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 : ـةمقدمال
يا  لييياا لاال العاار ال، ايده يجادطا محا اة         ةإن الدارس للحياا  القااييا  

بالغم،ضه لاصة وأن ُجّل ماادرنا ي  طذا المجال ط  الرحات المغاربياةه وماا   

ُيسجلُه الرحالة لالها من مشاطداته ولااءات لرجال العلم ي  المادن التا  يحنا،ن    

التاا   رحااالهم ييهاااه يتباا،ن بااذله مشلهااايهم لاااطد ايااان للحيااا  القااييااة ياا  اليي ااات   

يعيش،نهاه وإذا أردنا أن ننيق ذله الى مدينة  رابلس ي  العار ال، ايده والتا    

يعنااا  بمااادل،لها لييياااا بالماااانلج الحاااديعه ل،جااادنا أن العدياااد مااان طاااذ  الااارحات  

احتهظت لناا بمعل،ماات ياريخياة ةاياة يا  ا طمياة ه ةهلات اان ذكرطاا الماانهات           

حيا  الهبريةه يبانات طاذ  الارحات    التاريخية المتخااةه ولاصة ييما يختص بال

 رحات ياريخية ا طداف والمضامين.

ا  مهما وما من له ي  أن الرحالين المغارباة داد لابل،ا بارحايهمه ماادرا       

ماان ماااادر التاااريد لليلاادان التاا  ُّاروطااا وماارم بهااا ياا  رحلااتهمه وماان طنااا كااان      

يحايااا  المياا ه    الشع،ر ب،ج،ب يضاير الجه،د الاى نشار طاذ  الارحاته ويحاياهاا     

 ضمن إ ار ياريخ  لبل بلد من اليلدان الت  لملتها الرحلة.

وُيعااد رحلااة التجااان  إلااى ليييااا أحااد أطاام الاارحات المغاربيااةه ولاصااة ياا   

مجال الحيا  القاايياةه ويعتيار ماادرا  مهماا  للتااريد اللييا  يا  العاا،ر ال، انىه          

ام اللييياين  لتساجيل ياراجم ا اا   وا تناات أن يب،ن طذ  الرحلاة الماادر ال،حياد    

لخاية العالم اللييا   ان م،ض،ع درا تنا طذ  ي  العار ال، يده ولاصة  ح،ل 

ابن ا جداب ه حيع ذكر لنا يرجمة انه  بتت كل المااادر التاريخياة اان ذكار ه     

ول،ال التجان  ماا كناا اريناا لاي ا  اناهه يااد ا اتعرض لناا بانص مهياد اان  ايريهه             

مية الت  التهر بهاه وحار لنا مشلهايهه ول،ال  ما كان ليستدل الى ومساطمايه العل

النهضة القاايية ي  ليييا التا  كانات  اا د  يا  الاارن الخاامس الهجارةه ممقلاة يا           

 لخاية العالم ابن ا جداب .
وما طذا اليحع إال يرجمة لسير  الم مان أااام لييياا يا  العاار ال، ايده       

ر ه يبااان لااه أباار كيياار ياا  الحيااا  الهبريااة لاايس بليييااا   يناولتااه كتاار الرحالااة با لااا
يحساارب باال وياا  المشاارب والمغااربه ياااد  ااارت لااهر  مشلهايااه لااردا  وةربااا ه        
 ويسارع العلماء وا دباء وا مراء  دتناء مشلهايهه والمشلهات الت  ُنسخت بخنه.

و ،ف نتناول ي  طذا اليحع  ير  حيا  ابن ا جداب  وآبار ه و انتعرض  
إلااى نساايته وكنيتااهه ووالديااه ونشااهيهه ولااي،لهه وبناااء العلماااء اليااهه و اانتناول        
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الدرا ااة بكلاابالية   مشلهايااهه وآبااار  العلميااة المتيايااة التاا  وصاالت إليناااه باام نخااتم       
 ن بسنة ويايه.التاف المشرلي
ييعاات ياا  طااذا اليحااع الماانهل ال،صااه  التحليلاا ه الااذة يعتمااد الااى     ودااد إ

النااا،ا التاريخيااة ماان لااال ارضااهاه ويمحياااهاه    وصااا الحالااةه ومنادشااة  
وا تاراء مضم،نهاه والدالالت الت  يشير إليهاا الانص يا  إ اار المانهل التااريخ        

 التحليل .
 ودد ااتمدنا ي  طاذ  الدرا اة الاى ناص التجاان  الاذة أورد  يا  رحلتاه ه        

يلناطااا بتحلياال  اريخيااةه وذااان كاال إلااار  ي   ااان اباان ا جااداب ه وحاولنااا أن ناااا   
ودد كاان الانص يحمال دالالت ادياد  مماا جعلناا نبارر  أكقار مان مار            لمضم،نهاه 

ن ناربد أداا،ال المااشرلين  أوحاولنااا الاى حساار ال،جاه الااذة يشاير إليااه مضام،نهه     
الهضاء القااي  يلمس آرا همه وناارنها بما ورد بنص التجان ه محاولين من لاله و

 ل الترجمة لهذا العلم.الليي  ي  العا،ر ال، نى من لا

 أواًل: اسمه ونسبته وكنيته:
ط، الهايه ا مام أب  إ حاب إبراطيم بن إ ماايل بن أحمد بن ايد اهلل
(1)

ه
 

االم لغ،ة من أطل ليييا
(2)

ه بربرة ا صل
(3)

ه من دييلة ل،ايه
(4)

ه كنيته )ابن 
ا جداب (
(5)

ه نسيته إلى مدينة أجدابية
(6)

ه
 

 رابلسوولد ويربى ي  مدينة 
(7)

ه 
ومدينة أجدابية ط  مدينة بين بردة و رابلس
(8)

ه وط  دريية من اليحر ويرد اليها 
المراكر بالمتاعه ويادر انها بضروب من التجار  الى حسر ما ياهه ابن 

ح،دل
(9)

ه ويعد أجدابية من يت،ح امرو بن العاا
 (10)

 22ه ياد يتحها صلحا   نة 
طـ
(11)

ام ي  اه،د ا  ام ا ولىه حتى اكتسيت ه وما إن يادمت بالمدينة ا ي
المدينة لخايتها بين مدن الياد ي  ودت ميبره يذكرطا كل من كتر ح،ل المدن 

طـ( ي  كتاب اليلدان 284واليلدانه من الماء ا  امه كاليعا،ب  )ت 
(12)

ه وابن 
طـ( ي  كتاب ص،ر  ا رض380ح،دل )ت 

(13)
طـ( 487ه وأب، اييد اليبرة )ت 

المساله والممالهي  كتاب 
(14)

طـ( ي  كتاب نزطة المشتاب  548ه وا دريس  )ت 
ي  إلتراب اآلياب
(15)

طـ( ي  كتاب معجم  1026ه وذكرطا ياد،ت الحم،ى )ت 
اليلدان
(16)

... وةيرطمه والماد  التاريخية الت  كتيها طشالء وةيرطمه ياا المدينة 
أطلهاه وإنتماءايهم العردية  من ن،اح  اد ه يتذكر أطم المعالم بهاه وُيشير  ح،ال

والايليةه ويذكر معل،مات اما يمار ،نه من ا نشنة االدتااديةه وياا 
يشبيايها العمرانيةه وط  معل،مات م،جز  ماتضية ولبنها مهيد  الى كل حاله 
ومن لال يمحيص النا،ا الت  وردت اند المشرلين ان مدينة أجدابية 

  مزدحمة بالسبان ي  أول اه،د ا  ام بهاه ناحظ أن طذ  المدينة كانت اامر
ناحظ أن أح،ال طذ  المدينة  ـحسر وصا المشرل،ن لهاـ وي  الهترات ا لير  

دد يغيرت وأندر ت بعض معالمهاه وطاجر العديد من  بان طذ  المدينةه 
 و نحاول أن نلا  الض،ء الى طذ  المدينة ي  الارن القالع الهجرة ُّمن اليعا،ب  

طـ( ي  الارن الرابع  380عايه بما ذكر  لنا ابن ح،دل )ت طـ(ه بم ُن 284)ت 
الهجرةه إلى أن نال إلى الارن الخامس وط، اار)ابن ا جداب (ه حيع كان 

( معاصرا  لهذ  الهتر ه بحيع نتتيع كيا وصل ابن ا جداب  ـط487اليبرى )ت 
 .إلى  رابلس؟ه وما  ير نزوح اا لتهم إلى مدينة  رابلس؟
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يااذكر اليعااا،ب  الت،ُّيااع الساابان  الايلاا   طلهااا ييااا،لن   أن أطلهااا ماان         
اليربره من ُّنايةه ومس،ية وجدالةه وطم الغالي،نه وط  آلر ديار ل،ايه من المدن  

(17)
أن المديناة كانات لاال الاارن     ا تاراء نص اليعاا،ب  يمبان الاا،لن     ه من لال

ان ه يااا ول ُيشااير إلااى الغليااة    القالااع الهجاارة الااى مظهاارين ماان الت،ُّيااع السااب     
وطم الغاالي،ن اليهاا     العدديةه وُيعد ي  ذله ال،دت للايا ل اليربريةه ي  د،له 

(18)
ه 

متداد ال،ج،د الجغراي  لايا ل اليربره يهجدابية ي،م ذ ط    آلار  إوالقان  يشير إلى 
يه مان المادن   اديار ل،

(19)
لاهن    ه وياذكر اليعاا،ب  اماران المديناة ويحااينايها با،     

اليها حانه وييها مسجد جامعه وأ ،اب دا مة... 
(20)

ه ويسجل ابن ح،دال أحا،ال   
أن مه الى النشاط االدتاادة للمدينةه وياذكر  المدينة ي  الارن القالع ويركز اطتما

الزرااة كانت واير  ي  طذ  المدينةه وكان التجار يتاجرون بما يجليه الا،ايل بارا ه  
بحرا ه من أن،اع السلع والمتاع وييما ُيحمل الى المراكر 

(21)
لل ابن ح،دل يا   ه ليُد

باراء  يناوله لهذا ال،صا ان السلع الاادر  وال،ارد ه وما كانت اليه المديناة مان   
ين،ف بها مان أحيااء اليربار للاقي كقياري      ورياطيةه وان  بانها يا،لن   يه  مدينة

 

(22)
بم ة اام يارييا ه ولم يسجل ابن ح،دل لي ا  اما  جله اليعا،ب  ديله 

(23)
. 

وي،ير لنا اليبرة ي  الاارن الخاامس صا،ر  واضاحة ييماا يتاال بسابان         
المدينة وأح،الها وامرانها ييا،لن   أجدابية مدينة كيير  ي  صحراءه أرضها صها
 

(24)
ه وآبارطا مناا،ر  يا  الااهاه  يياة المااءه وبهاا ااين مااء ااذبه ولهاا بساايين            

مان ا لاجار إال ا را   نافه ونخل يسيره وليس بها ِل
(25)

ه وبهاا جاامع حسان بناا      
أب، الاا م بن اييد اهلل
(26)

ه لاه صا،معة مقمناة بديعاة العماله ولهاا حماماات ويناادب         
كقير ه وأ ،اب حايلة ماا،د ه وأطلها ذوو يساار وبارو  وأكقارطم أديااط    
(27)

ه
 

وبهاا  
يااهه ولهااا مر ااى  انيااد ماان صاارحاء ل،  

(28)
اشاار  الااى اليحر...بينااه وبينهااا بمانيااة   

ميا 
(29)

...
 

وط  رلياة ا  عار كقير  التمره يهييهاا مان مديناة أوجلاه    
(30)

أصاناف   
التم،ر... 
 (31)

ه من لال ا تاراء طذا النص وما يتال بسبان طاذ  المديناة داديما ه    
يسااجل اليباارةه يغياارا  ملح،كااا ه يباااد يعبااس مااا  ااجله اليعااا،ب  ياا  الااارن القالااع  

العددية للايا ل اليربرياة يااد أضاحى مان بالمديناة   أكقارطم       الهجرةه يلم يعد الغلية 
أدياط  
 (32)

اااحيا  لزحا،ف بنا     ه ولعل طذا يادل الاى نازوح ماارة إليهاا جااء مُ      
طال وبن   ليم نح،طا
(33)

ب بل لم يعد بها إال   نيذ من صرحاء ل،اياه   
 (34)

ه وطا   
اياه مديناة )أجدابياة(    إلار  يمبن أن نههم منها ُنزوحا  آلره طجرت بم،جيه دييلاة ل، 

الت  يعد آلر ديار ل،اياه مان المادن    
(35)

هسار  ار   ه وايجهات ةرباا ه ولعال طاذا ماا يُ     
نتاالهااا إلااى مدينااة  اارابلسه حيااع أن الااا،ر     إطجاار  أ اار  إبااراطيم ا جااداب  و  

الزاطية لمدينة أجدابيةه ألذت يخي، ويخهته وامرانهاا يناتاصه ويعرضات لازوال     
ُّح،ف بن  طال وبن   ليمت بها معالمها منذ أن حّل

(36)
ب بل لم ييَق بها وال ح،لها 

لاايم ماان النيااات
(37)

ه وياااا ا دريساا  أحاا،ال  اابان مدينااة  اارت وأجدابيااة ياا   
ُّمانه با،لهن   كانتا ُّماننا يا  نهاياة الضاعا والالاة...     
(38)

ه وكلات بااياطاا يخيار    
ان   ي،طم ر م مع حيلة إ م... 
 (39)

ت به مادن  ه ودد صارت أجدابية إلى ما صار
دريساا  بااالا،لن   أنهااا ياا  طااذا ال،داات اامرطااا دلياال       بردااة ا لاارىه ياااهها ا   

وأ ،ادها كا د ه وكانت ييما  لا الى ةير طذ  الاهة... 
 (40)

ه وما اااد يا  طاذ     
المدينة الى وجه الخا،ا وي  مدن بردة الى وجه العم،م ما يذكر ُّا رطاا مان   

ّرج اليها ي  رحلتهه الت  دام بها  نة وج،  النشاطه وضروب المتاعه يالعيدرة ا
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طـ(ه ودد صارت ما صارت إلياه مادن برداة ا لارىه      688)
(41)

ياا،لن  أجدابياةه    
ط  ُحاين
(42)

دديم الى ددر دار كيير  االيةه وذكر بعض الماشرلين أناه كاان باه      
ونخله وليس اآلن طناله إال دار مابل ي  لاٍء من ا رضه ال ماءي جاٍر  ماء جاٍر

لااجر  واحااد  وال
(43)

ه رةاام مااا ياا  طااذا الاانص ماان ميالغااةب إال أنااه يعنينااا صاا،ر  
ول،جز ياة الاى ماا أصايحت الياه مديناة أجدابياةه ويا  العما،م ياكن المتتياع لرحلااة            

احااظ أناه لاام يماادح أحادا  ماان الماادن المغربيااة   العيادرة ماان المغاارب إلاى المشاارب يُ  
والمشردية
(44)

ه ولم يستقِن من ذله  ،ى مدينة ي،نس
(45)

ب نه وجد ييهاا مان ُياشنس    
ربتهُة

(46)
ه وطذ  مدينة  رابلس حاضر  المدن اللييية ومنير العلم بهاه ياا،ل انهاان   
  يم وصلنا إلاى مديناة أ ارابلسه وطا  للجهال ماهيم وماا للعلام بهاا ُاارسه أدهارت            
كاطرا  وبا نا ه وذمها الخيير بها  ا را  ودا ناا .. ويهردات انهاا الهضاا ل.. ال يارى      

لاجرا  وال بمارا ..    بها
(47)

ه ويااارن بينهاا وباين يا،نس با،لاهن  يسايحان مان للاهام         
وأطل يا،نس يا   ريا  ناايض..     
(48)

ه وداد ناادا العدياد مان الماشرلين واليااحقين       
الليييين أد،ال وآراء العيدرة ح،ل مدينة  رابلسه ين،ل البام حا،ل ذلاهه ولايس    

طذا المجال لاا بذكر ذله
(49)

. 
والرحالااة ييمااا  اايق حاا،ل   ه والجغرايياا،ن ه نمشرلاا،الذكاار   ورةاام مااا 

مدينااة أجدابيااة وطجاار   اابانهاب وإرجااااهم ياا  ذلااه إلااى  ااير لااراب المدينااة إلااى  
ُّح،ف بن  طاال وبنا   اليم   
(50)

ه إال أناه ال يمبان بحاال مان ا حا،ال مان الناحياة        
اء التاريخية أن نهلذ بعامل واحد يااد دون الع،امال ا لارى الخهياة التا  كانات ور      

الحدث التاريخ ه يالع،امل السيا يةه واالدتااديةه والقااييةه وحتى الدينية كان لها 
دور مهم وراء طذ  الهجر ه ونحن نحاول من لاال  ارح طاذ  ا لابالية أن نقيات      
ماان لااال مااا ياام ارضااه إلااى  ااير طجاار  أ اار  اباان ا جااداب  ماان أجدابيااة إلااى      

إلاى مادن ألارى لاردا  وةرباا . يمان        رابلسه وكذله ةير  مان العلمااء وطجاريهم    
الناحيااة السيا ااية لااهدت باااد المغاارب باااهة اامااةه وليييااا باااهة لاصااة لااال      
الاااارنين الراباااع والخاااامس الهجاااريينه مرحلاااة يسااا،دطا االضااانرابات واله،ضاااى  
والالقه وا ناسام السيا   ي  دويات صغير  ميعقر ه ا مار الاذة أبار  اليا  الاى      

ه لعدم وج،د اال تارار السيا   بالمنناةالناحية االدتاادية
(51)

نلت الزراااةه  ه يُع
وكسدت التجار ه وكقرت أامال السالر والنهاره وُلربات المادن    
(52)

ه ويااا ابان   
للدون حال بردة منتاا الارن الخامسه با،لاهن   أمابرداة آلار مادن إيرياياة يااد       

ُدر ت معالمهاه وُلربت أماارطا واناارض أمرطاا   
(53)

ه
 

الناحياة الدينياة يااد    ومان  
لااهدت باااد المغاارب ياااارع بااين الهاارب والمااذاطر ا  ااامية
(54)

ه وكااان لظهاا،ر 
طاااـ297الدولااة الها ميااة باااالمغرب ا دنااى  اانة     

(55)
ه ومحاااولتهم ياارض الماااذطر   

الشيع ه باا كرا  الاى أطال بااد المغارب     
(56)

ه دوركييار كعامال لهجار  العدياد مان      
ه ومن الناحية القاايية لم يعد أجدابية مدينة يشابل  ر يرارا  من االضنهاد الدين ا ُ 

يا  كال   القااي  ال يتبا،ن إال  و نا  بااييا  ما ما  ي  كل يله الظروفه  ن النشاط 
من يراا  ويحميه من ذوو النه،ذ والمال والسلنانه وما كاان لهاذ  المديناة يا  طاذ       

لقاااي  والعلما ب   الظروف أن يتااح لهاا مان ُيحااق طاذا الشارط مان لاروط التها،ب ا         
ي،ال  ا مر ييها مجرد ُجيا  يجمع،ن ما ي،يرُ  الاياد مان وجا،  ا ما،اله ويساع،ن      

بما جمعا،  إلاى  النة الخاياة يا  بغاداد أو الاااطر        
(57)

ب ولاذله وأماام وضاع كهاذا     
 ااعى الما هااا وأدبا هااا إلااى بي ااات ألاارى يجاادون ييهااا الحمايااةه ويتحاااق لهاام ييهااا   
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ادة والمعن،ةه ويستنيع،ن من لالهاا يحاياق ماا يتنلعا،ن     اال تارار والبسر الم
 إليهه وااللتغال بالعل،م المختلهةه وإبراُّ إبدااايهم ويآليههم.

ودد  عىه نهري  امح،ن من الماء مدينة أجدابية الى منا ق ألارى يا،ير    
ياا  مدينااة  اارابلسه وياا،نسه    كااٍل ماان  و اانا  بااييااا ه وي،ُّااا،ا طنااا وطنااا     لهاام 

 ندلسه وي  مار ودمشق وبغداده ويضل أكقرطم نسية )ا جداب (ه والمغربه وا
ومن لال يمحيص الماادر التاريخياة وكتار التاراجم نجاد أن العدياد مان العلمااء        
وا دباء ممن يحمل،ن لار )ا جداب ( دد لارك،ا ي  ياريد ا ماة القاااي ه بماا لهام     

 ييل المقال ال الحارن أب،  من إبدااات ويآلياه وإلتغال بالعل،مه نذكر منهم الى
العياس ايد اهلل بن ايد الرحمن ا جداب ه ذكر  صاحر كتاب معاالم ا يماان وداال    
انهن  كان االما  ياضا  ااريا  بالتااريده وكاان يا  كال يان واحاد ودتاه ماع صاحية          

 طـ(384للاالحينه وكان باةه ي،ي   نة )
(58)

كان دد طااجر إلاى مديناة يا،نسه     وه 
ين بياب  لم ودير ومات بها ود

(59)
 ه معروف طنا .

وييدو أن أ ر  أبا العيااس اياد اهلل بان اياد الارحمن ا جاداب  كانات بيات          
الاام وباايااةه يماان لااال ةربلااة كتاار التااراجم ويتيااع ا لااارات   اار  ا جااداب ه     
وجدت إلارات إلى أل،ين من طذ  العا لةه حيع يشير صاحر لجر  الن،ر الزكية 

 الحسين بن أب  العياس بان اياد الارحمن ا جاداب     إلى أب  ايد اهلل
 (60)

ه وُيعادُ  مان   
ياهاء الايروانه دال انهن   كان يايها  االما  وا اع الرواياةه  امع مناه أبا، العاربه       
ورحال الااى مااار والشااام والحجاااُّه ولاااى أاامهاااه وألااذ ااانهمه و اامع منااه اباان  

 يعينه ألا كتاب ي  المنادر 
 (61)

مد الحسان بان أبا  العيااس     ه وذكر أل،  أب، مح
ايد اهلل بن ايد الرحمن ا جداب 
(62)

أحد أيراد اا لاة  ه ي  م،ضع آلر ودال انهن  
التهرت بالهاه والتاريد 
(63)

ه وي  م،ضع آلر بعاد أن يتارجم  لا،  أبا  اياد اهلل      
وألا،  أبا، محماد مشاه،ر باالعلم      ينه يا،ل اناهن   الحس

(64)
. ومانهم محماد بان أبا      

ا جاداب ه ا ديار الهاضال الاذة رحال الاى ا نادلس        عيد بن لارف  
(65)

ه داال اناه   
صاااحر معااالم ا يمااانن   أحااد ماان نظاام دا ااد اآلدابه وجمااع لااتات الااا،ابه         

طـ اناد الاتداد يتناة العارب     447وياار بالمنش،ر والم،ُّونه كان بالايروان  نة 
( وكتاب اُمم الَب،م بهاابهاه وددم لألندلسه وله اد  مشلهات ألهرطا كتابه )الم،ُ 

أبا، ال،لياد اليااج     )أببار ا يبار( وةيار ذلاه مان ي،اليهاه التا  يشاهد بذكا اهه ذكار         
وأبناا  اليااه ووصااهه بااالعلم والااذكاءه ولااه روايااة ااان أباا  الحساان الاابساا ه وأباا     

امران الها   
 (66)

ه ودد ذكار  الشايد النااطر الازاوة يا  أااام لييياا       
(67)

ه ومانهم  
محمد بن يح  ا جداب أب، ايد اهلل أيضا  

(68)
ه كان االماا  يايهاا   
 (69)

ه ذكار  صااحر   
رياض النه،س ي   ياات الماء الايروان
(70)

.
 

ويعااد أباا، إ ااحاب إبااراطيم باان إ ااماايل باان أحمااد باان ايااد اهلل اللاا،اي            
ا جداب  ألهر من ذكرنا ممن ينتسر الاى مديناة أجدابياةه داال اناه صااحر كتااب        

 جدابيين الميّرُّين ي  العلمأاام ليييان   ط، أحد ا 
(71)

ه ياد أيسج له العلماء مبانا  
ياا  كتاايهمه وأبناا،ا اليااه بناااء  جمااا  لبقاار  مااا للهااه ماان مشلهااات ياا  الاا،م العربيااةه   
ومشتمايهاه والهلهه والم ا نساب وةيرطا من العل،مه والت  انتشرت ي  المشرب 

والمغرب.
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 والدته ونشأته: ثانيًا ــ
لهر  ابن ا جداب ه يكن جميع الماادر الت  يرجمت البن الى الرةم من 

لم يذكر لي ا  اان يااريد والدياهه وكال      –والت  يمبنت من الرج،ع إليها  -ا جداب 
ما بيت لديهمه أنه ولد ي  مدينة  رابلسه ولم يهاردها  يلة حيايه
(72)

. 
واااان أ ااار  ابااان ا جاااداب  يلااام يناااال لناااا المااااادر التاريخياااةه وكتااار        

 ،ااته والتراجم لي ا  انهاه وييدوا أن ابن ا جاداب  الاذة أجمعات المااادر     الم،
الااى أنااه لاام يخاارج ماان  اارابلسه كااان دااد يتلمااذ الااى الماااء اااار  ياا  مدينااة         

 رابلسه وحضر مجالس العلمه وصحر مشايد ُّمانه
(73)

ه ولام يبان لاه رحلاة يا       
 لر العلم
(74)

مديناة  ارابلسه   ه ودد كان ابن اجاداب  مقلاه مقال المااء ااار  يا        
يتعلم،ن بالدالل ان  ريق المساجد والزواياه ومن كل من يهاد الاى  ارابلس مان     

الشاارب والغاارب
(75)

إلااى الااياده  اا،اء أكااان،ا حجاجااا  أم يجااارا  أم ياهاااء أم الماااء     
ييتحال المته،ب منهم الى إجاُّ 
(76 )

من العاالم الاذة يتلماذ الياه ممابلاة للشاهادات       
الحديقة
(77)

ذ  الرحات يعن  يرصا  لناب العلم يا   ارابلسه للاااء    ه ودد كانت ط
زودون مان العلمااء الرحالاة ببقيار      ا ندلس والمغرب وي،نسه يبان،ا يتالماء من 

من ضروب القااية وطم يا  بلادطم  
 (78)

ه وداد أديال ابان ا جاداب  الاى كال مان كاان         
لغربه أو مان  يجتاُّ بنرابلس من العلماء يهلذ انهم من المشاردة المت،جهين إلى ا

المغاربة المت،جهين الى الشربه وللتجان  ي  )الرحلة( نص مهيد للغاية ياا،ر ماا   
كان من أمر ابن ا جداب  ي  ذلاهه ويادل الاى ميلاه جاد  يا  يحاايل العلامه داالن          

ان بلد  رابلس إلى ةيرطاب ودد   لن أنا    -أة البن ا جداب - ولم يبن له رحلة 
له طذا العلم ولم يريحل؟ ياالن إكتسيتُه من باب  ط،ار  وُّنايه 
(79)

وطما بابان مان   
يا إلى من نزل بهما ي  أول الزمانأب،اب اليلد ُنِس

(80)
ه يشير إلى أناه إنماا ا اتهاد ماا     

بين مان المشارديين   ا تهاد من العلم بلااء من يهد الى  رابلس ييدلل من طاذين الياا  
والمغربيين
(81)

. 
وييدو أن ابن ا جداب  كان من ذوة اليسار
(82)

ه  ن التجان 
(83)

دال بعار  
ذلااهن   وكااان لااه ااتناااءي بلااااء ال،ياا،د والايااام بضاايايتهم ه وبنظاار  ا ااتارا ية لهااذا   
النص ناحظ أن ابن ا جداب  كان من أطل القاراءه يلا، ياا،رنا اادد ال،يا،د التا        

يحتاجُه يا  إدامتهااه وحتاى الاا     وما رد الى مدينة  رابلس ذطابا  وا،د ه كانت ي
دوابهاااه ودااد يناا،ل طااذ  ا دامااة أو ياااار حساار أةااراض الرحلااةه لااادرنا المياااله  

اارف يا   اييل ذلاهه وماادار الاياام بضاياية طاشالء الرحالاةه وطاذا           البيير  الت  ُي
كاان يتا،ير لاديها بارو  كييار ه      النص ُيسلد الض،ء أيضا  الى أن أ ر  ابن أجداب  

بدليل صرف ابنهاا إباراطيم أما،ال  ا لاة للاياام بضاياية ال،يا،د الا،ارد  الاى مديناة           
 رابلس دون التهبير ي  برو  طذ  ا  ر  وميزانيتهاه يل، كان ةير ذله ما ا تناع 
 ابن ا جداب  الايام بضياية طذ  ال،ي،د المار  بنارابلسه ويشكاد ماا ذطيناا إلياه دا،ل      

وأطلهاا ذوو يساار وبارو     اند وصاهه  طال أجدابياة با،لاهن       اليبرة
(84)

ه وطا، ماا   
شكااد  أيضااا  ياااد،ت الحماا،ى   ُي

(85)
ه وبااذله يمباان أن نضاايا لااي ا  ااان أ اار  اباان      
ا جااداب ه والتاا   اابتت الماااادر التاريخيااة ااان ذكاار أة لاايم انهاااه ونااا،لن أن 

حضاارت إلااى  اارابلسه أ اار  اباان ا جااداب  اناادما لرجاات ماان مدينااة أجدابيااةه و  
كانت من ا  ر الم، ر  الت  يت،ير لديها برو  كيير ه وباالع،د  إلاى ناص التجاان      
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اندما ُ  ل ابان ا جاداب  مان أيان لاه طاذا العلامه ود،لاهه اكتسايته مان بااب  طا،ار              
رون بنارابلسه اان   للعلمااء الاذين يما     وُّنايةه مشيرا  إلى أنه ا تهاد المه من لااء

مشااردين أو مغااربين  نيب ريااق طااذين اليااا  
(86)

ه وماان لااال ا ااتاراء طااذا الاانصه    
ويحليلاهه والنظار ياا  أبعااد ه وماا يحملااُه مان دالالته يمبان أن نخاارج بالعدياد ماان        

 النااط المهمةن
أن طذا النص يدل داللة مهمة الى ما أ ديه الرحات اير ا راض  اللييية من  -1

 رب،اها.يضل ي  نشر العلمه ويحريه الحيا  العلمية ي  
ذين أن طذا النص يدل الى أن  رابلس كانت ملتااى كياار العلمااء المغارباةه الا      -2

ونها دار إداماااةه بحبااام يرحاااالهم مشاااردين أم لااام يب،نااا،ا بنييعاااة الحاااال ليتخاااذ 
مغربينب بل كانت  رابلس محنة ي   ريق يرحالهمب ولبانهم بساير أو آللار    

طااشالء العلماااء الرحالااة  يايماا،ن بهااا يتاار  دااد يناا،ل أو يااااره يتتحلااق حاا،ل    
حلاات النابه والراةيين ي  نهل العلم والقاايةه أياًّ كانت صا،ر  طاذ  القااياة    
من رجال اري،ا بهاه وكان ابان ا جاداب  ذا اناياة باال،ي،د والاياام بضايايتهمه       

التاا  حااال اليهااا ماان أول ااه      العل،م ويحااايلهاه ودااد مبنتااه باايتااه   لشااغهة باا 
ن أن يباا،ن أحااد الماااء اااار ه وماان باام كاناات لااه     ال،اياادين الااى مدينتااهه ماا  

 مشلهات ديمة. 
بروُّ الم من الماء ليييا مقل ابن ا جداب ه ولم يبن له رحلة يا   لار العلامه     -3

يدل الى ني،غ الم  يذ اند الناب الراةيين ي  يحاايل العلا،م والمعاارفب    
  الاااى كتاباااة المشلهاااات والماااانهات بااال يعااادى حااادود التحاااايله الاااى الجااارأ

المختلهةه يبانت كتاباات ابان ا جاداب  ذات ديماة المياة  اارت لاهريها لاردا          
وةربا  حسر ما يشير إليه المشرل،ن
(87)

.
 

يدل طذا النص الى أن مدينة  رابلس بحبم م،دعها الجغراي  المهمه الذة مهد  -4
لناااب العلاام لااااء العلماااء ال،اياادين اليهاااه أن يباا،ن طااذ  المدينااة أحااد مراكااز    

لعلم  والقااي  ي  باد المغرب.ا لعاع ا
 

ياادل طااذا الاانص الااى الت،اصاال القااااي  بااين  اارابلس والعااالم ا  ااام  لااردا     -5
وةربا  لال العار ال، يد.

 

ت اليه لييياا مان   الى االلار  العامة بما كانمن أين له طذا العلم؟ُي،ح  ايار ن -6
وبروُّ الما ها.اطتمامات الميةه

 

مهماة للحجااج   لشامال االيرياا ه محناات    لاد كانات  ارابلس وباياة مادن ا     
ومشاااة الاا، ن العرباا  ومغربااهه وكاناات  ييعااة العااار   والمسااايرين بااين مشاارب   
 ،يلاة للراحاةه ويجدياد النشااط لم،اصالة الساهر ودناع         السهر ياتضى االداماة ُماددا  

المسايات الن،يلة ي  صحارة دايلةه وكان العلماء وا دبااء ال ييخلا،ن بنهاع النااس     
المعرية كلما ُأييحت لهام يرصاة للراحاة مان م،اصالة الساهر      وييادل 

(88)
ب لاذله كاان   

الباان ا جااداب  إاتناااء بلااااء ال،ياا،د
(89)

ه والتهاارغ لهاامه وطاا، مااا ياادل الااى حرصااه  
 لتحايل العلم من طشالء العلماء وا دباء.

ولم يبان  ارابلس لالياة مان أبنا هاا العلمااءه يهذا)ال،لياد بان أبا  ببار بان             
 (مخلد السردسن

(90)
يرحل من ا ندلس لينلر العلم بكيرياية أوالار الاارن الراباع     

الهجاارةه و ااامع بناارابلس  
(91)

مااان أباا  الحسااان الاا  بااان أحمااد بااان ُّكريااا بااان      
الخنير
(92)

المعروف )بابن ُّكرون النرابلس ( 
 (93)

. 
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وبا ضاية إلى حرا ابن ا جداب  الى يحايل العل،م مان لاااء العلمااء     
ه وكان حسار وصاا   بخنه ال،ايدين إلى  رابلسه ياد كانت له اناية بنسد البتر 

التجان  له  مان أحسان النااس لناا      
 (94)

ه ويستشاا مان طاذا الانص أن أباا إ احاب       
لاه مهاار  بالبتاباة باالخد     ا جداب  كان ذا لٍد جميله وبمعناى أناه كاان    بن إبراطيم 

 نالعرب  ومعرية بهن،اع الخن،ط العربيةه ا مر الذة يجعلناا ناا،ل يا  طاذا اليحاع     
أن ابن ا جداب  كان من أاام الخد اليارُّين ليس ي  مدينة  رابلس يحسارب بال   
وي  باد المغرب وإيريايةه وط، بذله ُيضاف الى دا مة ا اام الخنا ين العارب  

لنهاام بالُحساان والجماااله ورةاام أننااا لاام   ياااَااهاام انايااة بااالخده والااذين كاناات ل
نتحال الى ص،ر  لنم،ذج لد ابن ا جداب ه حتى نتمبن من إاناء لمحة اناهه  

نلعنااا ياا  لتااام  وااان ناا،ع الخااد الااذة كااان يبتاار بااهه وصااهايهب إال أن التجااان  يُ   
ن   واليرن  بعض يرجمته البن ا جداب ه ان الايمة الهنية لخد ابن ا جداب ه دال

يا  بعاض    –أة ُّمان رحلاة التجاان      -إلاى اآلن  النلية أن لد الهايه أبا إ حاب باابٍٍ 
ُجدر دار  ي   رابلسه وط  و اد اليلاد بمارباة مان الجاامع ا اظام       
(95)

ه ورحلاة  
طاـه وابان ا جاداب     708–706التجان  كانت ي  الارن القامن الهجرةه بين اام  

الهجارة ياريياا ه أة أنناا نساتنتل مان الانص الساابق أن        ي،ي  أوالر الارن الخاامس  
لد ابن ا جداب  باا  ماد   ،يلاة مان الازمنه وداد حاايظ أوالد  وأحهااد  مان بعاد            
الى طذا ا بره وييدو أن طاذ  البتاباات التا  كتيات بخناه كانات يا  ةاياة الروااة          

بهاماال  يا،ما،ن  كاان،ا  والجمال وحسان الخاده بحياع أن أوالد  وأحهااد  حتاى وأن      
الايانة لدارطم أبا،ا الى طاذ  الل،حاة الهنياة الجميلاةه وحاايظ،ا اليهاا مان اا،ادة         
الزمنه بحيع لاطدطا النلية ي  الارن القامن الهجرة وأليروا التجان  انهاه وط، 

ة للبتاار بخااد جمياال أنااه كااان لنا ااا  ذا    سااِخعنينااا يباار  ألاارى با ضاااية لنَ  مااا ُي
الى جدران دار ه ومن المحتمل أن له كتاباات ألارى   م،طيةه وبايت كتابايه بخنه 

الى العديد من جادران مديناة  ارابلسه والشا،اطد العمرانياة بهااه ومان ذلاه يتياين          
أيضا  أن ابن ا جداب  با ضاية إلى ك،نه االما  ويايهاا  ومشلهاا ه يهناه كاان لنا اا ه      

 اابتت جااّل   ونسااالا  للبتااره وطااذا يضاااف إلااى الجاناار المهاام ياا  حيايااهه والتاا        
الماادر التاريخية انهاه واندما يشير التجان  أنه كان ينسد البتار بخناه يمعناى    

طااذا أن اباان ا جااداب  كااان ورادااا  
(96)

يمااتهن حريااة ال،رادااة 
(97)

ه وال،رادااة لهااا دور 
يجعلنا نا،لن أن مهناة   الذةكيير ي  إبراء معارف ال،راب الذة ينسد البتره ا مر 

ااما  آلر ي  ياه ير الحياا  العلمياة للعاالم ابان ا جاداب ه       ال،رادة والنسالة لبلت 
يكلى
 

 تهاديه من ال،ايدين العلماء الاى مديناة  ارابلس والنهال مانهم باالعل،م       إجانر 
المختلهةه ياد لبلت نسالة البتر العامل القاان  يا  الحياا  القاايياة  بان ا جاداب ه       

الى ما  انرا    – العل،م والمعارفوط، ما يشيد  الماادر التاريخية ي  ك،نه متعدد 
ويشكاد ماا ذطيناا إلياه أن لناه       -الحاا  اند الحديع ان مشلهايه وبنااء العلمااء اليهاا   

وحسن كتابته ويهليهه ي  كتاباة البتاره جعلات مان العلمااء وا دبااءه وحتاى الحباام         
ره ه يهاذا الهاياه وا ديار الشااا    ،ن  دتناء البتر الت  ُنسخت بخنهوا مراء يتنايس

والرحالة )أب، محمد ايد اهلل بن محمد التجان  الت،نسا (ه صااحر الرحلاة التجانياة     
المشااح،نة باله،ا ااد ا دبيااة والتاريخيااة  
(98)

ه والتاا  يااذكر ُمحااهااا المرحاا،من حساان    
حسن  ايد ال،طابه أن التجان  كان يمتله
 

مبتية ضخمة من مختار المانهات
(99)

ه 
ى مجم،ااة كييار  مان مشلهاات العاالم ابان       ويذكر الرحالاة التجاان ه أناه يحاال الا     
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ا جااااداب ه أبناااااء ُّياريااااه لناااارابلس
 (100)

وأكقاااار طااااذ  التااااآليا ملبتهااااا  ه دااااالن 
 بخنه

(101)
ه والت  كانت نح، ا بنى اشر كتابا 
(102)

. 
ودااد  ااارت لااهر  إنتاااج اباان ا جااداب  للبتاار بخنااه الجمياال إلااى الااياط   

الحها ه وي  ذله يا،ل التجاان ن  وأليارت أن ا ميار أباا ُّكرياا رحماه اهلل كاان        
لديد اليحع الى لنهه وأنه  مع أن كتاب )الهاج(
(103)

بيع بخنه يا   ارابلسه    
ه باه وإلياه   ّجا َوه َواناه إليها يا  اليحاع    ييرد بريدا 

(104)
مان لاال ا اتاراء الانص      .

وأكتهااى بااذكر  !الساابق ناحااظ أن التجااان  دااد ةهال ااان ذكاار ا اام ا ميار الحهااا    
كنيته)أبا ُّكريا( وطذ  إلبالية ياريخياةه ييعاد رجا،ا  لمااادر الدولاة الحهاايةه       
وجدت أن طنا  أميرين ببنية )أبا ُّكريا( طمان ا مير أبا ُّكريا يح  بن أبى محمد 

أباا  بباار باان أبااى حهااص اماار الهنتااان ه ب،يااع بااالايروان  اانة   باان ايااد ال،احااد باان
طـ647طـه وباى ي  الحبم إلى أن ي،ي   نة 625

(105)
ه وا ميار القاان  أبا، ُّكرياا     
يح  ال،ابق باهلل بن أب  ايد اهلل محماد المنتااره الاذة اارف ب)المخلا،ع(ه ب،ياع       

ماه أباى إ احاب    طـه و لم أمر الدولة الحهاية لع678طـه وللع نهسه  نة 675 نة 
إبراطيم
(106)

ه ونحن نستيعد أن يب،ن ا مير أبا ُّكريا المعروف بالمخل،ع ط، الاذة  
باهم،ر ةيار    أر ل اليريد إلى  رابلسه  ن طذا ا مير مهارط يا  التعساا مشاتغا     

مهيد ه الى ماياهه باه المااادر التاريخياة   
(107)

ه وأرى أن الاذة أر ال اليرياد طا،     
-625  محماد بان اياد ال،احاده الاذة حبام باين  انت )        ُّكريا يح  بن أبا  مير أباا 

(ه وذله  ن طذا ا مير كان حسر ما ياهه صااحر مهاالر الدولاة الحهااية     647
 كاااان مااان الخلهااااء العلمااااءه وكاااان يايهاااا  وأديياااا  ولااااارا ه وكاااان مهتماااا  بااااراء     

البتاار 
(108)

ه ويااذكر الزركشاا  أن أبااا ُّكريااا كااان مهتمااا بجمااع البتااره ودااد أنشااه   
تياااة يااا  مديناااة يااا،نسه بلغااات نحااا، باباااين ألاااا كتااااب    مب

(109)
إبااان وأحاااااطا ه 

الشماع
(110)

ه وابن أبى دينار بنح،  تة وبابين ألا كتاب
(111)

 ه وكانت لألميار أبا   
ُّكرياااااا ا ّول رحلاااااة يااااا   لااااار العلااااام  
(112)

ه وكاااااان ُيحااااار مجاااااالس العلمااااااء  
ومناااكريهم
(113)

 ه وناحااظ ماان لااال ا ااتاراء الاانص السااابق الحاارا الشااديد ماان  
ا مير أباى ُّكرياا الحهاا ه الاى إدتنااء البتار التا  ُنساخت بخاد ابان ا جاداب ه            
ويياادوا أنااه كااان يتتيااع إنتاااج إباان ا جااداب  للبتاار بخنااهه يعناادما  اامع بااهن كتاااب    

ج( بياع بخناهه أر ال بريادا  إلااى  ارابلسه لشاراء البتااب الاذة نساخُه اباان          ي)الهاا 
 تاب ُبعُع به إليه ي  ي،نس. ا جداب ه واليحع انهه وبعد الحا،ل الى الب

كماا كاان ا ميار أبا، ُّكرياا الحهاا  يتحساس ألياار الُبتار التا  ُنسااخت            
بخااد اباان ا جااداب ه دااال التجااان ن  وكااذله ألياارت أيضااا أنااه  اامع أن بناارابلس    

(الغريااركتاب)أمقلااة 
(114)

ه  باا  الحساان الاا  باان الحساان باان الحسااين الهنااا  ه        
المعروف)ببااراع(
(115)

إ ااحاب ياا  ملااه بناا  النااااد بخااد الهايااه أبااى
(116)

ه وطاام ماان 
أايان  رابلس ي،جه إليه ييهاه ي،جه الناااد بهاا إلياه    
(117)

ه وطاذا الانص دلايا  آلار     
الااى الحاارا الشااديد لألمياار أبااى ُّكريااا ياا  إدتناااء البتاار التاا  ُنسااخت بخااد اباان  

ن متله بخد ابن ا جداب  كتاب من يهليا ابإا جداب ه كما يذكر التجان  أيضا أنه 
ا جداب  ط، كتاب )أنساب العرب(ه إلتار  من كتاب)أنساب داريا(ه  با  اياد    
اهلل الزبير بن أبى ببر بن ايد اهلل بان مااعر بان بابات بان اياد اهلل بان الزبيار بان          

الع،ام
 (118)

ويا اد     وحسايه بهاذا التاهليا الماا      نوياا طاذا البتااب باالا،ل   
(119)

ه 
ة لبتاب ا نساب  بن ا جداب ه يان التجان  وناحظ أنه با ضاية إلى الايمة العلمي
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كيير  وملبت بخناه  ر   نهيسة أو إمتله كنزييا،له وكهنه يحال الى ُذ
 
-
 

يعنا  ابان   
لتار ييه كتاب أنساب دريا أيهليهه الذة  -ا جداب  

(120)
. 

نستنتل من لال ارض النا،ا الساباةه أن طذ  الناا،ا يادل داللاة     
واضحة الى ج،د  لد ابن ا جاداب ه والادليل اليهاا طا، حارا العلمااء وا دبااء        
وا مااراء  دتناااء كتيااه والبتاار التاا  كااان ينسااخها بخنااهه وذلااه لمااا ياا  لنااه ماان  

أن الخااد وضاا،ح ياا  كتابااة حرويااه بحيااع يمباان دراءيااه بسااه،لة ويسااره ويياادو       
المغرباا  باااهة اامااة والخااد الت،نساا  والااذة ُيعاارف بااالخد الايرواناا  نسااية إلااى   

الايروان
(121)

ه دد  اءت ر ،مهه وصارت حرويه بعيد  ان الج،د  وا يااان 
(122)

ه 
وكقر ييه التاهيج
(123)

ه لاصة بعد اضمحال الدولة الم،حدية
(124)

ه وط، ما يشكادُ   
ى إذا يالااص كاال الدولااة الم،حديااة  المااشرع ايااد الاارحمن باان للاادون بااالا،لن  حتاا  

بعض الش ءه ويراجع أمر الحضار  والترف بتراجع العماران.. نااص حين اذ حاال     
الخد ويسدت ر ،مهه وجهل ييه وجه التعلايم بهسااد الحضاار  ويناادص العماران..      
وصارت البتر إذا إنتسخت با يا د  يحال لمتااهحها منهااه إال العنااء والمشااةه     

ها من الهساد والتاحيا ويغيير ا لبال الخنية ان الجا،د ه حتاى   لبقر  ما ياع يي
ااارأ إال بعااد اساار ال يباااد ُي

(125)
ه ويااا،ل ياا  م،ضااع آلاارن  ونساا  لااد الايااروان  

بنسيان ا،ا دطا وصنا عها 
(126)

ه بم يذكر أن طنا  لد جديد كان إمتزاج بين الخد 
المغرب  والخد ا ندلس ه  ما )الخد ا يريا (
(127)

ق أطال ا نادلس   جاء اان  ريا  
اندما ايترد،ا ي  ا دنار اند يال  مله العرب بها
(128)

نادلس  ن أطال ا  أه وييادو  
اند طجريهم لنرابلسه وإلتااء ابن ا جداب  بهمه ألد انهم الخاد ا ندلسا ه الاذة    
 ما  ابن للدون الخاد ا يرياا ه والاى ماا ييادو إناه مازيل مان الخناينه وطا، ماا            

يهنقه وط، ما ُيهسر حرا ا مير أب  ُّكريا  دتناء البتر أبدع ييه ابن ا جداب  و
التاا  نسااخت بخنااهه وااادم  ليااه لهااا ماان أطاال ياا،نس والايااروانه والااذة  اااءت        
ر ،مهه وأصيحت ُحرويه بعيد  ان الج،د  وا ياانه وكقر ييه التاحيا الى ما 

يذكر  ابن للدون
(129)

. 
ويااا  لايماااة طاااذ  الهرضااايةه ُأحااار أن ألاااير يااا  طاااذا اليحاااعه أن طاااذ       

ا لارات التاريخية ان لد إبن ا جداب  يعنينا ص،ر  واضحة إلى ما صار إلياه  
والااذة  اابنت الماااادر  -الخااد النرابلساا  أو الخااد الليياا  ياا  العااار ا  ااام  

ر الحهاا  أبااى  وماا ميااز  مان ميااز  ينياة كيياار  جعلات ا مياا     -التاريخياة اان ذكاار   
ُّكريا يهضال الخاد النرابلسا  مماقا يا  لاد ابان ا جاداب  اان الخاد الت،نسا ه            

طيات  وأنه ليش هن  ادم الحا،ل الى نم،دج لخد ابان ا جاداب ه حتاى ُأبيات ماا ذ     
ساااد التاا  كتيهاااا ابااان  با كتشااايات التاريخياااة للنُ  إليااهه وييااااى طااذا ا مااار مرط،ناااا   
ب  الت  كتيهاا بخناهه وييااى ا مار مرط،ناا  أيضاا       ا جداب ه أو لمشلهات ابن ا جدا

بجدية الياحقين الجادين  بيات طذ  الهرضية ي  بح،ث ودرا ات ان يااريد الخاد   
 الليي . 

 : شيوخ ابن األجدابي ثالثا ــ
إن أداادم ماان ياارجم  باان ا جااداب  يرجمااة من،لااة نسااييا  طاا، التجااان  ياا     

ه وجمياع مان كتار بعاد  يرجماة  ،يلاة       طاـ( 708-706رحلته المشه،ر  بين اام )
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كاار ر مااا ذكاار  التجااان ه ولاام ُيضااا لااي ا  كيياارا  يسااتحق الااذكره يا ضاااية للتاااريد  
 ياتض  وج،د ماادر كانت مجه،لة لمن  يق.

ودااد  اابتت جميااع الماااادر وكتااار التااراجم الااذين يعرضاا،ا لحيااا  ابااان         
الاايهمه وأجمعاا،ا ياا   ا جااداب  ااان ذكاار الشااي،ع الااذين يلاااى ااانهم العلاامه ويتلمااذ   

الماابل الى أن ما وصل إليه من المه إنما كان بجهد  و م،حه وبكدراكاه وذكا اهه   
وأنه لم يبن له رحلة لنلر العلمه ونال،ا ما ذكر  التجان  اندما  ا ل ابان ا جاداب     

من أين له طاذا العلام ولام يرحال؟ يااالن مان بااب  طا،ار  وُّناياه          -
(130)

ه ورةام ماا   
يحمل طذا النص من دالالت وإلاراته من أن العلم الذة ا تهاد منه ابن ا جاداب ه  
أنما ط، من العلمااء ال،ايادين الاى  ارابلس مان بااب  طا،ار  وُّناياهه يكناه اليمبان           
بحاااال مااان ا حااا،ال أيضاااا أن نساااتيعد ا اااتهاديه مااان المااااء  ااارابلس الاااى وجاااه  

مه يل،ال يهبير اليي ة القاايية ييه ويه يرطاا  الخا،اه والماء ليييا الى وجه العم،
العلم  لهه ويهبير لاي،له يا  مساار  العلما ه ماا كاان ابان ا جاداب  االماا ه ولبان           
كروف المنناة السيا ية ي  الارن الخامس الهجارةه كانات اااما  ر يسايا  جعلات      

لهه المشرلين يهتم،ن بالتهريد لألحداث السيا ايةه وةهلا،ا اان ذكار ه وذكار لاي،      
ولاا،ال الرحالااة التجااان  الااذة ُيعااد أول ماان ياارجم لنااا ااان لخاااية اباان ا جااداب ه   
لضاات كل أليار ه وما كنا لنعرف انه لي ا ه والت  يعد رحلته أحد أطم المااادر  

 ي  ياريد الحيا  القاايية لليييا ي  العار ال، يد. 
 ورةاام  ااب،ت الماااادر التاريخيااة وكتاار التااراجم ااان ذكاار لااي،ع اباان     

ا جداب ه إال أنن  أرجج أن يب،ن العالم النرابلس  )ابن المنمر( ط، أحاد لاي،لهه   
وذله  ن طذا العالم كان جاارا  البان ا جاداب  داال التجاان ن  والاى مسااية يساير          

من جهاة ةربيهاا دار الشايد الهاياه أباى الحسان الا          -يااد دار ابن ا جداب  -منها
بن محمد بن النمر 
(131)

احيةه ومان ناحياة ألارى ييادو أن ابان ا جاداب        ه طذا من ن
كان متهبرا به يهلا كتاب ي  الهله  ما )ا ُّمنة وا ن،اء(
(132)

ه دال اناه التجاان ن   
 وله يهليا مختار ي  ا ن،اء الى مذطر العرب 
(133)

ه وللعالم ابن المنمر كتاب 
يااا  الحسااااب وا ُّمناااة 
(134)

ه ومااان ناحياااة ألااارى ياااكن ابااان المنمااار يااا،ي   ااانه     
طـ432

(135)
طـ444 ه وابن ا جداب  كان حيا  نه

(136)
والمساية الزمنياة ي،اياق أن   ه 

والعاالم ابان المنمار طا،ن أبا، الحسان الا  بان محماد           هيب،ن ابن المنمر أحد لي،له
المنتار بان المنمار النرابلسا ه أبيات الشايد النااطر الازاوة أ امه بهاذ  الاايغة           

المركية
(137)

( حياع ذكار    ي  صايغة )لاياه   ل،ن والمترجم،ن لهه ودد إلتلا المشر
المشرع ابن للادون 
(138)

ه وصااحر لاجر  النا،ر الزكياة    
(139)

)بالمنتاار(ه وذكار     
صاحر كتاب الالة
(140)

ه والدكت،رن إحسان اياس
(141)

ه والزركل 
(142)

ه والدكت،ر 
جمعة الزرياا  
(143)

)باالمنمر(ه وأنهارد التجاان  باذكر )بالمقمر(     
(144)

بالقااءه وييادو    
طااذا ياااحيها جليااا . وأرى  
 
نأ

 
لااار
 

أبااا
 

الحساان
 

الاا 
 

باان
 

محمااده طاا،)المنمر( 
 

ولاايس
 

)المنتار(ه ويشكد
 

ما
 

طاـه الاذة   578ذطينا إلياه الماشرع ابان بشاب،ال المتا،يى  انة       
 حد يامياذ  العاالم ابان المنماره داالن  ي، اا بان اياد          ذكر لنا ي  يراجمه يرجمةي

طااال اليعاااا،به مااان أ  اهلل بااان حمااااد المبناااى أبااا   الااارحمن بااان اياااد اهلل بااان اياااد    
)مجاريد( 
(145)

...رحال إلاى المشارب وحل..ولااا  بنارابلس أباا الحسان بان المنمااره        
وصحيه مر ه ودرأ اليه كتاباه يا  الهارا ضه وكاان أباا يعاا،ب طاذا بااة ييماا روا           

طـ 374وانى به.. ي،ي  رحمه اهلل )بمجريد(  نة
(146)

.
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ـطا 348ولد ابن المنمر  نة 
(147)

بنارابلس ونشاه بهاا   
(148)

ه دارأ الاى العدياد    
الماء  رابلس من

(149)
ه بم كان له رحلة لمار والحجاُّه وإلتاى لالها العديد من 

العلمااء البياار  
(150)

ه باام اااد إلااى  ارابلس ونشار ييهااا العلامه وانتهااع باه أطلهااا     
(151)

ه 
ويتلمذ الى يديه العديد من أطل المغرب وا ندلس
(152)

ه وله ااد  مشلهاات يا  الهااه     
منااةوالهاارا ض والحااديع واللغااة والحساااب وا ُّ  

(153)
ه وماان ألااهر مشلهايااه كتابااه   

المشه،ر المسمى )الباي  ي  الهرا ض(
(154)

. 
كان من أايان العلماء اليارُّينه باراا ي  الحاديع وماا يتعلاق باهه اارياا       
لغة والهاهه وا ص،ل وةيرطا من العلا،م لبالنح، وا

(155)
ه أبناى الياه العلمااءه وداال     

محمد النرابلس  الهرض  المشه،ر بى الحسن ال  بن أالشيد الهايه   انه التجان 
يضله والمه ور ا ته
(156)

ا ماام الهاياه    ه ودال انه صاحر لاجر  النا،ر الزكياةن    
 الهاضل العالم العامل

(157)
. 

ودد كانت له م،اداا  يا اية ضاد الدولاة العييدياةه يها، الاذة أاااد ا ذان          
الااى صاايغته ا ولااى  
(158)

ه وصااا  الايااام 
(159)

طر ا مااام مالااه ياا   ذه والعماال بماا 
 رابلس 
(160)

ه وبسير المه وم،ادهه نال لهر  كيير  لارج ليييا
(161)

ه ي،دع ذكار   
اند العلماء وكتر التراجم والمشرلينه كهبن بشب،ال
(162)

ه وابن للدون
(163)

ه وابن 
مخل،ف
(164)

ه والتجان 
(165)

..وةيرطمه ودد حلت به نامة الحبام ي  آلار حياياه ياتم    
طاـه وباا  ييهاا إلاى أن يا،ي       430مديناة مسااية  انة    نهيه إلاى )ةنيمة(إحادى دارى   

طـ 432رحمه اهلل  نة 
(166)

. 

 ثناء العلماء عليه: -خامسا
ابن ا جداب  لم يتتلماذ يا    أن يهاب كلمة المترجمين الى إالى الرةم من ا 

كقر المه الى إمام مشه،ره وأن يحايله كان بكجتهاد ه و م،حهه وذكا هه ياكنهم  أ
بكمامته ي  العلمه وددة نظار  وحسان يهليهاهه ويقنا،ن الياه يا  ذلاه        ارون بالماابل ُي

القناء الحسنه وأيسج له العلماء مبانا يا  كتايهمه لبقار  ماا للاا مان مشلهااته داال         
التجان ن  الهايه أب، إ حابه مان أالام ُّماناه بجمياع العلا،م كاماا ه وياهاا ه ونحا،ا ه         

أ ا لة مهياد  يا  الهااه     واروضا ه ونظما  ونقرا ه وله يآليا جليلةه و
(167)

ه يهياد طاذا   
يذكر التجان  بعاد  ارد  لمشلهاات    والنص أن ابن ا جداب  كان م، ،ا  المعريةه 

ابن ا جداب ه اار القناء اليهه أنه إمتله أةلر مشلهايه بخنه
(168)

. 
ولاام يباان العلماااء يقناا،ن اليااه والااى المااه يحسااره باال والااى اليلااد التاا      

ل التجاان ن  وكهاى بهاذا الرجال المعظام الاادر يخارا لهاذا         أنجيت مقل طذا العاالمه داا  
الاناار 
(169)

.
 

ن  إبااراطيم باان إ ااماايل النرابلساا  ا يريااا      دااا ا  الاهناا ويقنااى 
المعاااروف باااابن ا جاااداب  مااان أطااال اللغاااةه وممااان ياااادر يااا  بلاااد ه وألاااتهر         
 بالعلم..وكاناات لااه يااد جيااد  ياا  اللغااة ويحاياهااا وإياديها..وصاانا ياا  اللغااة مادمااة     

لنيهةه  ماطا )كهاية المتحهظ( يشتغل بها الناس ي  الغرب ومار 
(170)

. 
دال ياد،ت ي  كتابه إرلااد ا ريار إلاى معرياة ا ديارن  لاه أدب وحهاظ        و

ولغة وياانياه ومن مشاطيرطا كتاب)كهاياة الماتحهظ( صاغير الحجام كقيار النهاعه       
وكتااب ا نا،اء   
(171)

ة أجدابياة ودااال  ه وذكار  يا  معجام اليلادان اناد يرجمتاه لمدينا       
انهن  كان كاييا ياضاه له ياانيا حسنةه منها كهاية المتحهظه وط، مختاار يا    

اللغةه مشه،ر ومستعمل جيده وكتاب ا ن،اء وةير ذله 
(172)

ه ذكار  حااج  لليهاة    
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ي  كشا الظن،ن ان أ ام  البتار والهنا،ن ووصاهه با دياره وذكار كتاباه كهاياة        
ب مختاااار ييماااا يحتااااج إلياااه مااان ةريااار  الماااتحهظه ووصاااهه باااالا،لن  طااا، كتاااا 

البااام
(173)

. وذكاار  اباان حجاار العساااان    
(174)

ه وكاارر  مااا دالااه ياااد،ت ااان اباان      
ا جاداب ه يا  معجاام اليلادانه وكااذله يعال السااي،   يا  بغيااة ال،ااا       
(175)

ه وذكاار  
صاحر كتاب طداياة العااريينه وداال اناهن  كاان ياضاا أديياا لغ،ياا         
(176)

ه وذكار   
ه وكاارر مااا ذكاار  التجااان ه ودااال انااهن  كااان ماان العلماااء    صاااحر المنهاال العااذب 

ومشاطير الهضاءه ومن أالم أطل ُّمانه بجميع العل،م 
(177)

ه وذكر  الشيد الناطر 
الزاوةه ي  كتابه أاام لييياه نال ما ذكر  التجان ه ودال انهن  ط، أحد ا جدابيين 

الميرُّين ي  العلم
(178)

وداال أن الهاياه    ه وذكار  صااحر م، ا،اة أااام المغاربه     
ا دير ال  بن صالج
 

العروة 
(179)

 ه دد مدح كتابه كهاية المتحهظ ياالن

 

من لاار أو كاير متلهظ     و ـيلة

 أو كااااان ييغاااا  ياااا  البااااام باةااااة  
 

هظن كهايااااة المااااتحهظ حيـااااـلي 
(180) 

 

ودد ذكار  الادكت،ر اياد اللنياا اليرةا،ب ه وكارر ماا ذكار  التجاان  مان            
وصا ابن ا جداب ه بم دال انهن  ويمتاُّ ابن ا جداب  ي  مشلهايه ب،ض،ح الغاية 

إليهاااامن طاااذا التلخااايص المنساااق الاااذة يساااهل حهظاااه الاااى   التعليمياااة التااا  يهااادف
الناب
(181)

. 

 ه: ــمؤلفات -ادسًاـس
يركة المية كيير ه وديماةه يضامنتها مشلهاياهه    للهُه لاد ير  ابن ا جداب   

الت  منها ما وصل إليناه ومنها ما لم ياله ولبن كتر الرحالاة والتاراجم احتهظات    
لنا به ما هاه ومنها ماا لام ييلغناا أ امه وال ر امهه وداد أورد التجاان  مشلهاياهه وداد          

هملااه أةليهااا والتاا  كاناات بخناا
(182)

أول ماان يناولهااا بالااذكره وكااررت ُجااّل  ه وطاا،
الماادر والمراجع ماذكر ه ونالت انه
(183)

ه ليب،ن بذله للتجان  يضل السايق يا    
حهظ طذا التراث من الضياعه الذة  بتت الماادر التاريخية ان ذكر ه وانشاغلت  
برصد االضنرابات وا حداث السيا ايةه وإلياه يرجاع الهضال ا كيار يا  ياا،ير        

مياة و ا دبياة بنارابلس حتاى منلاع الاارن القاامن الهجارةه وذلاه  ن          الحركة العل
 إدامته الن،يلة ييها مبنته من رؤية ماةاب ان ةير .

ودد كانت الشاهر  التا  ةليات الاى ابان ا جاداب  طا  يا  الام اللغاةه ولام            
 مان أالام أطال ُّماناه     لاه  بال كاان حسار وصاا التجاان        بياتار ي  الماه اليهاا  

ماا ه وياهاا ه ونحا،ا  ولغاة ه واروضاا ه ونظماا  ونقارا        بجمياع العلا،م كا  
(184)

ه وللنااس  
ينايس الى ماكتيه بخنه
(185)

ه كما كان مبقرا  مان التاآلياه ومان جملاة يآليهاه التا        
 ذكرطا التجان  مايل ن

كهاية المتحهظ  .1
(186)

. 
كتابة ا ُّمنة وا ن،اء .2

(187)
. 

التجان ن  ناطيه به كتابات ي  العروضه واحد كيير وآلر صغيره وييه يا،ل  .3
حسنا  ويريييا  ويهذييا  
(188)

 . 
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كتاب ي  الرد الى)أبى حهص بن مب ( .4
(189)

اللسان. وييدو أن طذا ي  يقايا  
 مه ط، كتاب ي  اللغةه وط، ُييين ا لناء الت  دّرج اليها الناس البتاب من ا
 د،ال  وكتابة.

 طذ  الياء. كتاب ي  لرح ما آلر  ياء مشدد  من ا  ماء وبيان إاتال  .5
وطااذا البتاااب إ اات،يى ييااه جميااع أحبااام الياااء الااى إلااتاف أح،الهااا ماان      
ياغيٍر ويبسيٍر..وةير ذلهه ولما إ ات،يى يياه ذلاه إ اتهاء  جمايا ه يعارض لشارح        

لااتمالها الااى كقياار ماان يلااه ا حبااام   الماااا ع ال،ادعااة ياا   اا،ر  )مااريم(    
(190)

ه 
التاااهليا يااا  ةاياااة ا يااااد     ويااااا التجاااان  طاااذا البتااااب باااالا،لن  وجااااء طاااذا    

والتحايق 
(191)

. 
المختار ي  الام ا نساابن طا، كتااب مختاار لبتااب )أنسااب داريا(         كتاب  .6

 بى ايد اهلل الزبير بن أبى ببر بن ايد اهلل بن ماعر بن بابت بن ايد اهلل بن 
الزبير بن الع،امه دال التجان  انه  كان الشيد أب، الحسن الا  بان مغياع   
(192)

 
كتااب نسار   ال رحمه اهلله يا،ل انهن ط، كتاب اجر 

(193)
ه بام يعاار التجاان     
بالا،لن  ودد أدلل ييه من حهظه يا  طاذا المختاار ُّوا اد يشاتمل الاى ي،ا اد        

نيه اليها
(194) 

ر الة ي  الح،لن ألا طذ  الر الة بعد أن حضر ي،ما  اند)ابن طانا(  .7
(195)

 
داض   رابلسه يحبم ابن طانا حبم ألنا ييهه يرد  ابن ا جداب ه ياال له 

يما ا تهتيت وال ا تدايتن وكان ابن ا جداب  ابن طانان أ بت يا )أح،ل( 
يهلا يله الر الة)أح،ل( 

(196)
ه ياهها التجان  بالا،لن  ر الته المعروية 

بر الة الح،له ُيعرب ان أدب كقير وحهظ ةزير 
(197)

. 
بال،صاا   ا لار  إلى أن التجان  أكقر يا  يرجمتاه  بان ا جاداب      ويجدر

اتراضه الاى الحبام الاذة أيتاى يياه الااضا  ابان طااناه         بالهاهه و اب إلينا داة ا
وصحج له ابن ا جداب  الحبمه ومن المرجج أن يب،ن أبن ا جاداب  داد ألاا كتار     

 ي  الهاه لم يذكرطا التجان .
البتار التا  أوردطاا التجاان  ُنعتات بماا يهياد         هت للنظار أن أةلار  ومن المل 

د ه أنها )صغير  الحجمه كيير  الحجمه ُمختار ( إلى جانر وصهها بالج،د ه والها 
مماا يمبان الاا،ل أن ابان ا جاداب  كانات لاه منهجياة         والنهعه والتحايقه واال اتهاءه  

ماا يحتااج إلياه    المية اييعها ي  مشلهايهه ربما يرضته اليه اليي ة الت  يعايا ييهاا و  
ماان باايااة والاا،م مختااار ه وال يسااتدا  التن،ياال والتهااايل ياا  التااهلياه وطااذا     
الماانهل ياا  التااهليا لاايس بغرياار انااد العلماااء المساالمينه يهاا، أصاال ماان أصاا،ل        
التهلياه اييعه العديد من العلماء بهدف التيسير ي  الن،اح  التعليميةه بسير انتشاار  

د لااع وداع بعاد الاارن الراباع الهجارةه يبانات طاذ         المدارس للتعليم ي  المدنه ود
أو اط الناسه  نالمختارات كالبتر المدر ية ي  أيامنا ه وبسير انتشار القااية بي

و انا ه حتاى أن الشايد مان الشاي،ع كقيارا  ماا يضاع          ُّدياد جمه،ر المقاهين بااياة  إو
الميتاد ين يا    كتابين إبنين ي  الم مان العلا،مه يجعال أحادطما مختاارا ه ياااد باه        

التعليمه ويجعل القان  جامعا  من،ال ه يضم التات العلمه ويحايد به راياه  
(198)

ه وداد  
ييع أب،إ حاب ا جداب  نهسه طذ  النرياة ي  كتيهه يااد رأيناا  يضاع كتاابين إبناين      إ

ياا  ياان الُعااروض أحاادطما صااغيره أة مختااار بساايده والقااان  كييااره أة ُمناا،ل    
 ُمهال.
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أوردطااا التجااان  ياا  رحلتااه لمشلهااات اباان ا جااداب ه طااذ  طاا  البتاار التاا  
والبتاار التاا  يمباان أن ُيضاااف ياا  طااذا اليحااع ولاام يااذكرطا التجااان ه طمااا كتابااان    
ا تنعنا بعد اليحاع والتااا  يا  بنا،ن البتار أن نظهار بهمااه وطماا الاى النحا،           

 التال ن
طاـ( يا  الاروض المعنااره و اما       727البتاب ا ولن ذكارُ  الحميارة )ت  

ه وذله أبنااء يرجمتاه لمديناة أجدابياةه داالن  ومان المنسا،بين إلاى          حذ القريحة()ش
 )شححححححذ القريححححححة(أجدابيااااة أب،إ اااااحاب ا جااااداب  ا دياااااره صااااااحر البهايااااة و   

والعروض 
(199)

ه ولم يعنينا أة معل،مة ان طذا البتابه وييدو من ان،ان البتااب  
تاااب دون الماااادر  أنااه ُيااانا ياا  ا دبه ودااد يهاارد الحمياارة ياا  ذكاار طااذا الب     

 ا لرى.
طـ( ي  كتابياه  654ذكرُ  ابن أب  ا صيع )ت )البديع(البتاب القان ن كتاب 

)بححديع القححر  (
(200)

)تحريححر التحبيححر(و 
(201)

)بححديع أبححي وو اام البتاااب ييهمااا با اام  
وط، كتاب أحااا  ابان أبا  ا صايع يا  ااداد مااادر كتابياهه          إسحاق األجدابي(،

ابياه الماذك،رينه اناد حديقاه ييهماا اان بااب )يشاابه         ونال انه ي  م،ضعين من كت
ا  راف( وان باب )الت، َءم(ه ومن لال ا تاراء البتابينه أمدنا ابن أب  ا صايع  
باراء  ان كتاب الياديع البان ا جاداب ه حياع  الد الضا،ء الاى باابين مان أب،اباه           

ساير يا  ذكار    وال )ببحا  التسحبي ، وبحا  التشحريع(،    الذة ان،ن لهما ابن ا جداب  
ا صايع الاتاف    أباا ابن أب  ا صيع لبتاب بديع أب  إ حاب ا جداب ه ط، أن ابان  

ي  ُمسمى طذين اليابين مع ابن ا جداب ه وأوضج ابن أب  ا صيع وجهة نظر  ي  
ذلهه ودد  ّمى ابن أب  ا صيع باب التسييه البن ا جداب  بيااب يشاابه ا  ارافه    

اف طاذين العاالمين   لت،ءمه ويجدر ا لار  أناه لا،ال الات   و مى باب التشريع بياب ا
ه ماا كناا  انعرف لاي ا  اان كتااب الياديع البان         -كاان الاتايهم رحماه    الاذة -الميا ه 

ا جداب ه الذة إنهرد العاالم ابان أبا  ا صايع باذكر ه و ابتت المااادر التاريخياة         
 وكتر ا دب واللغة وةيرطا ان ذكر ه ولم يذكر  التجان .

 ه األطراف: ــا  تشابـب ـ1
 ونص ما داله ابن أب  ا صيع اناه ماهل،ذا  مان كتابياه معاا ب  ناه أوردطماا       
ي  البتابين مع بعض الزيادات النهيهةه دالن باب يشابه ا  رافن طذا الياب  اما   

 تنا ه ويسر  بهن دالن ط، أن يعيد لهظ الاايية يا  أول  كنهرد بإا جداب  التسييهه و
لياهه والتساييهن ُّيااد  يا  النا،له ومناه دا،لهمن درعي  اابغةه إذا كانات          الييت الذة ي

ا ذيال  ،يلةه وطذا اللهظة ي  اصناح العروضين ايار  ان ُّياد  حرف  اكن 
الى السير الخهيا ي  آلر الجازءه والاى طاذا ال يبا،ن يسامية أبا  إ احاب ال ااة         

 ن ا بياات يياه يتشاابه    بهذا المسمىه يرأيت أن أ م  طذا الياب يشاابه ا  ارافب   
أ رايهاه وإذا  معت ماا أنشاد  باليااب المات صاحة ماا دلاته يكناه أنشاد يا  اليااب            

 د،ل ليلى ا ليلية ي  الحجاج بن ي، اه وط  ) ،يل(ن
 إذا ناااازل الحجاااااج أرضااااا  مريضااااة

 

 يتياااااااع أدااااااااى دا هاااااااا يشاااااااهاطا  
 

 لااهايها ماان الااداء العضااال الااذة بهااا
 

 ةاااااااام إذا طاااااااز الاناااااااا   اااااااااطا  
 
 

  اااااااطا يرواطاااااا بشااااارب  اااااجالهٍ    
 

دماااء رجاااٍل يحلياا،ن صااراطا   
(202)
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َواَ ْرِض َمَقااُل ُناا،ِرِ   الل ااُه ُناا،ُر الس ااَمَ،اِت ومنااه ياا  البتاااب العزيااز د،لااه يعااالىن   
 َكِمْشااَباٍ  ِييَهااا ِمْاااَياحي الِمْاااَياُح ِياا  َُُّجاَجااٍة الزمَجاَجااُة َكَهن َهااا َكْ،َكااري ُدر ة  ُي،َدااُد ِماان

َلَجَرٍ  ممَياَرَكٍة َُّْيُت،َنٍة﴾
(203)

. 

 وَءم: ـــا  التَّـب -2
وطذا الياب أيضا   ما 
(204)

ا جداب  التشريعه ويسر  بهن دالن ط، أن يينى  
الهاال مان النقار الاى دااييتينه إذا ادتاار الاى        قار  النالشاار بيته من الشاعر ه أو  

ا ولى ه كان للشعر وُّن ةير وُّنهه إذا أيى بعد ا ولى بالاايية القانيةه وال يختلا 
ال،ُّن أال من جهة الضروبه وإال يالشعر البد أن يب،ن من بحٍر واحاٍده والااييتاان   

من النقره يكنه إذا لتايهماه وكذله يب،ن الحبم ي  الهال إه ويج،ُّ يمابلهمايج،ُّ 
مهيادا ه وإن ُألحاات بهاا الساجعة      ادتار يياه الاى الساجعة ا ولاىه كاان الباام ياماا        

القانيةه كان ي  التمام وا ياد  الى حاله مع ُّياد  معنى ماا ُّاد مان اللهاظه وأنشاده     
 أانى أبا إ حاب د،ل الشاارن

 وإذا الرياااااح مااااع العشااااى يناوحاااات
 

 طاااااادج الر ااااااال يباااااايهن لاااااام،ال   
 

 ألهيتنااااااا نهاااااارى العياااااايد لضاااااايهنا   
 

دياااال الاتااااال وناتاااال ا بناااااال  
(205)

 
 
 

يكن طذا الشاار ل، ادتار الى الر اله والاتااله كاان الشاعر مان الضارب      
المجزوء المردل من البامله وإذا أيممت الييتين صارا من الضارب المانا،ع مناهه    
يااادر أن لباال بياات ماان طااذين الييتااين داااييتين الااى يساااوة الااااييتين ياا  الااردفه       

لتلا المجرى ييهماإويمابلهما ي  الروّيينه وإن 
(206)

. 
ماان لااال الناااين الساااباين لبتاااب  اباان أباا  ا صاايعه نتيااين أن اباان أباا     
ا صايعه دادم لناا دااراء  لبتااب )الياديع( البان ا جااداب ه ودادم لناا إيضااحات مهمااة          
ح،ل طذا البتاب يختص بعلم اليديع والم العروضه ومما يجدر ا لار  إليه إلار  

 تنينه ابن ا جداب  وي  م،ضع إا ابن أب  ا صيع إلى الا،ل بهن طذ  التسمية مما
آلر يا،لن ي  باب يشابه ا  راف  طذا الياب إنهارد ا جاداب  أب،إ احاب صااحر     
كهاياااة الماااتحهظ يااا  اللغاااة با اااتنيا هه و اااما  يسااامية ةيااار التسااامية يكناااه  اااما        

التسييه 
(207)

ه ويا،ل ي  بااب التا،ءمن  وطاذا اليااب أيضاا  مماا ا اتنينه أب،إ احاب         
ع و ااما  التشااري 

(208)
ه وطااذا ياادل الااى العمااق التحليلاا  انااد العااالم أباا  إ ااحاب        
ا جداب  ي  ا تنياط أص،ل طذا الهنه وربما يب،ن طذا العمق ط، ما ا تراى انتيا  
التجان  ياالن  وكتابه ي  العروض ناطيه به ُحسنا  ويريييا  ويهاذييا ه وطا، نساختان    

كيرى وصغرى 
(209)

. 

 :  ثاره العملية المتبقية -سابعًا
ألهر مشلهات ابن ا جداب  كتاباه المختاار يا  اللغاة )كهاياة الماتحهظ يا         

ُيعارف مان   وال نتهع به الناس دطرا   ،يا ه وكتابه )ا ُّمنة وا ن،اء( إاللغة(ه الذة 
 آبار  إلى طذ  الغاية ةير طذين البتابينه وكاطما مني،عن

كتا  كفاية المتحفظ في اللغة -1
(210)

ُيعد طذا البتاب من ألهر مشلهات ابن  :
ا جداب هوط، كتاب مختار ي  اللغةه مقل كتاب ياه اللغة للقعالي 
(211)

ه ودد 
 داع صيته حتى كاد ابن ا جداب  أال ُيعرف إاّل به.
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ُياحظ المتتياع لمان أرع لهاذا البتااب وُرود بااث مساميات لانهس البتاابه         
)بغية المتحهظ(يالشيد الناطر الزاوة إنهرد بتسميته 

(212)
وط  يسمية ال يستند إلاى   

أة مااادر ماان الماااادر التاا  يرجماات للمشلاااه وياا  م،ضااع آلاار ينااادض نهسااه   
ويذكر  با م كهاية المتحهظ ي  اللغة
(213)

ه ويريق آلر  اما  كهاياة الماتحهظ ونهاياة     
المتلهظه ومن طاشالءن د. إحساان ايااس   
(214)

ه كاارل بروكلماان  
(215)

ه د. اياداللنيا  
اليرةاا،ي 
(216)

ه ويريااق آلاار ادتااار الااى الجاازء ا ول ماان اال اام و ااما  كهايااة      
الماااتحهظ يااا  اللغاااة ومااان طاااشالءن الااا،ادة آلاااى      
(217)

ابااان أبااا  ا صااايع   ه
(218)

ه 
الاهناااااا 
(219)

ه ياااااااد،ت الحماااااا،ة 
(220)

ه حاااااااج  لليهااااااة 
(221)

ه السااااااي،  
(222)

ه 
الزركلا  
(223)

أحمااد بااه ا نااارة  ه
(224)

ه اماار رضااا كحالاة 
(225)

ه اياادال،طاب باان 
منا،ر
(226)

الاابس ه د. نجاح 
(227)

ه ودد أبيت الادكت،ر الساا ج حساين ا امه ببهاياة      
المتحهظ ي  اللغة دون ا  ماء ا لرىه ويجدر ا لار  إلى أن النسخة الت  حااهاا  
د. السا ج لم يبن بخاد ابان ا جاداب ه يها  آلار المخنا،ط ا ام النا اد )محماد بان           

( 118مخنا،ط ) طـه وادد صاهحات ال 697دحل( ودد يم النسد ي  ربيع اآللر  نة 
 وردةه ووجدت بمدينة صنعاء.

 س ولم يخرج منها  ،ال حيايهه ياكن ول ن كان ابن ا جداب  دد الُّم  رابل
ب ياا  العااالم ا  ااام ه واحتاال مبانااُه ياا  المبتياااته ونااال    ب وةااّركتابااه دااد لاارّ 

،  اند العلماء و اب العلمه مماا يشكاد اطتماام النااس باه الاى ماّر العاا،ره         حظال
النسخة الت  حااها د. السا ج إال لير دليل الاى ذلاهه والتا  داد أ الهنا ذكرطااه       وما 

حيع وجدت منس،لة باليمن أوالر الارن السابع الهجرةه وطذا البتاب الى صغر 
حجمه يايله العلماءه وااتيرو  من البتر ذات الايمة العلمياة الم،با،ب بهااه ويداولاه     

آليهاااه كتاباااة المتاااداول المسااامى ببهاياااة   المتعلمااا،نه داااال التجاااان ن  ومااان جملاااة ي  
المتحهظ 
(228)

ه ودد أبنى اليه العلماءه دال ياد،ت الحم،ةن  ط، مختار يا  اللغاة   
مشه،ر ومستعمل جيد 
(229)

ودال ي  م،ضع آلرن  كتااب كهاياة الماتحهظه صاغير      
الحجم كقير النهع 
(230)

ه ودال الاهن ن  كانت له يد جيد  ي  اللغة ويحاياها وإياديها 
متهلره وصنا ي  اللغة مادمة لنيهة  ماطا كهاية المتحهظ يشاتغل بهاا النااس     وط،

ياا  الغاارب ومااار 
(231)

ه وداال حاااج  لليهااةن  طاا، مختااار ييمااا يحتاااج إليااه ماان 
من صهات الرجال المحم،د   ةرير البام بدأ 

(232)
. 

 تاراء النا،ا الساباة من لال بناء العلماء اليهه ووصاههم  أيتيين من 
لتاااار )صااغير الحجاامه مختااار( أن اباان ا جااداب  دااد داااد إلااى طااذا ا  لااه بهنااه 

دادا ه وأن يب،ن صغير الحجمه لاليا  من التن،يل واال تشهادب وذله ليساهل الاى   
نتهاع به وحهظه ه وط، ما ُيشكدُ  ابن ا جداب  نهسه ي  مادمة كتابهه  الر اللغة ا 

ليه من ةرير البامه أودانا  كقيرا  دالن  طذا كتاب مختار ي  اللغةه وما ُيحتاج إ
من ا  اماء والااهاته وجنيناا  ح،لا  ا لهاال واللغااته وأاريناا  مان الشا،اطدب          
ليسهل حهظهه ويارب يناولهه وجعلنا  مغنياا  لمان ادتاار يا  طاذا الهانه معيناا  لمان         

أراد االيساع ييه 
(233)

 ويمتاُّ ابن ا جاداب  يا  مشلهايتاه ب،ضا،ح الغاياة التعليمياة       
الت  يهدف إليها من طذا التلخيص الذة يسهل حهظه الى الناب 
(234)

. 
ن لارحه محماد   أودد بله من أطمية كتاب ابن ا جداب  يا  أو ااط العلمااء    

ي  كتاب  ما ن يحرير الرواية يا  ياريار البهاياةه وداد حاااه د.       هبن النير الها  
جماال الادين بان    مه كماا نظماه   1983ال  حسين الي،ابه ونشر  يا  الريااض  انة    
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طـ( بعن،انن امد  الماتلهظ  694أحمد بن ايداهلل النيرة )المت،ي   نة 
(235)

ه وذكار  
له كارل بروكلمان لمس مخن، ات ي  يينا
(236)

. 
ودد أبر كتاب ابن ا جداب  ي  العلماء من بعد  ه يهيادوا منهه وذكارو  يا    

المنيره والدميرة  مشلهايهمه منهم الزبيدة ي  ياج العروسه والهي،م  ي  الماياح
ي  حيا  الحي،ان وةيارطمه الاى ماا ذكار  أحماد النا ار ا نااارة       
(237)

ه والادكت،ر  
رمضان ايدالت،اب
(238)

ه والدكت،ر السا ج حسين
(239)

. 
وُيعد الماء اللغة كتاب كهاياة الماتحهظه أحاد البتار الماانهة يا  المعااجمه        

 اايد   وطاا، صاانا ماان معاااجم الم،ضاا،ااته الااى ِةاارار كتاااب المخاااصه الباان
ا ندلس ه أ هم ييه ابن ا جداب  ي  ضيد اللغة العربية ويحديد داللة ا لهاال يياهه   

وصيانتها من التحريا
(240)

ه والبتاب ي  مجم،ااة يهاتم باليادياة ومظااطر النييعاة      
ييها من رمال وجياله وأوديةه وميا  ونياات وحيا،انه واادد أبا،اب البهاياة لمساة       

 صااغيرا ه ياارييد كاال منهااا بالياااب الااذة يناادرج  وبابااين بابااا ه ولمسااة اشاار ياااا 
يحته
(241)

. 

كتا  األزمنة واألنواء -2
(242)

: 
داااال يياااه التجاااان ن  ولاااه ياااهليا مختاااار يااا  ا نااا،اء 
(243)

الاااى ماااذطر  
العرب 
(244)

ه وي  مادمة كتااب ا ُّمناة وا نا،اءه داال ابان ا جاداب ن  طاذا كتاابي         
وأ ا ااايهاه والهااا،ل وأودايهاااه  مختااار أودانااا  أب،ابااا  حساانة  ياا  الاام ا ُّمنااة   

ومناكر النج،م وطي ايهااه بهوضاج ماا أمبنناا مان التيياينه وبه اهل ماا حضارنا مان           
التاريره وباهلل نستعين الى ما نحاول من جميع أم،رناه وإلياه ُيرةار يا  الت،يياق     

لما ُيرضيه انااه وحساينا اهلله والياه ي،كلناا     
(245)

ّرف الام ا نا،اء يعريهاا     ه وداد اا  
با،لهن  النج،م الت  ينسر لهاا ا نا،اء طا  منااُّل الامار القمانياة والعشارونه         ددياا 

ومعنى النا،ءن أن يسااد الانجم منهاا يا  المغاربه وداد باا  مان الليال ةايا يسايره             
وينلع آلر ياابله يله السااة من المشربه والذة ناء منهما ي  الحاياة ط، النالعب 

 ن الن،ء ي  اللغة النه،ض 
(246)

. 
د. اااز  حساان محاااق كتاااب اباان ا جااداب ه أن التااهليا ياا  ا ُّمنااة    يااذكر 

وا ن،اء الى مذطر العرب الادامى دد دل حتى كان العلمااء ينانعا،ن اان التاهليا     
يامااا  مااع إ الااة الااارن السااادس الهجاارةب وذلااه  ن العلماااء الااذين        اييااه اناناا اا 

لياابه ولام يتركا،ا يياه     وضع،ا كتر ا ُّمناة وا نا،اء داد ا اتنهدوا الاا،ل يا  طاذا ا       
 مااال  يا،له متهلر بعدطم.

والعاماال القااان  طاا، يناا،ر الاام الهي ااة
(247)

والنجاا،م انااد العااربه ويااادمها  
ياادما  كيياارا ه لااال الاارون المنااارمة دياال الاارن السااادس للهجاار ه وبل،ةهااا أوج    
ا ُّدطااار ياا  الااارن السااابع وبعااد ه والترااات المراصااد البيياار  لرصااد حركااة        
النجاا،مه يغاادت ا ُّمنااة وا ناا،اء الااى مااذطر العاارب الااادامى لااي ا  ال يااذكر أمااام     

 المعارف العظيمة الت  بلغها الماء الهي ة بالدرس والرصد والحساب.
وي  اار ابن ا جداب  الذة َدّل يياه التاهليا يا  ا ُّمناة وا نا،اءه َأَلاَا       

ة كتاار ا ُّمنااة وا ناا،اء  كتابااُه ا ُّمنااة وا ناا،اء وطاا، الحلاااة ا لياار  ياا   لساال     
الم،ض،اة الى مذطر العرب الادامىه ويا،ل الادكت،رن ااز  حسانن  ولام نعارف      

كتابا  وضع بعدُ  ي  طذا الم،ض،ع 
(248)

ه وكتاب ابن ا جداب  طذا طا، بالاع باباة    
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 ا الاادامى ياا  طاذا الهاانه والبتابااان  كتار ياا  ا نا،اءه وصاالت إليناا ممااا ألهاُه الماؤناا    
ب ا نا،اء اآللران طمان كتا

(249)
ه  با  محماد اياداهلل بان مسالم بان دتيياةه المتا،يى         

 235طااـه وياااع ياا    1375بالهنااد  اانة  الاادكن طااـ نشاار ياا  حياادر آباااد     276 اانة 
صهحة
(250)

. ا ُّمنة وا مبنةه  ب  ال  أحمد بن محمد المرُّودا ه المتا،ي   انة    
طـ1332طـه نشر ي  حيدر آباد الدكن بالهند  نة 421

(251)
. 

بتاااب بااين ديتيااه ُّبااد  الاام ا ناا،اء انااد العاارب ياا  الجاطليااة  ويضاام طااذا ال
وا  امه مضايا  إليها يا،ل من طاذا الهان ألاذطا العارب مان ا مام ا لارى التا          
ايااال،ا بهااا بعااد ا  ااامه ويااا،ل الاارى مسااتمد  ماان الاا،م الهي ااة والنجاا،م التاا   

ناول ييهاا )ذكار   بابه ودد ي 22نشهت اند العرب بعد ا  امه وادد أب،اب البتاب 
أيام السنة العربيةه وأ ماء الشه،ر(ه وط، من معارف العرب يا  الجاطلياة مان يان     
ا ن،اءه ويناول ي  أب،اب كتابه )معرية  امت الايلاة يا  جمياع اآليااب(ه وطا، مماا        
حاادث ياا  ا  ااامه والياااب السااابع ييااه باااب )ياا  ياااريد الااروم والسااريان وأ ااماء   

رب من ةيرطم ي  ا ُّمنةه والياب الخامس اشار يياه   له،رطم( وط، مما ألذ  الع
باب )ي  أودات الها،ل الى مذطر أطل الرصد المحدث(ه وط، مساتمد مان الا،م    

الهي ة والنج،م
(252)

ه ودد اييع ابن ا جداب  لنة ا يجاُّ ي  يهليهه لهذا البتابه يلام  
اصاايلها  يحشاار ييااه اآلراء المختلهااة والنظريااات المتضاااربة حشاارا ه ولاام يااذكر يه       

الجز يااة الددياااةه وإنمااا ذكاار منهااا الخناا،ط العامااة التاا  يحاايد بالاضااايا والمسااا ل    
المهمةه وارض ا يبار ا  ا ية ي  ا ب،اب يا  بساا ة وُيساره وكهناه دااد مان       
وضع كتابه إلى ييسيد ين ا ُّمنة وا ن،اءه ويارييه من أذطان الاراء ي  ااار ه  

االلتااااه يباان م،يااا  يا  اارض أب،اباِه        ولم ياااد باه كياار العلمااء مان ذوة     
ويا،لِه ي  ص،ر  جميلة محيية إلى النه،سه يجاء كتابه مختاارا  لنيهاا ه يمضا     

ييه الاارئ ُمضيا   ها ه دون أن ياندم يبر  بمشبات العلم الاعية
(253)

. 
ويتجلااى ديمتااه العلميااة ياا  بيااان مااا كااان معرويااا  انااد العاارب ياا  العااار    

ف ي  ا ُّمنة وا ن،اءه بم بيان ما كان معرويا  مستعما  من طاذا  الجاطل  من معار
الهاان ياا  اليي ااة العربيااة بعااد ا  ااام إلااى اااار المشلاااه ويجاادر ا لااار  إلااى أن   
البقير من ا م،ر الت  أوردطا ابن ا جداب  ي  كتابه ماا ُّالات معروياة ومساتعملة     

ن والشاه،ر وياا،ل السانة الاى     ي  أيامنا طذ ه وال  يما ا م،ر الت  يتال بالسني
المذاطر المختلهة
(254)

ه ومن كامه الاى الشاه،ر الساريانية والرومانياةه نعارف أن      
ا  ماء الت  نتداولها اليا،م كانات معروياة يا  ُّمان ابان ا جاداب ه مقالن )يشارين          

ا ول( اند السريانه وياابل لهر )أكت،بر( اند الروم
(255)

. 
حديع ان ا ُّمنة وا ن،اءه وأنه والى الرةم من أن البتاب مخاص لل

يهيض بالحديع ان البقير من ا م،ر الهلبيةه ومناُّل الامر والب،اكر السيار ه 
وأودات الليل والنهاره والرياح وا ن،اء وةيرطا ه يكنه ال يخل، كذله من ذكر 
البقير من دضايا اللغة ويراكييها وألهاكهاه طذا با ضاية إلى ل،اطد الشعر والنقر 

ن كام العربه وأ جااهم وأمقالهمه الت  يرد ييها ألياء ان ا ُّمنة وا ن،اءه م
والت  نقرطا المشلا طنا وطنا  ي  بنايا كتابهه يجاء البتاب حايل بالمعل،مات 

اللغ،ية
(256)

. 
ويجدر ا لار  إلى أن طذا البتاب ُيعد ذا ديمة ياريخية كيير ه حيع يعتير 

أيدة الياحقين ي  مسهلة ياريد العل،م اند العربه  مرجعا  ديما  ووبياة جيد  ي 
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وط، يمقل منحى من مناح  الهبر العرب  ي  مرحلة يسيحة من مراحل ياريخية 
 الن،يله ويستعرض بددة معارف المسلمين ي  الم ا ُّمنة وا ن،اء.

 ه:ــوفات -ًاـــسابع
الشرد  ي،يى ابن ا جداب  ي   رابلسه ودير  لارج المدينة إلى الشمال 

بحسر وصا التجان ه دالن  وط، دير معظم ُيبقر الناس ُّياريه والدااء 
اند  
(257)

ه وكانت دار  ي  و د المدينة ال يزال دا مة إلى السنة الت  كتر ييها 
طـ707التجان  رحلته 

(258)
ه ويته ا الدكت،ر ال  مانهى الماراي ه الى ادم 

)ماير   يدة منيدر( باليحع ان  ديام أحمد به النا ر ا ناارةه اند ُّياريه إلى
دير اللغ،ة إبراطيم بن ا جداب 
(259)

ه وي  م،ضع آلر يتحسر ان ضياع البقير 
من آبار  رابلس بما ييها دار ابن ا جداب ه ويذكر أنه بحع انه  ،يا  دون 

جدوىه والذة ييدو أن معالمه اننمست واندر ت
(260)

. 
أد،الن يمنهم من دال بهن ودد التلا المشرل،ن ي   نة ويايه الى اد  

طـ(ه وإلى ذله ذطر ابن العرب 600ويايه  نة )
(261)

ه وييعه ي  ذله محاق كتاب 
حنه  محمد لرفالدكت،ر بديع الارآنه 

(262)
ه وصاحر كتاب طداية العاريين
(263)

ه 
وكارل بروكلمان
(264)

ه وامر رضا كحالة
(265)

ه والدكت،ر صييج التميم 
(266)

ه 
وإلى طذا ذطر د. از  حسنه محاق كتاب طـ( ه 650ومنهم من جعله  نة )

ا ُّمنة وا ن،اء البن ا جداب 
(267)

ه وجعله ا ناارة من رجال الارن السابع 
الهجرةه دالن  وكان أب،إ حاب من ُصدور الما ة السابعة وأ متها ا اام 
(268)

ه 
وإلى ذله ذطر الدكت،ر الماراي ه وجعله من رجال الارن السابع
(269)

ه ودد 
طر الزاوةه من إلار  التجان  اند إاتراض ابن ا جداب  الى حبم ا تهاد النا

طـه 444الااض  أب  محمد ايداهلل بن طاناه الذة ولى الاضاء بنرابلس  نة 
طـ477وُازل انها  نة 

(270)
ه يجعله من رجال الارن الخامس الهجرةه منيها  ي  

ريد النا ر من الهاما إلى لنه ا ناارة المذك،ر أاا ه دالن  وما جاء ي  يا
أنه من صدر الما ة السابعة يه،  ه، ال ُيع،ل اليه 
(271)

ه ودد احتاط الدكت،ر 
 الى كان بةه ودالن  كان م،ج،دا  ييها اندما،ي  لنهسه مستهيدا  من طذ  الحاداليرة
طـ( 477-444) طانا ابن دضا ها

(272)
ه وكذله يعل الدكت،ر إحسان اياسه 

وجعله من أطل الارن الخامس
(273)

طـ470وذكر الزركل  ويايه بسنة  ه
(274)

ه وييعه 
ي  ذله الدكت،ر الهالرة
(275)

ه من لال ا تاراء النا،ا الساباة ان ويا  ابن 
ا جداب  وما ذكر  المشرل،نه نحن نميل مع الرأة الاا ل بهنه من رجال الارن 
 الخامس الهجرةه يابن ا جداب  كان م،ج،دا  اندما ُوّلى دضا ها ابن طاناه دال
التجان ن  وكانت والية ابن طانا  رابلس  نة أربع واربعين وأربعما ةه بعد أن 
يّر انها داضيها محمد بن ياضل اليبرة ا يريا  طاربا  ل،يا  من أطلهاه وازل 

انها  نة  يع و يعينه يبانت واليته إبنين وبابين  نة 
(276)

ه يبانت واليته أربعا  
نة كما جاء لنه اند التجان ه يهذ  ا لار  وبابين  نة وليس إبنين وبابين  

الت  ذكرطا التجان  يشكد أن ابن ا جداب  كان من أطل الارن الخامس مهما كان 
 ن المشلاه يه، ليس  ها  ي  طذا الزمنه وليست حيايه ُمعمر  حتى يعيا إلى 
أوا ل الارن السابع كما يرى بعض المشرلينه وإن دال الاهن  ييه  وط، 

متهلر 
(277)

 طـ.624ه والاهن  ي،يى  نة 



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

 ـة:ـاتمــالخ
مما  يق ارضه ان العالم النرابلس  ابن ا جاب ه ي،صلت الدرا ة إلى 

 اآلي ن
 لنت الدرا ة إلى أن  ير طجر  أ ر  ابن ا جداب  من مدينة أجدابيةه ليس  -1

ياد بسير ُّح،ف بن  طال وبن   ليم إلى إيرياية وباد المغربب بل كان 
وراء ذله ا،امل  يا ية وادتاادية وباايية ودينيةه ممقا  ي  اناسام باد 

االضنراباته يرياية إلى دويات صغير ه وي  اله،ضى وإالمغرب ولاصة 
مما أبر الى الحيا  االدتااديةه يُعنلت الزرااة وكسدت التجار ه وكقر  
أامال النهر والسلر ه وُلربت المدنه وكان النتشار الهرب ا  امية 
والمذاطر أبر  البييره ولاصة بعد كه،ر الدولة العييدية الشيعيةه الت  حاولت 

له أجدابية مدينة يشبل و نا  يرض التشيع بالا،  الى السبانه يلم يعد بذ
 بااييا .

ي،صلت الدرا ة إلى أن طنا  العديد ممن يحمل،ن لار ا جداب  كان،ا من  -2
العلماء والهاهاء وا دباء والمشرلينه وممن كتي،ا ي  مختلا أصناف العل،م 
بعد لروجهم من مدينة أجدابيةه والذة ُيعد أب  إ حاب إبراطيم بن ا جداب  

 .ألهرطم
الدرا ة إلى أن أ ر  ابن ا جداب  اندما لرجت من مدينة أجدابيةه  ي،صلت -3

وط، ما  بتت الماادر  كانت من ا  ر الم، ر  الت  يت،ير لديها برو  كيير 
 .ان ذكر 

لها كان ةه كانت يمّر بنرابلس مشردة أم مغرب أن الرحات الحجاُّية الت  -4
ير ا راض  الليييةه من دور مهم ي  نشر العلمه  ويحريه الحيا  القاايية ا

لال العلماء الذين كان،ا بهذ  الرحاته ودد ا تهاد منهم ابن ا جداب  ا تهاد  
 كيير .

نظرا  لم،دع  رابلس المهم ه لعي،ر الرحالة بهاه ياد كانت ملتاى كيار العلماء  -5
أو ياار حسر أةراض  ا دد ين،لالمغاربةه الذين كان،ا يستريح،ن بها ُمدد 

يبانت يعاد جلسات العلم والمناكر ه مما جعل من مدينة  رابلس الرحلةه 
للرحلة ي   لر يحتاج مدينة ذات نشاط بااي ه نهل منه ابن ا جداب ه ولم 

 العلم لارج  رابلسه يبان أحد الماء اار .
ي،صلت الدرا ة إلى أن ابن ا جداب ه ُيعد أحاد أااام الخاد العربا  الياارُّين       -6

لخامس الهجرةه َمق َل ذله ي  حسن لنهه ويهنااه يا  نساد    ي  ليييا ي  الارن ا
البتاااره وكتاباياااه الاااى الجااادرانه يباااان لناااه منلااار كااال العلمااااء وا دبااااء    

 وا مراء.
 االنت الدرا ااة الضاا،ء الااى جاازء ماان حيايااهه والتاا   اابتت الماااادر ااان       -7

ة ذكرطاه ياد إمتهن ابن ا جداب  مهنة ال،رادةه يبان ورادا  ينسد البتاره ومهنا  
كيياار  ياا  العااا،ر ال، اانىه ودااد  ماان المهاان التاا  كاناات َيااُدّر أماا،اال ال،رادااة

همت يا  ياه ير حياا     أ ا لبلت مهنة ال،رادة والنسالة ااما  من الع،امل الت  
العااالم اباان ا جااداب ه إلااى جاناار ا ااتهاديه ماان العلماااء ال،اياادين الااى مدينااة         

  رابلس.
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د كااان يايهااا ه ونح،يااا ه ولغ،يااا ه   إن اباان ا جااداب  كااان م، اا،ا  المعريااةه يااا    -8
وَاُرضااايا ه ويلبياااا ه ونساااابا ه وكاااان أالااام أطااال ُّماناااه بجمياااع العلااا،مه وكتااار  
مانهات جليلة ه  ارت لهريها لاردا  وةرباا ه وكانات طاذ  التاآليا ذات ديماة       

 الميةه يبانت منلر العلماء وا دباء ورجال الدولة.
ذة كان لاديد اليحاع الاى البتار     ةهل التجان  ان ذكر ا م ا مير الحها  ال -9

التااا  كاااان ينساااخها ابااان ا جاااداب  بخناااةه واكتهاااى ببنيتاااه يااااد )أباااا ُّكرياااا(  
وي،صلت الدرا ة إلى أن أبا ُّكريا الذة أر ل بريد إلى  ارابلسه طا، ا ميار    
أب،ُّكريااا يحيااى باان أباا  محمااد باان ايدال،احااد الحهااا ه الااذة حباام الدولااة         

ولايس ا ميار أبا  ُّكرياا يحياى ال،اباق       طاـه  647-625الحهاية ما باين  انت    
 طـ.678-676باهلله الذة ارف بالمخل،عه 

حات الدرا اة أن يباا،ن العاالم الناارابلس )ابان المنماار( طا، أحااد لاي،ع اباان       رّج -10
 ا جداب ه وذله بعد  ب،ت ُجّل الماادر التاريخية ان ذكر لي،له.

جااان  ياا   أضااايت الدرا ااة كتااابين ماان مشلهااات اباان ا جااداب  لاام يااذكرطم الت      -11
 يرجمته البن ا جداب ه وطما )لحد الاريحة( وكتاب )اليديع(.

 االنت الدرا ااة الضاا،ء الااى المشلهااات التاا  ألههااا اباان ا جااداب ه وذكرطااا           -12
 التجان ه ويناولها بالذكر والتبرار بعد  من يرجم،ا البن ا جداب .

قلااة ياا  ألااات الدرا ااة الضاا،ء الااى اآلبااار العلميااة المتيايااة الباان ا جااداب  مم    -13
 كتابيهن كهاية المتحهظ ي  اللغةه وا ُّمنة وا ن،اء ي  الهله.

يميااازت مشلهاااات ابااان ا جاااداب  بالايماااة العلمياااة العالياااةه وبا  ااال،ب الساااهل    -14
المختار المهديده يسهلت الى  اب العلم االنتهاع بماا ألااه يتاداولها النااسه     

  رابلس. و لي،ا مشلهايهه والت  لّردت وةّربته وط، لم يخرج من
أن كتاب كهاية المتحهظ ي  اللغةه ُيعد أحد البتر المعاجم الم،ض،اية المانهة  -15

المختااار ه أ ااهم ييااه اباان ا جااداب  ياا  ضاايد اللغااة العربيااةه ويحديااد داللااة     
 ا لهال ييه.

أن كتاب ا ُّمنة وا ن،اء ُيعد بالع بابة كتر ي  الم ا ن،اءه وصلت إلينا من  -16
ُيعد كتابه ذا ديماة ياريخياة كييار  لاصاة يا  مجاال يااريد         مما الماؤنا الادامى

 .العل،م اند العربه وإ هام العلماء العرب ي  إبراء الحضار  ا  امية
أن يرجمة ابن ا جداب  )الارن الخامس الهجرة( ُيعاد مان أطام ياراجم الاادامى       -17

،ى بااين أاااام  ااربلس ياا  رحلااة التجااان ه وال ياادانيها ياا  ديمتهااا الت،بيايااة  اا 
يرجمة ايدالعزيز بان ايياده لايد الرحالاة التجاان  )مان معاصاريه يا  الاارن          
السابع الهجرة ومنلع الارن القامن(ه ودد يجمع اآلراء الاى أن ابان ا جاداب     

الى دلاة   –أبرُّ أاام ليييا من العلماء الى إمتداد العار ال، يد ه إذ كتر له 
يا،ع الاذكر والايا،له يانتشارت     دادر ملحا،ل مان د    –آبار  الت  كتار لهاا الياااء    

بعض آبار  وُنساخت ولارحته وحااات لاااحيها م،ضاعا   يياا  باين اللغا،يين         
 الى وجه الخا،ا.

 لنت الدرا ة الض،ء الى أن حركة التهليا ي  مجاالت العل،م المختلهةه  داد   -18
لهاا ابان    اريت حض،را  يااا  ي   رابلس ي  الاارن الخاامس الهجارة مماقا     

 ألا من مشلهات نم،ذجا . ا جداب  بما
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نستنتل بعد يسليد الض،ء الى لخاية ابن ا جداب ه أن  رابلس الغرب الت   -19
كاناات يعناا  ياا  اااار اباان ا جااداب  مااا يعنيااه ماادل،ل كلمااة ليييااا ياا  العااار   
الحديعه  اطمت كمقيايها من دول الغرب ا  ام ه ي  إبراء الحيا  الهبرياة  

جها،د بلاة مان أاامهاا الياارُّينه الاذين يركا،ا        والقاايية ي  العاار ال، ايده ب  
 اا،ابعهم ياا  الهاااه وا دب واللغااة والهلااه ولااتى مجاااالت المعريااةه ممااا طيااه      
يرصة التهاال العلما ه ومهاد للت،اصال القاااي ه باين أدناار الغارب ا  اام          

 م ا  ام  باهة اامة.الباهة لاصةه والع

 ات:ـالتوصي
اب والياحقين المختاين والمشرلين أن يت،لا،ا جماع ياراجم المااء     أوصى البّت -1

بلدنا لييياه حتى يجتمع لدينا ادد كيير من التراجم يمبن ياانيهها يا  م، ا،اة    
العلم والقااية يا  بادنااه وطاذا    مسير  كيير  لتراجم ا اام بلييياه حتى ن،اكر 

للييا ه وكتاباة ياريخاه    يتنلر من الياحقين حّس و ن  باالطتمام بجمع التراث ا
القااااي ه وجمااع الماااد  العلميااة لتااراجم العلماااء ياا  كايااة المجاااالت ه يمهياادا           

 لم، ،اة لاملة  اام ليييا إن لاء اهلل.
إن العديااد ماان مخن، ااات العااالم الليياا  اباان ا جااداب ه مااا ُّالاات متنااابر  ياا       -2

قين يا  البشاا   لزا ن المخن، ات العربية والعالميةه ويحتااج إلاى طّماة اليااح    
انها ويحاياهاه وياديمهاه ويناولها بدرا ات المياة وايياة مان  لياة الماجساتير      

 أو المختاين أو الدكت،را 
أوص  الياحقين اليحاع اان المخن، اات ا م البان ا جاداب  حتاى ياتم يساليد          -3

الض،ء الى الخد الليي  ي  العار ا  ام ه من لال مخن، اات الخنااط   
 ناولها بالدرا ة والماارنة.ابن ا جداب ه وي

 لنت رحلة التجان  الض،ء الاى طاذا العاالم اللييا  م،ضا،ع الدرا اةه ولا،ال         -4
رحلة التجان  ما كنا نعارف اناه لاي ا ه وطاذا بالتاال  يعنيناا إلاار  اان أطمياة          
درا ة كتر الرحالة من جميع الن،اح ه لما لها من دور مهم ي  الحياا  القاايياة   

 ااية والدينيااة وةيرطاااه ين،جااه انايااة الياااحقين لمقاال طااذ       واالجتماايااة والسيا
 الماادره ودرا تها درا ة متهنيةه يب،ن ييها البقير من الها د  العلمية.
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  : هوامشال

طاـ( ه رحلاة التجاان ه يحاياقن حسان       721اياد اهلل بان محماد بان أحماد )      التجان ه أبا، محماد  ( 1)
 .224مه ا  2005حسن  ايد ال،طابه الدار العربية للبتابه ي،نسه 

 .46ن1مه 1978المنيعة الملبيةه الرباطه  عبد الوها  بن منصور، أعالم المغر  العربي،( 2)
 .50ه ا2003  ام ه النيعة القالقةه دار المدار ا الزاوي، الطاهر أحمد، أعالم ليبيا،( 3)
ل،ايااه ن طاا  دريااة ماان اليرباار ماان أطاال بردااةه واليرباار ديا اال ولااع،ب جمااة منهااان طاا،ار ه      ( 4)

وُّنايةه ونهز ه وكتامةه ول،ايهه وةمار ه وماام،د ه وصانهاجهه وُّواةاة...وةيرطمه وداد     
  أماة اليربار أدادم     التلا المشرل،ن ي  أص،لهم. ويا،ل الشيد الناطر الزاوة ان اليربارن 

أماة اريهااا التاااريد ياا  الشاامال ا يريااا  ه وياا،ل ااان ل،ايااهن   وماان ألااهر ديااا لهم ل،ايااهه   
وكانت ُّمن الهتج اال ام  يسبن بردةه وط  من أكيار بنا،ن اليربار اليتار ه وياا،ل اانهم       

ياال مان   ابن للدونن   اليربر جيل من اآلدميينه  بان المغرب من الِادم مألوا اليساا د والج 
ايد الارحمن بان محماد )ت     ابن خلدو ،يل،له وأريايهه وض،احيه وأماار  . للمزيد ينظرن 

ه وكااذله 109ن6مه  2001دار الهبااره بيااروته  العبححر وديححوا  المبتححدأ والخبححر،طااـ( ه  808
النيعة القالقةه دار التاراث العربا ه    الزاوي، الطاهر أحمد، تاريخ الفتح االسالمي في ليبيا،

ايد اهلل بن اياد العزياز بان محماد )ت      أبي عبيد البكري،ه 29ه 19مه ا  1963سه  رابل
مه  2002يحايقن د. جمال  ليةه دار البتر العلميةه بياروت   المسالك والممالك،طـ( ه  487
المركاز العربا  للتعرياا والترجماة والتاهليا       محمد علي مادو ، عروبة البربحر، ه 117ن 2

 .83ه ا 1992والنشره دمشقه 
 . 13ن1مه  1957دار إحياء التراث العرب ه بيروته  عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين،( 5)
يحاياق ن   ، معجحم البلحدا ،  طاـ(   626لاهاب الادين أبا  اياد اهلل يااد،ت )ت       ياقوت الحمحوي، ( 6)

 .125ن1ه 1990يريد ايد العزيز الجندةه النيعة القانيةه دار البتر ال، نيةه بيروته 
النالارون دارف المحادود ه    االنصاري، المنهل العذ  في تحاريخ طحرابلا الغحر ،    أحمد بك( 7)

 .153مه ا 1984لندنه المملبة المتحد ه 
  .125ن1ياد،ت الحم،ىه المادر السابقه ( 8)
لاركة ن،اباع الهباره     صورة االرض،طـ( ه 380اب، الاا م بن ح،دل النايي )ت  ابن حوقل،( 9)

 . 73مه ا  2009الااطر ه 
يحايااقن  ااه اياادالرؤوفه واماار   فتححوا البلححدا ،طااـ( 279أحمااد باان يحيااى )ت الححبالذري،( 10)

ه وينظر كذلهن الناطر الزاوةه ياريد 249ان، ه دار ابن للدونه ا  بندريةه ب.ته ا
 .41 -39الهتج اال ام  للييياه المرجع السابقه ا 

فتححححوا مصححححر  طااااـ(257اباااا  الاا اااام ايااااد الاااارحمن باااان ايااااداهلل )ت  ابححححن عبححححد الحكححححم، ( 11)
 . 295مه ا1996يحايقنمحمد الحجيرةهدار الهبره بيروته واخبارها،

يحايقنمحماد أماين    البلحدا ، طاـ(ه  284أحمد بن أب  يعاا،ب ا احاب بان جعهار)ت    اليعقوبي،( 12)
 . 181مه ا  2002ضناوةه دار البتر العلميةه بيروت 

 . 74 -73ابن ح،دله المادر السابقه ا ( 13)
 .177ن  2ر السابقه اليبرةه الماد( 14)
نزهحة المشحتاق فحي إختحراق     طاـ(ه 548محمد بن محمد بن ايد اهلل بان إدرياس)ت  اإلدريسي،( 15)

 .311ه 310ن1مه  1989دار االم البترهبيروته اآلفاق،
 . 125ن1ياد،ت الحم،ىه المادر السابقه ( 16)
 .182اليعا،ب ه المادر السابقه ا ( 17)
 المادر نهسه والاهحة.( 18)
 المادر نهسه والاهحة( 19)
 المادر نهسه والاهحة( 20)
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 .73ص،ر  ا رضه المادر السابقه ا ( 21)
 المادر نهسه والاهحة.( 22)
طااـه والمساااية الزمنيااة بينهمااا  380طااـه واباان ح،داال ياا،ي   اانة  284اليعااا،ب  ياا،ي   اانة ( 23)

  نة. 100ح،ال  
ويااال للحجاار  الملسااء ال،احاد       ط  الحجار  الالد  الضاخمة التا  ال ينيات ييهااه     الصفا:( 24)

أحماد بان    الفيحومي الحمحو ،  صاها  مقال حااى وحااا ه ويجا،ُّ التاذكير والتهنياعه ينظارن         
 2007راجعة ن أحمد جاده دار الغد الجديده الااطر ه  المصباا المنير،طـ( ه  770محمد )ت 
الاادار  الححزاوي: الطححاهر أحمححد، مختححار القومححو ،ه ماااد  )ا ف و( ه وينظاارن 200مه ا 

 ه ماد  )ا ف و( . 358مه ا  1980العربية للبتابه ي،نسه 
لجر  من الحمض يستا  باضايانهه ويااال طا  لاجر   ،يلاة نااماة كقيار  الا،رب          األرك:( 25)

وا ةااانه ولهاا بماري يا  انادياد يسامى اليشباش يماأل البااه والجماع أُر ي بضامتينه ينظارن             
يحاياقه محماد    القامو  المحيط،طـ( ه  817مجد الدين محمد بن يعا،ب )ت الفيروز  بادي،

ه وينظارن  930مه ا  2003نعيم العردس،  ه مش سة الر الةه النيعاة الساابعةه بياروته    
ه ماد  )أر ( ه وكذلهن الناطر الزاوةه مختار الاحاحه 15الهي،م ه المادر السابقه ا 

 . 19ا 
طاا، الاااا م بااهمر اهلل أباا  الاا اام محمااد باان ُاييااد اهلل المهاادةه بااان  لليهااة يااا م ه بااياد          ( 26)

طااـه وياا  ُّمانااه اظاام أماار )أباا، يزيااد صاااحر   322المغااربه ياا،لى ا مامااة بعااد أبيااه  اانة   
محماد   ابحن أبحي دينحار،   طاـ. للمزياد ينظارن     334الحمار( ه وي،ي  أب، الاا م بن اييد اهلل  نة 

النيعاة   المؤنا في اخبار إفريقية وتونا،طـ(  11لراين  الايروان )الارن بن أب  الاا م ا
 .74 – 73مه ا  1993القالقةه دار المسير ه بيروته 

ي  معجم اليلدان )أنياط( بالن،نه ونحن نميل إلى رواية اليبرةب  ن كلمة أنياط أو )النايد(  ( 27)
صاحراء لارب ا ردنه وأداام،ا دولاتهم     يعن  الايا ل العربية الت   بنت المنناة ال،ادعة ي  

ب.مه ونرجج كلمة )أدياط( الى كلمة )أنياط( ذله أن اليبرة  587طنا ه وذله ح،ال ه اام 
من رجال الارن الخامس الذين اايش،ا رحلة بن  طال وبن   ليم إلى ا راض  الليييةه ودد 

من نازحه بعاد أن بلغات    الحظ ييما ييدو أن طنا  جماااة مان أديااط ماار داد نزحا،ا إليهاا ياي        
المدينااة مااا بلغتااه ماان القااراء واال ااتاراره ينظاارن ياااد،ت الحماا،ىه معجاام اليلاادانه المااادر    

 .126ن1السابقه 
 ط، ميناء )الزويتينة( وُبعد  اآلن ان اجدابية ال يزيد اما حدد  اليبرة.( 28)
لحسن بن محمد ه االوزا متر  ينظرن  1.340)ألا ذراع اند العرب( ويساوة نح،  الميل( 29)

يرجمااةن محمااد حجاا ه محمااد ا لضااره النيعااة القانيااةه دار   وصححأ أفريقيححا،طااـ(  957)ت 
 .24مه ا 1983الغرب اال ام ه بيروته 

مدينااة صااغير  متحضاار ه وأطلهااا كقيااروا التجااار ه يناا،ف بهااا نخاال كقياار ةااات   أوجلححة: ( 30)
-311ن1المادر الساابقه    طلهاه ومن أجدابية إلى أوجلة لمس مراحله ينظرن ا دريس ه

312. 
 .178-177ن 2المساله والممالهه المادر السابقه ( 31)
 المادر نهسه والجزء والاهحة.( 32)
كان ددوم بن  طال وبنا   اليم إلاى بااد المغارب مان ماار يا  منتااا الاارن الخاامس            ( 33)

الهجرة الى أبر الانيعة التا  حادبت باين صااحر إيرياياة الزيارة المعاز بان بااديس وباين           
طـ أكهر الادا،  لينا    435الخلهية الها م  المستنار باهلله ويا،ل ابن أب  دينارن   ي   نة 

طـ دنع الخنية لين  اييد.. وي  أياماه جااءت العارب مان المشارف       440العياس.. وي   نة 
و اابن،ا بكيريايااةه و ااير دلاا،ل العاارب إلااى إيريايااة أن المعااز باان باااديس لمااا دنااع لنيااة    
صاحر ماره وكان َيسْر بنا  ايياد.. أر ال إلياه المستناار اارب بنا  طاال وبنا   اليم           

دطا.. ولما وصل،ا الى إيرياياة اااب،ا   الذين كان، باعيد ماره وأباح لهم من بردة إلى ما بع
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ييهاا كياا لااؤواه ومل ات أياديهم مان النهاره وكقار ضاررطم وأيسادوا يا  الاياد.. وأيساادوا             
- 105ح،اضاارطاه وكااان الخناار جلاايا ..  للمزيااد ينظاارن المااشنسه المااادر السااابقه ا    

إلح   د. طاهر راغب حسحين، التطحور السياسحي للمغحر  محن الفحتح االسحالمي        . وكذلهن 106
 .207ه ا2004دار النار للت،ُّيع والنشره جامعة الااطر ه   خر القر  العاشر الهجري،

 .178 – 177ن 2اليبرةه المادر السابقه ( 34)
 .182 – 181اليعا،ب ه المادر السابقه ا( 35)
 .311ن1نزطة المشتابه المادر السابقه ( 36)
 المادر نهسه والجزء والاهحة.( 37)
 .310ن1المادر نهسهه ( 38)
 المادر نهسه والجزء والاهحة.( 39)
 المادر نهسه والجزء والاهحة. ( 40)
رحلحة  طاـ( ه  700أب  ايد اهلل محماد بان محماد بان الا  بان أحماد بان  اع،د )ت           العبدري،( 41)

مه 1999يحايق ن د. ال  إبراطيم كردةه دار  عد الدين للنيااة والنشره دمشاقه   العبدري،
 .206 – 203ا 

 لبلمة حان.ياغير ( 42)
 .482العيدرةه المادر السابقه ا ( 43)
النادو    د. نجاا القابسي، لمحات حول الحياة الثقافية فحي طحرابلا فحي العصحر االسحالمي،     ( 44)

العلمية الساد ة )ليييا ي  الرحات العربية والغربية( نح، رؤياة يحليلياة ماارناةه دار المناار     
 ه 404 – 403مه ا  2002للنيااة والنشره  رابلس 

محمحد الفاسحي، الرحالحة المغاربحة     ه وينظارن  110 – 108العيدرةه الماادر الساابقه ا   ( 45)
 .25مه ا 1958ه السنة القانيةه ن،يمير 15مجلة دا،  الحقه العدد  و ثارهم،

 . 403نجاح الايس ه المرجع السابقه ا ( 46)
 .184العيدرةه المادر السابقه ا ( 47)
 .185المادر نهسهه ا ( 48)
النيعاة   خليفة محمد التليسي، حكاية مدينة طرابلا لد  الرحالة العر  واألجانب،ينظرن  (49)

د جمعححة محمححود  ه وينظاار كااذلهن 39مه ا  1985القانيااةه الاادار العربيااة للبتااابه ياا،نسه   
النادو  العلمياة الساد اة     الزريقي، لقاء الرحالة العبدري مع قاضي طرابلا ابن عبد السحيد، 

ه وكاااذلهننجاح 559مه ا  2007ات العربياااة والغربياااة(  ااارابلسه   يااا  الااارح  –)لييياااا 
 .404 – 403الاابس ه المرجع السابقه ا 

لاد وصهت جل الماادر التاريخية الهجر  الهالية بهنها أيت الى الياد بالخراب والدماره ( 50)
ر اان  وأن بن  طال كان،ا ال يعري،ن لي ا   ،ى السلر والنهاره ويغايلات يلاه يلاه الماااد     

دور بناا  طااال الجهااادةه وأنهاام كااان،ا مااددا  لحمايااة ديااار اال ااامه وحمايتااه ماان الغاازو            
المساايح ه ونااذكر طااذ  الحادبااة التاريخيااة الااى  ااييل المقااال للتاادليل الااى دورطاام ياا  إنااااذ    
 -ا راض  اللييية والمسلمين من الخنر المسيح ه يااد ينلاع )رجاار القاان ( ملاه الن،رماان      

السينر  الى  رابلسه وبعاع به ان،له اليهااه     -نهسه من اليابا لار مله صاليةالذة انتزع ل
طاـه يك اتغات أطلهاا باالعرب مان وبنا  طاال وبنا   اليمه           537وناُّل أطلها ي  أوالر  انة  

والذين أجاب،طم لنليهمه والتيب،ا مع الن،رماانه وا اتناا،ا طازيمتهمه ودتلا،ا مانهم البقياره       
ا  االحة وا بااااله والاادوابه ممااا اضاانرطم للرجاا،ع الااى      وياار الاايعض ياااركين وراءطاام   

اااز الاادين اباا، الحساان الااى باان محمااد باان ايااد البااريم     ابححن االثيححر،صاااليةه للمزيااد ينظاارن  
النيعاة القانياةه دار البتااب العربا ه بياروته       الكامحل فحي التحاريخ،   طـ( ه  690الجزرة )ت 

 .7-6ن9مه  1967
أب، ايد اهلله محمد بن لليال بان    ابن غلبو ،ه كذلهن 430ن5ابن للدونه المادر السابقه ( 51)

يعلياقن النااطر    التذكار فيمن ملك طرابلا ومحا كحا  بهحا محن أخبحار،     طـ( ه  1177احمد )ت 
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لميححاء محمححد شححرف الححدين، ه 49طااـه ا  1349أحمااد الاازاوةه المنيعااة الساالهيةه الااااطر ه 
مني،اات مركز جهاد الليييين للدرا ات التاريخيةه  ة االقتصادية،بعض مالمح أزمة أفريقي

د. أمحين الطيبحي، بنحو هحالل ودورهحم فحي الجهحاد فححي        ه 240 -221مه ا  1999 ارابلسه  
افريقيحة واألنحدلا إلح  نهايححة القحر  السحاد  النحدوة العلميححة السادسحة )ليبيحا فحي الححرحالت          

ابحن  ه 389 -388مه ا  2000لنشاره  ارابلسه   ه دار المنار للنيااة وا العربية والغربية(
البيححا  المغححر  فححي أخبححار طاـ( ه  712احمااد باان ااذارى )كااان حياااًّ  اانة   عحذار  المراكشححي، 
يحايااقن ج. س. كاا،الن وليهاا  بروينساااله النيعااة القانيااةه دار القاايااةه     األنححدلا والمغححر ،

المغاااارب معااااالم ياااااريد  د. حسححححين مححححؤنا،ه وينظاااارن 308 – 306ن1مه 1980بيااااروته 
الطحححاهر أحمحححد  ه وكاااذلهن 151مه ا1980وا نااادلسه دار ومناااابع المساااتايله الاااااطر ه    

دار الهاتج للنياااة    والة طرابلا من بداية الفتح العربي الح  نهايحة العهحد التركحي،     الزاوي،
 .199.  اطر راةره المرجع السابقه ا 95مه ا  1970والنشره بيروته 

عز الدين أحمد موس ، . وينظر كذلهن 85ه 32ن4ه 307ن1ابن اذارىه المادر السابقه ( 52)
 -263ه 163مه  1983دار الشااروبه بيااروته  النشححاا االقتصححادي فححي المغححر  اإلسححالمي، 

265 . 
 .205 -204ن6العيره المادر السابقه ( 53)
ه وينظار  13ن6ه ابن للادونه الماادر الساابقه    394ن1ينظرن ابن االبره المادر السابقه ( 54)

حسن الى حسنه درا اات يا  يااريد المغارب العربا ه مبتياة الشايابه الاااطر ه          كذلههن د.
 .132مه ا  1978

 .69ن1ابن اذارىه المادر السابقه ( 55)
ه ينظر كذلهن الشيد الناطر الزاوةه يااريد الهاتج   82ابن أب  ديناره المادر السابقه ا ( 56)

ف  المزيني، ليبيا منذ الفحتح  صالح مصطه كذلهن 240اال ام  للييياه المرجع السابقه ا 
منشاا،رات جامعااة داااري،نسه بنغاااُّةه   العربححي حتحح  انتقححال الخالفححة الفاطميححة إلحح  مصححر،   

 .156 -155مه ا  1994النيعة القالقةه 
 .73ابن ح،دله المادر السابقه ا ( 57)
هحـ( ، معحالم اإليمحا  فحي معرفحة أهحل       696ابن الدباغ، أبي زيد عبد الرحمن بن محمحد )ت  ( 58)

 .109ن3مه  2005يحايقن ايد المجيد ليال ه دار البتر العلميةه بيروته  القيروا ،
 المادر نهسه والجزء والاهحة.( 59)
 لم أدا له الى ياريد ويا . ( 60)
طااـ( ه رياااض النهاا،س ياا   ياااات الماااء     444المااالب  أباا  بباار ايااد اهلل باان محمااد )ت    ( 61)

ن اليااارطم ويضااا لهم وأوصااايهمه النيعااة   الايااروان وإيريايااة وُّطااادطم ونساااكهم و ااير ماا  
القانياةه يحايااقن بشاير اليباا،ده محماد العرو اا  المنا،ىه دار الغاارب اال اام ه بيااروته      

 .146ن1ه 1994
 لم أدا له الى ياريد ويا .( 62)
 .451ن 1المادر نهسهه ( 63)
 .146ن1المادر نهسهه ( 64)
 .194ن3ابن الدباغه المادر السابقه ( 65)
 .195-194ن 3سهه المادر نه( 66)
 .334ه 319لناطر الزاوةه أاام لييياه المرجع السابقه ا ( 67)
 لم أدا له الى ياريد ويا .( 68)
 .365الناطر الزاوةه أاام لييياه المرجع السابقه ا ( 69)
 .383ن2المالب ه المادر السابقه ( 70)
 .50الشيد الناطر الزاوةه أاام لييياه المرجع السابقه ا ( 71)
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د. عبد اللطيأ محمود البرغوثي، تاريخ ليبيا اإلسحالمي محن الفحتح االسحالمي حتح       ينظرن ( 72)
ه 314مه ا 1971منش،رات الجامعة الليييةه دار صادره بياروته   بداية العصر العثماني،

 د. احسا  عبا ، تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حت  مطلع القر  التاسحع الهجحري،  وكذا ن 
ه النااااطر الااازاوةه اااااام ليييااااه 214م. ا  1967لت،ُّياااعه بنغااااُّةه دار لييياااا للنشااار وا

ه أحمد به االناارةه المنهل العاذاب يا  يااريد  ارابلس الغاربه      50المرجع السابقه ا 
)درا اة يا  حياا  وآباار      د.جمعة محمحود الزريقحي، تحراجم ليبيحة    ه 153المرجع السابقه ا 

ه ا 2003( ه دار المدار اال اام ه بياروته   بعض الهاهاء وا اام من ليييا دديما  وحديقا 
457 . 

 أحمد به االناارةه المرجع السابقه الاهحة.( 73)
 المرجع نهسه والاهحة.( 74)
 أحمححد مسححعود عبححد او، التواصححل العلمححي بححين طححرابلا وتححونا فححي العهححد الحفصححي،         ( 75)

 .81مه ا  2007منش،رات مركز جهاد الليييينه دار البتر ال، نيةه بنغاُّةه 
ط  إدرار ا  تاذ بهطلية النالر ي  ين من الهن،ن أو الم مان العلا،مه يااع النناق      اإلجازة:( 76)

د. احمحححد شحححلبي، التربيحححة بهاااا أو يحريرطاااا الاااى ورداااة يعنااا  للنالااار المتخااارجه ينظااارن  
ياريخها( ه النيعة الساابعةه مبتيةالنهضاة المااريةه الاااطر ه      –يلهستها  -)نظمها االسالمية
مسعود عمر محمد، تأثير الشمال األفريقي عل  الحياة الفكريحة  ه 268 -260مه ا  1982

الهجااريينه ر ااالة ماجسااتير ةياار منشاا،ر ه    10-8ييمااا بااين الااارنين   فححي السححودا  الغربححي 
 .111مه ا 2001أبريله  7جامعة 

 .82أحمد مسع،د ايد اهلله المرجع السابقه ا ( 77)
 .408د. نجاح الاابس ه المرجع السابقه ا ( 78)
 . 225التجان ه المادر السابقه ا( 79)
 . 225ه 211المادر نهسهه ا ( 80)
 .225المادر نهسهه ا ( 81)
 المادر نهسه والاهحة.( 82)
 المادر نهسه والاهحة.( 83)
 .177ن2در السابقه المساله والممالهه الما( 84)
 .125ن1معجم اليلدانه المادر السابقه ( 85)
 .225التجان ه المادر السابقه ا ( 86)
  نتناول الحاا  مشلهات ابن ا جداب ه ويناء العلماء اليه.( 87)
 .407 – 405د. نجاح الاابس ه المرجع السابقه ا ( 88)
 .225التجان ه المادر السابقه ا( 89)
دال انه صاحر لجر  الن،ر الزكيةن   الرواياة الحاايظ لاه رحلاة لاا  ييهاا ألاا لايد باين          ( 90)

طاـ. ينظاارن  392ياياه ومحادث.. ولاه كتاااب )ال،جااُّ  يا  صااحة الاا،ل با جااُّ ( ياا،ي   انة         
 . 138 – 137ن 1المالب ن المادر السابقه 

 .460د. جمعة الزريا ه يراجم ليييةه المرجع السابقه ا ( 91)
 .257 -256يد الناطر الزاوةه أاام لييياه المرجع السابقه ا الش( 92)
أحد المااء ليييااه يعارف باابن ُّكارون النرابلسا ه  امع مان أبا  اياد اهلل الجيازةه وابان             ( 93)

المنذره وابن لعيانه وابان العربا ه وابان الجااروده واناه  امع أبا، الحسان الاابسا ه وابان           
نتهع به أطل  رابلسه ويعلم،ا منه الهاه والحديع ايدوس النلينل ه وةيرطم من العلماءه وا

ابححن طااـ. ينظاارن  370والنسااه.. لااه يااآليا كقياار  ياا  الهاااه والحااديع والهاارا ضه ياا،ي   اانة  
 الديباج المحذهب فحي معرفحة أعيحا  علمحاء المحذهب،      طـ( 799ابراطيم بن محمد )ت  فرحو ،

ه وينظاار كااذلهن  94- 93ن2 مه2002ة القاايااة الدينيااةه الااااطر   ياايحايااقن د.الااى امااره مبت 
 .257 -256الناطر الزاوةه أاام لييياه المرجع السابقه ا
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 .225 -224التجان ه المادر السابق ( 94)
 .225المادر نهسهه ا ( 95)
والجمع ورادا،نه وُيااال رجالي ما،ربه أة لاه وربه ويااالن رجال ورابه إذ كقار          الوراق:( 96)

ذة ُيا،رب ويبتار  ه وحريتاه ال،راداةه ينظارن      وردُهه ويعرف الجا،طرة الا،راب به،لاهن  الا    
)ياج اللغاة وِصاحاح العربياة( ه يحاياقن     الصّحاا طـ( 393ا ماايل بن حماد )ت  الجوهري،

ن 4مه  1987ه منيعااة دار العلاام للمايااينه بيااروته    4أحمااد ايااد الغهاا،ر اناااره النيعااةن    
 األنسححا ،ه طااـ( 562أباا،  ااعد ايااد البااريم باان منااا،ر )ت      السححمعاني،ه وكااذلهن 1594

ه الهيااروُّ 579مه ا 1988يحايااقن ايااداهلل اماار اليااارودةه منيعااة دار الجيااله بيااروته   
مجلااة  الوراقحة والوراقححو  عنحد العحر ،    عيسحح  فتحوا، ه 928آباادةه الماادر الساابقه ا    

 .189مه ا  1990ه  رابلسه لييياه 16النالر العرب  العددن
يااة ا نتاااجه والتاااحيجه والتجليااده و ااا ر    طاا  امل يعححرف ابححن خلححدو  الوراقححة بقولححه: ( 97)

 .334ا م،ر البتيية والدي،انية  ينظرن المادمةه ا 
 .295ن1ينظر ابن مخل،فه لجر  الن،ر الزكيةه المادر السابقه ( 98)
 . 20.ينظرن مادمة كتابه رحلة التجان ه ا( 99)
  ماع ا ميار الحهاا  أباى     707يذكر صاحر لجر  الن،ر الزكية أن التجان  رحال  انة   ( 100)

يح  ُّكريا بن أبى العياس أحمد الحها  لخاا المجاب ه وأنه أدام يا  رحلتاه نحا، باباة     
 . 692ن1أا،امه وانتهت رحلنه لنرابلس. ابن مخل،فه 

 .224التجان ه المادر السابقه ا( 101)
  .21المادر نهسهه ا( 102)
طذا البتاب للعالم اللغا،ة أب،العيااس أحماد بان يحياى بعلاره مان أطال الب،ياةه يا،يى  انة            ( 103)

طـه ويسمى يايج بعلره ينظرن أدوارد ينريهه اكتهاء الان،ع بما طا، منيعا،نه النيعاة    391
 .316ه يعريرن محمد السيد محم،ده منيعة بهمنه إيرانه ب.ته ا2

 .225التجان ه المادر السابقه ا( 104)
األدلحة البنيحة النورانيحة فحي مفحاخر      طاـ(  869أب، ايد اهلل محمد بان أحماد)ت    ابن الشماع،( 105)

يحايااقن د. الناااطر محمااد المعماا،رةه الاادار العربيااة للبتااابه  اارابلسه     الدولححة الحفصححية،
 .155ه وينظر ابن أب  ديناره المادر السابقه ا 54مه ا1982

الفارسحية فحي مبحادل الدولحة     طاـ( ه  801الا )ت   ابن دنهدن أب، العياس أحمد بن حسان بان  ( 106)
يحايقن محمد الشادل  النيهار واياد المجياد يركا ه الادار الت،نساية للنشاره يا،نسه          الحفصية،
تححاريخ طااـ( ه 932أباا، ايااد اهلل محمااد باان إبااراطيم)ت الزركشححي،. وينظاارن 137مه ا1996

ره المبتيااة العتياااةه  النيعااة القانيااةه يحايقنمحمااد ماضاا،    الححدولتين الموحديححة والحفصححية،  
 .381ن6ه ابن للدونه المادر السابقه 42مه ا1996ي،نسه 

 .75ابن الشماع المادر السابقه ا( 107)
 المادر نهسه والاهحة.( 108)
ه وينظارن التجاان ه   73ه 40ياريد الادولتين الم،حدياة والحهاايةه الماادر الساابقه ا      ( 109)

 .233المادر السابقه ا
 .57الت،اُّنية ي  مهالر الدولة الحهضيةه المادر السابقه ا ا دلة اليينية ( 110)
 .157المشنس ي  ألياره إيرياية وي،نسه المادر السابقه ا ( 111)
 .54ابن الشماعه المادر السابقه ا ( 112)
 المادر نهسه والاهحة.( 113)
ةرير ييدو أن التجان  إلتيس اليه ا مره يك م كتاب أب  الحسن الهنا   ط، )المجرد ي  ( 114)

كام العرب ولغايها( وط، كتااب منشا،ر مان منشا،رات مبتياة القااياة الدينياةه الاااطر ه  انة          
مه يحايااق ن د. محمااد باان أحمااد العماارةه ولاايس كمااا ذكاار  با اام )أمقلااة الغرياار( ياا    2007

 النصه وييدو أن التجان  نال الخير دون يمحيص.
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 ذكر  التجان  المعروف بــ )كراع النمل( وليس بــ )كراع( كما( 115)
 لم أدا لهم الى يرجمة.( 116)
 . 225الرحلةه المادر السابقه ا ( 117)
 المادر نهسه والاهحة.( 118)
 المادر نهسه والاهحة.( 119)
 المادر نهسه والاهحة.( 120)
منشا،رات وُّار    محمد المغراوي وعمر أفا، الخط المغربي تاريخ وواقع و فاق،ينظرن ( 121)

مه  2007ا ودافه والششون ا  اامية المغربياةه منيعاة النجااح الجدياد ه الادار الييضااءه        
 يونا دنو ، الخط العربي بعد ظهور اإلسحالم إلح  نهايحة القحر  السحابع الهجحري،      ه 29ا 

 .36مه ا 1982ه 31مجلة االم البتره العدد 
 لحضححارة العربيححة االسححالمية فححي تطححوره،  رمضححا  نختححار الجححامع، الخححط العربححي وأثححر ا  ( 122)

 .167مه ا 2003إبريله  7ر الة ماجستير )ةير منش،ر ( جامعة 
رحاله   –ط، التغيير ي  ناد حروف البلمة المتشابهة ي  الر امه مقال رجال     التصحيأ /( 123)

كحذلك د.  ه وينظار  826حنة  ينظر الهيروُّ آباادةه الماادر الساابقه     –لضره جنة  -حار
منشاا،رات  الححرحمن الغريححاني، تحقيحح  نصححو  التححرام فححي القححديم والحححدي   الصححادق عبححد 

 .137مه ا  1989مجمع الهايج للجامعاته  رابلسه 
دامات ياا  المغاارب ا دااى ومركزطااا )مااراكا( ه أ ساها محمااد باان     الدولحة الموحديححة: ( 124)

ن ماد  طـ( ه دامت الى أنااض الدولة المرابنيةه ويمبنت ما  524 -469ايد اهلل بن ي،مرت )
 ااينريها الااى المغااربين ا دنااى وا و ااده وامتااد  االنانها ماان بردااة لااردا  إلااى المحاايد         

اياد   المراكشحي، طاـ. ينظارن   668ا  لس  ةربا ه ا تناع بنا  مارين ا اااط الم،حادين  انة      
يحاياق ن محماد ُّيانهم ومحماد      المعجحب فحي تلخحيخ أخبحار المغحر ،     طاـ( ه   647ال،احد )ت 

ه وكاذلهن  213ه 173ه 161مه ا  1994والت،ُّياعه الاااطر ه    ازبه دار الهرجان  للنشار 
األنححيا المطححر  بححروض طااـ( ه  741الحساان الااى باان ايااد اهلل الها اا  )ت   ابححن أبححي زرع،

يحاياقن اياد ال،طااب بان مناا،ره       القرطا  في أخبار ملوك المغر  وتحاريخ مدينحة فحا ،   
ع الغنحاوي، سحقوا دولحة    عقيلحة مراجح  ه 344ه 217مه ا  1999المنيعة الملبيةه الرباطه 

ه 41 -35مه ا 1975منشااا،رات جامعاااة دااااري،نسه بنغااااُّةه كلياااة اآلدابه   الموححححدين،
276. 

 .332المادمةه ا ( 125)
 .331المادر نهسهه ا ( 126)
 المادر نهسه والاهحة( 127)
طـ( ه ومن ألهر ُّاما ها  541 – 448يااد الدولة المرابنية الت  حبمت مابين  نت  )( 128)

د. عبحد  . وكاذلهن  133ي، ا بن يالهين. للمزيد ينظرن ابن أب  ديناره المادر السابقه ا 
ه 2001مبتيااة التيااره مااارايةه  الححرحمن العححزاوي، تححاريخ المغححر  فححي العصححر االسححالمي،  

 .166ا
 .331المادمةه ا ( 129)
ذكرنا طذا النص ييما  يقه ونادشنا  بنظر  يحليليةه ينظرن مهرد  والديه ونشاهيه مان طاذا    ( 130)

 اليحع.
 .225الرحلةه ا ( 131)
  يهي  الحديع انه الحاا  اند ذكر مشلهايه. ( 132)
 .224الرحلةه ا ( 133)
 .226المادر نهسهه ا ( 134)
 المادر نهسه والاهحة.( 135)
 .224المادر نهسهه ا ( 136)



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

 .272أاام لييياه المرجع السابقه ا ( 137)
 .42ن7العيره المادر السابقه ( 138)
 .164ن1ابن مخل،فه المادر السابقه ( 139)
النيعة القانياةه  كتا  الصلة، طـ( ه  578أب  الاا م للا بن ايد المله )ت  ابن بشكوال،( 140)

 .680ه الاسم القان ه ا 2008منش،رات الهي ة المارية للبتابه الااطر ه 
 .213ياريد لييياه المرجع السابقه ا ( 141)
 .327ن2ا اامه المرجع السابقه ( 142)
 .461يراجم ليييةه المرجع السابقه ا ( 143)
 .225الرحلةه المادر السابقه ا ( 144)
مدينة صغير  با ندلس بالارب من  لينلةه بناطا ا مير ا ما،ة محماد بان اياد      مجريط:( 145)

 محمااااااااااااااااد باااااااااااااااان ايااااااااااااااااد الماااااااااااااااانعم  الحميححححححححححححححححري،الاااااااااااااااارحمن. ينظاااااااااااااااارن 
النيعة القانيةه يحايقن د. إحساان ايااسه    الروض المعطار في خبر األقطار،طـ( ه  727)ت 

 .523ه ا 1980مش سة ناصر للقاادهةه الااطر ه 
 .681 – 680كتاب الالةه المادر السابقه الاسم القان ه ا ( 146)
 .226التجان ه الرحلةه ا( 147)
 .272ييياه المرجع السابقه ا الناطر الزاوةه أاام ل( 148)
 .460جمعة الزريا ه المرجع السابقه ا ( 149)
 .164ن1ابن مخل،به المادر السابقه ( 150)
 جمعة الزريا ه المادر الساب والاهحة.( 151)
 .681ابن بشب،اله المادر السابقه الاسم القان ه ا ( 152)
ه ابان  164ن1السابقه ه ابن مخل،فه المادر 226ينظرن التجان ه المادر السابقه ا ( 153)

ه 213ه وكااذلهن إحسااان اياااسه المرجااع السااابقه ا  681ن2بشااب،اله المااادره السااابقه 
 .460ه الزريا ه المرجع السابقه ا 272الزاوةه ياريد لييياه المرجع السابقه 

 .164ن1ه وينظرن ابن مخل،فه المادر السابقه 226التجان ه المادر السابقه ( 154)
 .272يياه المرجع السابقه ا الزاوةه أاام لي( 155)
 التجان ه المادر السابق والاهحة.( 156)
 ابن مخل،فه المادر السابق والاهحة.( 157)
يذكر التجان  أن ابان المنمار طا، أول مان دناع مان اآلذان )حا  الاى ليار العمال( وأذن           ( 158)

يهاا الشايعة   طـ بكيرياياةه والتا  دتال ي    407آذان أطل الُسنة بنهسه بعد م،دعة )المشاردة(  نته 
 .226وأييااهم. ينظر الرحلةه ا 

كااان العيياادين يمنعاا،ن الناااس ماان صااا  الايااام ياا  لااهر رمضااانه وأول ماان أدااام للناااس  ( 159)
 .227ه 226صا  الايام بنرابلس ط، ابن المنمر. ينظرن التجان ه المادره السابقه ا 

 .164ابن مخل،فه المادر السابقه ان ( 160)
 .461جم ليييةه المرجع السابقه ا جمعة الزريا ه يرا( 161)
 .681 – 680ن2كتاب الالةه المادر السابقه ( 162)
 .681ه 680ن2العيره المادر السابقه ( 163)
 .164ن1لجر  الن،ر الزكيةه المادر السابقه ( 164)
 .226الرحلةه المادر نهسهه ا ( 165)
 . 226المادر نهسهه ا ( 166)
 .224المادر نهسهه ا( 167)
 والاهحة.المادر نهسه ( 168)
 .225المادر نهسهه ا( 169)



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

انبحاه  طاـ( ه   624جمال الدين أب  الحسن ال ه بان ي، اا إباراطيم الشاييان )ت      القفطي،( 170)
 1985يحايااقن محمااد أباا، الهضاال ابااراطيمه دار الهبااره الااااطر ه    الححرواة علحح  أنبححاه النحححاة، 

 .193ن1م.
طـ( ه إرلاد ا ريار إلاى معرياة     626ياد،ت الحم،ةه لهاب الدين أب  ايد ايد اهلل )ت ( 171)

 .51ن1مه  1993ا ديره يحايقن إحسان اياسه منيعة دار الغرب ا  ام ه ي،نسه 
 .126 -125ياد،ت الحم،ةه معجم اليلدانه المادر السابقه ان ( 172)
كشحأ الننحو  عحن أسحامي الكتحب      طاـ( ه  1017ماانهى بان اياد اهلل )ت     حاجي خليفحة، ( 173)

 .126 -125ن1مه  1992يةه دار البتر العلميةه بيروته النيعة القان والفنو ،
المجمححع المؤسححا طااـ( ه 852لااهاب الاادين أحمااد باان محمااد )ت   ابححن حجححر العسححقالني، ( 174)

 .630ن 2مه  1994يحايقن ي، ا المراشل ه دار المعريةه بيروته  للمعجم المفهر ،
يحاياقن   اللغحويين والنححاة،  بغية الوعاء في طبقحات  جال الدين ايد الرحمنه  السيوطي،( 175)

 .293مه ا  2005ال  محمد امره مبتية الخانج ه الااطر ه 
ا ماايل بالا اليغدادةه طداية العااريين )أ اماء الماشلهين وآباار الماانهين( ه دار البتار       ( 176)

 .10ن5مه 1992العلميةه بيروته 
 .153أحمد به ا ناارةه المرجع السابقه ا ( 177)
 .50المادر السابقه ا الناطر الزاوةه ( 178)
 لم يسعهنا الماادر ي  إيجاد يرجمة له. ( 179)
 .47ن 1ايد ال،طاب بن منا،ره المرجع السابقه ( 180)
 .315ياريد ليييا ا  ام ه المرجع السابقه ا ( 181)
 .224الرحلةه المادر السابقه ا ( 182)
ثقافيحة محن علمحاء    ، د. الطيحب الشحريأ، مالمحح    نذكر منهم الاى  اييل المقاال ال الحاار    ( 183)

لساانة  17مجلااة الاادا،  ا  اااميةه  اارابلسه العاادد  ليبيححا وأدبااهححا فححي األعصححر اإلسححالمية،
النيعاااة القالقاااةه دار المعاااارفه كحححارل بروكلمحححا  تحححاريخ األد  العربحححي، ه 520ه ا2000

د. علحححي عبحححد الفتحححاا، أعحححالم المبحححدعين محححن علمحححاء العحححر     -ه 348الاااااطر ه ب ته ا 
ه وينظار كاذلهن أحماد باه االنااارةه      517ن 1مه 2010ر ابان حازمه بياروت    دا المسلمين،

ه 316 -315اليرةا،ب ه المرجاع الساابقه ا     -ه 153المنهل العذبه المرجع السابقه ا 
.. وينظر ُجال  32ن1. الزركل ه المرجع السابقه 216ه 214إحسان اياسه المرجع السابقه 
 من رجعنا لهم ي  طذ  الدرا ة.

 .224المادر السابقه ا الرحلةه ( 184)
 .225 – 224المادر نهسهه ا ( 185)
طذا البتاب من ألهر كتر ابن ا جداب  الت  وصلت إليناه و يهي  الحديع انه ي  آباار   ( 186)

 العلمية المتياية.
  يهي  الحديع انه الحاا  ي  آبا  العلمية المتياية.( 187)
 .224الرحلةه المادر السابقه ا ( 188)
الى يرجمةه وذكر د. احسان اياس أنه من لغ،ة صاليةه ينظارن يااريد ليييااه    لم أدا له ( 189)

 .216المرجع السابقه ا 
 .224التجان ه المادر السابقه ا ( 190)
 المادر نهسه والاهحة.( 191)
 لم أدا له الى يرجمة.( 192)
 .224الرحلةه المادر السابقه ا ( 193)
 المادر نهسه والاهحة.( 194)



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

ط، ايد اهلل بن محماد بان اباراطيم بان طالامه ُاارف باابن طاانا النرابلسا ه           ابن هانش:( 195)
طاـ. ينظارن التجاان  الماادر      476طاـه وُاازل انهاا  انة      444ي،لى الاضاء بنارابلس  انة   

 .244ه وكذله الناطر الزاوةه أاام لييياه ا 224السابقه ا 
 .224التجان ه المادر السابقه ا ( 196)
 ة. المادر نهسه والاهح( 197)
 دم ه وينظار كاذلهن   544ه 541ه 252ينظرن ابن للدونه المادمةه الماادر الساابقه ا   (198)

يعريارن محماد ايادالهادة أب،رياد ه      متز، الحضارة اإلسالمية في القحر  الرابحع الهجحري،   
د. ه 317ن1مه 1957النيعة القالقةه منيعة لجنة التهليق والترجمة والنشر جامعاة الاااطر ه   

مه 1987مش ساة دار الشاعره الاااطر ه    ا ، الترام العربي اإلسحالمي ،  حسين محمد سليم
 .186ا

 .12الحميرةه المادر السابقه ا (199)
ه يحاياقن حنها  محماد لارفه دار     2النيعاة   هـ(، بحديع القحر  ،  654ابن أبي اإلصبع )ت (200)

 .12النهضة ه الااطر ه ب.ته ا
ة الشااعر والنقاار وبيااان إاجاااُّ   ياا  صااناا  هححـ(، تحريححر التحبيححر 654ابححن أبححي اإلصححبع )  (201)

الارآنه يحايقن حنه  محمد لارفه منشا،رات المجلاس ا الاى للشاشون ا  ااميةه لجناة        
 .91مه ا1995إحياء التراث ا  ام ه الااطر ه 

ه وكاذلهن يحريار   230-229ينظرن ابن أب  ا صيع ه بديع الارآنه الماادر الساابقه ا   (202)
 .521-520التجيره المادر السابقه ا

 .35 ،ر  الن،ره آية  (203)
 .231دال ي  بديع الارآنه  وطذا مما ا تنينه أب،إ حاب و ما  التشريع ه ا (204)
ن الدبيحة ينحر من ةير الة. نااا  اان   العبيطن صغار النعامه الراالن ادُو متااربه الهدج (205)

 .523نهس المادر يحرير التجييره ا
ه وكاذلهن يحريار التجيياره الماادر     232-231ينظرن باديع الاارآن الماادر الساابقه ا     (206)

 .523السابقه ا
 .229بديع الارآنه المادر السابقه ا (207)
 .231المادر نهسهه ا (208)
 .224الرحلة ه المادر السابقه ا (209)
كفايحة  إبراهيم األجدابي، أبوإسححاق إبحراهيم بحن إسحماعيل )القحر  الخحاما الهجحري( ،         (210)

يحايااق ن السااا ج الااى حسااينه منشاا،رات جمعيااة الاادا،  ا  اااميةه     المححتحفظ فححي اللغححة، 
 م.1989 رابلسه 

طاا، أب،منااا،ر اياادالمله باان محمااد باان إ ااماايل النيساااب،رةه المت،يىساانة       الثعححالبي: (211)
طـه ذكر  ابن للدون من مانه  كتر المختارات ي  الم اللغةه وذكر كتابه ي  يااه  439

ه وكاذلهن إكتهااء الانا،ع بماا طا، منيا،عه       542اللغةن ينظرن المادمةه المادر الساابقه ا 
 .317المرجع السابقه ا

 .50المرجع السابقه ا أاام لييياه (212)
 .244المرجع نهسهه ا (213)
 .214ياريد لييياه المرجع السابقه ا (214)
 .348ن5ياريد ا دب العرب ه المرجع السابقه  (215)
 .488ياريد ليييا ا  ام  المرجع السابقها (216)
يحاياقن محماد    برنامج الوادي  شحي، طـ( 673أب،ايداهلل محمد بن جابر )ت الوادي  شي، (217)

 .304مه ا1982ه دار الغرب ا  ام ه بيروته 3،له النيعة محه
 .12بديع الارآن ه المادر السابقه ا (218)
 .193ن1انيا  الروا ه المادر السابقه  (219)



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

ه وكذلهن إرلاد ا ديره المادر السابقه 126ن1ينظرن معجم اليلدان ه المادر السابقه  (220)
 .51ن1

 .1500ن2كشا الظن،نه المادر السابقه  (221)
 .293بغية ال،ااءه المادر السابقه ا (222)
 .32ن1ا اامه المرجع السابقه (223)
 .153المنهل العذبه المرجع السابقها (224)
 .13ن1معجم المشلهينه المرجع السابقه (225)
 .46ن1أاام المغرب العرب ه المرجع السابقه (226)
 .407لمحات ح،ل الحيا  القاايية ي   رابلسه المرجع السابقه (227)
 .244الرحلة ه المادر السابقه ا (228)
 .125ن1معجم اليلدانه المادر السابقه (229)
 .51ن1إرلاد ا ديره المادر السابقه (230)
 .193ن1انيا  الروا ه المادر السابقه  (231)
 .1500ن2كشا الظن،نه المادر السابقه (232)
 .36كهاية المتحهظه المادر السابقه ا (233)
 .488ياريد ليييا ا  ام ه المرجع السابقه ا (234)
أامااال ناادو   د. رمضححا  عبححدالتوا ، ابححن األجححدابي وأثححره فححي الححدر  اللغححوي للعربيححة،  (235)

الت،اصااال القاااااي  باااين أدناااار المغااارب العربااا  )ياااناات العلمااااء والبتااار( كلياااة الااادا،  
 .518مه ا1995ا  امية ه  رابلسه 

 .248ن5المرجع السابقه ياريد ا دب العرب ه  (236)
 .155-154المنهل العذبه المرجع السابقه ا (237)
 .419-418ابن ا جداب  وأبر  ي  الدرس اللغ،ةه المرجع السابقه ا (238)
 .16-15كهاية المتحهظه المادر السابقه ا (239)
د. صالح سليم الفاخري، الحقول الداللية في كفايحة المحتحفظ البحن األجحدابي الطرابلسحي،       (240)

 .292-591ه ا1999لسنة  16مجلة كلية الدا،  ا  اميةه  رابلسه العدد 
د. صححبيح التميمححي، حإسححن إختيححار األجححدابي ألبححوا  كفايتححه فححي ضححوء ننريححة الحقححول        (241)

أاماااال نااادو  الت،اصااال القاااااي  باااين أدناااار المغااارب العربااا  )ياااناات العلمااااء   الدالليحححة،
 .520-519مه ا1995سه والبتر(ه كلية الدا،  ا  اميةه  رابل

ابححن األجححدابي، أبححي إسحححاق إبححراهيم بححن إسححماعيل )القححر  الخححاما الهجححري(، األزمنححة   (242)
 م.2006النيعة القانيةه يحايق ند. از  حسنه دار أب  ردرابه الرباطه  واألنواء،

مهرد ن ْ،ُءن النجم مال للغروبه أو  ا،ط الانجم يا  المغارب ماع الهجاره و لا،ع        األنواء: (243)
آلر ياابله من  ااته ي  المشربه وَناَءن أة َبُعَد. ينظرن الهيروُّ آبادةه الااام،س المحايده   

 .623ه وكذلهن الزاوةه مختار الاام،سه المرجع السابقه ا54المادر السابقه ا
 .224ه االرحلةه المادر السابق (244)
 .39ابن ا جداب ه ا ُّمنة وا ن،اءه المادر السابقه ا (245)
 .40المادر نهسهه ا (246)
ط، الم ينظر ي  حركات الب،اكر القابتة والمتحركة ه ويستدل ببيهياات يلاه    علم الهيئة: (247)

الحركااات الااى ألااباٍل وأوضاااع لأليااا ه لزماات انهااا طااذ  الحركااات المحس، ااة بناارب   
هي ة كما يا،ل اناه ابان للادونه  الامي جلياله وصانااة لاريهةه وطا، أحاد          طند يةه والم ال

 .460-458أركان التعليم  للمزيد ينظرن المادمةه ا
 .21ابن ا جداب  ه ا ُّمنة وا ن،اءه المادر السابقه ا (248)
النيعااة القالقااةه   الفهرسحح ،طااـ(ه 380أباا،الهرج محمااد باان أباا  يعااا،ب )ت    ابححن النححديم،  (249)

 .86مه ا1988ُّين العابدينه دار المسير ه الااطر ه يحايقن رضا 



 د. رمضان المختار رمضان                      في ليـبـيا )ابـن األجـدابي نموذجـًا(الثقافية الحيـاة 

يحايااقن  عيححو  األخبححار،طااـ(ه 276أب،محمااد ايااداهلل باان مساالم الاادين،رة )ت  ابححن قتيبححة، (250)
ه وينظاارن حاااج  لليهااةه 31ن1ي، ااا الاا  الن،يااله دار البتاار العلميااةه بيااروته ب.ته 

 .146ن2ه والاهن ه المادر السابقه ا1399ن2المادر السابقه 
شححوقي الجمححل، الحضححارة   ه وينظاارن 23اباان ا جااداب ه ا ُّمنااةه المااادر السااابقه ا    (251)

مه 1993منش،رات كلياة الادا،  ا  ااميةه النيعاة القانياةه  ارابلسه        العربية اإلسالمية،
دار القااياة   د. مصطف  لبيب عبدالغني، دراسات فحي تحاريخ العلحوم عنحد العحر ،     ه 329ا

 .145مه ا2001للنشره الااطر ه النيعة القانيةه 
 .22ابن ا جداب ه ا ُّمنةه المادر السابقه ا (252)
 .23المادر نهسهه ا (253)
 .215إحسان اياسه المرجع السابقه ا (254)
 .415رمضان ايدالت،ابه المرجع السابقه ا (255)
ه وكاذله إحساان ايااس ه المرجاع     24ينظرن ابن ا جداب  ا ُّمنةه المادر الساابقه ا  (256)

ه اليرةااا،ي ه المرجاااع  415ه رمضاااان ايااادالت،ابه المرجاااع الساااابقه ا   214الساااابقه 
 .518ه ال  ايدالهتاحه المرجع السابقه ا316-315السابقه ا

 .224ه 222الرحلةه المادر السابقه ا (257)
 .225المادر نهسهه ا (258)
)مشلهاايهم ومنااطجهم اارض ودرا اة(ه      د. علي مصطف  المصراتي، مؤرخو  من ليبيا (259)

 .284مه ا2002النيعة القانيةه الدار الجماطيرية للنشر والت،ُّيعه  رابلسه 
 .90المرجع نهسهه ا (260)
ديححوا  طااـ(ه 1167لاامس الاادين أباا  المعااال  محمااد باان اياادالرحمن )ت      ابححن العربححي،  (261)

 .192ن1يحايقن  يد كسروة حسنه دار البتر العلميةه بيروته د.ته  اإلسالم،
 .12ابن أب  ا صيع ه المادر السابقه ا (262)
 .10ن5إ ماايل بالا اليغدادةه المرجع السابقه  (263)
 .348ن5ياريد ا دب العرب ه المرجع السابقه  (264)
 .13ن1معجم المشلهين ه المرجع السابقه  (265)
 .519ا جدادة  ب،اب كهايتهه المرجع السابقه ا ُحسن إلتيار ابن (266)
 .27ابن ا جداب ه ا ُّمنة وا ن،اءه المادر السابقه ا (267)
 .153المنهل العذبه المرجع السابقه ا (268)
النيعااة القانيااةه مبتيااة دار الهبااره    د. علححي مصححطف  المصححراتي، أعححالم مححن طححرابلا،     (269)

 .116مه ا1972 رابلسه 
 .24در السابقه الرحلة ه الما (270)
 .51أاام لييياه المرجع السابقه ا (271)
 .488ياريد ليييا ا  ام ه المرجع السابقه ا (272)
 .213ياريد لييياه المرجع السابقه ا (273)
 .32ن1ا اامه المرجع السابقه  (274)
 .591الحا،ل الداللية ي  كهاية المتحهظه المرجع السابقه ا (275)
 .224الرحلةه المادر السابقه ا (276)

 193ن1انيا  الروا ه المادر السابقه  (277)


