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Rodrigo jemenez de Rada : Historia de loshechos de Espana, 

Madrid 1989, p. 225, CF. Also: pidal : Ellmperio 

Hispanicoyioscinco Reinos Madrid 1950., p. 200  ;  Ballesteros y 

Beretta  : Historia de Espana Y suinfluenciaen la historia 

universal T2. Barcelona, 1944, p. 509. 
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Zurita : op cit., p, 299  ;  Rodrigo : op cit., p. 225  ;  Cronica de la 

corona de Aragon, p. 45 , CF also : pidal : op cit., p. 200 , 

Ballesteros y Beretta : op cit., p. 509 , Enric, B “Pere el catalic" 

Els primers comtes – Reis, Historia de catalunye, vol. 4 editorial 

vicens – vives, p. 107.
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Zurita : op cit., p. 301  ;  Cronica de pereMoca : Edicionporjose 

Hinojosa Montalvo, universidad de valencia 1979, p. 25  ;  

Cronica de san juan de la penaprepardospor Antonio 

ubietoArtelavalencia 1961, p. 133  ;  Rodrigo : op cit., p. 225.

Zurita : op cit., p. 303  ;  Cronica de la corona de Aragon ano 

1919,  p. 50-49  ;  Lozoya : M: Historia de Espana, T2, 

Barcelona 1967, p. 61, CF. also : Ballesteros : op cit., p. 510.
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Cronica de la corona de Aragon : p. 49. 

Martin : J. L : La peninsula en la Edad Media, Varcelona 1978, p. 

229. 
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Zurit : op cit., p. 307. 

Rodrigo : op cit., p. 225  ;  Fernandez : Manuel de Historia , 

universal T3,Edad Media . Madrid . 1972, p. 271  ;  Cronica de 

san juan :  p. 133  ;  Cronica de la corona de Aragon, p. 50  ;  

Zurita : op cit.,   p. 308.   

Lozoya : op cit., p. 62  ;  ozn~Mu  : AragonersuHisboriq , Espania , 

Barcelona , 1943, p. 138  ;  Ballesteros : op cit.,  p. 510  ;  Enric : 

op cit., p. 120. 

Rodrigo : op cit., p. 225  ;  Fernandez : op cit., p. 271  ;  Cronica de 

san juan :  p. 133  ;  Cronica de la corona de Aragon, p. 50  ;  

Zurita : op cit.,   p. 308.   
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Zruita, op cit., p. 30 . CF . also : Chaytor , AHistory of Aragore 

and catalonie , Newyork , 1969., pp. 69 
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Cronica de la corona de Aragon, p. 33.                                                            

 

Ballesteros y Beretta, op cit., p. 512. 
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Cronica de la corona de Aragon : p. 53.                                                              

Rodrigo, op cit., p. 225. 
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Huici : A. M. Las geiandesBatallos de la Reconquista 

puarontelosinvasionesAfricanos, Madrid 1956, p. 234.
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Cronica de la corona de Aragon : p. 53  ;  Primero cronica 

general de Espania, p. 689  ;  Rodrigo, op cit., p. 308  ;  Enric, op 

cit., p. 123  ;  Pidal, op cit., p. 689.                                                                                                    

Cronica de la corona de Aragon, op cit., p. 57.                                                 
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Zurita, op cit., p. 334  ;  Cronica Latina, op cit., p.26.                    

Zurita, op cit., p. 335.                                                  

Rodrigo, op cit., pp. 309-310.                             

Zurita, op cit., p. 375  ;  Rodrigos, op cit., pp. 308-309.              
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Santiago de Compostela 

Cronica de le corona de Aragon : p. 32  ;  Cronica de pereMoca 

: p. 25  ;  Cronica de san juan : p. 138  ;  Rodrigo : op cit., pp. 

316-317 , CF. also : Lozoya : op cit., p. 63  ; Ballesteros y 

Beretta : op cit., p. 512  ;  Munoz :   op cit., p. 138  ;  Enric : op 

cit., p. 124  ;  Huici, op cit., p. 242 .                       
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Cronica Latina, p. 27-28  ;  Primero cronica general de an~Espa

Espana, op cit.,  p. 695, CF. also : Huici : Los grandesBatallos, 

op cit., pp. 244-245.            

 

Rodrigo, op cit., pp. 313-314.                              

Hnrix : B, op cit., p. 125.                                   
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Pidal: op cit., p. 695.      
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Pidal : op cit., p. 695  ;  Huici, Los grandesBatallos, op cit., p. 
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894 

  دور امللك بدرو الثاني يف موقعة العقاب

 م (2017  يونيهعدد )  اإلنسانيةجملة كلية الدراسات 

                                                           

= 



 

895 

  د. إميان بنت حممد فايز املدرع

 م(2017 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

Mesa del 

Rey

                                                                                                               
= 

Rodrigos, op cit., p. 316.     

Cronicalatina, p. 31 . CF : also. Huici, losgrandesBatallos, op cit., p. 

257.     
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Cronica de la corona de Aragon : p. 35  ;  Zurita, op cit., p. 34.   
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Rodrigo : op cit., p. 308-323  ;  Primeracronica general de Espana, 

p. 98  ;  Cronicalatine, p. 26-36  ;  Cronica de San juan, p. 138  ;  

Lucas de tuy, cronica de Espana , Madrid , 1926, pp. 413-415.    

Huici, op cit., pp. 219-330  ;  Zurita, op cit., p. 346  ;  Enric, op cit., 

p. 135  ;  Ballesteros y Berette, op cit., p. 512.            

Zurita, op cit., p. 338.                                                                                         
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MuretGaronne

lougeCaronne

Cronica de la corona de Aragon, p. 39  ;  Cronica de san juan, p. 

139  ;  Cronica de pereMoca, p. 54  ;  Munoz, op cit., p. 138. CF. 

also, Balleros y Berette, op cit., p. 513  ;  Enric, op cit., p. 122.                                                 
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Rodrigo, op cit., p. 324  ;  Zurita, op cit., p. 337  ;  Cronica de 

pereMoca,   p. 24 . CF. also : Lozoya, op cit., p. 63  ;  Huici, 
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