
 
عند الحدیث عنھا كمدینة صغیره 

بتاریخھا  الكبیر البد من تسلیط الضوء 
على العدید من الجوانب التي تمیزھا 

 كمدینھ عن غیرھا .
 
 

فمدینة قرطبة الواقعة في االندلس وجنوب اسبانیا ، ھي كانت فیما قبل عاصمة لالندلس وذلك في ایام الحاكم عبد 
 الرحمن الثالث . 
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 قرطبة 

 
Cordoba 

 



 
لقد ازدھرت ھذه المدینة واصبحت معروفة في  

اوروبا والعالم باسره ، لقد كان الكاتب والفیلسوف 
المسلم المعروف في تلك الحقبة من الزمان ھو ابن 

 رشد .
 

لقد اشتھرت مدینة االندلس بمسجدھا والذي یعد من 
 االثار االسالمیة والتاریخیة االستثنائیة في العالم .

 
 

ویقصد المالیین من السیاح المدینة المذكورة فقط 
 لمشاھدة ھذا المسجد .

 
 

اما  المناطق السیاحیة القریبة من المسجد فیمكنك  
 بكل سھولة مشاھدتھا وسیرا على االقدام .
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من االماكن الرائعة الواقعة بالقرب 
 من المسجد شارع الورد 
Calle de los Flores 

 
 

 من اجمل ما قیل في الزھور
الزھور ھي الطبیعة الصامتة 

 النابضة بكل انواع الحیاة . 
 
 
 

ھذه المقولة التي تفوح بعبق 
الزھور ، ھي تمھیدا للحدیث عن 
شارع الزھور الواقع بالقرب من 

المسجد ، وقد اطلق علیھ ھذا 
االسم الن اغلب المنازل في تلك 

المنطقة یضعون االزھار على 
جدران  منازلھم ، خاصة في شھر 

 مایو .
 
 

وھي   Alcazarكما تقع قلعة 
قلعة للسالطین المسیحیین بالقرب 

من المسجد المذكور ، باالضافة 
لوجود متحف یتحدث  فقط عن 

 الحیاة  في االندلس . 
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 وتقع مدینة الزھراء

 )Madina Azahara(   على
كیلومتر من قرطبة ، حیث  8بعد 

بدا عبد الرحمن الثالث ببناء 
عاصمة لھ ولكن لم یحالفة الحظ 

 باالنتھاء منھا ، حیث بدا ت
 
 
 

الحروب بعد ثالثة سنوات من 
البدء في بنائھا ، ولكن االشیاء 
الجمیلة المتقنھ ال تموت بمرور 

 الوقت وظروفھ ، 
 
 
 

فال یزال مستمر العثور على مباني 
رائعة لھذه المدینة رغم قصر المدة 

التي بنیت فیھا ، ورغم عدم 
 االستمرار في بنائھا .

 
 
 
 

للذھاب الیھا  یتوجب علیك االستعانة 
 بالجوالت السیاحیة .
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 مدینة الزھراء

 

 



  
ان افضل الطرق للذھاب إلى قرطبة باستخدام  الحافلة (الباص ) او القطار ، ومدینة قرطبة ال تحتوي على مطار ، 

  30في غضون    )Sevillaدقیقة ، و من اشبیلیة (  50حیث یمكنك الذھاب بالقطار من مالقة في غضون 
 دقیقة .

 
او مدن اخرى فیمكنك الحصول على العدید من  -ماربیا  -في حالة كانت اقامتك في جنوب اسبانیا في (مالقة 

 الجوالت وكذلك للغرناطة وقرطبة .
 

توجد حمامات ، قدیمة تعود إلى ایام االعراب وقد تم تعدیلھا وتصمیمھا بشكل حدیث باالضافة للخدمات  الحدیثة 
 بھا مثل االسبا ، ویمكنك تجربتھا وقضاء اوقات اخرى فائقة الروعة والجمال .

 یورو . 30االسعار تبدأ من  
 لمزید من االطالعات 

www.hammamalandalus.com 
 

 لمزید من االطالعات عن مدینة قرطبة 
www.turismodecordoba.org 

 
 الزالت رائحة قرطبة تفوح بالورود 

 والزلنا نقول :   حین تتعطل لغة الكالم .... الزھور عالم ینطق بجمیل الشعور .  
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