (31)
العربية الكتابة يعرفون ال نزر طليطلة يف كان أنه يعلم هنا ومن Petro (32)

باألسبانيولية. يوقعون فكانوا
«أذفنش» العرب عند له يقال كان كما «ألفونس» اسم أن هنا من يعرف (33)
مقام إحداهما تقوم ما كثريًا والنون والالم وأنفونش «ألفونش» أيًضا له يقال كان
هكذا االسم هذا يكتب فوجدناه باألسبانيويل الصك هذا ترجمة إىل رجعنا وقد األخرى.

.Pedro Alfonso
.Justa األسبانيولية الرتجمة يف هي يشته (34)

البستان. وهو «املنية» معنى عن طويل كالم الكتاب هذا يف تقدم (35)
.Manzel Mosca األسبانيولية الرتجمة يف (36)

.Alcardete األسبانيولية الرتجمة يف (37)
كثريًا. يعرف يكن لم الصك هذا كاتب أن ويظهر كذا (38)

كرم. تصغري (39)
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.Leocadia األسبانيولية الرتجمة يف (40)
كالبيدر. الحبوب عليه تدرس الذي وهو أندر جمع (41)

أسبانيويل لفظ وهذا املنزل وراء تكون الحيوانات حظرية وهو قرال جمع هو (42)
األندلس. عرب استعمله

«السد» لفظة أخذوا األسبانيول أن فيظهر Azud األسبانيولية الرتجمة ويف (43)
لغتهم. إىل

هذه أخذوا األسبان أن فيظهر قناة أن Canales األسبانيولية الرتجمة يف (44)
راء الالم فجعلت طليطلة يف العامة رجعت ثم الالم إليها وضموا لغتهم إىل اللفظة
إىل تردها أو «قناالت» تقول أن من بدًال «قنانر» عىل تكسري جمع الكلمة وجمعت

«أقنية». فتقول الفصيح العربي
لفظة واملغاربة األندلسيني استعمال قضية عن قصري غري بحث لنا تقدم (45)
االصطالح هذا منشأ يف اللغة وأهل العرص أدباء آراء واختالف الشمال بمعنى الجوف
الجوف مدينة ألن الشمال بمعنى استعمل إنما الجوف كون إىل ذهب بعضهم كان وملا
القبلة يستعملون الشام أهل أن عىل قياًسا وذلك الحجاز شمايل يف واقعة ونواحيها
من املشهور نصيف محمد الشيخ املفضال الوجيه حرضة سألت فقد الجنوب بمعنى
والقضاة العلماء سأل أنه فأجابني الحجاز؟ يف أثر من االصطالح لهذا هل جدة أعيان
يف رأوا وال كهذا بيشء يسمعوا لم بأنهم فأجابوه وغريهم واملحامني املحاكم وكتاب
هي الحجاز يف الحدود بل بالجوف الشمايل الحد تسمية القديمة والوثائق الصكوك
أن هنا من فثبت جنوبًا. يقولون وقد جنوبًا أي ويمينًا وشماًال وغربًا رشًقا هكذا:
إىل جاء يكون وقد نفسها باألندلس خاًصا آخر وجًها الشمال بمعنى الجوف الستعمال

األندلس. من املغرب
.Félix (46)

يف كانوا املرابطني ألن متداولة العهد ذلك يف املرابطية املسكوكات كانت (47)
األندلس.

مصدر وهو «تعزيق» عن محرفة هي أم األصل من هكذا هي هل نعلم ال (48)
وكربها. شقها األرض عزق من املبالغة فعل عزق

األسبانيولية. Talliquesبالرتجمة (49)
يغلب ولكن بيت أي باألفرنيس Maison بمعنى وهو Meson باألسبانيويل (50)

الفندق. أو الخان معنى باألسبانيويل عليه
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عندهم. الدجاج أو الحيوانات حظرية القرال أن ذكرنا (51)
دورهم عن متأخًرا كان وربما باألندلس املرابطني دولة عهد العهد هذا كان (52)
للمسيح. ١١٤٧ سنة انقضت دولتهم أن واألصح متداولة. بقيت مسكوكاتهم ولكن

الصكوك هذه يف جاءت وقد يخفى ال كما De هي األفرنج عند الرشف عالمة (53)
حرف بوضع أحيانًا وجاءت (ِد) هكذا آخرها يف كرسة مع الدال حرف بوضع أحيانًا

الياء. ومعها الدال
طليطلة. حصون من حصن اسم مورة أن يخفى ال (54)

مسلًما ذكروا إذا صاروا والتنرص بالهجرة طليطلة يف املسلمني عدد قل ملا (55)
املسلم. فالن بقولهم يذكرونه الصكوك أحد يف

علم. اسم (56)
بها يجري رشفني بني األرض بمعنى يأتي بالعربية والشوط شوط جمع (57)

املاء.
.Salvador (58)

الوهاب عبد بن هللا عبد أبي األرفع الكاتب رحلة يف طليطلة ذكر جاء قد (59)
السلطان أرسله الذي إسماعيل، موالي السلطان كاتب الفايس، األندليس الغساني الوزير
عىل واطلع اململكة تلك يف جول قد وكان أسبانية، صاحب إىل املهمات بعض يف سفريًا
أطلع أن قبل األفرنسية اللغة إىل برتجمتها اتصلت بديعة شهرية رحلة فكتب أحوالها
بن الرحمن عبد موالي الشهري املؤرخ الكبري العالمة أهدانيه الذي العربي أصلها عىل
هذه من كثريًا نقلت وقد عزهم، هللا أدام باملغرب، العلوية السلطانية العائلة نقيب زيدان،
وكانت اإلسالمي. العالم حارض كتابي يف األندلس بمسلمي املتعلق الفصل إىل الرحلة
قد طليطلة: عن قوله وألف. ومائة عرشة تسعة عام فاس يف الغساني الوزير وفاة
مسجدها لنشاهد طليطلة مدينة عىل بمرورنا خدامه من معنا أصحب من الطاغية أمر
من خروجنا يوم فبتنا صيته وبعد وذكره بنائه يف الدنيا عجائب من هو الذي الجامع
ونباهة، علم دار ذكر، لها التي العدوة حوارض من وكانت وشقة، لها يقال بقرية مدريد
الباب مثل أثر بعض اإلسالمي القديم البناء أثر من وبها متبدية، قرية اليوم وهي
وبينها الحرض. من إليها أقر فالتبدي اليوم أما مدينة. كانت حني إليها به يدخل الذي
مدن قواعد من قاعدة كبرية مدينة وطليطلة ميًال. وعرشون أحد طليطلة مدينة وبني
املسمى الوادي عىل مطلة حافة يف األرض، من ربوة عىل وهي قديم، ملك ودار العدوة،
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بالخاء وأرنجويس طاجو الغساني الوزير كتب — بأرنجويس املار الوادي وهو طاجو،
التي بالحافة الوادي هذا أحاط وقد — بهما األسبانيول تلفظ بحسب وذلك بالجيم ال
وأسوار — مدريد طريق من اآلتي هو للرب املوايل والربع أرباعها ثالثة من املدينة عليها
وأثرها املسلمني، من عمارتها عهد من حالها عىل باقية وأزقتها وحيطانها املدينة هذه
اإلسالمي البناء من حالها عىل باقية ودورها جًدا، ضيقة أزقتها أن إال الحضارة، أثر
من هو الجامع ومسجدها العربية، بالكتابة والحيطان السقوف يف والنقش وتفصيله،
الشبه القريبة الغريبة، الصلبة الحجارة من كله مبني كبري مسجد هو إذ الدنيا، عجائب
وسواريه والعلو، السمك ارتفاع غاية يف وهي الحجارة من مقبوة وسقوفه الرخام، من
املسجد هذا يف النصارى أحدث وقد والنقوش، العجيبة والصناعة الضخامة، غاية يف
وصلبانهم تصاويرهم من وفيها أصفر، نحاس من بشباك الوسط يف زيادة جوانبه من
التي الكتب مع صلواتهم، وقت بها يرضبون التي أوركان عندهم املسماة املوسيقى وآلة
وهو املصلوب، صورة الشباك هذا أمام جعلوا وقد كثري. يشء الصلوات، يف يقرأونها
توقد وفضة، ذهب من كثرية مصابيح املصلوب وأمام صلواتهم، يف يقابلونها ذهب، من
والصناعة. اإلتقان غاية يف املسجد هذا وأبواب كبرية، كثرية شموع مع ونهاًرا، ليًال
الزيادات ومن تركها، يمكنهم ال التي عوائدهم من هو ما الصور من فوقها زادوا وقد
فيها األموال، من خزائن عىل مشتملة كبرية كثرية بيوت املسجد هذا جوانب يف املحدثة
والتيجان والزمرد، واألصفر، واألبيض، األحمر الياقوت مثل امللونة، واألحجار الذخائر
هذه ومع بمال، تقوم وال بال، لها التي النفيسة واألحجار الفاخر، بالدر املرصعة
املسلمني عهد من ذلك أن زعموا ذهب، من سواران ومعه ذهب، من كبري تاج الذخائر
زعموا الذهب بماء مكتوب كبري كتاب فيها خزانة الخزائن هذه يمني وعن هللا. رحمهم
عن يخرج ال به، واالعتناء والصون التحفظ غاية يف عندهم وهو التوراة، كتاب بأنه
عنده يكون وأن هناك، من إخراجه أحب الطاغية هذا والد أن وذكروا به، الذي موضعه
لضنهم كالًما، به يعطوا فلم منافعها، وجميع بخراجها كبرية مدينة فيه أعطاهم أن بعد
مشحون مرصع، كبري صندوق فيها أخرى، خزانة أيًضا الخزانة هذه يمني وعن به.
الثمينة والخواتم والسالسل والقالئد الهدايات مثل بالذهب، املرصعة الفاخرة باملوائد
الذهب من وخارجها وداخلها اإلنسان، قامة عىل تزيد فضة، من صومعة يمينه وعن
وعىل طليطلة، مسجد منار شكل عىل املنار هذا عمل وقد النفيسة، باألحجار املرصع
يف بها يطوفون التي الصلبان مع أعيادهم يف يخرجونه زينة، عندهم وهو ومثاله، هيئته
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من هو شكله، عىل هذا وعمل لإلسالم، هللا أعاده املسجد، بهذا الذي املنار وهذا األزقة،
إىل مائتان منها درجة. ثالثمائة عىل اشتمل فقد الجو، يف وعلًوا صناعة البناء أعاجيب
دائرة، جًدا، كبار نواقيس تسعة تعاىل هللا أعداء جعل التأذين موضع ويف التأذين موضع
كله املنار هذا وبناء الذراع. أرباع ثالثة غلظ مع شربًا، وثالثون ستة منه ناقوس كل
نسأل منه، املسجد بني الذي الحجر جنس من الرخام، تشبه التي الصلبة الحجارة من
بالقناديل املشحونة الخزائن من الخزائن هذه وحوايل وذكره، لتوحيده يعيده أن هللا
القسوس وأكابر الغرايلية، يلبسها التي والثياب املرصعة، والصلبان والفضية الذهبية
الذين الرهبان وهؤالء كثري. يشء النفيس بالجوهر طرزت التي والرهبان، والشمامس
سائر عند كردينال أكرب اليوم هو الذي الكردينال، نظر إىل جميًعا هم الكنيسة هذه يف
وحيث هللا. دمرهما البابا وعىل عليه، التنبيه تقدم كما البابا تحت الذي وهو املسيحية،
أكرب كنيستها أمر يتوىل الذي الكردينال كان أسبانية، مدن قواعد من هي طليطلة كانت
ديوان رأس هو اليوم املوجود الكردينال وهذا الصليب. عبدة عند بالكردينال تلقب من
الديوان كتاب يصدر رأيه وعن ودنياهم، دينهم يف أمرهم جميع ينتهي وإليه أسبانية،
طليطلة وقاعدة هذا، قبل امللوك يسكنها كان التي القصبة أثر طليطلة ويف جميًعا،
بوجهته هللا، رحمه طارق، قصد كان وإليها وأشبيلية، هي األوىل، العجم ملك دار كانت
ووجد إليها، انتهى حتى غريها، عىل يعرج ولم بقرطبة، مروره بعد العدوة، دخل حني
املشهورة، املائدة ذلك جملة ومن له. حرص ماال مكانتها عىل تدل التي اآلثار من بها
آخر بموضع كانت بل بطليطلة، تكن لم املائدة أن يزعم التاريخ أهل بعض أن إال
املوضع إىل خرج طليطلة فتح ملا طارًقا وأن الحجارة وادي يسمى طليطلة، من قريب
مدينة بلغ حتى الجبل خلف إليه ينسب كان الذي الفج قرب الحجارة وادي املعروف
السالم، عليهما داود بن سليمان إىل منسوبة وهي بها، لوجودها بذلك وسميت املائدة،
رجًال وستون وخمسة ثالثمائة لها كان وإنها خرضاء، زبرجدة من كانت إنها وقيل

انتهى. أعلم، وهللا
رضب دار بها كان أنه ويظهر قرطبة عمل من بياسة إىل نسبة البيايس (60)

اإلسالم. لعهد
األكرب. القس Archiprest (61)
القانوني. Canonigos (62)

.Alarod el Franceses األسبانيولية الرتجمة يف (63)
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.Dona Morisquita األسبانيولية الرتجمة يف (64)
الرتجمة. يف Eulalia (65)
الرتجمة. يف Diaz (66)

الرتجمة. يف Sayon de la cofradia (67)
العامة. اصطالح وهو املكان إىل املنسوب به يراد هنا متاع (68)

.Raimundo boldiالرتجمة يف (69)
.Jofré Almoravide الرتجمة يف (70)

هناك لسكناهم طليطلة يف بهم خاصة حارة للفرنسيس أي لإلفرنج كان (71)
طليطلة األسبانيول فتح ملا أنه هو ذلك وسبب Lavallée فايل ال املسيو رواية بحسب
أفرنسية وكانت «كونستنزه» لها يقال السادس األذفونش امرأة كانت ١٠٨٥ سنة
وكان الفرنسيس من كبري عدد طليطلة فتح الذي األذفونش جيش مع وكان األصل
دير برنارهن اسمه راهب بينهم اشتهر أيًضا الفرنسيس من كثريون رهبان معهم
فيها. الفرنسيس هؤالء سكن طليطلة عىل األسبان استيالء تم فلما Sagahun ساهاغون
برنار الراهب جعلت أنها حتى وتعززهم تمدهم األصل أفرنسية هي التي امللكة وكانت

لطليطلة. مطرانًا املذكور
.Archiprétre (72)
.Salvador (73)

تنص األفرنجي ذكرت إذا التي الكتابات هذه من يظهر أنه Mozarabe (74)
مستعرب بأنه عليه تنص بالعربية املتكلم األسبانيويل ذكرت وإذا أفرنجي بأنه عليه
إرسائييل بأنه إليه أشارت اليهودي ذكرت وإذا مسلم أنه أشارت املسلم ذكرت وإذا
حافظني بقوا الذين املسلمون العرب منها فرق خمس أو أربع طليطلة يف كان أنه
كانوا الذين املستعربون األسبانيول ومنها األسبانيول استيالء بعد حتى ودينهم للغتهم
يبدأونه كتابًا كتبوا إذا كانوا إنهم حتى بالعربية صلواتهم ويقيمون ويكتبون يتكلمون
العربية اللغة بقيت ولذلك للعربية جًدا متعصبني وكانوا الرحيم الرحمن هللا ببسم
اإلسالم حكم انقراض بعد سنة ستمائة مدة طليطلة يف سائدين العربية والثقافة
املستعربون وكان األسبانية بلغتهم ويكتبون يتكلمون الذين األسبانيول ومنهم منها
األفرنج أيًضا منهم وكان نقلناها. التي الصكوك أحد يف مر كما بالقشتاليني يسمونهم
منهم كان ألنهم لها األسبانيول اسرتداد وقت من طليطلة يف سكناهم بدأت الذين
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كبريًا عنًرصا كانوا الذين اليهود ومنهم السادس. األذفونش جيش يف كثريون جنود
القشتاليني لألسبانيني بالسيادة ترىض التي بالفئة املستعربون األسبانيون يكن ولم
املستعربني غري والنصارى املستعربني النصارى بني خالف وقع أنه حتى لإلفرنج أو
الذي القداس يقيمون كانوا املستعربني فإن الصلوات مسئلة يف وأفرنج القشتاليني من
عندهم قديس قاعدة بحسب القوطية باللغة وذلك امليسة أو بامليشة باألسبانية يسمى
لهذا يقولون األسبانيول وكان بالعربية ذلك يخلطون وكانوا إيزبدور سان يسمى
الجميع حمل يريدون والقشتاليون األفرنج فكان «موزاراب» أو عربي» «نصف الطقس
خصاًما أشدهم وكان شديًدا إباءً أبوا املستعربني ولكن الروماني الطقس استعمال عىل
هذه حل تعذر وملا Juanriuz de los matanzas ماتانزاس رويس جوان األمر هذا يف
الفارسان فيتجاول فارًسا فئة كل من يخرجون وأنهم الرباز إىل لجأوا إنهم قيل العقدة
كانت الفارسان تبارز فلما املوضوع. يف الغالبة هي فئته تكون اآلخر يرصع والذي
امتحان إىل فلجأوا عنادها. عىل مرصة بقيت األفرنج فئة ولكن املستعرب للفارس الغلبة
النار يف القوطي الصالة وكتاب الروماني الصالة كتاب ورموا الرواة عهد عىل آخر
املستعربني كتاب فخرج الحكم. له يكون النار من سامًلا يخرج الذي الكتاب وقالوا
عند أبقى السادس األذفونش أن فيقال منه سالمة أقل الروماني الكتاب وخرج سامًلا

مًعا. الطقسني ذلك
الرئيسة. الراهبة أي (75)

الصغري. البستان بمعنى «الجنينة» يستعملون العربية البالد جميع يف (76)
الراهب. (77)

Abuomar Susân هكذا: الرجل هذا اسم األسبانيولية الرتجمة يف مكتوب (78)
لفظة حرفوا األسبانيول أن املعلوم ومن Alguacil Almogarife مكتوب اسمه وقبل
يف أيًضا دخلت كانت «املرشف» لفظة أن ويظهر «الغاسيل» صارت حتى «الوزير»

فيها. تستعمل صارت حتى لغتهم
.Martin de Alconte (79)
.Fernando Abat (80)

.Abbatissa Sanecia األسبانيويل النص يف (81)
.Alhicem الرتجمة يف (82)

صواحباتها. أي (83)
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.Pedro de Castro (84)
.Don Vidal El-Zapatero (85)

.Justa (86)
.Guèllermo de Baeza (87)

جهالتها. عىل للداللة نقًطا الكلمة هذه مكان وضعوا األسبانيولية الرتجمة يف (88)
.Pedro Chasolin (89)

عندهم. دينية رتبة وهي القانونيني بها يريد Alos Canonigos (90)
.Catedrale الكربى الكنيسة هي االسبانيولية الرتجمة يف (91)

.Alvarez هو و«الربس» Alvaro هو «البريوه» األسبانيولية الرتجمة يف (92)
علم «الذي قوله بدليل املفرد استعمال يستعملها ولكنه جنة جمع الجنان (93)
ليست حال كل وعىل باملفرد الكرم استعمال «الكروم» استعمل أنه أيًضا مر وقد لوالده»

الضبط.. بغاية هو ما منها كان وإن بالعربية املدققني كتابة الصكوك هذه جميع
.Capiscol Don Jordan االسبانيولية الرتجمة يف (94)

.Arcipreste األسبانيولية الرتجمة يف (95)
بالسني أحيانا تكتب االكرب القسيس بمعنى «االرسربست» أى اللفظة هذه (96)
شينا االسبانيولية االعالم يف السني يلفظون كانوا العرب أن والغالب بالشني وأحيانا

سينا. فليفظونها أحيانا األصل فيها يراعون قد ولكن
.Talavrra (97)
.Suegro (98)

.Laiti األسبانيولية الرتجمة يف (99)
.Berniti األسبانيولية الرتجمة يف (100)

مسلمون يزال ال كان أنه يعلم هنا ومن Galápago األسبانيولية الرتجمة يف (101)
وثالثة وقرنني بقرن األسبانيول عليها استوىل ما بعد من النصارى تحت بطليطلة
القرن من إال يقع لم التنرص عىل املسلمني إكراه ألن مسلمون بأنهم معروفني وكانوا

القطر. ذلك يف إسالمية سلطنة آخر غرناطة سقوط بعد فصاعًدا عرش السادس
.Convento األسبانيولية الرتجمة يف (102)
.Sacristàn األسبانيولية الرتجمة يف (103)

Romàn Huigo de Pedro El Cebrero Nieto األسبانيولية الرتجمة يف (104)
الصمد عن محرف هو أو السّماد من مأخوذ االسم هذا هل نعلم وال de Assamda
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وحقها «السوميل» حومة بقولهم مر كما سينًا الصاد فيجعلون يخطئون أحيانًا فإنهم
والصاد السني كون مع هذا شهري عربي اسم والصميل «الصوميل» بالصاد تكون أن

كثرية. ألفاظ يف األخرى مقام إحداهما تقوم
.Valdecubas األسبانيولية الرتجمة يف (105)

.Arzobispo االسبانيويل يف (106)
.Martin Lopéz (107)

أن يعلم هنا ومن ألسبانية األعظم األسقف وهو Primado de Espana (108)
لطليطلة األسبان اسرتداد بعد حتى بالعربية كانت نفسه األعظم األسقف معامالت

طويل. بزمن
.San Zoel (109)

.Toda Hija De Don Lope De Cotarel (110)
.Mical De Alba (111)

.San Gines (112)
.Rodrigo Giménez (113)

.De Setfila (114)
.Sisla (115)

.Almonasir (116)
سنة إىل ١٠٧٢ سنة من توىل الذي السادس األذفونش وهو Emperador (117)

أسبانية. بإمرباطور نفسه ولقب ١١٠٩
.Roberto El Francés االسبانيولية الرتجمة يف (118)

.Raues األسبانيولية الرتجمة يف (119)
.Guan Ruiz االسبانيولية الرتجمة يف (120)

تقدم بلدة كونكة أي وهي Obispo Deluenca االسبانيولية الرتجمة يف (121)
كونكة. وأحيانًا فونكة لها يقولون وكانوا العرب فيها كان الكتاب هذا يف ذكرها

الكنيسة. يف رتبة ذي وهي Gabildo االسبانيولية الرتجمة يف (122)
السادات ومعناها Senares االسبانيولية الرتجمة يف (123)

.Atenas األسبانيولية الرتجمة يف (124)
الحرس. ومعناه Guardia األسبانيولية الرتجمة يف (125)

399



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

املنتخب. أو املختار ومعناه Eleito األسبانيولية الرتجمة يف (126)
.Martin de Garcia de Abra (127)

للبيع املعروضة البضاعة عىل الدالل ينادي أن االصطالح يف هي املناداة (128)
يف املعنى لهذا اللفظة هذه استعمال كان وقد رشائها عىل للنداء السامعون يقبل حتى
كانت أنها كما الهمذاني الزمان لبديع املضريية املقامة يف املقام بهذا وجاءت بغداد
وأما لغتهم. إىل العربي من أخذوه ما جملة يف األسبانيول وأخذها األندلس يف مستعملة
النصارى استيالء بعد فيها بيع فقد قرطبة يف املناداة يف بيع الذي محمد املسلم األسري

عليها.
الكنيسة. ألقاب من لقب (129)

الكاتدرائية الكنيسة هي العظمى والقاعدة الكنيسة خادم بمعنى قبدله (130)
.Catédrale

أو عبده الرجل يكاتب أن وهي املكاتبة اإلسالم يف لها يقال الطريقة هذه (131)
فهو وكذا كذا نجم كل يف نجومه أدى إذا أنه عليه ويكتب عليه ينجمه مال عىل أمته
مواله أن وذلك كاتبه الذي ملواله ووالؤه عتق فقد عليه كاتبه ما جميع أدى فإذا حر
بفتحها مكاتب والعبد التاء بكرس مكاتب فالسيد ملواله األصل يف هو الذي كسبه سوغه
من السيد عىل للعبد يكتب ملا مكاتبة سميت املال. أداء من عليه فارقه ما عليه عقد إذا
يف يؤديها التي النجوم من العبد عىل للسيد يكتب وملا عليه، فورق ما أدى إذا العتق

عليه. يحل نجم أداء عن عجز إذا تعجيزه له وأن محلها
الدير. يف وظيفة وهي La Priora (132)

يف وجاء الشكري له ويقال الكرم قضيب وهو زرجونة جمع الزرجون (133)
زركون فيها وأنه الفارسية من آت الزرجون أن قتيبة ابن عن سيده البن املخصص
إىل جاءت ومنها سورية يف معروفة اللفظة وهذه الذهب كلون الصفرة ومعناه بالكاف

األندلس.
زبر يقال املعنى بهذا سورية يف معروفة لفظة وهي الكرم تقليم هو (134)
هذه اللغة كتب يف ليس أنه والحال الشام أهل من األندلس إىل وصلت وقد كرمه فالن
الكتاب زبرت وكذلك بالحجارة طواها زبًرا الرب زبر اللغة يف بل املعنى بهذا اللفظة
هو واملزبر املزبور. الكتاب والزبور الحجارة. يف النقش أنه وقيل كتبته وزبرته قرأته
فعل اللغة كتب من راجعناه ما يف نجد ولم الزجر بمعنى يأتي الزبر أن ثم القلم.
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الزبر بأن ُزبًُرا﴾ بَيْنَُهْم أَْمَرُهم ﴿َفتََقطَُّعوا تعاىل قوله فرسوا وإنما قطع بمعنى زبر
الحديد قطع أي اْلَحِديِد﴾ ُزبََر ﴿آتُونِي تعاىل قوله مثل وهي زبرة جمع القطع هي
يف هي وإنما املعنى بهذا اللغة كتب يف وليست زوبر للمنجل يقولون لبنان بالدنا ويف
اللغات إحدى من الشامية العربية إىل دخل املادة لهذه املعنى هذا فلعل الداهية اللغة:

الفتح. قبل الشام يف كانت التي السامية
يعيش رقيقها عىل تشرتط النرصانية الدونة هذه أن اللذيذة النكب من (135)

األرس. إىل يرد رشب وإن خمًرا يرشب ال أن املسلم
تقدم. كما خياط ألنه (136)

.Madrid (137)
أيًضا. أبذة لها ويقال Ubda (138)

.Marcina (139)
بالفتح. مكاتب أي مقاطع (140)

أعاله. أي (141)
.Comanador (142)
.Santiago (143)
.Ilospital (144)

افرايرية عن محرفة وهي افرايريلية لهم يقولون املغرب ويف الرهبان (145)
األخوان. معناها وأصل

اإلسبانيولية. الرتجمة يف Canonigos (146)
.Lonbert (147)
.Théresa (148)

لفظة وهي عارضيه عىل ال ذقنه عىل لحيته الذي السني بفتح الكوسج (149)
األندلسيني ولكن خطأ وهو بياء هنا كتبوها ولقد األثط العربي يف وهو فارسية
اإلمام األوزاعي ولإلمام بالكرس «الحكم» مثًال للحكم ويقولون باألمالة يتكلمون كانوا
هذا ولفظهم بفتحهما «سنة» من بدًال والنون السني بكرس «سنه» ويقولون «األوزيعي»
بكس «فرقد» ويقولون أوله بكرس «زمان» ويقولون الشام بر يف نحن بلفظنا أشبه
بالفتح «بّري» من بدًال الباء بكرس «بري» ويقولون «كتاب» أي «كتيب» ويقولون القاف

جرا. وهلم خمسماية ال سورية يف نحن نقول كما «خمسمية» ويقولون
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تقرب أو ذكرها مر التي األبطيشة ولعلها Abadasa األسبانيولية بالرتجمة (150)
الكربى. الراهبة وهو ظاهر ومعناها منها

.Servatus (151)
.Orihoala أوريولة إىل نسبة (152)

.Lorca (153)
أكثر كون من روي ما يؤيد وهو طليطلة عرب يف «األنصاري» ذكر يكثر (154)

ونواحيها. طليطلة يف نزلت األندلس فتح ألول والخزرج األوس قبائل
قلنا كما باإلمالة يتكلمون األندلسيني ولكن «شمسه» تكون أن يلزم (155)
سورية يف واآلن «شميس» وقال عندهم يلفظ كان ما بحسب االسم كتب فالكاتب

باإلمالة. أهلها يتكلم ال معلومة أماكن يف إال «شميس» كأنها «شمسه» يلفظون
ويف «الغزيل» جعلتها األندلسية اإلمالة ولكن «الغزال» تكون أن حقها (156)

.Algazil األسبانية الرتجمة
.Gilierre Gomez (157)

املدينة. بصاحب السلطان قبل من البلدة وايل يسمون العرب كان (158)
.Concilio األسباني النص يف (159)

.Martin (160)
.Negro (161)
.Pelayz (162)

العبارة. التيني أي (163)
أنا. أي Ego (164)

األعظم. أسبانية أسقف (165)
مطابق. أي Conforme (166)

.Niebla (167)
الرتجمة ويف و«املدرجني» «املدرج» لفظة الصكوك هذه يف كثريًا تتكرر (168)

. Racionero بلفظة تفرس العربي األصل بإزاء التي األسبانية
«قعودته» تكون وأن محرفة تكون أن واألشبه اللفظة هذه وجدنا هكذا (169)

نجدها. فلم القعدودة وأما املجلس هي فالقعودة
املقاربة. املراهقة (170)
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عقد ما هو والثاني األول بفتح والعربون أولهما بضم والعربون العربان (171)
من شيئًا املستأجر أو الثمن من شيئًا املشرتي يعطي أن هو أو الثمن من املبايعة به
الشام يف ونحن لك. هو أخذته فما يتم لم وإن احتسبنا العقد تم أن يقول ثم اإليجار
العربان استعملوا األندلسيني أن ويظهر الرعبون. فتقول تقلبه والعامة العربون نقول
الخواتم العروسان يتعاطى أن النصارى عند الزواج يف العادة ومن فصيح صحيح وهو

البناء. قبل هذا العربان أو والعربون
.Unos Pendiantes األسبانيويل النص يف (172)

.Una Alfanega colcha األسبانيويل النص يف (173)
.Mair (174)

.Annaye (175)
.El-Simbolo (176)

.L’Elgiacil Y Alcald Abulasbag Ben Almopader (177)
القدَّاس. الرشق نصارى له يقول ما وهي ميشة جمع (178)

كنسية. خدمة (179)
. Anniversaire وباألفرنسية بالحول نسميه ما هو (180)

.Alfonso Mateos (181)
باألفرنسية. Anniversaire (182)

.Matia (183)
أن وقيل عرش الرابع القرن من الثاني النصف يف بني املذكور الكنيس (184)
لليهود كنس عدة طليطلة يف وكان بنائه، بنفقة قام الذي هو الوي صموئيل الوزير
توما ظن» أما رومان، «صان باسم كنيسة إىل األسبان حوله وأحدها فيها عددهم لكثرة
أصلها البيضا» مارية «صانتا كنيسة أن Toma Tamayo De Yargas بركاش تامابو
جالية طليطلة يف كان وأنه النرصانية لعهد وسابق لهم قديم معبد وأنه لليهود كنيس
فيرتجح ذلك غري إىل عليه الحكم استحسان بعدم أحبارها انفرد املسيح لعهد يهودية
بعد، من الرواية تلك اخرتعوا اليهود بعض كان وربما ملفقة وأحاديث تخرًصا كونه
كنيسة يف فليس حال كل وعىل البلد. ملكوا أن بعد األسبانيول لدى الزلفى إىل بها رامني
بحت عربي طرز كلها بل اليهود معابد هندسة مع شبه أدنى املذكورة مارية» «صانتا
يف بنيت وقد تقسيمها يف أو زليجها يف أو حيطانها نقش يف أو أقواسها يف كان أن

الخراب. إىل تداعى كان جامع مكان عرش الثالث القرن
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ناظر الوي صموئيل وكان وكتاب، وزراء األسبانيول ملوك عند منهم وكان (185)
قتله كان وإن كثريًا عنده كلمته ونفذت بالصارم، امللقب بطرس الطاغية عند الخزانة

اآلخر. يف
Jousset جوسة تأليف املصورة والربتغال أسبانية جغرافية عن هذا نقلنا (186)

العبارة. لهذه العربي األصل عىل نطلع ولم
بهذا ممكنة غري إنها نقول وإنما بالعربي الكتابة هذه أصل عىل نعثر لم (187)

.Jousset لجوسة والربتغال أسبانية جغرافية عن نرويها ونحن الشكل
.Alphonse le Sage (188)

.Ildefonse (189)
.Palacio de Galiana (190)
.Theophile Gautier (191)

سنة النون ذي بن الظافر ببنائه أمر حوض الجامع املسجد هذا يف كان (192)
البسملة: بعد نصها هذا البارز الكويف بالخط رخام بالطة عىل كتابة وجدت وقد ٤٢٣
هللا أطال النون ذي بن الرحمن عبد بن إسماعيل محمد أبو الرئاستني ذو الظافر أمر
سنة األوىل جمادى يف هللا بعون فتم هللا حرسها طليطلة بجامع الجب هذا ببنيان أيامه
أن بروفنسال الوي نقلها التي الكتابة هذه من ظهر وقد وأربعمائة. وعرشين ثالث
فقد املؤرخون ذكره الذي التاريخ قبل أهلها من بطلب طليطلة توىل املذكور الظافر
الكتابة هذه أن والحال ٤٢٧ سنة يعيش بن محمد بن ليعيش خلًفا جاء أنه قالوا
هذا ببناء أمر الذي هو النون ذي بن الظافر بكون ترصح فهي ٤٢٣ سنة مؤرخة
الرئاستني ذي لقب وأما بالجب. الحوض تسمية عىل األندلسيون اصطلح إذ الحوض
الخليفة به لقبه كان الذي الوزارتني ذي لقب عن يعلو حتى به نفسه الظافر لقب فقد
الرئاستني ذو الظافر بعملة أمر مما نصها: طليطلة يف ثانية كتابة وجدت وقد األموي.

وأربعمائة. وعرشين تسع يف النون ذي بن إسماعيل
يف الشهري الهوالندي املسترشق R.Dozy دوزي قاله ما هنا نذكر أن نحب (193)
ملخًصا: وهو Histoire Des Musulmans En Espagne أسبانية مسلمي تاريخ كتابه:
فأدوها املال من وافرة مبالغ طليطلة أهل عىل فرض كان النون ذي بن القادر «أن
نفسه سمى كان السادس األذفنش (ألن اإلمرباطور: له فقال لألذفنش. وقدمها إليه
يكفي. ال أيًضا وهذا له: فقال وجده. أبيه ذخائر القادر له فقدم يكفي. ال هذا بذلك)
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له فقال مهلة. تعطيني أن عىل لكن هذا فوق إلعطائك حارض إني القادر: له فقال
فريض عندي. رهنًا تكون حصونًا أيًضا تسلمني أن رشط عىل ممهلك إني األذفنش:
بكل يرىض أن مضطًرا فكان االمتناع عىل قدرة له يكن لم إذ الرشط بهذا القادر
يدفع فكان يخالفه أن يستطيع ال رأسه فوق معلًقا األذفونش سيف يرى وكان يشء
املغارم يفرض اإلمرباطور إرضاء وألجل الحصون بعد الحصون ويخيل املال بعد املال
ازداد كلما األذفونش وكان رسقسطة. مملكة إىل تهاجر بدأت التي رعيته عىل الثقيلة
واكتسح األذفونش فجاء القادر يد فرغت بأن األمر فانتهى عتًوا يزداد له طاعة القادر
عىل فعرض عاجًزا نفسه رأى لكنه عرشه عن يدافع أن القادر فحاول طليطلة أرباض
طليطلة أهايل بتأمني يتعهد األذفونش أن وهي رشوط تحت طليطلة تسليمه األذفونش
ال وأنه أقام اإلقامة شاء ومن هاجر الهجرة منهم شاء ومن ودمائهم أموالهم عىل
وأن للمسلمني يبقى األعظم املسجد وأن قبل من مقررة واحدة غرامة إال عليهم يفرض

بلنسية ملك عىل القادر يساعد األذفونش
طليطلة األذفونش دخل ١٠٨٥ سنة مايو ٢٥ ويف الرشوط بهذه اإلمرباطور فريض
وقتئذ املسلمني أمراء بلغه ما إال يساويه ال وما حد له ليس ما العظمة من بلغ وقد
ويعلنون طاعتهم ويعرضون الهدايا له يقدمون فج كل من عليه فأقبلوا الدناء من
يف ذلك يكتب وكان امللتني بملك األذفونش فتسمى عنده جباة من أكثر ليسوا أنهم
يهنئ رزين بن الدولة حسام جاء وملا اإلسالم. ألمراء احتقاره يخفي يكن ولم مناشريه
أمامه يلعب قرد األذفونش عند كان الهدايا نفائس له مقدًما طليطلة بفتح األذفونش
ذلك وعد بقرد عليه أنعم اإلمرباطور بأن مفتخًرا الدولة حسام ورجع به عليه فأنعم
حزب فيها وكان ملكها يتنازعان العزيز عبد ولدا بلنسية يف وكان النعم. أعظم من
كان وقد النون ذي بن القادر إىل يميل رابع وحزب رسقسطة صاحب تمليك يريد ثالث
البلنسيون وكان Alvar Fanez (الفارفانيس) قيادة تحت قشتالة جيش يظاهره هذا
فقالوا النهار يف ذهب ستمائة تكلفهم وكانت الجيش هذا مرية يقدموا أن مضطرين
ألنه كالمهم القادر يسمع فلم يطيعوه حتى الجيش هذا إىل حاجة غري يف إنه للقادر
عىل وفرض بهم استظهاًرا بلنسية يف القشتاليني فاستبقى يحبونه ال أنهم يعلم كان
هذا ومع أموالهم من األعيان وبلص للظهور منقضة غرامات ملحقاتها وأهايل أهلها
يف أرايض يقطعهم أن عليهم فعرض القشتاليون يتطلبه ما بكل يقوم أن يقدر فلم
بل بأنفسهم حرثها عىل يقوموا لم ولكنهم القرى وتملكوا بذلك فرضوا بلنسية مملكة
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إىل وانضم األطراف عىل الغارات يشنون واستمورا لهم يحرثونها زراًعا فيها جعلوا
يف السوابق أصحاب األشقياء ومن العبيد ومن العرب غوغاء من جماعة القشتايل الجيش
يسمع لم التي األفاعيل يفعلون وأخذوا اإلسالم عن هؤالء وارتد السابلة وقطع االعتداء
بزق املسلم األسري باعوا وربما النساء أعراض ويهتكون الدماء يسفكون فكانوا بمثلها
إعطائهم عن يمتنع بمن يمثلون وكانوا حوت من وبقطعة خبز من برغيف أو خمر
لتأكله. املفرتسة للكالب به يلقون أو أعينه يفقأون أو لسانه فيقطعون يريدون ما
ملًكا النون ذي بن القادر كان ولو لألذفونش ملًكا الحقيقة يف وقتئذ بلنسية فكانت
يفتحها، أن أقسم وقد اإلمرباطور حصار تحت أيًضا رسقسطة وكانت الظاهر، يف عليها
عىل الغارات يشن فرسانه من بجماعة شيميناس غرسية القشتايل القائد هناك وكان
١٠٨٥ سنة ربيع ويف القشتاليني، مع أيًضا املقعد املقيم يف غرناطة صاحب وكان املرية
صار حتى املسلمني قلوب يف الرعب ووقع دارهم عقر يف غرناطة أهل القشتاليون نازل
جندي أربعمائة املرار إحدى يف ووجد النصارى من لواحد يقومون ال منهم الخمسة
جميع اليأس فعم قشتاليًا ثمانني وجه من فهربوا الجند نخبة من وكانوا املرية من
وإما أوطانهم، عن الرحيل إما خطتني، إحدى إال أمامهم يبق لم أنه ورأوا املسلمني
إفريقية. من املرابطني استرصاخ وهي ثالثة خطة وبقيت النصارى، طاعة يف الدخول
ذكر وملا األندلس إلنقاذ تاشفني بن يوسف عباد بن املعتمد دعا كيف دوزي ذكر ثم
هاتني إحدى إال أمامنا يبق لم أنه أجابه عليهم الخطر من ذلك يف الرشيد ولده له
أن أفضل وإني املرابطني بوالية نرىض أن وإما النصارى لحكم نخضع أن إما الخطتني
تفصيًال ذلك ذكر وسيأتي قشتالة يف الخنازير أرعى أن عىل إفريقية يف الجمال أرعى

التاريخ. باب يف
.San Guan de las Reyes (194)

.Renaissance (195)
.Santa Cruz (196)

.La Vega (197)
وهي اثنتني بألفني «املكاراة» تكون أن اللفظة هذه وحق Al-Makara (198)
هذا أيًضا. الدواب وكري الدواب مكاري ويقال مكار، والفاعل الدابة، كاراه مصدر
ذوقهم عىل فبنوه العرب جاء ثم القوط زمن يف موجوًدا كان الباب هذا إن ويقال
بقي ولكنه أبنيتهم طرز عىل جديد من وبنوه هدموه طليطلة األسبان اسرتجع ملا ثم
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إله ال أن أشهد أكرب. هللا أحدها: عىل مكتوب أعمدة عىل يعتمد واحد عربي قوس منه
والربتغال أسبانية جغرافية يف «جوسه» نقل وقد هللا. رسول محمًدا أن وأشهد هللا إال
الثاني فيليب زمن إىل الحجر يف باقية كانت إنها يقولون كتابة مندوزه» «سالزار عن

هذا: هو عهدهم عىل ومعناها

محمد بنبينا يعتقدون الذين املؤمنني جميع هللا رسول محمد هللا إال إله ال
يكونون وال ذنوبهم لهم هللا يغفر القادر عبد موالي املرابط أيدي ويقبلون
يف الربكة منه ويتلقون األعضاء مقطوعي وال عميًا وال صًما األيام من يوم يف
وعيونهم الجنة إىل ويذهبون أيام ثالثة إال موتهم قبل يعتلون وال املوت ساعة

انتهى. مغفورة. وذنوبهم مفتوحة

فإن هنا؟ املقصود هو القادر عبد أي يذكر ال فإنه جًدا مستغربة القصة هذه قلت:
القادر عبد فالشيخ األقاويل هذه مثل فيه تقال الذي الشهري الويل الجيالني القادر عبد
ويستبعد سنة وثمانني بثالث لطليطلة األسبان فتح بعد أي ٥٦١ سنة مات الجيالني
عىل منقوشة كتابة املدينة أبواب من باب عىل طليطلة يف املسلمون يكتب أن جًدا
املراد كان إن وأما لإلسالم. عليها الوالية تكن ولم أيديهم يف البلدة تكن لم إن األحجار
يد من طليطلة خروج قبل عاشوا الذين األولياء من آخر شخًصا القادر عبد باملرابط
أن أيًضا العجب ومن نسبة بدون غفًال املرابط هذا اسم يذكر أن العجب فمن اإلسالم
يف قوية شبهة لنا ولذلك للسنة ملخالفتها الحجر عىل مزبورة كتابة يف كهذه جمل تقال

كهذه. كتابة وجود صحة
.Florinda (199)

.Bain de la Cave (200)
.Sinagoga del transito السماء إىل العذراء مريم انتقال أي (201)

.Greco (202)
.Villena (203)

.Penitencia (204)
.Santo Tomé (205)

الذين املغرب بركاش منها كان ربما مشهورة معروفة عائلة وهي Vargas (206)
تاريخ عىل يطلع أن أراد ومن بركاش، الرحمن عبد السيد الحايل الفتح رباط وايل منهم
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أبي محمد للشيخ الفتح» رباط تاريخ من الفتح «مقدمة بكتاب فعليه العائلة هذه
جندار.

االسم. هذا حقيقة لنا يظهر لم اآلن حتى Maqueda (207)
.Munarriz (208)

.Vega (209)
.Mesa (210)

بدون وهو الًما الضاد بقلب «الربال» للربض يقولون األسبانيول Arrabal (211)
اللغة علماء ذلك عىل نص وقد العربية اللغة يف أصل لذلك وجد أنه إال تحريف شك
لها يقال ناحية يف وهذيل ثقيف من اللغة هذه سمعت الحجاز جبال يف كنت وملا
«اللهر» وصالة «الضيف» به يريدون املفخمة بالالم «الليف» يقولون فسمعتهم الشفا
كتابي يف ذلك وقدذكرت جرا. وهلم «الضيق» قرية يف «الليق» وقرية «الظهر» صالة يف
كنت وملا بقويل: عليه وعقبت مطاف» أقدس إىل الحاج خاطر يف اللطاف «االرتسامات
أن فأردت البلدة ضاحية به يعنون «الربال» بلدة كل يف يقولون سمعتهم األندلس يف
حينئذ ففكرت «الربض» عن محرفة عربية لفظة أنها كتبهم يف فقرأت مأخذها أعرف
أول فلعل يدري؟ من وقلت ثقيف من جاورهم ومن هذيل عند الًما الضاد قلب يف
هذيل من كثري األندلس غزاة يف كان فقد بالالم، بها تلفظ هناك بالربض تلفظ من
تصحيح وتوىل القاهرة يف املنار بمطبعة طبع قد هذا كتابي كان وملا انتهى. وثقيف.
عبارتي عىل علق فقد هللا رحمه رضا رشيد السيد اإلسالم فقيد األكرب األستاذ مسوداته
فهو املفخمة، الالم من قريب الفصحى العربية الضاد مخرج يأتي: ما الحاشية يف هذه
إىل العرب أكثر نطق يف بالظاء تارة الضاد تشتبه فلهذا الضاد، مخرج وبني بينها
االشتباه هذا ومثل والثقفيني. الهذليني هؤالء نقط يف املفخمة بالالم وتارة هذا عهدنا
محرًفا السامعني بعض فيتلقاه بالكالم يعجل الذي نطق سيما وال النطق، يف يكثر
فقالوا الضاد من الالم إبدال سمع أنه اللغة علماء وذكر متبًعا. أصًال التحريف فيصري
تقدم ما كتابة وبعد «جلد»: أي «جضد» رجل قولهم يف كعكسه اضطجع أي «الطجع»
الجمع يكره العرب بعض إن املازني: قال يقول: هو فإذ التاج يف ضجع مادة راجعت
الالم. وهي إليها الحروف أقرب الضاد ويبدل «الطجع» فيقول مطبقني حرفني بني
الضاد أبدلوا كما ضاًدا الالم أبدلوا وربما األزهري: وقال شاذ. وهو اللسان: يف وزاد
االمام السيد كالم نقلنا انتهى. الخيل. لطراد و«اضطراد» «الطراد» بعضهم قال الًما

لفائدته. هنا
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األندلسية اآلمالة كون يخفى ال إذ شقره بيب عن محرفة اللفظة هذه (212)
بيبًا. الباب جعلت

والبيب املردوم الباب أي مردوم بيب كنيسة الصغرية الكنيسة لهذه يقال (213)
باب عىل وكان باإلمالة يتكلمون كانوا الذين األندلس أهل بلفظ الباب هو يخفى ال كما
وتكلم ١٨٩٩ سنة كشفوها للهجرة ٣٧٠ تاريخها كتابة كنيسة تحول الذي الجامع
كتابه يف Lamber المبار ذكرها وكذا اإلسالمي. الفن عن كتابه يف Marçais مارسه عنها
العارش» القرن يف وطليطلة بقرطبة اإلسالمي البناء «فن أخرى كتابة ويف طليطلة عن
هذه حل قد Amador de Los Rios ريوس دوردولوس أما األسبانيويل العالم وكان
آخر وشخص عيل بن موىس اسمه مهندس بمعرفة بني الجامع أن يفيد بما الكتابة
عنه نقلنا الذي بروفنسال الوي قال ٩٨٠ وفق ٣٧٠ سنة املحرم يف وذلك سعادة اسمه
يستطع لم ١٩٢٥ سنة يف هو إنه أسبانية» يف العربية «الكتابات كتابه من الرواية هذه
وكانت محفوظة تزال ال كانت ١٨٩٩ سنة فلعلها البسملة. عدا ما الكتابة هذه قراءة

ممكنة. تزال ال قراءتها
.Zocodover (214)

السيوف صناعة فيها وجدوا طليطلة ملكوا عندما الرومانيني إن يقال (215)
زادوها وإنما الرومانيون وجدها كما أيًضا وجدوها إليها العرب جاء ملا ثم زاهرة
تصنع طليطلة وبقيت الصنعة. هذه يف القدم رسوخ من دمشق ألهل كان بما إتقانًا
تتنافس والناس قرون ستة مدة عنها رحلوا أن بعد ثم فيها العرب مدة طول السيوف
عرش الثامن القرن أواخر يف الحديثة األسلحة جدت عندما ولكن الطليطلية. بالسيوف
بل السيوف صنعة عىل مقترصين غري الطليطليون وكان طليطلة. سيوف عىل قضت
وزرد واملهاميز الخيل وعدد الرسوج يصنعون وكانوا الفوالذ إبر أيًضا يصنعون كانوا

بالقاشايف. دمشق يف املسماة والصناعة الخزف صناعة عندهم وكانت الدروع.
واألطلس واملخمل والصوف الحرير نسج لصناعة مركًزا طليطلة كانت (216)
طليطلة يف النساجون وكان هذا يف تفوقانها قرطبة وال أشبيلية تكن ولم أنواعها بجميع
الطربوش صنعة فيها كانت عرش السادس القرن ويف عامل. ألف خمسني وأرباضها
خمسة من نحو إىل الوقت ذلك يف يشحنون وكانوا عامل آالف بضعة بها يعمل فكان
والكمم الفالنس يصنعون وكانوا الرشقية. والبالد أفريقية إىل السنة يف طربوش ماليني

بأنواعها. املزركشة والطاقات
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األعىل املثل فيها كانت التي الخبز صنعة العهد لذلك طليطلة به اشتهرت ومما
فيه يباريهم أحد يكن لم واللوز والسكر بالسمن األقراص من نوًعا يصنعون وكانوا
أسبانية يف طبع الطبخ يف كتاب وأول بها يستخف ال مكانة طليطلة يف للخبازين وكانت
طليطلة عمران تقلص مع اليوم هذا إىل يزال وال طليطلة. يف ١٥٢٥ سنة طبعه وكان
من كثرية مربيات يصنعون وهم الخبز يف اإلتقان ذلك من اليشء بعض بها محفوًظا

الفواكه.
فهي القديمة معاليها عن سقطت أن بعد طليطلة يف اآلن إىل الباقية الصناعات أما
باألراباسك أوروبا يف يسمى مما دمشق طرز عىل املعادن ونقش والقطن الحرير نسج
نزل أن بعد فطليطلة ذلك. أشبه وما الخشب يف والتنزيل والحفر الكنسية واألدوات
الصناعية. املدن من تعد تزال ال ألًفا عرشين إىل نسمة ألف مائتي من سكانها عدد

العرب ولكن لطليطلة البانني يكونوا لم التاريخ يف املعروفون العمالقة (217)
قولهم وأما والعظمة بالقوة اشتهروا الذين األقدمني جميع عىل عمالقة لفظة يطلقون
ولكن األندلس أنهار أكرب من ألنه صحيح فهو تاجه نهر به يريد كان فإن الكبري النهر
تاجه غري وهو أشبيلية إىل النازل قرطبة نهر الكبري بالوادي يسمى بأن العادة جرت

يخفى. ال كما
فيها يشتد الحر ولكن أسبانية يف املعتدلة األقاليم من هي طليطلة إن (218)
أربعني فيها الحرارة درجة تبلغ حتى أفريقية رياح من يلفحها بما الصيف أيام جًدا
تحت ما إىل الحرارة درجة تنزل الشتاء ففي األضداد تجمع وهي سنتيغراد بميزان
ال فيها الربيع وفصل واحد شهر من أكثر الشديد الربد فصل يطول ال ولكن الصفر

الخريف. هو فصولها وأحسن مايو. شهر من فيها الحر يبدأ بل أيًضا يطول
برغش. مدينة ذكر عند ذكره سبق الذي القمبيذور وهو Le Cid (219)

الظهر قبل ساعات ثالث للزائرين مفتوح كتب خزانة األسقفية دار يف (220)
من وأسفار نفيسة مخطوطات وفيها بكثري أهم هي الكربى الكنيسة كتب خزانة ولكن
املايض يف كان كما الذكر تستحق علمية معاهد طليطلة يف اليوم وليس القديم. الطبع
من منها خرج من عدد كثرة من القارئ وسريى معلوًما العرب زمن يف أمرها كان فقد
وردوها إليها األسبانيول عاد وملا العربي. الدور يف العلمي رقيها درجة واألدباء العلماء
بال كانت العرب مدينة ألن العرب لعهد عليها كانت التي الدرجة تبلغ لم لهم عاصمة
األسبانيول بني عرش الخامس القرن يف أنه إال األسبانيول. مدينة من جًدا أرقى جدال
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موىس بن هللا عبد قصور وتحولت علمية نهضة فيها وظهرت جامعة مدرسة فيها
رد مجريط إىل الحكومة انتقال ولكن للتدريس معاهد العرب لعهد طليطلة أمراء أحد

والتعليم. العلم جهة من الثالثة بل الثانية الدرجة إىل طليطلة
نسق عىل الشمال بمعنى الجوف لفظة هنا الحموي ياقوت يستعمل (221)

املغاربة.
وروى ٤٧٥ سنة يف وقع طليطلة عىل الفرنج استيالء أن بعضهم روي (222)
وأما الروايات أصح وهي ٤٧٨ سنة يف أنه آخرون وروى ٤٧٧ سنة يف وقع أنه آخرون
عام مايو ٢٥ يف كان فاتًحا طليطلة إىل السادس األذفونش فدخول املسيحي بالتاريخ

.١٠٨٥
خرب يف الفهري يوسف عىل الداخل الرحمن لعبد الغلبة تمت أن بعد (223)
«فحص إىل ثم «فريش» إىل يوسف فر هللا، شاء إن التاريخ قسم يف تفصيله عىل سنأتي
محجة واقع ثم لألندلس، عربي تاريخ أقدم مجموعة» «أخبار كتاب يف جاء كما البلوط»
هللا بعبد فمر أميال، عرشة عىل طليطلة إىل وهو عنده، ليأمن عروة، بن يريد طليطلة
فقال منهزًما. يوسف هذا له: فقيل طليطلة، قرى من بقرية وهو األنصاري. عمر بن
ونريح الدنيا، من ونريحه منه، الدنيا ونريح نقتله، بنا اخرجوا ويحكم! ألصحابه:
وبني بينه وليس لحقه، حتى فخرج للحرب. ناجًشا رجًال صار فقد رشه، من الناس
ومن تميم، لبني موىل الفاريس، سابق إال معه وليس أميال، أربعة إال طليطلة مدينة
شدة من ماتوا وقد فقط، واحد ووصيف برسقسطة، وبقيته يوسف. موىل يقول يجهله
سابق، وقتل الفهري، يوسف هللا عبد فقتل مدفع، وال منعة معهم وليس الركض.
ابن بلغ فلما يوسف، برأس عمر بن هللا عبد أقبل ثم طليطلة. دخل حتى الغالم وهرب
عنق برضب أمر يوسف برأس عمر بن هللا عبد إقبال الداخل) الرحمن عبد (أي معاوية
خرج ثم بعياله، صنع ملا حرًدا عليه وكان زيد، بأبي املكنى يوسف بن الرحمن عبد
أقرب ألنه بالحقيقة أدرى وصاحبه النص، هذا من ظاهر قلنا ا.ه. أبيه. رأس إىل رأسه
قاصًدا كان وإنما طليطلة، دخل يكن لم الفهري يوسف أن املذكورة، بالحوادث عهًدا

األنصاري. عمر بن هللا عبد قتله يوم دخولها
عذره؟ بن هشام ال الفهري، عروة بن هشام هو مجموعة» «أخبار يف الذي (224)
يف وقال بروفنسال؟ الوي كالم يف أو مجموعة أخبار كالم يف التصحيف هل نعلم وال
من والعمري التجيبي الوليد بن حياة الثورة يف هشام مع كان إنه مجموعة» «أخبار

411



األندلسية واآلثار األخبار يف السندسية الحلل

فحارصه طليطلة إىل الرحمن عبد األمري إليه فخرج هللا رحمه الخطاب بن عمر ولد
عنه ورجع رهينة، ولده وأعطى الصلح إىل دعا الحصار، وناله الحرب، عضته فلما فيها
فنزل الثانية، السنة األمري فغزاه نفاقه، إىل وعاد أيًضا، خلع عنه انرصف فلما األمري.
عنقه، فرضبت الرهينة بابنه أمر منه يئس فلما فصرب، الرجوع إىل ودعاه وحاربه به
(إىل العام ذلك عنه ورجع املدينة، يف فسقط إليه به ورمى املنجنيق يف الرأس جعل ثم
طليطلة إىل علمقة بن وتمام مواله، بدًرا ذلك بعد وبعث األمري، رجع ثم يقول) أن
كل يف دوًال بينهم وجعلها األجناد، عىل البعوث األمري وقطع عروة، بن هشام فحارص
واستثقلوا الحصار، املدينة أهل مل حتى أخرى، ندب دولة انقضت فإذا أشهر، ستة
يقول) أن (إىل وحياة والعمري هشاًما فأسلموا وبدر، تمام ذلك مع وكاتبهم الحرب،

وصلبوا. فقتلوا األمري بهم أمر ثم
أهل من الثوار مع وفتن حروب الحكم أيام يف وكانت النفح: يف قال (225)

طليطلة.
إن األندلس، عىل كتب أوربي أشهر العظيم، املسترشق دوزي يقول (226)
الذين والرببر العرب من فيها مما أكثر املستعربة األسبانيول من فيها كان طليطلة
كانت واألساقفة، القسيسني كلمة نفوذ وبسبب ذلك، فبسبب قراها. يف منترشين كانوا
نظرهم إليها ينظرون يزالون ال األسبانيول وكان لالنتقاض. دائًما مستعدة طليطلة
يضاهيهم ال الثورة إىل مترتعون بفطرتهم طليطلة وأهل والدنيا، الدين لهم عاصمة إىل
يغريهم مسلمة أسبانيولية عائلة من غربيب اسمه شاعر عندهم وكان قبيل، ذلك يف
بحق يشء عىل يقدم ولم لغربيب، الحساب يحسب األندلس أمري وكان أبًدا. باالنتقاض
مسلًما أسبانيوليًا األمري استدعى غربيب موت بعد ولكن حيًا، غربيب دام ما طليطلة
أهل من يريحني أن يقدر من غريك يوجد ال أنه له: وقال عمروس اسمه وشقه من
من ألنهم عليهم واليًا اخرتتك أنا فلذلك عربيًا، واليًا عليهم يرضون ال الذين طليطلة
شدة من كان ملا عليه عمروس فوافقه منهم االقتصاص يف رأيه إليه أرس ثم جنسك.
إنه فيه لهم يقول كتابًا طليطلة أهل إىل األمري كتب ثم األمري، إرضاء يف ورغبته طمعه

جنسهم. من واليًا لهم اختار رغبتهم عند نزوًال
الطليطليني ثقة ينال حتى الحيلة بإعمال بدأ حتى طليطلة إىل عمروس وصل وما
لبني بغضاء األحايني يف ويبدي األسبانيويل، للجنس بالعصبية يتظاهر وأخذ التامة،
السلطان وبني بينكم العداوة سبب أن للطليطليني قال ثم اإلطالق، عىل وللعرب أمية
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تنشأ كانت هناك فمن املغارم بأصناف عليكم وتثقيلهم بيوتكم، يف الجنود وضع هو
البلدة طرف يف الجنود هذه إليواء حصن بناء يف ساعدتموني فإذا الخصام أسباب
عمروس أولوا قد الطليطليون كان وملا املشاجرات. هذه مؤونة أنفسكم كفيتم تكونون
من بدًال البلدة وسط يف الحصن هذا يكون أن آثروا بل هذا باقرتاحه رضوا ثقتهم مزيد
أتم قد بأنه السلطان عمروس أعلم الحصن بناء انتهى وملا منها. طرف عىل يكون أن
يف يرابطون الذين القواد أحد بإعالم السلطان فأرسع بجنوده. إليه وانتقل الحصن بناء
من يتمكن حتى منه حيلة وذلك العدو، جهة من بدت حركة عن إليه يكتب بأن الثغور
عىل الجيوش بزحف السلطان أمر القائد كتاب وصل فلما طليطلة. إىل الجنود إرسال
من أكثر العمر من بلغ يكن ولم الرحمن، عبد األمري ابنه بمعية وزرائه من ثالثة رأسها
الطليطليني أعيان إىل عمروس فأشار طليطلة ضواحي إىل الجيوش فوصلت سنة، ١٤
فقال مرسورين ورجعوا الزائدة بالحفاوة األمري وقابلهم ففعلوا، األمري عىل بالسالم
هذا فإن أيام، عدة أظهرنا بني ليقيم األمري ندعو أن املصلحة تقتيض عمروس: لهم
وثيقة به الطليطليني عالقات تكون أن يحسن وأنه املستقبل، يف امللك هو سيكون األمري
فأجاب أياًما عندهم ليقيم يدعونه األمري عىل وأقبلوا عمروس، رأي القوم فاستحسن
وضواحيها طليطلة أهايل بدعوة األمري أمر املقصود حصل ملا ثم اعتذر أن بعد دعوتهم
يأذنوا فلم املعني، امليعاد يف زرافات وأقبلوا والوجوه األعيان جميع إىل فكتبوا طعام إىل
تابعه مع فرسه ويرسل باب من يدخل الواحد فكان واحًدا واحًدا إال الدخول يف لهم
بجانبها أقام الحصن دار يف حفرة بحفر أمر عمروس وكان اآلخر. الباب أمام النتظاره
يتلقونه الحفرة جانب إىل طليطلة أعيان من الواحد يصل فعندما الجالدين من عدًدا
فأين اليوم: ذلك يف قتلوا الذين عدد التمام عىل يعلم ولم فيها. ويلقونه بالسيوف
الوقت صار وملا آالف. خمسة يجعلونهم القوطية وابن والنويري سبعمائة يقول عذارى
بهؤالء حصل تراه ماذا القرص: باب أمام كانوا لجماعة طليطلة أطباء أحد قال ضحًى
اآلخر الباب عند كنت لهم: فقال اآلخر. الباب من خرجوا لعلهم له: فقيل املدعوين؟
الوليمة دخان هذا ليس لهم: فقال يتصاعد دخانًا فرأى نظر ثم خرج. أحًدا أجد فلم
غربيب وأما ا.ه. طويلة. مدة طليطلة هدأت ذلك وبعد قتالكم. أجساد دخان هو وإنما
الطليطيل أوله) (بكرس غربيب ييل: ما امللتمس» «بغية يف عنه قال فقد الطليطيل الشاعر

شعره: من الناس يتداول ومما والخري الفضل يف الطريقة مشهور قديم شاعر
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أه��اب م��ا ال��م��ن��ي��ة م��ن ي��ه��اب ض��ع��ي��ف ب��م��خ��ل��وق ي��ه��ددن��ي
ي��ص��اب م��ن م��ه��ل��ك إل��ي��ه ول��ي��س ح��ي��اة ذي م��ح��ي��ا إل��ي��ه ول��ي��س
ال��ك��ت��اب ي��ب��ل��غ��ه ح��ي��ث س��ي��ب��ل��غ وك��ل أج��ل، ول��ي أج��ل، ل��ه
ال��م��ص��اب ق��ب��ل أي��ن��ا ق��ري��ب. م��ن��ه ال��م��وت ل��ع��ل ي��دري، وم��ا
ح��ج��اب وال ال��م��ل��وك أك��ت��اب إذا ح��ص��ن ال��م��وت ي��رد م��ا ل��ع��م��رك
ال��ص��ع��اب ل��ه ت��ذل م��ل��ك إل��ى وم��وت��ي م��ح��ي��اي إن ل��ع��م��رك
ال��رق��اب م��ه��اب��ت��ه م��ن وت��خ��ض��ع م��ل��ك ك��ل ي��دّوخ م��ل��ك إل��ى

يعرف وال امللوك يرهب ال املقادة صعب ثائر شاعر أنه غربيب شعر من فظاهر
تهوينًا املوت أمام الجميع استواء من يذكر ما يذكر وهو والصعلوك امللك بني فرًقا

ثورة. إىل داع كل صنع الناس عىل للموت
قونكة. مقاطعة من وهي Santaver (227)

يف امللتمس بغية صاحب عمرية بن احمد بن يحيى بن أحمد يسميها (228)
املوحدين عسكر جواز وكان ييل: ما يقول فهو األركة واقعة األندلس، أهل رجال تاريخ
الخرضاء الجزيرة إىل — العرص ذلك يف كان هو ألنه هللا أعزهم يقول — هللا أعزهم
ابن بهم استجاش قد هللا وقمهم النصارى وكان وخمسمائة وثالثني تسعة عام يف
أيدي ومزقت املعظم جامعها يف دوابهم وأدخلوا عليها وغلبوا قرطبة بهم ودخل غانية
وملا جهد. بعد وجمع عنه هللا ريض عفان بن عثمان املؤمنني أمري مصحف به الكفار
خاف الجزيرة إىل جاز قد املوحدين عسكر بأن األنرباطور وزعيمهم النصارى سمع
يف وينظر بالده إىل يرجع بأن عليه فأشاروا واستشار واألنصار األعوان وجمع وخار
ثم بها فرتكه وينرصف بقرطبة يرتكه أن عىل غانية ابن مع وتوافق هللا فخذله حمايتها
العايل األمر واستوىل بقرطبة. يستقر أن مخافة إليه فدفعها بيّاسه منه وطلب خدعه
والفتن املحن وارتفعت باألندلس املسلمني بأيدي كان ما جميع عىل ذلك بعد هللا أدامه
آخرها جمة هزايم هللا دمرهم الروم عىل وجرت الكلمة واجتمعت والجزية والجور
التاسع يف رباح قلعة من مقربة عىل األركة عند هللا قصمه شانجه بن أذفونش هزيمة
خمسة عىل ينيف الذميم عسكره وكان وخمسمائة. وتسعني إحدى عام املكرم لشعبان
وصلوا قد اليهود تجار من جماعات معه وكان راجل. ألف ومائتي فارس ألف وعرشين
القتل واستوعب تعاىل هللا فهزمهم امواًال لذلك وأعدوا وأسالبهم املسلمني أرسى الشرتاء
الحمام اللعني وعاين الذميمة محلتهم عليه احتوت ما جميع املوحدون وحاز أكثرهم
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والحمد بمثلها يسمع ولم الرشك عىل شنيعة هزيمة وكانت ولجام طمرة برأس ونجا
للمتقني. والعاقبة العاملني رب هلل

يعقوب حياة طالت لو بأنه يجزمون املوحدين دولة تاريخ يعرفون الذين (229)
األندلس. بالد من اإلسالم من خال كان ما وجميع طليطلة السرتجع املنصور

للباب ويقولون باالمالة يلفظون كانوا األندلس يف أنهم قبل من ذكرنا (230)
بيب منها للواحد يقال كثرية أبواب غرناطة ويف أشبيلية ويف قرطبة يف يزال وال بيب
بأذني سمعت فقد الشام من أخذوها أنهم عندي يرجح إمالة وهي كذا وبيب كذا
يلفظون ال اليوم الشام يف األكثرون كان وإن بيب للباب يقولون بعلبك أهايل بعض
مؤتمر يف ألقيتها بالتاريخ العربية اللهجات عالقة يف رسالة حررت ولقد باإلمالة. الباب
إن حدة عىل أطبعها وربما املقتطف مجلة يف ونرشتها ١٩٣١ سنة بليدن املسترشقني

هللا. شاء
.Tornerias (231)
.Visagra (232)

اآلن هي كتابة طليطلة بقعة يف برتلمي سان دير يف ١٨٧٨ سنة وجدت (233)
البسملة: بعد نصها هذا مجريط يف الوطني األثري املتحف يف محفوظة

باهلل يغرنكم وال الدنيا الحياة تغرنكم فال حق هللا وعد إن الناس أيها يا
إال إله ال أن يشهد كان مغيث ابن محمد بن أحمد بن محمد قرب هذا الغرور.
الحق ودين بالهدى أرسله ورسوله عبده محمًدا وأن له رشيك ال وحده هللا
لثمان األحد ليلة هللا رحمه تويف املرشكون كره ولو كله الدين عىل ليظهره

وأربعمائة. وأربعني سبع سنة اآلخر ربيع من بقني

هذه عىل واطلع طليطلة ١٧٦٦ سنة زار املغرب سفري الغزال أن بروفنسال: الوي ذكر
فقال: رحلته يف ذلك وروى الكتابة

املسلمني بمقربة فإذا إليها أرشدنا التي للمواضع الحاكم مع الحال يف وركبت
اآلية، الناس أيها يا كويف: بخط عليها مكتوب الرخام من سارية هللا رحمهم
وحده هللا إال إله ال أن يشهد كان مغيث بن أحمد بن أحمد اإلمام قرب وهذا
عىل ليظهره الحق ودين بالهدى أرسله ورسوله عبد محمًدا وأن له رشيك ال
من بقني لثمان األحد ليلة عليه هللا رحمة تويف املرشكون كره ولو كله الدين
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أولها يف مكتوب أخرى سارية ثم وأربعمائة وأربعني تسع سنة الثاني ربيع
ملحو هو من يعرف لم القرب صاحب أن غري الرشيفة اآلية من األول يف ما
محل يف وأربعني أربع لفظ إال الحروف من يبق ولم مكتوب هو الذي املحل

بعده. ما وال قبله ما يقرأ ال التاريخ

بن أحمد عمر أبي ابن هو يرتجح فيما القرب هذا صاحب إن بروفنسال: الوي قال
بشكوال ابن وترجمه ٤٥٩ سنة مات الذي الطليطيل املحدث الصديف مغيث بن محمد

الكويف. الخط بقراءة ماهًرا يظهر فيما يكن لم املغربي السفري إن وقال الصلة يف
… البسملة هذه: هي أخرى كتابة البقعة تلك يف أيًضا وجدت وقد

يوم األحد يوم هللا رحمه تويف جهور بن محمد موىل فرج بن أحمد قرب هذا
عليه. هللا رحمة وأربعمائة وستني اثنتني سنة رمضان شهر من عرشة خمس

ابن يوسف بن محمد قرب هذا … «البسملة نصها: مجهول قرب عىل أخرى وكتابة
وستني أربع سنة املحرم من خلون عرش لستة الخميس يوم هللا رحمه تويف العاسل
٦٦٠ سنة تاريخها نسخي بخط كتابة ووجدت عليه» ترحم من هللا فرحم وأربعمائة

والتصلية: البسملة بعد نصها هذا للهجرة

باهلل يغرنكم وال الدنيا الحياة تغرنكم فال حق هللا وعد إن الناس أيها يا
تشهد وهي توفيت هللا رحمها محمد بن محمد بنت زهرة قرب هذا الغرور
ستني عام يف ورسوله عبده محمًدا وأن له رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن

وستمائة.

فيها بقي فقد سنة مائتي من بنحٍو لألسبانيول طليطلة رجوع بعد هي الكتابة فهذه
إىل مسلمون فيها بقي وقد شائرهم جميع عىل املحافظني املسلمني من قليل غري عدد
جميع بتنصري األسبان ملوك من األوامر صدور بعد ولكن بكثري العهد ذلك بعد ما
مسلمون البلدة تلك يف وبقي إسالمهم يعلنوا أن يقدرون ال أصبحوا قًرسا املسلمني

للهجرة. ألف سنة بعد ما إىل باإليمان مطمئنٌة وقلوبهم النرصانية عىل مكرهون
.Valladolid (234)

Guadalajara وباألسبانيويل الحجارة وادي لها ويقال (235)
.Medinaceli بالرتخيم ساىل مدينة لها يقولون واالسبانيول (236)
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أصاب. ونظنه (237)
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