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 الغرب في عهد بني خزرون دراسة في أحوالها السياسية والحضارية سطرابم
 م(0041-0333هـ/043-043)

 ا.م.د. فراس سميم حياوي
 امعة بابل/كمية التربية األساسية/قسم التاريخج

 المقدمػػة
فػؿ بػف سػ يد بنو خزروف أسرة يرجع نسبها إلى قبيلة زناته، والتػ  كممػط طػرابلس ماوػة وخمسػيف سػنة بػدأط بكمػـ  ل

ـ، ٙٗٔٔهػػ /ٓٗ٘ـ وانتهط بكمـ مكمد بػف خػزروف رخػر أمػراوهـ والػد  طػرد مػف مدينػة طػرابلس عػاـ ٓٓٓٔهػ /ٜٖٔعاـ 
ومػػاف قػػد  ػػفا  لهػػـ الجػػو عنػػدما ركػػؿ الم ػػز لػػديف اف الفػػاطم  إلػػى م ػػر  اسػػتقلوا بطػػرابلس وت لبػػوا علػػى مػػا بيػػنهـ وبػػيف 

 الفاطمييف مف   وباط.
ألمػوييف باألنػدلس  ػـ انكػاز سػ يد بػف خػزر بػف  لفػوؿ إلػى  ػنهاجة  بمرمػه بمػيف بػف زيػر   ايػة مانط زناته توال  ا

اإلمػراـ ووال  طنبػػة وتو قػط  ػػلته و ػلة عهػػيرته بهػـ بالم ػػاهرة، ودلػؾ بػػالزواس مػف إكػػد  بنػاط سػػ يد بػف خػػزر وت اقبػػط 
عػػف الت ػػاوف مػػع بػػاديس،  ػػـ قامػػط األكػػداف  ػػ  الم ػػرى األق ػػى والتػػ  ج لػػط  لفػػؿ يتخػػوؼ مػػف نوايػػا  ػػنهاجة ويكجػػـ 

ـ وما ب دها  ب لط منػه  لفػؿ إلػى نػواك  قػابس، وهنػاؾ التفػط كولػه زناتػه، وتقػدـ ٜٜٜهػ/ٜٖٛالكرى بينه وبيف باديس عاـ 
ـ، وأسس  يها دولة تقلبط كياتها بيف ّمد وجزر بسبى النزاع مػع  ػنهاجة كتػى ٓٓٓٔهػ/ٜٖٓبجموعه واكتؿ طرابلس عاـ 

ـ، وعلى ال مـو  اف هد  الدراسة ّتسلط الضوء على تاريخ مدينة طػرابلس ال ػرى ٙٗٔٔهػ/ٓٗ٘ا دمرنا عاـ مانط نهايتها مم
    عهد بن  خزروف    النواك  السياسية والفمرية واالقت ادية.

قسػػمط علػػى  بل ػػة مباكػػف، تنػػاوؿ  عّمػػدط الدراسػػة إلػػى تكليػػؿ الروايػػاط داط ال ػػلة بموضػػوع البكػػف ومناقهػػتها، وح
األوؿ الكيػػاة السياسػػية، ورّمػػز المبكػػف ال ػػان  علػػى الكيػػاة الفمريػػة،  ػػ  كػػيف مػػاف المبكػػف ال الػػف مهتمػػا بالكيػػاة  المبكػػف

االقت ادية، واعتمدنا على ُجملة مف الم ادر التػ  أمػدتنا بم لومػاط عػف مػادة البكػف، منهػا علػى سػبيؿ الم ػاؿ ال الك ػر 
وهو متاى  نػ  عػف الت ريػؼ  ػ  كولياتػه وسػ ة مادتػه، اسػتفدنا منػه  ػ  هػ(، ٖٓٙمتاى المامؿ    التاريخ ألبف األ ير )ط

رسػػـ  ػػورة عػػف الكيػػاة السياسػػية  ضػػبلل عػػف تنػػوع م لوماتػػه القيمػػة السػػيما اعتمػػاد  علػػى ن ػػوص تنسػػى لمػػ رخيف م اربػػة 
عػدار  المرامهػ   العتقاد  ببف ه الء أعرؼ بببلدهـ عف الم رى، ومتاى البيػاف الم ػرى  ػ  أخبػار األنػدلس والم ػرى ألبػف

هػػ(، وهػو مػف المتػى المهمػة التػ  زودط البكػف بم لومػاط قيمػة عػف األكػداف السياسػية واالقت ػادية، ٕٔٚ)ماف كيػال سػنة 
السيما إف أخبػار  منقولػة مػف م ػادر لػـ ي ػؿ ب ضػها إلينػا م ػؿ م لفػاط الػوراؽ وال ػدر  وابػف القطػاف وابػف هػرؼ و يرهػا، 

اط مػف تػاريخ الرقيػؽ القيروانػ  )المفقػودة(، و يػر دلػؾ ممػا يطػوؿ المػبلـ عنػه،  ضػبلل عػف مما ي رح بدلؾ، ويكفظ لنػا هػدر 
هػػػ(، وهػػو متػػاى موسػػوع  زودنػػا بم لومػػاط مهمػػة عػػف موضػػوع ٛٓٛخلػػدوف )ط فمتػػاى ال بػػر وديػػواف المبتػػدأ والخبػػر ألبػػ

ف مػدة موضػوع الدراسػة ر ػـ الفا ػؿ البكف إلى جانى دمر  طرؽ التربية اإلسبلمية  ػ  عهػد  والتػ  ال تختلػؼ م يػرال مػدة عػ
هػػػ( الػػد  اسػػتفدنا منػػه م يػػرال  ػػ  إعطػػاء ٕٙٙالزمنػػ  المبيػػر، إلػػى جانػػى متػػى أخػػر  منهػػا متػػاى م جػػـ البلػػداف للكمػػو  )ط

هػ(، الت  أ نط الدراسػة بم لومػاط م يػرة ومتنوعػة، هػدا ٚٔٚ ورة واضكة عف المدف الم ربية، وال ننسى ركلة التجان  )ط
 در أخر  م يرة أ نط البكف أدرجناها    قاومة الم ادر. ضبلل عف م ا

المهمػة والتػ  دعمػط  فواعتمدط الدراسة على عدد مػف المراجػع والدراسػاط الكدي ػة تػبت   ػ  مقػدمتها م لفػاط اللبيبػي
يرهػا مػف م لفػاط الدراسة وسدط الم ير مف   راتها ومنها متاى م جػـ البلػداف الليبيػة وتػاريخ الفػتل  ػ  ليبيػا وأعػبلـ ليبيػا، و 

األستاد الطاهر اكمد الزاو ، و   نفس الم نى متاى أعبلـ مػف طػرابلس ل لػ  م ػطفى الم ػرات ، ومتػاى النهػبط ال قػا   
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 ػػ  ليبيػػا ألكمػػد مختػػار، والمنهػػؿ ال ػػدى ألكمػػد الناوػػى األن ػػار ، وأخيػػرا اسػػتفدنا م يػػرال مػػف متػػاى تػػاريخ الم ػػرى ال ربػػ  
يد، إد قدـ لنا م لوماط قيمة أ ػادط الدراسػة م يػرال،  ضػبلل عػف ال ديػد مػف الدراسػاط والػدورياط للدمتور س د ز لوؿ عبد الكم

 ال ربية واألجنبية األخر  الت  أدرجناها    قاومة الهوامش والم ادر.

 المبحث األول: الحياة السياسية في طرابمس:
 . تمهيد:0

عػادة  (ٔ)خليفة الفاطم  الم زب د انتقاؿ الدولة الفاطمية مف الم رى إلى م ر اخد ال لػديف اف بتنظػيـ أمػور الدولػة واة
هػػ(، ومتػى إلػى عمالػه ٖٖٚ-ٕٖٙ)  (ٗ)مف والية بميف (ٖ)واجدابية (ٕ)تقسيمها مرة أخر   اخرس طرابلس وما تب ها مف سرط

لػى أكػد مػف قػواد متامػة بهػا إ د   نواك  الم رى بطاعة بميف، وموف مف المناطؽ الت  است ناها مف إمارته إمارة جديدة عهػ
، ويبدو أف الم ز قػد عمػؿ بػالتنظيـ اإلدار  القػديـ للػببلد  نجػد  (ٙ)   مكاولة إلرضاء قباوؿ متامة( ٘)وهو عبد اف بف يخلؼ

 .(ٚ)لـ يلكؽ برقة إلى الوالية المتامية الهرقية بؿ ج لها تاب ة لم ر
لفػه ابنػه نػزار ال زيػز بػاف، لػدلؾ رأ  بمػيف هػدا الهػ ء ـ خٜ٘ٚهػػ/ٖ٘ٙربيػع عػاـ  ٔٔوب د و اة الم ز لديف اف    

عمالهػا مػف  نهاية لتب ية م ر وبداية االستقبلؿ بالم رى، ولهدا متى إلى الخليفة ال زيز يطلػى منػػه أف يضػـ لػػه طػرابلس واة
 .(ٛ)ـٜٚٚهػ/ٖٚٙسرط واجدابية إلى إمارته    أ ريقية، واستجاى له ديواف القاهرة ودلؾ عاـ 

ـ كػيف جػاءط الفر ػة للدولػة الفاطميػة  ػ  اسػترجاعها ٓٓٓٔهػ/ٜٖٓبلس تكط كمـ إمارة بميف كتى عاـ ظلط طرا
وخػروس عمومػة أبيػه عليػه،  ضػبلل عػف خػروس  لفػؿ  (ٜ)نتيجة انقسػاـ بنػ  زيػر  (ٜ)مست لة األوضاع الت  ماف يمر بها باديس

لفر ػة الكقيقيػػة جػاءط عنػػدما ات ػؿ ناوبػػه بطػػرابلس الػػد  نجػل  ػػ  التكػالؼ مػػع ب ضػهـ، ويبػػدو أف ا (ٓٔ)بػف سػػ يد الزنػات 
هػ(    القػاهرة وعػرض عليػه تسػليـ طػرابلس وااللتجػاء إليػه،  مػا مػاف ٔٔٗ-ٖٙٛ) (ٖ)بالخليفة الكامـ (ٕ))تمو لط بف بمار(

)تمو ػلط( لػـ ، ويبػدو أف الػوال  (ٙ)بالمسير إلى طرابلس وتسػلمها (٘)ال قل  والّيه على برقة (ٗ)مف الكامـ إال أف أمر يانس
يقتنع بالتب ية لباديس مف جهة، و ّضؿ االت اؿ بالكامـ ال اـ المس وؿ على الوالة وهو األ ؿ و اكى الملمة الف ػؿ  ػ  

 مؿ األمور دوف الرجوع إلى الفرع والتابع وهو باديس مف جهة أخر .
يػبنس يطلػى منػه تفسػيرال لمػا تكرؾ يبنس ال ػقل  متوجهػا إلػى طػرابلس، ويبػدو أف بػاديس  ػوج، بػاألمر، ومتػى إلػى 

كدف، ولمف يبدو إف يبنس لـ يمف مقتن ا    إف ما د  ه إلى الكضور إلػى طػرابلس ألجػؿ توليهػا،  ػ  كػيف لػـ ي ػر بػاديس 
الموضػػوع اهتمامػػال ولػػـ يكػػاوؿ االستيضػػاح مػػف الخليفػػة، وتكػػرؾ علػػى الفػػور لم الجػػة الموقػػؼ الجديػػد، وأرسػػؿ جيهػػال بقيػػادة 

ووضػع لػه  ال يخرس يانسال مف طػرابلس، ونػزؿ ج فػر بقريػة أجػاس القريبػة مػف طػرابلس، وأخػد يفػاوض يانسػل (ٚ)ج فر بف كبيى
 تنفيد أكد الهروط التالية:

 ػ أف يب ف السجؿ بالوالية أف ماف م ه سجؿ )أ  مرسـو رسم  بالت يف(. ٔ
 ػ أف يقدـ على باديس للمفاوضة. ٕ
 ػ وأما الكرى. ٖ

بل سبيؿ اليػه وأمػا سػجؿ الواليػة  بنػا أمبػر مػف دلػؾ إد منػط خليفػة أميػر المػ منيف علػى مػا أما الو وؿ  ))أجابه يانس: 
، ولهػػدا تطػػور الموقػػؼ إلػػى ((هػػو أعظػػـ مػػف طػػرابلس وأمػػا ال ال ػػة  بنػػا أو يػػؾ عػػف الكرمػػة رلػػ  وأجيوػػؾ إلػػى موضػػ ؾ أقاتلػػؾ بػػه

، كيػف نػزؿ ج فػر بػف كبيػى  ربهػا (ٛ)قػة جنػزورالقتاؿ بيف الطر يف، وبناء على دلؾ خرس يانس مف مدينػة طػرابلس إلػى  منط
، وا طدـ الطر اف    م رمة كامية أنهمط الطر يف انتهػط بمقتػؿ الم يػر مػف جنػد يػبنس واخػد هػو أسػيرا (ٜ)ونزؿ يانس هرقها

اط    كيف اعت ـ أ كابه بقيادة  توح بف علػ   ػ  المدينػة التػ  كا ػرتها قػو  (ٓٔ) ـ قتؿ واكتز رأسه وكمؿ إلى القاود ج فر
، ونتيجػػػة لهػػػد  الظػػروؼ بػػػادر الخليفػػػة الكػػػامـ إلػػى إرسػػػاؿ قػػػوة عسػػمرية مػػػددال لقػػػواط يػػػبنس بقيػػادة يكيػػػى بػػػف علػػػ  (ٔٔ)بػػاديس
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، ويبدو أف  راغ خزينة برقة مػف األمػواؿ قػد (ٕٔ)األندلس  وم ه القاود زيداف ال قل  مهر ال على األمور اإلدارية والمالية للكملة
، وهنػػا (ٖٔ)ـٕٓٓٔهػػػ/ٕٜٖاألخػػر  ببسػػوار طػرابلس ودلػػؾ  ػػ  ربيػع األوؿ عػػاـ     اعت ػػمط هػعّقػد الموقػػؼ لهػػد  الكملػة التػػ

برز رجؿ مف زناته واسمه  لفؿ بف س يد، مست بل الظػروؼ التػ  جػاءط كينهػا واسػتطاع إف يتسػلؿ إلػى مدينػة طػرابلس ويكمػـ 
 سيطرته عليها ومف  ـ كممها هو وخلفا   لمدة قرف ون ؼ مف الزماف.

 ا ة الفاطمية على إ ػارة القبلوػؿ باألراضػ  الزيريػة إد أرسػلط يكيػى بػف علػ  لنجػدة  لفػؿ بػف سػ يد عنػدمأ رط الخبل
و   االتجا  نفسه أراد  لفؿ است بلؿ جيش الخبل ػة الفاطميػة مقػوة هػرعية لػدخوؿ  (ٗٔ)ـٖٓٓٔهػ/ٖٜٖخرس على باديس عاـ 

ود الفاطم  زيداف ال قل  و لفػؿ مػف جهػة وقلػة األمػواؿ مػف أ ريقية ولمف هدا اله ء لـ يكدف بسبى عدـ االنسجاـ بيف القا
جهة أخر ، ومف  ـ التق ير الواضل    عطاء الرجاؿ الديف تفرؽ الم ير منهـ، مما دعػط بقاوػد الفػاطمييف يكيػى بػف علػ  

قنػػاع الكػػامـ بوجهػػة نظػػر  ر ـ مػػف ، وبػػدلؾ  ػػارط مدينػػة طػػرابلس إلػػى  لفػػؿ بػػف سػػ يد، علػػى الػػ(٘ٔ)إلػػى ال ػػودة إلػػى م ػػر واة
وقػػوؼ الزيػػرييف  ػػ  وجػػه الدولػػة الفاطميػػة التػػ  عملػػط جاهػػدة إلبقػػاء أ ريقيػػة طر ػػال تاب ػػال لهػػا مػػف ناكيػػة وب تبػػاع الهػػدة  ػػ  
القضػػاء علػػى أ  كرمػػة تهػػدد أمنهػػا واسػػتقرارها مػػف جهػػة أخػػر ، و ػػ  الوقػػط نفسػػه كاولػػط اسػػتقطاى أمػػراء بنػػ  زيػػر  مػػف 

مفرو ػال منػه، إد يقػوؿ الم ػز لػديف اف الفػاطم  ل ػـ أبيػه  ييف عػف الخبل ػة مػاف أمػرال جديد، ولمف يبدو أف خروس األمػراء الزيػر 
 رأف األمػػر الػػد  طلبػػه ج فػػر ابتػػداءل هػػو رخػػر مػػا ي ػػير اليػػه أمػػ))عنػػدما أبػػد  عػػدـ  قتػػه بتوليػػه بمػػيف بػػف زيػػر  الم ػػرى: 

 .(ٙٔ(()يوسؼ،   دا تطاولط المدة سينفرد باألمر ...
طػػرابلس مػػف بنػػ  خػػزروف كسػػى سػػن  تػػوليهـ للكمػػـ إلعطػػاء  ػػورة واضػػكة عػػف وسػػوؼ نسػػت رض كمػػاـ مدينػػة 

 :كممهـ للمدينة    مدة البكف
 :م(0334-444هـ/433-043) . فمفل بن سعيد0

اسػػتهؿ  لفػػؿ عهػػد  بػػاالعتراؼ بالدولػػة الفاطميػػة  ػػ  خطػػوة إلعطػػاء الهػػرعية لكممػػه  قبػػؿ الخليفػػة الكػػامـ بػػبمر اف 
 (ٛٔ)، ومػػع هػػدا  قػػد عػػيف يكيػػى األندلسػػ (ٚٔ)اعتػػراؼ الفػػاطمييف بهػػرعية كممػػه علػػى طػػرابلسطاعتػػه، وقبػػوؿ الطاعػػة ي نػػ  
، ور ػـ دلػؾ اسػتقبؿ  لفػؿ يكيػى األندلسػ  بالطاعػة ورا قػه إلػى قػابس لك ػارها وطػرد ج فػػر (ٜٔ)كاممػال علػى طػرابلس وقػابس

هػػ، وهنػػا ٖٜٖوا إلػػى طػرابلس سػػنة مػف اقتكامهػػا  رج ػ ةبػف كبيػى الػػد  تك ػف بالمدينػػة، ولػـ يسػػتطع جػيش الدولػػة الفاطميػ
بدأط الخبل اط بػيف الطػر ييف، إد كػاوؿ  لفػؿ التمسػؾ برأيػه و رضػه علػى يكيػى وهػو الػوال  الّم ػيف مػف قبػؿ الخليفػة الكػامـ 

 ػ  السػنة نفسػها ب ػد أف اخػد منػه  لفػؿ م يػرا مػف خيلػه ورجالػه وخػتـ دلػؾ  (ٕٓ)ببمر اف، األمػر الػد  ج لػه يرجػع إلػى م ػر
التامة على المدينػة، و ػ  الوقػط نفسػه ظلػط  الكػرى مسػتمرة بػيف  لفػؿ وبػاديس،  ػ  كػيف قط ػط الدولػة الفاطميػة بسيطرته 
، وتجاهلػػط  ػػرخاته المتمػػررة للن ػػرة، ألف الخليفػػة الكػػامـ وجػػد أف مػػبلل مػػف  لفػػؿ وبػػاديس يػػديناف بالطاعػػة (ٕٔ)المػػدد عنػػه

 لفؿ(، ألف التكيز واالتجػا  لن ػرته ي نػ  خػروس الم ػرى ملػه مػف  للخبل ة الفاطمية وال يستطيع التكيز أل  منهما )وخا ة
بػػػيف  (ٕٕ)طاعتػػه ويهػػػجع  ػػنهاجة علػػػى هػػؽ ع ػػػا الطاعػػػة يضػػاؼ إلػػػى دلػػؾ انهػػػ اؿ الجيػػػوش الفاطميػػة ب ػػػورة أبػػ  رمػػػوة

يتجػػه إلػػى  ؿ، ونتجػػه لػػدلؾ نجػػد  لفػػ(ٖٕ)ـ(،  لػػـ يمػػف  ػػ  مقػػدور  أف يسػػاعد جانبػػال علػػى ا خػػرٚٓٓٔ-ٗٓٓٔهػػػ/ٜٖٚ-ٜٖ٘)
امـ مدينة قرطبة، الد  أرسؿ له و دا يكمؿ  روض الطاعة له، ولمف الدولة األموية باألندلس لـ تمف    كاؿ يممنهػا مػف ك

ـ( رجبلل تّكرمه األهػواء  ضػبلل عػف المهػامؿ ٜٓٔ-ٛٔهػ/ٓٓٗ-ٜٜٖ) (ٕٗ)أعانته،  قد ماف مكمد بف ههاـ الملقى بالمهد 
ويػة وتػ دف باالنهيػار، ولمػف المهػد  تلقػى الو ػد بػالقبوؿ وزودهمػا بهديػة ومتػاى المت ددة الت  تدؽ أبػواى قرطبػة والدولػة األم

 .(ٕ٘)هػٓٓٗأرسله إلى  لفؿ ولمف الو د و ؿ ب د و اة  لفؿ عاـ 
،  بينمػا مػاف  لفػؿ يسػيطر علػى طػرابلس ويسػتوطنها (ٕٙ)ماف هناؾ نوع مف الت اوف بيف  لفػؿ وبنػ  مػارمس بػف زيػر 

، ولمػػف تلػػؾ المكاولػػة بػػاءط بالفهػػؿ ب ػػد أف قتػػؿ (ٕٚ)ليفػػه يكػػاوؿ السػػيطرة علػػى أهػػيرـ مػػاف مػػارمس كٔٓٓٔهػػػ/ٜٖٔعػػاـ 
، ويظهر أف طموح  لفػؿ  ػ  السػيطرة علػى ب ػض األراضػ   ػ  أ ريقيػة مػاف مبيػرال، ولهػدا نجػد  يتجػه إلػى (ٕٛ)مارمس وأوالد 
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ى كممهػا عطيػة بػف ج فػر، ولمػف التنسيؽ مع ب ض الكرماط،  قد قاـ بم اونة يكيى بف عل  بمكا رة قابس الت  ماف علػ
، وخػبلؿ المػدة (ٜٕ)ـٖٓٓٔهػػ/ٖٜٖهد  المكاولة انتهط بالفهؿ األمر الد  أد  إلى عودة  لفؿ إلػى طػرابلس  ػ  رجػى عػاـ 

ـ( مانط قباوؿ زناته    إقليـ برقة تتكػالؼ مػع عػرى بنػ  مػرة ضػد الدولػة الفاطميػة ٚٓٓٔ-ٗٓٓٔهػ/ٜٖٚ-ٜٖ٘بيف عاـ )
، وهمػػدا مانػػط ال بلقػػة تتػػبرجل  ػػ  هػػد  الكقبػػة بػػيف الخبل ػػة الفاطميػػة (ٖٓ)ـٚٓٓٔهػػػ/ٜٖٚ  عػػاـ  ػػ  القػػاهرة وتػػوس دلػػؾ  ػػ

والنيابة الزيرية ما بيف ال  ود والهبوط تب ا للظروؼ ومقتضى األكػواؿ خػبلؿ ال قػود األرب ػة منػد انتقػاؿ الخليفػة الم ػز إلػى 
االنتهازيػة وال ػدر  ػ  سػبيؿ تكقيػؽ مماسػى و يػرة م ػؿ  م ر وكتى خبل ة الكامـ، إد بل ط كدال مف التػدن  سػمل باسػتخداـ

 . (ٖٔ)مكاولة است ادة والية طرابلس و يرها
وهمػػدا ُيّ ػػُد عهػػد إمػػارة  لفػػؿ بػػف سػػ يد علػػى طػػرابلس مػػف ال هػػود الجديػػدة مػػف االسػػتقبلؿ بػػالرأ  وعػػدـ التب يػػة ل يرهػػا 

، كتػػػى تػػػو   مػػػػف علػػػة وأ ػػػابته عػػػػاـ (ٕٖ)هـوكملتػػػه عداوتػػػه إلػػػى ال ػػػػنهاجيف علػػػى أف يسػػػتقؿ بطػػػػرابلس وينفػػػرد بهػػػا عػػػػن
 .(ٖٖ)ـٜٓٓٔهػ/ٓٓٗ

 م( :0300-0334هـ/431-433. وروا بن سعيد )2
تػػـ اجتمػػاع زناتػػه علػػى مباي ػػة أخيػػه وروا بػػف سػػ يد باإلجمػػاع، و لػػـ يمهػػؿ بػػاديس وروا ليػػنظـ دولتػػه، بػػؿ توجػػه علػػى 

 تلقػا  أهلهػا مسػروريف، داعػيف )) ء مػف االهتمػاـ ـ  تلقػو  أهلهػا بهػٜٓٓٔهػ/ٓٓٗالفور إلى طرابلس وو لها    ه باف عاـ
، ولمنػه سػمف  ػ  خيمػة ن ػبط إليػه  ػـ عػاد وسػمف  ػ  ق ػر ((مستبهريف،  ضربط له  ساطيط الديباس والقباى الجليلػة ...

 لفػؿ لهبػػوى عا ػػفة اقتل ػػط خيامػه، أمػػا وروا  قػػد أسػػرع  ػػ  الػدخوؿ بطاعػػة بػػاديس ب ػػد اخػػد ا مػاف لػػه ولقومػػه علػػى هػػرط 
، (ٖٗ)كيػػؿ مػػف طػػرابلس، ودلػػؾ ل ػػدـ اسػػتطاعته  ػػ  المقاومػػة، وأعلػػف رسػػميا عػػف تسػػلـ بػػاديس طػػرابلس، وولػػى وروا نفػػزاوةالر 

 .(ٖ٘)مكمد بف كسف ىوج ؿ لطرابلس واليال مف قبله يدع
لـ يستمر هدا الوضع طويبلل، بؿ أعلف وروا ال  ياف وتوجه إلى جبػاؿ دمػر وضػـ ب ػض األراضػ  إلػى كوزتػه، ويبػدو 

عػػاـ  (ٖٙ)ا ال مػػؿ أزعػػا أخػػا  خػػزروف بػػف سػػ يد، األمػػر الػػد  ج لػػه ينف ػػؿ عنػػه ويتجػػه إلػػى األميػػر بػػاديس بػػالقيروافأف هػػد
ـ الػػد  أمرمػػه وعينػػه ممػػاف أخيػػه وروا، وبػػدلؾ  ػػارط منطقػػة الجنػػوى  ػػ  نفػػزاوة لزناتػػة، ولمػػف وروا لػػـ ينتظػػر ٔٔٓٔهػػػ/ٕٓٗ

إلػى لقػاء عسػمر  مبيػر بينػه وبػيف واليهػا مكمػد بػف كسػف وأد   ػ   طويبلل، إد توجه إلػى طػرابلس الكتبللهػا الهػ ء الػد  أد 
النهاية إلى هروى وروا وقتؿ الم ير مف جند ، ونتجه لدلؾ دعا باديس خزروف بػف سػ يد م ػه للمهػارمة  ػ  كػرى وروا، ولمػف 

تمهيػػد للزكػػؼ ـ واخػػدوا للٖٔٓٔهػػػ/ٗٓٗخػزروف خيػػى أملػػه بسػػبى انضػمامه إلػػى أخيػػه ونسػػياف مػػا سػبؽ مػػف أمػػور ودلػػؾ عػاـ 
قػوة االتفػاؽ بػيف خػزروف ووروا  قػاـ ب عػداـ الرهػاوف التػ  مانػط بكوزتػه، وراح  ـعلى طػرابلس، ومػاف رد   ػؿ بػاديس قويػة بكجػ

ضكية هدا ال مؿ مجموعة مبيرة مف الرجاؿ بضمنهـ الت  و لط مع أكد الزعماء مف جيش وروا لػت لف طاعتهػا إلػى بػاديس، 
ـ جػاء لينهػ  تمػرد وروا الػد  قػرر الػدخوؿ  ػ  طاعػة بػاديس ولمػف ٗٔٓٔهػػ/٘ٓٗمػاد عػاـ ولمف انت ار باديس علػى عمػه ك

ـ، ويبػدو أف بػاديس لػـ يمػف مو قػال  ػ  توجيػه خػزروف ٙٔٓٔهػ/ٙٓٗالمنية عاجلته وعاجلط باديس أيضال    السنة التالية عاـ 
جهػة ممػا ّعػز علػى خػزروف أف يقاتػؿ أخيػه لقتاؿ وروا بسبى أف األخوة ال يرضوف مف انت ار أمير  نهاج  عليهـ هػدا مػف 

ل ػػالل بػػاديس،  ػػ  الوقػػط نفسػػه مهػػؼ لخػػزروف كاجػػة الػػوال  مكمػػد بػػف كسػػف إلػػى المػػدد وضػػ ؼ  ػػ   ػػفو ه األمػػر الػػد  
 هج ه الى التكاؽ ببخيه.

ـ كػػيف أرسػؿ الكػػامـ ٕٔٓٔهػػ /ٖٓٗأمػا ال بلقػة بػػيف الكػامـ بػػبمر اف وبػاديس  قػد عػػادط إلػى مػػا مانػط عليهػا عػػاـ 
هدية جليلة إلى باديس وول  عهد  المن ور  خرس اال ناف مع أهؿ القيرواف لم  ي ودوا بهػا مػف  (ٖٚ)بكرا عف طريؽ المهدية

موضػع ق ػػر المػػاء  ػػ  اكتفػػاؿ بػػديع تتقدمػػه الطبػػوؿ، والمهػـ إف السػػفارة مانػػط تكمػػؿ وبرضػػاء الكػػامـ سػػجبلل ب ضػػا ة واليػػة 
 نػ  أنهػا أرادط أف يمػوف لهػا كػدود مهػترمة مػع نيابتهػا الزيريػة  ػ  أ ريقيػة، وهػدا ، وهدا ي(ٖٛ)برقة وأعمالها إلى والية باديس

 .(ٜٖ)اله ء لـ ي مؿ به الم ز كيف اقتطع برقة وج لها تاب ة ألعماؿ م ر
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 م( :0302-0300هـ/424-431. خميفة بن وروا )0
ا خر أخا  خزروف بػف سػ يد، ويبػدو  انقسمط الزنانية ب د و اة وروا على قسميف بايع ب ضهـ ابنه خليفة وبايع القسـ

 أف للوال  مكمد بف كسف دورال واضكال    إه اؿ الفتنة وانقساـ الطر يف وانتهط بتفوؽ االبف على ال ـ.
أما طرابلس  قد ماف يكممها مكمد بف كسف مند عهد باديس، وظؿ    واليته كتى ُعػزلؿح مػف لػدف الم ػز بػف بػاديس 

الكسف، الد  دا ع عف المدينة ببسالة ووقؼ بوجػه خليفػة بػف وروا الػد  كػاوؿ دخػوؿ طػرابلس  وولى ممانه أخيه عبد اف بف
 ـ.٘ٔٓٔهػ/ٙٓٗب د أف نقض عهد  الد  قط ه لباديس وضيؽ عليها بك ار  عاـ 

ـ  قػػاـ عبػد اف بتسػػليـ ٕٕٓٔهػػ/ٖٔٗعػػاـ (ٓٗ)هت يػرط األمػور ب ػػد مقتػؿ مكمػػد بػف الكسػػف نتيجػة  ضػى الم ػػز عليػ
انتقامػا لمقتػػؿ أخيػه، ويبػدو أف سياسػػة مػؿ مػػف عبػد اف ابػف الكسػػف وخليفػة بػػف وروا قػد توكػػدط  (ٔٗ)يفػة بػػف ورواطػرابلس لخل

بػف بػاديس مػف جهػة، بينمػا مػػاف  زضػد عػدوهما المهػترؾ   بػد اف مػاف يريػد ال ػبر ألخيػه مكمػد ابػػف الكسػف الػد  قتلػه الم ػ
 .(ٕٗ)د أف تكوؿ خزروف إلى أخيه وروا مف جهة أخر خليفة يريد ال بر لمقتؿ الرهاوف الد  قتلهـ باديس ب 

دخؿ خليفة طرابلس مبتدأ بقتؿ كاميتها الت  مانط داخلها ونزؿ ق ر عبػد اف واسػتولى علػى أموالػه وكريمػه ر ػـ اف 
 ػػار  عبػد اف سػػاعد خليفػة  ػػ  دخولػه طػػرابلس والسػيطرة عليهػػا ويبػدو أف دلػػؾ بسػبى المقاومػػة التػ  أبػػداها عبػد اف أ نػػاء ك

للمدينػػػة، ممػػػا أراد أف يهػػػاجـ ببسػػػطوؿ طػػػرابلس ب ػػػض أكػػػبلؼ الم ػػػز بػػػف بػػػاديس، ووردط تلػػػؾ األخبػػػار إلػػػى الم ػػػز عػػػاـ 
وبنػػ  قط ػػال كربيػػة  ػػ  وقػػط ق ػػير وخػػرس بهػػا  ةـ  كهػػد  ػػ  المهديػػة أسػػطوالل وو ػػّر لػػه االسػػت داداط البلزمػػٖٕٓٔهػػػ/ٗٔٗ

لهػدا األسػطوؿ، ولمػف يبػدو أف الم ػز لػـ يكقػؽ ن ػرا ملموسػا، قا دا طرابلس، وتسمط الم ادر ب ػد دلػؾ عػف دمػر مػا تػـ 
بالقػػػاهرة عػػػاـ  (ٖٗ)ولهػػػدا نجػػػد خليفػػػة يتجػػػه للك ػػػوؿ علػػػى هػػػرعية واليتػػػه ب رسػػػاؿ الطاعػػػة إلػػػى الخليفػػػة الظػػػاهر بػػػف الكػػػامـ

و واكػد( ـ وت هد بالمقابؿ ضماف أمف الطرؽ، ويبدو أف خليفة كاوؿ تطبيؽ الم ؿ القاوؿ )ألؼ  ػديؽ وال عػدٕٙٓٔهػ/ٚٔٗ
 .(ٗٗ)اباديس أيضال ودلؾ ب رساؿ أخيه كماد وم ه هدية  تقبلها الم ز وما ب  عليه فولهدا نجد  يّكسف عبلقته مع الم ز ب

ُيّ ُد و ػوؿ خليفػة إلػى الكمػـ سلسػلة متوا ػلة كمػـ بنػ  خػزروف  ػ  طػرابلس بكلقتهػا األولػى التػ  مانػط قػد قط ػط 
الكسػػف علػػى واليػػة طػػرابلس، والبػػد مػػف اإلهػػارة إلػػى أف عهػػد وروا هػػهد عػػاـ هػػػ باستسػػبلـ وروا وت ػػيف مكمػػد بػػف ٖٓٗسػػنة 
ـ انتفػػػاض أهػػػؿ طػػػرابلس علػػػى المػػػدهى الهػػػي  ، كػػالهـ بػػػدلؾ كػػػاؿ أهػػػؿ أ ريقيػػػة، وقػػػاموا بالتنميػػػؿ بالهػػػي ة ٙٔٓٔهػػػ/ٚٓٗ

عبػارة )كػ  علػى خيػر  الػد  قػاـ بر ػع (٘ٗ)الموجديف م هـ، وماف قاوػد هػد  الكرمػة  ػ  المدينػة الفقيػه أبػو الكسػف بػف المنمػر
 .(ٙٗ)مف م الـ أهؿ السّنة فال مؿ( مف األداف ورد ما طمر  ال بيديو 

 م(:0302هـ/424. سعيد بن خزرون )4
ب ػػد أف تػػـ االتفػػاؽ علػػى إمػػارة خليفػػة بػػف وروا لقومػػه  ػػادر خػػزروف بػػف سػػ يد إلػػى م ػػر وعػػاش  ػػ  منػػؼ الخبل ػػة، 

قػد ت يػرط بسػبى االضػطراباط بػيف التػرؾ والم اربػة،  انت ػر األتػراؾ  رونهب أبنا   المنت ر وس يد  ػ  م ػر، ولمػف األمػو 
واجلػوا الم اربػة عػػف م ػر،  اتجػه مػػؿ مػف المنت ػر وسػػ يد إلػى نػواك  طػػرابلس ومػاف يكممهػا ابػػف عمهػـ خليفػة بػػف وروا، 

مدينػػة طػػرابلس،  واخػػدوا بجمػػع األن ػػار كتػػى اجتمػػع لػػديهـ ال ػػدد المبيػػر الػػد  هػػملوا بهػػـ قػػوة مبيػػرة اسػػتطاعوا مػػف مهاجمػػة
جبار خليفة بف وروا عل عػاـ  (ٚٗ)ترؾ المدينة ل دـ مقدرته مف مقاومة القوة المهاجمة، ليدخلها س يد ويكممها كتػى مقتلػه ىواة

 .(ٛٗ)ـٖٚٓٔهػ/ٜٕٗ
 م(:0303-0302هـ/403-424. خزرون بن خميفة ) 0

عنػد مقتػؿ سػ يد، ويبػدو أف أبػا  (ٜٗ)مانط مدينة طرابلس تّكمـ مف قبؿ مجلس هور  يرأسه أبػو الكسػف بػف المنت ػر
ـ، ولهػدا نجػد المنت ػر ي اقبػه علػى ٖٛٓٔهػػ /ٖٓٗالكسف ماف له دور مبير    تسليـ المدينػة إلػى خػزروف بػف خليفػة عػاـ 

 .(ٓ٘)عمله بنفيه خارس طرابلس مما سنر 
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 م( :0312-0303هـ/413-403. المنتصر بن خزرون )1
المنت ػػر بػػف خػػزروف علػػى السػػلطة وباهػػر بتػػول  زمػػاـ كمػػـ  ءتيبللػػـ يػػدـ كمػػـ خػػزروف بػػف خليفػػة طػػويبل ودلػػؾ السػػ

   الوقط نفسه نفػ  أبػو الكسػف إلػى  (ٔ٘)ـ، األمر الد  أد  إلى هروى خزروف بف خليفة خفيةٖٛٓٔهػ/ٖٓٗطرابلس عاـ 
 عقوبة له لتسليمه المدينة إلى خزروف ب د و اة أخيه مما نمؿ بم ير مف أن ار . (ٕ٘)قرية  نيمة

أكػػد أبنػػاء خػػزروف ال بل ػػة الػػد  اتجػػه إلػػى أ ريقيػػة مػػع أخيػػه سػػ يد، و ػػ  أيامػػه جػػدد الم ػػز بػػف بػػاديس  المنت ػػر هػػو
ـ،  بػػرزط إليػػه زناتػػة وهزمتػػه، ومانػػط أختػػه أـ ال لػػو بنػػط بػػاديس مػػف ٖٛٓٔهػػػ/ٖٓٗمكاولتػػه ألخػػد طػػرابلس،  هاجمهػػا عػػاـ 

 ػػز مػػاف م ػػممال علػػى الن ػػر ألنػػه مػػرر هجومػػه ضػػمف األسػػر   يػػر أف المنت ػػر أطلقهػػا وردهػػا إلػػى أخيهػػا، ويبػػدو أف الم
للمػػرة ال انيػػة  ػػـ ال ال ػػة ومػػاف الن ػػر كليفػػه هػػد  المػػرة وأدعنػػط زنانػػة لسػػلطانه واتقتػػه بالمهادنػػة، وهػػدأط األمػػور مػػف كػػوؿ 

 .(ٖ٘)المنت ر، وتخللط أياـ المسالمة بيف الطر يف أهد  الم ز هدايا م يرة وأعطا  ماوة ألؼ دينار د  ة واكدة
ـ ٔ٘ٓٔهػػ/ٖٗٗف المهـ    كمـ المنت ر هو انف اؿ الم ز بف باديس نهاويا عف الدولػة الفاطميػة ودلػؾ عػاـ الكد

 قطع الخطبة للخليفة الفاطم  المستن ر باف وكرؽ أعبلمػه الخضػراء، وأخػد يػدعو للخليفػة ال باسػ  القػاوـ بػبمر اف وبػدور  
هػدا األجػراء  داء ال باسية عف طريؽ القسطنطية، ويبدو أف أمير أ ريقية اتخاألخير ب ف للم ز الخل ة والتقليد واأللوية السود

 .(ٗ٘)موسيلة لبلستقبلؿ بببلد  لب د المسا ة بينه وبيف ال باسييف بب داد
مػػاف رد   ػػؿ الدولػػة الفاطميػػة نكػػو الدولػػة الزيريػػة بتكػػريض واة ػػارة القباوػػؿ وضػػرى ب ضػػها بػػالب ض ا خػػر،  القباوػػؿ 

وعلى كػدودها ال ربيػة بالوجػه البكػر  م ػؿ  (٘٘)على كدود م ر الهرقية بالوجه القبل  م ؿ بن  هبلؿ وسليـال ربية المقيمة 
المنت ػر أف  ةالخليفػوزيػر   (ٙ٘)ز بػه وريػاح مانػط داوبػة  ػ  إ ػارة الهػ ى والفسػاد  ػ  الػديار الم ػرية، ولهػدا وجػد اليػازور 

ـ مف الزيريف، وب ػف بهػدا الم نػى إلػى الم ػز بػف بػاديس يقػوؿ يضرى ع فوريف بكجر واكد يتخلص مف  ساد القباوؿ وينتق
 اجتاكػػط القباوػػؿ  (ٚ٘(()أمػػا ب ػػد  قػػد أرسػػلط إلػػيمـ خيػػوالل  كػػوالل وكملنػػا عليهػػا رجػػاالل مهػػوالل ليقضػػ  اف أمػػرال مػػاف مف ػػوال))لػػػه: 

قػرى القيػرواف وانتهػط بهزيمػة  (ٛ٘)فال ربية ببلد برقة وطرابلس وأ ريقية وكد ط م رمة مبيػرة بػيف الطػر يف سػميط بيػـو ال يػو 
 هػ و   دلؾ يقوؿ الهاعر:ٜٗٗالم ز واستيبلء ال رى على القيرواف وتخريبها عاـ 

 ولمف ل مر   ما لديه رجاؿ  واف ابف باديس أل ضؿ مالؾ   
 (ٜ٘) بلف رالؼ إلى دا المكاؿ   بل وف رلفا" منهـ  ػػػلبتهـ

نت ػر بكمػـ طػرابلس تارمػا مػا كولهػا إلػى ز بػه، ودلػؾ ل ػدـ قدرتػه علػػى ألكػداف السػابقة الػدمر  قػد امتفػى الم نتيجػة
المواجهػة،  ػـ جػػاءط سػليـ  ػػد  ط ز بػه عػػف ضػواك  طػرابلس واسػػتقرط هػ  بهػػا، ورأ  المنت ػر أف مػػف م ػلكته مكالفػػة 

ولمػف نا ػر بػف وهػاجـ المسػيلة وأهػير  (ٓٙ)القباوؿ ومهارمتها    كرماتها ال سمرية،  قد هارمهـ     زو مملمة بنػ  كمػاد
كمػػاد اسػػتطاع أف يهزمػػه  فػػر إلػػى أهػػير وتك ػػف بهػػا، ويبػػدو نا ػػر بػػف كمػػاد مّاتػػى المنت ػػر بالم ػػالكة واقط ػػه الػػزاى 
وري ػػة وهػػ  كيلػػة اسػػتخدمها نا ػػر للقضػػاء علػػى المنت ػػر ألنػػه ب ػػد مػػدة يتفػػؽ مػػع أكػػد كلفاوػػه علػػى قتلػػه  قتػػؿ  يلػػة عػػاـ 

 .(ٔٙ)ـٜٙٓٔهػ/ٓٙٗ
 م(:0040-0312هـ/043-413مدة ). خمفاء بني خزرون لم2

خػزروف، ويبػدو إف االضػطراباط التػ  مػرط بهػا المنطقػة  فتلبس ال موض أكواؿ بنػ  خػزروف ب ػد مقتػؿ المنت ػر بػ
: ؿومنها مدينة طرابلس ل بط دورال واضكال    سير األمور لدرجة إف ابف خلدوف عند كدي ه عف مػف جػاء ب ػد المنت ػر يقػو 

، نسػػتنتا مػػف هػػدا إف طػػرابلس كممهػػا أم ػػر مػػف (ٕٙ(() مػػه بنػػ  خػػزروف لػػـ يكضػػرن  اسػػمه...وولػػ  طػػرابلس واكػػد مػػف قو ))
هخص ب د المنت ر ، ومف خبلؿ الروايػاط التػ  بػيف أيػدينا يممػف استيضػاح الكقيقػة التػ  مفادهػا إف خليفػة بػف خػزروف قػد 

ـ ٚٙٓٔهػػ/ٓٙٗف كممػه عػاـ ـ( بػدأط المػدة األولػى مػٜ٘ٓٔ-ٚٙٓٔهػػ/ٛٛٗ-ٓٙٗللمدة مف ) كمـ طرابلس أم ر مف مرة



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 73 

على اختبلؼ الرواياط،  ـ تسػتلـ ب ػد دلػؾ خليفػة بػف خػزروف كمػـ  (ٗٙ)ـٕٛٓٔهػ/٘ٚٗأو  (ٖٙ)ـٚٚٓٔهػ/ٓٚٗوانتهط ب اـ 
ـ، ويبػدو إف خليفػة قػػد أسػاء الت امػؿ مػع أهػػؿ طػرابلس وعػاملهـ بقسػػوة ولهػدا اسػتا وا منػػه ٚٙٓٔهػػػ/ٛٛٗطػرابلس كتػى عػاـ 

ف ناكيػػة، ممػػا إف مػػبلل مػػف زناتػػه و ػػنهاجة قػػد أنهمتهمػػا الكػػروى  يمػػا بينهمػػا بػػيف القباوػػؿ هػػدا مػػ( ٘ٙ)و ػػاروا يترب ػػوف بػػه
، مػف ناكيػة أخػر ، قػد ج ػؿ تدبػدى كمػـ أسػرة بنػ  خػزروف لطػرابلس ممػا  ػتل الطريػؽ أمػاـ (ٙٙ)األخر  القادمة مف المهرؽ

، ممػػا يػػدؿ علػػى أف (ٚٙ)لػػى طػػرابلسـ( لي ػػيف ولػػد  مقلػػدال واليػػا عٚٓٔٔ-ٕٙٓٔهػػػ/ٔٓ٘-ٗ٘ٗتمػػيـ بػػف الم ػػز ال ػػنهاج  )
المدينة عادط ل نهاجة، ويظهر دلؾ بسػى التنػازع بػيف القبيلتػيف مػف جهػة، وسػيرة خليفػة بػف خػزروف  يػر الجيػدة مػف جهػة 

ـ مػرة  انيػػة دوف أف تكػدد تاريخيػػال ٜ٘ٓٔهػػ/ٛٛٗأخػر ، وتػدمر الم ػػادر إف خليفػة ابػف خػػزروف قػد كمػػـ طػرابلس إلػى عػػاـ 
ف تميـ، وال مدة عودة خليفة بف خزروف للكمـ، ومع هدا ظؿ خليفة بسػيرته نفسػها ألف أهػؿ المدينػة اخػدوا م ينال لكمـ مقلد ب

 يتطل وف نكو ت ير .
تباعػػه   مانػػط ظػػروؼ طػػرابلس مواتيػػة السػػتقباؿ م ػػامر ترمػػ  يػػدعى هػػا  ملػػؾ جػػاء مػػف جهػػة الهػػرؽ واسػػتقر هػػو واة

 ػه أرضػا ومنكػه أمػواالل، ولمنػه ب ػد مػدة ارتمػى أمػورا أ ضػبط ،  بمرمػه واقط(ٛٙ)بم ر  ػ  عهػد األ ضػؿ بػف بػدر الجمػال 
تباعػػه مػػف م ػػر،  خػػرس هػػا  ملػػؾ وأتباعػػه واتجػػه إلػػى أ ريقيػػة ، ولمػػا و ػػلوا طػػرابلس، مػػاف (ٜٙ)األ ضػػؿ وأوجبػػط خروجػػه واة

ؾ إف يت ػؿ هػا  ملػ))الوقط مناسبال لت ير كاممها بسبى ما قاـ به مف إعماؿ أساء خبللها ألهػؿ المنطقػة، وعنػد دلػؾ تممػف 
ملػؾ عنػاء  ػ  الت لػى علػى   بب ض األهال  واتفؽ م هػـ علػى مهاجمػة المدينػة ووعػدو  بفػتل أبوابهػا، وتػـ دلػؾ ولػـ يجػد هػا

، ولمػػف كممػػه لػػـ يسػػتمر طػػويبلل بسػػبى تكػػرؾ تمػػيـ بػػف الم ػػز ال ػػنهاج  عنػػد (ٓٚ(()و ػػر خليفػػة بػػف خػػزروف االمدينػػة  ػػدخله
يهال إلى طرابلس وأجبر أهلها علػى  ػتل األبػواى ودخلهػا وأسػر ملػؾ هػا  وأ ػكابه سماعه تلؾ اإلخبار، وأرسؿ على الفور ج

 وأخدو  إلى المهدية. 
تولى كمـ طرابلس ب د ها  ملؾ مكمد بف خزروف الد  لـ تس فنا الم ادر عف أعماله سو  أنػه قػّرى بنػ  مطػروح 

وخػػػبلؿ دلػػػؾ أخػػػد نفػػػود بنػػػ  زيػػػر  ـ، ٘ٗٔٔهػػػػ/ٓٗ٘وهػػػ  أسػػػرة مػػػف أهػػػال  طػػػرابلس، وظػػػؿ مكمػػػد  ػػػ  الكمػػػـ إلػػػى عػػػاـ 
باالضمكبلؿ، بينما ماف نجـ بن  مطروح بال  ود، ويبدو أف لها الملمػة األولػى  ػ  الػببلد، إد تممنػط  ػ  النهايػة مػف طػرد 

، وتهػتط قسػـ مػف أسػرة بنػ  خػزروف  ػ  طػرابلس ال ػرى  ػ  (ٔٚ)بن  خزروف مف كمـ  طػرابلس وتسػلمط هػ  مقاليػد الكمػـ
، وخبل ػة القػوؿ لقػد ل بػط أسػرة رؿ (ٕٚ)بػد ال ػمد بػف مكمػد بػف خػزروف إلػى جبػاؿ أوراس بػالجزاوركيف لجب أكػدهـ وهػو ع

هػ(، إد كاوؿ م سسها مف نهػا أسػلوى ٓٗ٘-ٜٖٓخزروف دورا    تاريخ طرابلس مف خبلؿ كممها للمدينة وتواب ها للمدة )
 ػػؿ الدولػػة الفاطميػػة  ػػ  أ ػػارة القباوػػؿ وضػػرى االنفػػراد واالسػػتقبلؿ بػػالكمـ وأ ػػر دلػػؾ  ػػ  كػػدوف  ػػراعاط م يػػرة،  مػػاف رد  

ب ضػػها بػػالب ض ا خػػر، ولهػػدا وجهػػوا القباوػػؿ المقيمػػة علػػى كػػدود م ػػر لينتقمػػوا مػػف خ ػػومهـ، وعلػػى ال مػػـو ت رضػػط 
 طرابلس    السنواط األخيرة مف كمـ رؿ خزروف، إلى نوع مف االضمكبلؿ، هيبط الطريؽ لبن  مطروح الستبلـ الكمـ.

 
 ني: الحركة الفكرية في عهد بني خزرون:المبحث الثا

 أوال: المؤسسات التعميمة في طرابمس:
 المساجد: .ٔ

ُيّ ػػُد المسػػجد مػػف المرامػػز المهمػػة  ػػ  مػػؿ مدينػػة مػػف مػػدف ال ػػالـ اإلسػػبلم ، ألنػػه ملتقػػى المسػػلميف وموضػػع ال ػػبلة 
مػف مرامػز الكرمػة الفمريػة وم ابػة لتلقػ   والنواة الت  يرتمز عليها المجتمػع اإلسػبلم  لترسػيخ ت اليمػه وهػو مػدلؾ مرمػز مهػـ

ال لـو والم ارؼ اإلسبلمية، كتى ُعدَّ أ ضؿ مماف للتدريس،  المسجد يسمل للجميع الدخوؿ إليه بخػبلؼ المنػزؿ الػد  يمػوف 
 ، وماف الطلبة يكضروف كلقاط ال لـ ودروس األساتدة الت  تلقى    هد  المساجد.(ٖٚ)مقت را على مف أبيل له الدخوؿ



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 74 

نػػط المسػػاجد منتهػػرة  ػػػ  المنطقػػة، ولػػـ تخػػؿ  مدينػػػة أو قريػػة مػػف مسػػجد أو أم ػػػر، ودمػػر التجػػان  مسػػاجد مدينػػػة ما
وبخارس البلػد مسػاجد م يػرة ))، واستممؿ قوله: (ٗٚ(()عدة رومساجد البلد ال تك ى م ر ،وه  تماد تناهز الدو ))طرابلس بقوله: 
وعلػى هػدا ))لبكر مف طرابلس إلى جنزور وما  يه مف مساجد بقوله: ، ولـ يمتؼ بدلؾ بؿ دمر ساكؿ ا(٘ٚ(()مههورة بالفضؿ

 ، وسوؼ ندمر ب ض مساجد طرابلس وه :(ٙٚ(()الساكؿ مساجد م يرة
 .(ٛٚ)هوارة (ٚٚ)المسجد الجامع: وهو الجامع الد  بنا  عمرو بف ال اص    طرابلس أماـ باى .ٔ
، ومػػاف  ػػ  أواوػػؿ (ٓٛ)أممػػؿ بنػػاء  وسػػمف  يػػه، الػػد  (ٜٚ)الهػػ اى مسػػجد الهػػ اى المنسػػوى إلػػى مكمػػد بػػف عبػػد اف .ٕ

 .(ٔٛ)القرف ال الف الهجر 

 .(ٕٛ)ـٕٜٔهػ/ٖٓٓجامع طرابلس األعظـ وهو جامع متسع بن     الجهة ال ربية سنة  .ٖ

ـ متوجهػا ٕٜٚهػػ/ٕٖٙجامع الناقة بنا  الم ز لديف اف الفاطم ، إد يكمى عند مرور الخليفة الم ز بطرابلس سنة  .ٗ
(ٖٛ)المدينة ناقة مكملة بالدهى،  بنوا بهد  األمواؿ هدا الجامع  سم  جامع الناقةإلى م ر، أهد  أهؿ 

 

مسجد أبو مسلـ م مف بف  ػرس الهػوار ، ويبػدو أف أبػا مسػلـ مػاف إمامػال وم لمػال لهػدا الجػامع، ونسػى إليػه، إد مػاف  .٘
 .(ٗٛ)ـٓ٘ٓٔهػ/ٕٗٗيدرس القررف المريـ ويّف ؿ ا ياط، إلى و اته بالمدينة عاـ 

د ال هرة وماف    ركبة مدينة طػرابلس، وسػم  بػدلؾ ألف عهػرة مػف أعيانهػا مػانوا يكتمػوف  يػه للتهػاور  يمػا مسج .ٙ
 . (٘ٛ)بينهـ مف ه وف

 .(ٙٛ)المسجد الجامع الد  بنا  عمرو بف ال اص بجنزور .ٚ

 .(ٚٛ)مسجد خطاى بخارس مدينة طرابلس مف جهتها الهرقية على البكر .ٛ

 .  (ٜٓ)، ويقع خارس طرابلس(ٜٛ)ر مما سم  ببسماء أخ (ٛٛ)مسجد الجدة  .ٜ

 المدارس:  .2
ات ػػػلط المػػػدارس بالمسػػػاجد، والهػػػدؼ منهػػػا ت لػػػيـ ال ػػػبية مبػػػادب القػػػراءة والمتابػػػة وال ربيػػػة وتكفػػػيظ القػػػررف المػػػريـ 

، ويبػػدو أف المػػدارس  ػػ  طػػرابلس (ٜٔ)والكػػديف الهػػريؼ ،  ضػػبلل عػػف تػػدريس علػػـو القػػررف وأ ػػوله والفقػػه و يرهػػا مػػف ال لػػـو
، ور ػـ م ػرة (ٕٜ(()بػداخؿ البلػد مػدارس م يػرة...)): هة لم رة المساجد    المدينة، ودمر التجان     هدا الم نى بقولػمانط م ير 

وهػد  المدرسػة ))مانط ه  األبرز مف بيف المدارس، لدرجة إف التجػان  و ػفها بقولػه:  ( ٖٜ)المدارس  اف المدرسة المنت رية
، ويبػػدو أف منهجهػػا الت ليمػػػ  يقػػـو علػػى ت لػػػيـ ال ػػبياف القػػراءة والمتابػػػة  (ٜٗ(()مػػف أكسػػف المػػػدارس وضػػ ا وأظر هػػا  ػػػن ال 

 ومبادب ال ربية، ومدلؾ تكفيظهـ القررف المريـ والكديف النبو  الهريؼ، وت ليمهـ مبادب الهري ة اإلسبلمية.
الب يػدة،  ػ  كػيف ومانط هناؾ مدارس خا ة لت ليـ البناط، تكتو  على قسـ داخل  للفتياط اللوات  يسػمّف المنػاطؽ 

يوجػد قسػـ خػاص لت لػيـ الفتيػاط اللػوات  يسػمنف منػاطؽ قريبػة إد يػرج ف إلػى مسػامنهف ب ػد تلقػ  ال لػـ  ػ  هػد  المدرسػػة أو 
تلؾ، ويبدو إف القسـ األوؿ مف هد  المدرسة هو ما نسميه اليـو بالمدرسة الداخلية إلى تدرس وتسػمف  يهػا الطالبػة، ووجػدط 

، ويبػػػدو إف هػػػد  (ٜٚ)تقطػػػع المسػػػا اط لتكضػػػر مكاضػػػراط األسػػػاتدة (ٜٙ)، ومانػػػط المػػػرأة(ٜ٘)جنسػػػيفمػػػدارس مختلطػػػة لمػػػبل ال
 المدارس مانط    المناطؽ القليلة السماف أو الب يدة عف المدينة والت  يت در أف توجد مدرسة لمؿ جنس. 

 المكتبات وخزائن الكتب: .0

طال ػة واالستنسػػاو، وتيسػيرها للػرا بيف  ػ  ال لػػـ، أنهػبط الممتبػاط ب ػورة مسػتقلة وال ػػرض منهػا تسػهيؿ مهمػة الم  
والسيما  ير القادريف على اقتناء المتى بسبى  بلوها وندرتها، لدلؾ سارع األ نياء وال لماء واألمراء الػى تبسػيس دور عامػة 

متػى  المق ػود والترجمػة والتػبليؼ وهػ  أمبػر مػف خػزاوف المتػى، أمػا خػزاوف ال سللمتى )الممتباط(،  مانػط هػد  م اهػد للػدر 
بها خزاوف المتى الهخ ية وه  بدورها ال تقؿ أهمية عف دور ال لـ إد مانط مف مرامػز الم ر ػة المهمػة التػ  هػهدط ال ػالـ 

منػاطؽ علػى عػدد مػف الخػزاوف المملػوءة بالمتػى النفيسػػة،  ف، واكتػوط طػرابلس ومػا تب هػا مػ(ٜٛ)اإلسػبلم   ػ  عمػـو إرجاوػه 
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،  ضػبلل عػف (ٓٓٔ)الت  اكتوط مواط المتى القيمة، وأهـ تلؾ الخزاوف )خزانػة نفوسػة( (ٜٜ)نفوسةواستفاد أهلها مف خزاوف جبؿ 
خزاوف متى ب ض المدارس مانط تضـ مجلداط م يرة ويتولى أمرها مهػر يف، الػى جانػى خػزاوف متػى الهػيوو وال لمػاء  يهػا، 

كرمػة الت لػػيـ وال قا ػػة بطػػرابلس ال ػػرى  ػػ   وت ػد كوانيػػط الػػوراقيف مػػف األمػػامف األخػػر   ػ  نفػػس الم نػػى والتػػ  أسػػهمط  ػػ 
المدة الت  نكف ب ددها، ولـ تمف مجرد أمامف لنسخ وبيع المتى كسى، بؿ ماف الم ير مف أ كابها د  علـ و قا ػة، وأ ػر 

نػط دلؾ    م ػر تهـ بػبنواع المتػى وأسػ ارها،  مػانوا ينسػخوف المتػى ويجلػدونها وي رضػونها للبيػع، وال ننسػى أف كػوانيتهـ ما
مجم ا لل لماء واألدباء وطلبة ال لـ ومكب  المتى إد يموف هناؾ نقاش ومكاورة ومدامرة، وه  هػبنها هػبف المػدف اإلسػبلمية 

 .  (ٔٓٔ)األخر ، وليس هدا  كسى بؿ استفاد أهؿ طرابلس مف خزاوف المناطؽ المجاورة
 حمقات األساتذة الزائرين:  .4

رابلس و يرها مف المناطؽ التاب ة لها، إد يتـ تبادؿ األ مػار والم لومػاط ماف هناؾ كلقاط دراسية لؤلساتدة الزاوريف ط
 يما بينهـ ويتـ دلؾ، أمػا عنػد دهػابهـ اوعػودتهـ إلػى الم ػرى ب ػد أداء  ريضػة الكػا  ػ  ممػة الممرمػة، أو عنػد مػرورهـ  ػ  

  مر بطرابلس    القػرف الرابػع طرابلس إل راض أخر ، إد يتـ عقد كلقاط علمية ونقاهية، ومف ه الء مكمد بف عيسى الد
الػد   (ٗٓٔ)، ومدلؾ الفقيه أبػو الكسػف مكمػد بػف إبػراهيـ األندلسػ (ٖٓٔ)وأخد عنه طبلى ال لـ اله ء    الم ير  (ٕٓٔ)الهجر 

 ػ  مجػاؿ الفقػه وعلػـو  سزار طرابلس إ ناء قدومه لتبديط  ريضة الكا، وعقد كلقاط علمية أ اد منها طبلى ال لـ    طرابل
 القررف.

بدو إف م رة مرور األساتدة بطرابلس ومدف المنطقة األخر  قد عّوض أهلها مػف عنػاء السػفر  ػ  طلػى ال لػـ كتػى وي
إف طرابلس مانط ت تمد     قا تها على مػف يفػد عليهػا مػف الكجػاس وطػبلى ال لػـ مهػرقييف أو م ػربيف وعلػى ))قاؿ أكدهـ: 

، ومػع تكفظنػا علػى هػدا المػبلـ لمػا  يػه مػف (٘ٓٔ(()ال لػـ والفضػؿ مف ي طكبهـ أمراء أ ريقية    طريقهـ إلى الكا مف أهػؿ
مبال ه كػوؿ دور هػ الء المػاريف بالمدينػة   ننػا نجػد مػف نبػد بيػنهـ دوف أف ن ػرؼ لػه ركلػة م ػؿ عبػد ال زيػز بػف عبػد ال ظػيـ 

 وأب  إسكاؽ إسماعيؿ و يرهـ.
 

 ثانيا: ازدهار العموم في طرابمس:  
كقبػة التػ  نكػف ب ػددها يػدور كػوؿ الدراسػاط ال ربيػة اإلسػبلمية، ومػاف مػف النػادر أف نجػد ماف النتاس ال قا      ال

مػف مػؿ  قػػرة أهػـ االنجػازاط التػ  تمػط خػبلؿ المػػدة  ؿاهتمامػال ببيػة دراسػة أخػر  تخػرس عػف هػػدا المجػاؿ، وعليػه سػوؼ نتنػاو 
التسلسػػؿ التػػاريخ  مػػا أممػػف كتػػى  موضػػوع الدراسػػة وأبػػرز اإلعػػبلـ  ػػ  مػػؿ تخ ػػص وسػػنكاوؿ  ػػ  الوقػػط نفسػػه أف نلتػػـز

 تتضل ال ورة.
 أوال: العموم الدينية:

ل بط طرابلس والمناطؽ التاب ة لها دورال مهمال    مجاؿ ال لـو اإلسبلمية، مػف  خػبلؿ المهػارمة  ػ  اإل تػاء أو إبػداء 
ا لػػػـ تقػػػؿ مجهوداتهػػػا عػػػف الػػػرأ   ػػػ  مسػػػاوؿ م ينػػػة أو بتقلػػػد المنا ػػػى المهمػػػة  ػػػ  المنػػػاطؽ المجػػػاورة نظػػػرا لمفػػػاءتهـ، ممػػػ

 مجهوداط أ  بلد مف الببلد ال ربية األخر . 
جػاء ب ػد  ـبدأ االهتماـ بال لـو اإلسبلمية مػع دخػوؿ اإلسػبلـ، وانتهػار  التػاريخ   ػ  المنطقػة وأوؿ مظػاهر االهتمػا

يػوش التكريػر  ػ  الم ػرى تكرير األراض  ال ربية ودلؾ مف أجؿ نهر اإلسبلـ وتفقيه الناس بالػديف اإلسػبلم ، السػيما أف ج
ماف تزخر بمبار ال كابة الديف خرجوا مجاهديف    سبيؿ اف، ناهريف دينه وهاركيف للنػاس ت اليمػه، وتجسػد هػدا  ػ  عهػد 

ـ( الد  ب ف ب هر  مف مبار التاب ييف ي لموف الناس ديػنهـ ويهػركوف ٜٔٚ-ٚٔٚهػ/ٔٓٔ-ٜٜالخليفة عمر بف عبد ال زيز)
 .(ٙٓٔ)ت اليمه
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ع طػػرابلس المتوسػػط بػػيف الهػػرؽ وال ػػرى وم ػػرة مػػرور ال لمػػاء بهػػا مهػػرقييف وم ػػربييف األ ػػر الواضػػل  ػػ  مػػاف لموقػػ
الػػد   (ٚٓٔ)الطرابلسػػييف بال لمػػاء المػػاريف ومػف أهػػهر هػػ الء ال لمػػاء اإلمػػاـ سػػكنوف بػف سػػ يد بػػف كبيػػى التنػػوخ  ء ر ػة لقػػا

ومػارس التػدريس  يهػا ومػاف هػديد اإلعجػاى بطلبتػه كيػف سػمف طػرابلس مػدة،  بػالم رى، ُنهر مدهى اإلمػاـ مالػؾ علػى يػد 
مػػاف بب ريقيػػة رجػػاؿ عػػدوؿ ب ضػػهـ بػػالقيرواف وتػػونس ))ألنهػػـ علػػى درجػػة مػػف المفػػاءة لدرجػػة أنػػه قػػاؿ علػػى سػػماف المنطقػػة: 

وسػبؿ سػكنوف لمػا رجػع ( ٓٔٔ(()لسػاوو  (ٜٓٔ)لو قرنوا إلى مالػؾ بػف دينػار))وما رأ  منهـ   ودمر مف  ضلهـ( ٛٓٔ(()وطرابلس...
 .(ٕٔٔ(()أ ضؿ منهـ (ٔٔٔ)رأيط بطرابلس رجاالل ما الفضيؿ بف عياض))مف أ ريقية عف ال الكيف  قاؿ: 

وماف النتهار المداهى الفقهية والمبلمية أ ُر واضُل على الكرمة الدينية  ػػ  عمػـو ليبيػا،  قػد اهػتهر مػدهى الخػوارس 
قو  نفودهـ مع قياـ الدولة الفاطمية، ومانػط كريػة البكػف واألباضية والم تزلة إلى جانى مدهى أهؿ السنػة  ـ الهي ة الد  

والنقاش ممفولة    أكياف م يرة أل كاى هػد  المػداهى مػُؿ يػدا ع عػف مدهبػه، ومػاف الكمػاـ يهػج وف م ػؿ هػد  المناقهػاط 
 ويكضرونها ببنفسهـ بؿ يهارموف  يها، وربما يت  بوف لفريؽ دوف أخر.

 س    كقبة البكف وه :الدينية بطرابل ـوسنست رض ال لو    
 . القراءات:0

مدهى يدهى إليه إماـ مف أومة القراء مخلفا به  ير     نطؽ القررف المػريـ مػع اتفػاؽ الروايػاط والطػرؽ ))القراءة ه  
اخػتبلؼ ألفػػاظ ))، أمػػا السػيوط   قػػد عر ػه ببنػػه (ٖٔٔ(()عنػه سػواء أمانػػط هػد  المخالفػػة   نطػؽ الكػػروؼ أـ  ػ  نطػػؽ هيواتهػا

علػـ يبكػف بػه عػف  ػور مػبلـ ))، وعر ػه كػاج  خليفػة ببنػه (ٗٔٔ(()االكروؼ وميفياتهػا مػف تخفيػؼ وتهػديد و يرهػ الوك    
علػػـ يبكػف بػػه عػف ميفيػػة النطػػؽ ببلفػاظ القػػررف وموضػػوعه ))، وعر ػػه التهػانو  ببنػػه (٘ٔٔ(()اف ت ػالى مػػف االختبل ػاط المتػػواترة

اط القػررف مػف كيػف أكوالهػا مالمػد والق ػر والنقػؿ، وهػدا مسػتمد ، وموضػوعه البكػف  ػ  ملمػ(ٙٔٔ(()القررف مف كيػف انػه يقػرا
مػف السػػنة واإلجمػػاع والهػدؼ منػػه  ػػيانة القػػررف مػف التكريػػؼ والت يػػر  ال لمػاء يسػػتنبطوف مػػـ كر ػػال يقػرا بػػه القػػارب م نػػى ال 

أبػػو الكسػػف علػػ  ، وبػػرز  ػػ  طػػرابلس عػػدد مػػف القػػراء مػػنهـ (ٚٔٔ)يوجػػد  ػػ  قػػراءة رخػػر  ػػالقراءة كجػػة  ػػ  اسػػتنباط اإلكمػػاـ
، ومػػدلؾ أبػػو عبػػد اف (ٜٔٔ)الػػد  ارتكػػؿ إلػػى ممػػة وانضػػـ إلػػى كلقػػاط الفمػػر واألدى ودرس علػػى يػػد هػػيوخها (ٛٔٔ)الطرابلسػػ 

، ومػػدلؾ (ٕٔٔ)الػػد  ركػػؿ إلػػى مػػؿ مػػف المهػرؽ وال ػػرى وقػػرا علػػى أهػػؿ ال لػػـ والقػػررف والفػػراوض( ٕٓٔ)مكمػد بػػف كسػػف الزويلػػ 
، هػدا  ضػبلل عػف (ٕٕٔ)ف بف مكمػد بػف خالػد الػد  ارتكػؿ مػف المهػرؽ إلػى طػرابلسالكاؿ بالنسبة ألب  ج فر اكمد بف عبد ا

دراسة طلبة أهؿ طرابلس على يد ال لماء والهيوو الزاوػريف لهػا مػف المهػرؽ والم ػرى، ولهػدا ت ػددط مػواد القػراءاط لػديهـ مػا 
 بيف علماء المهرؽ والم رى.

 . الحديث:2
، أمػا اال ػطبلح (ٕٗٔ)، سػواء مػاف هػدا المػبلـ قليػؿ أو م يػر(ٖٕٔ)لمػتملـالكديف ل ة بم نى الجديد الد  ي در عػف ا

يهػمؿ أقػواؿ النبػ  ))وعر ه السيوط  ببنه ال لػـ الػد  (ٕ٘ٔ(()مف قوؿ أو   ؿ أو تقرير أو  فة ما ورد عف النب  )) هو مؿ 
 وأ  اله وروايتها وضبطها وتكرير الفظاها())ٕٔٙ). 

للهري ة اإلسبلمية ب د القررف المريـ  ػاف سػبكانه وت ػالى يػبمر المسػلميف  ي د الكديف النبو  الهريؼ الم در ال ان 
، لػػدا أولػػى (ٕٚٔ(()ومػػا أتػػامـ الرسػػوؿ  خػػدو  ومػػا نهػػامـ عنػػه  ػػانتهوا واتقػػوا اف إف اف هػػديد ال قػػاى)): ببخػػد كػػديف الرسػػوؿ

يف وتػاب   التػاب يف خلفػال عػف سػػلؼ أل  مػف أهػرؼ ال لػـو وأجلهػا لػد  ال ػكابة والتػاب ))الكػديف النبػو  عنايػة خا ػة  هػو 
، وي ػود تػدويف الكػديف إلػى عهػد الخليفػة (ٕٛٔ(()هرؼ بينهـ اكػد ب ػد كفػظ متػاى اف سػبكانه وت ػالى إال بقػدر مػا يكفػظ منػه

 ـ(،  مػػاف ال ػػكابة وتػػاب وهـ يكفظػػوف الكػػديف   قلػػوبهـ، ألف الرسػػوؿ ٜٔٚ-ٚٔٚهػػػ/ٔٓٔ-ٜٜعمػػر بػػف عبػػد ال زيػػز )
، خهػية اختبلطػه (ٜٕٔ(()ال تمتبػوا عنػ  ومػف متػى عنػ   يػر القػررف  ليمكػه  كػد وا عنػ   ػبل كػرس))لكػديف نهى عف تدويف ا
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بالقررف المريـ، ولمف ب د انتهار اإلسبلـ    مناطؽ مختلفة مف ال الـ وتفرؽ ال ػكابة  ػ  تلػؾ األم ػار وو ػاة الم يػر مػنهـ 
 رز علماء الكديف    مدة الدراسة:، ومف أب(ٖٓٔ)وقؿ الضبط، لدا دعط الكاجة إلى تدويف الكديف

 م(:433هـ/023المعروف بابن زكرون الطرابمسي )ت (ٖٔٔ)أبو الحسن عمي بن احمد بن زكريا بن الخطيب -0
مػاف  قيهػػال مكػد ال ناسػػمال زاهػدال، انتفػػع بػه أهػػؿ طػػرابلس  ػ  الفقػػه والكػديف، و ػػكى جماعػة مػػف النسػاؾ، لػػه متػػى 

بمدينػة ( ٕٖٔ)أقاـ خمسيف سنه لـ يكلؼ باف ال  دقال وال مدبال وماف يسمف بمسجد المجػازم يرة    الفقه والهروط والفراوض، 
 .(ٖٖٔ)طرابلس
 م(:0300هـ/432أبو جعفر احمد بن نصر الداودي )ت -2

)بالنػام ( ومػدلؾ لػه )الػواع (  ػ   ىماف مف أومة المالمية بالم رى، وأمل  بطرابلس متابه    هرح الموطب المسػم
ة(    هػرح البخػار  واأليضػالح  ػ  الػرد علػى القدريػة، و يرهػا ومػف متبػه التػ  و ػلط إلينػا متػاى )األمػواؿ( الفقه و)الن يك

 .(ٖ٘ٔ)، ومدلؾ متاى )األسولة واألجوبة(    الفقه(ٖٗٔ)مف أكماـ أمواؿ ال ناوـ واألراض  الت  يت لى عليها المسلموف
 -ي النحوي:محمد بن مؤمن الكندي البرق (001)أبو بكر محمد بن مؤمن بن -0

 ، عف عمر يقارى ال مانيػف.(ٖٚٔ)ـٕٜٙهػ/ٖٔ٘رجبلل  الكال متى    الكديف والنكو، تو      ربيع األوؿ سنة
 

 . الفقه:0
م ر ػػة إكمػػاـ اف ت ػالى  ػػ  أ  ػػاؿ المملفػػيف بػالوجوى والكػػدر والنػػدى والمراهػػة واإلباكػة وهػػ  متلقػػاة مػػف ))علػـ الفقػػه 

علػػـ باكػػف عػػف اإلكمػػاـ الهػػرعية ال مليػػة مػػف كيػػف ))، وعر ػػه كػػاج  خليفػػة ببنػػه (ٖٛٔ()(المتػػاى والسػػّنة ومػػا ن ػػبه الهػػارع
، وأمػػا أ ػػوؿ الفقػػه  هػػو النظػػر  ػػ  األدلػػة الهػػرعية إد ت خػػد منهػػا األكمػػاـ والتػػبليؼ (ٜٖٔ(()اسػػتنباطها مػػف األدلػػة التف ػػيلية

 ، ومف أبرز الفقهاء    هد  المدة:(ٔٗٔ)دراية، ويسمى علـ الفقه وأ وله ب لـ ال(ٓٗٔ)وأ وؿ األدلة الهرعية ه  القررف والسّنة

  م(:422هـ/ 012) ت  (042)أبو عثمان سعيد خمفون الحشاتي -ٔ
مػػاف رجػػبلل عابػػدال ورعػػال زاهػػدال مػػف أمػػابر ال ػػو ية، اجتمػػع بم يػػر مػػف األوليػػاء وأخػػد مػػنهـ ومػػاف يسػػمف  ػػ  المسػػجد 

 .(ٗٗٔ)الناس )بالمستجاى(   طرابلس، وله م ير مف المراماط ولهدا لقبه  (040)المنسوى إليه
 سمدونه: -ٕ

، وهػػػ  م ا ػػػرة ألبػػػ  ع مػػػاف السػػػابؽ الػػػدمر، واهػػػتهرط (٘ٗٔ)امػػػرأة مبيػػػرة و ػػػالكة مانػػػط تسػػػمف مسػػػجد الهػػػ اى
)م يػرا رأيػػط  ػ  طػرابلس رجػبلل وامػرأة أمػػا الرجػؿ  ػببو ع مػاف سػػ يد ))لدرجػة انػه اكػد الفضػػبللء عنػدما زار طػرابلس قػاؿ:  (ًٙٗٔل

  .(ٚٗٔ(()دونه ما الفضيؿ بف عياض بب ضؿ مهماالكهان  وأما المرأة  سم

 م (:430هـ/020أبو نزار خطاب البرقي )ت  -0
ماف يسمف الجامع الد  بخارس المدينة مف الجهة الهرقية علػى البكػر، ومانػط لػه عػدة مرامػاط، و ُلبػط عليػة النزعػة 

 .(ٛٗٔ)ال و ية
 م(:431هـ/021)تأبو جعفر احمد بن أبي عبد اهلل محمد بن خالد بن عبد الرحمن -ٗ

وهو مف الفقهاء الم رو يف ولد    المو ة  ػـ سػا ر مػع جػد  إلػى برقػة، وبهػا نهػب إلػى إف تػو  ، ولػه متػى عػدة إلفهػا 
وأزواجػػه وتفسػػير األكاديػػف واألكمػػاـ و ػػواى القػػررف وطبقػػاط الرجػػاؿ   ػػ  مجػػاالط منهػػا: اخػػتبلؼ الكػػديف، بنػػاط النبػػ  

 .(ٜٗٔ)ف ه ر ومجموعة مف الرساوؿ الل وية واألدبيةومماـر األخبلؽ، هدا إلى جانى ديوا
 م(:440هـ/ 030أبو عبد اهلل محمد بن حسن الزويمي السرتي)ت  -0
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وهو مػف رجػاؿ ال لػـ والقػررف والفػراوض ركػؿ إلػى المهػرؽ والم ػرى للدراسػة وتلقػ  ال لػـ، ومانػط لػه كلقػة  ػ  مػ خرة 
 .(ٓ٘ٔ)سنة ٘ٛجامع طرابلس يفت  بها    الناس وتو   وله مف ال مر 

 م(:440هـ/030أبو جعفر احمد بن خمف االجدابي )ت  -1
 .(ٔ٘ٔ)تميز بمونه دا  قٍه بارع وأسلوى م ير    النقاش والجداؿ، وماف مريـ النفس دمف الخلؽ مكبوبال مف الناس ما ة

 م(:0343هـ/402)(002)أبو الحسن عمي بن محمد بن المنمر الطرابمسي  -2

ـ، وتتلمػػد ٜٜ٘هػػ/ٖٛٗ، ولػػد بطػرابلس سػنة (ٖ٘ٔ(()لفقيػػه المهػهور بفضػله وعلمػه ورياسػتهالهػيخ ا))قػاؿ عنػه التجػان : 
ـ إلػى ممػة لكضػور كلقػاط أهػؿ الفمػر واألدى، والتقػى بالهػاعر ٜٜٛهػ/ ٜٖٛعلى يد عدد مف هيوو طرابلس  ـ ركؿ سنه 
، وهػو (ٗ٘ٔ(()ؽ  قػد اسػتممؿ الظػرؼمف قرأ البف عمرو وكفظ ق يدة ابف رزيػ))اكمد بف رزيؽ الب داد ، و يه يقوؿ التجان : 

ـ، وأمر بقطع )كػ  علػى خيػر ال مػؿ( ٙٔٓٔهػ/ٚٓٗة المهارقة سنه بطرابلس ب د الوق ة الههيرة بوق أوؿ مف اظهر الّسنة 
مػػف األداف، ومػػدلؾ هػػو أوؿ مػػف أقػػاـ بطػػرابلس  ػػبلة القيػػاـ وأوؿ مػػف  ػػلى الضػػكى جهػػرال ولػػـ يمػػف اكػػد مػػف الفػػاطمييف 

 .(٘٘ٔ)ي ليها أال متخفيال 
ت رض أبو الكسف    أخر أيامه إلى ب ض الض وط الهترامه  ػ  خبل ػاط سياسػية بػيف بنػ  خػزروف ومػاف م ػير  

ـ ٖٛٓٔهػػػ/ٖٓٗالنفػػ  مػػف البلػػد واسػػتباكة أمبلمػػه وهػػمؿ األد  عػػدد مػػف أقاربػػه، األمػػر الػػد  د  ػػه إلػػى تػػرؾ طػػرابلس سػػنه 
، تػػرؾ (ٙ٘ٔ)ـٓٗٓٔهػػػ/ٕٖٗيػػة وظػػؿ بهػػا إلػػى و اتػػػػػه سػػنة وتوجػػػػه للسػػمف  ػػ  قريػػة مػػف قػػر  مسػػبلته تػػدعى  نيمػػة أو  انم

 .(ٛ٘ٔ)والد  يّ د عمدة     نه ومرج ال    بابه( ٚ٘ٔ)مجموعة مف المتى منها متاى )الما      الفراوض(

 أبو خزر النفوسي: -3 

لػه  ػ   عالـ  اضؿ، استطاع إف يمسى كى الخليفة الفاطم  أب  تميـ م د واكترامه وتقػدير  الػد  مػاف مػف المقػربيف
خرس أبػػو خزر مع أب  تميـ كػيف  ػادر القيػرواف لفػتل م ػر سػنه ))مجلسه وماف يفخر به، و   هدا الم نى دمر الهماخ : 

هػ وسمع أهؿ م ر ببف أبا تميـ أتاهـ ب الـ الم رى  اجتمع  قها هػا علػى امتكانػه وهػابو  ... ولمػا ولػىح أبػو تمػيـ أبيػه ٕٖٙ
لػػ  يطلػػى المنػػػاظرة  ػػب كـ  قهػػاء م ػػػػر  هػػؽ علػػيهـ دلػػؾ وهػػػموا أمػػر  إلػػى السػػػلطاف،  ػػرط  ػػ  كػػؽ الهػػػيخ ...  قػػدـ م تز 

 استهار أ كابه    أمر الم تزل   قاؿ له دوو السف، عليؾ بػبب  خػزر عػالـ الم ػرى الػد  قػدـ بػه أبػوؾ يمفيػه  برسػؿ إلػى 
 .(ٜ٘ٔ(()...  خرس وناظر    لبه أبػ  خزر م  يخرس لمناظرة الم تزل 

 :م(0303هـ/403القرافي )تد مالك بن سعي -4
تػػػولى من ػػػى القضػػػاء  ػػػ  طػػػرابلس،  ػػػـ عينػػػه الخليفػػػة الفػػػاطم  الكػػػامـ بػػػبمر اف علػػػى قضػػػاء م ػػػر ودلػػػؾ سػػػنة 

لقػد تػاى ))ـ، وب د خدمة جليلة ومرضية طلى منػه الخليفػة سػى ال ػكابة علػى أبػواى المسػاجد  ػببى ومتػى: ٚٓٓٔهػ/ٜٖٛ
ر الػػد  أد  إلػػى  ضػػى الخليفػػة الفػػاطم  عليػػه، وا ػػدر أوامػػر  بضػػرى عنقػػه سػػنة ، األمػػ((اف علػػى النبػػ  والمهػػاجريف ...

 .(ٓٙٔ)ـ، وماف ركمه اف مكمودال    واليته، عفيفال    أمواؿ الناس ال يخاؼ    اف لومة الوـٛ٘ٓٔهػ/ٓ٘ٗ
 

 ثانيا: المغة العربية وآدابها:
 . المغة والنحو:0

، وتسػمى ب لػـو اللسػاف (ٔٙٔ(()ز ال رى مف الخطب    مبلمهـ لفظا ومتابةال لـو الت  يكتر ))عر ها كاج  خليفة ببنها 
عبارة المػتملـ عػف مق ػود  وهػ    ػؿ ))، أما الل ة  ه  (ٕٙٔ)ال رب  وتتموف مف أرب ة أقساـ ه  الل ة والنكو والبياف واألدى

وقيػؿ النكػو ي ػرؼ  ااى والبنػاء و يرهػعلـ بقوانيف ي رؼ بها أكواؿ الترميى ال ربية مػف اإلعػر ))وأما النكو  هو  ،(ٖٙٔ(()لسان 
يتبػيف أ ػوؿ المقا ػد بالداللػة ))، إد بػه (ٗٙٔ(()بها أكواؿ الترميى ال ربية مف اإلعراى والبناء ي ػرؼ بهػا  ػكة مػبلـ و سػاد 

ـ عبػارة عػف إظهػار المػتمل))، أمػا البيػاف  هػو (٘ٙٔ(() ي رؼ الفاعؿ مػف المف ػوؿ والمبتػدأ مػف الخبػر ولػوال  لجهػؿ أ ػؿ اإل ػادة
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يجاد القواعػد لهػا،  ب ػد انتهػار اإلسػبلـ (ٙٙٔ(()المراد للسامع مف مبلمه ، وماف اإلسبلـ باع ال قويال على اهتماـ ال رى بل تهـ واة
خػػػارس هػػػبه الجزيػػػرة ال ربيػػػة وتوسػػػع الفتوكػػػاط اإلسػػػبلمية واخػػػتبلطهـ بػػػبقواـ أخػػػر  م ػػػر اللكػػػف  ػػػ  ل ػػػة ال ػػػرى ومػػػف أجػػػؿ 

والكػػديف الهػػريؼ مػػف اللكػػف عملػػوا علػػى إيجػػاد تلػػؾ القواعػػد لكمايػػة الل ػػة مػػف اللكػػف  المكا ظػػة علػػى ألفػػاظ القػػررف المػػريـ
 .(ٚٙٔ)والمكا ظة على القررف المريـ والكديف الهريؼ مف دلؾ

لـ تلؽ الدراساط الل ويػة االهتمػاـ نفسػه الػد  كظيػط بػه الدراسػاط اإلسػبلمية نظػرال للكػا ز الهخ ػ  وعامػؿ التقػرى 
 الجهاد والماؿ.إلى اف وعن ر التضكية ب

والدراساط الل وية إلى جانى هدا دراساط هاقة عسيرة تكتاس إلى  بر وم اناة، ومػف  ػـ ال تجػد بػيف جمهػور النػاس 
 .(ٛٙٔ)رواجال، وال يممف إف ت ر  إال قلة قليلة مف الناس الد  تكملوا   وبة البكف وجفاؼ المادة ومهاؽ الطريؽ

الهتماـ باألدى و نونه،  األدى مف ناكيػة  ػف جميػؿ ي ػر  بالدراسػة ويػدعو ال يممف االهتماـ بهد  الدراساط مبلد ا
إلى االستزادة وهو ي تمد على الموهبة والدوؽ، وليس على م اناة البكػف ون ػى الػدرس، وهػو  ػ  جانػى أخػر مكػؿ اهتمػاـ 

طم ػال  ػ  نيػؿ مػدح هػاعر الكماـ واألمػراء، أما ب فتهـ الرسمية على همؿ خطى ورسػاوؿ ديوانيػة وأمػا ب ػفتهـ الهخ ػية 
 أو تسجيؿ مجد هخ   واله راء مف ناكيتهـ يجيدوف كيف ي اد وف تهجي ا وعطفا أدنال  ا ية.

سػواء  (ٜٙٔ)الوا ػديف فبدأط الدراساط الل وية    المنطقػة بدايػة متواضػ ة وقػاـ بهػا أوؿ األمػر مجموعػة مػف الل ػويي
دـ الػػدرس الل ػػو  م ػػؿ األدى وروايػػة اإلهػػ ار وتفسػػير القػػررف مػػانوا متخ  ػػيف  ػػ  الػػدرس الل ػػو ، أو  ػػ   ػػروع أخػػر  تخػػ

واست رؽ تخريػػػػا ل ػوييف مػواطنيف قرابػة قػرنيف مػف الزمػػاف، ومنػد القػرف ال الػف الهجػر / التاسػع المػيبلد  بػدأ ظهػور ل ػوييف 
 .مف أبناء البػػلد تخ  وا    الدرس الل و  وألفوا  يه

 وخ و ا الفقهاء الرتباطها ببمور الديف، ومف أبرزهـ: اواعدهاهتـ رجاؿ ال لـ    طرابلس بالل ة وق
 -محمد بن سالم الطرابمسي المعروف بالعقعق: -0

 .(ٓٚٔ)ماف  اكى نكو ول ة وببل ة وعلـ بالجدؿ ونظر  يه، وماف م تزليال 

 م(:421هـ/011عبد اهلل بن عبد اهلل األندلسي المعروف بالبرقي)ت -2
مامػا  يهمػا، ولػه ممانػه عنػد األمػراء، وم لفػاط م يػرةوماف عالمال بػالنكو والل ػة  ، ومػػػاف الخليفػة الكػامـ يػوقر  (ٔٚٔ)واة

 وي ظمه.
 -محمد بن مؤمن الكندي البرقي النحوي: (022)أبو بكر محمد بن مؤمن بن -0

 ، عف عمر يقارى ال مانيػف.(ٖٚٔ)ـٕٜٙهػ/ٖٔ٘رجبلل  الكال متى    الكديف والنكو، تو      ربيع األوؿ سنة

 : (٘ٚٔ)االجدابي (ٗٚٔ)أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن احمد بن عبد اهلل المواتي. 4

وعػػاش بهػػا ولهػػدا عػػرؼ بالطرابلسػػ ،  سمػػف أعػػبلـ القػػرف الخػػامس الهجر /الكػػاد  عهػػر المػػيبلد  ولػػد  ػػ  طػػرابل
ته، و ػفه القفطػ  بقولػه: ، إال إف الم ادر لػـ تسػ فنا بم لومػاط ما يػة عػف نهػب(ٙٚٔ)ومع ههرته وم رة الم لفاط الت  ترمهػػا

،  ػػ  كػػيف (ٚٚٔ(()واة ادتهػػا امػف أهػػؿ الل ػػػة وممػػف ت ػدر  ػػ  بلػػد  واهػػتهر بػػال لـ ... ومانػط لػػه يػػد جيػػدة  ػػ  الل ػة وتكقيقهػػ))
 ال وماف الفقيه أبو إسكاؽ هدا مف اعلػـ زمانػه بجميػع ال لػـو مبلمػال و قػػهال ونكػوال ول ػة وعروضػال ونظمػ))و فػه التجان  بقوله: 

 .(ٜٚٔ)، وألؼ ابف االجداب      روع متنوعة مف ال لـ(ٛٚٔ(() ون رال 
 -نزيل مصر:( 033)أبو الحسن عمى بن نصر بن سميمان البرنيقي -0

مػػاف ل ويػػال  اضػػبلل، متػػى بخطػػه الم يػػر، ومػػاف النػػاس يتنا سػػوف  ػػ  خطػػه وتك ػػيله، واسػػتمر كتػػى زمػػف القفطػػ ، 
ف دريػد، وبي ػط ببرب ػة وعهػروف دينػارال م ػريال، ولػو ال الكيػاء ممػػػف لقد رأيط نسخة بخطه مف الجمهرة الب))والد  قاؿ  يه: 

وتػػو ى عػػاـ  (ٔٛٔ(()ت ػػرض لهػػا وهػػو مبػػارؾ بػػف منقػػد التبريػػز  أكػػد أمػػراء الدولػػة ال ػػبلكية ... لمػػاف  منهػػا قػػد زاد علػػى دلػػؾ
 ـ.ٜٜٗهػ /ٖٗٛ
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 . األدب:2
، أمػػػا (ٕٛٔ(()لػػػنفس ومكاسػػػف األخػػػبلؽالػػػد  يتػػػبدى بػػػه األديػػػى مػػػف النػػػاس ... وهػػػو ت لػػػـ رياضػػػة ا))األدى ل ػػػة 

اإلجػادة بفنػ  المنظػـو والمن ػور علػى أسػاليى ال ػرى ومنػاكيهـ  يجم ػوف لػدلؾ مػف مػبلـ ال ػرى مػا عسػػا  ))اال ػطبلح  هػو 
... مػػع دمػػر ب ػػض أيػػاـ  وتك ػػؿ بػػه الملمػػة مػػف هػػ ر عػػال  الطي ػػة وسػػجع متسػػاو  ػػ  اإلجػػادة ومسػػاوؿ  ػػ  الل ػػة والنكػػ

، وال رض منه م ر ة التفػاهـ عمػا  ػ  الضػماور ببدلػة (ٖٛٔ(()هـ مف األنساى الههيرة واإلخبار ال امةال رى... مدلؾ دمر الم
األلفػػاظ والمتابػػة، وموضػػوعه اللفػػظ والخػػط مػػف كيػػف أهميػػة داللتهمػػا عػػف الم ػػان ، والمنف ػػة التػػ  يكققهػػا إظهػػار المقا ػػد 

ي ػػالها إلػػى هػػخص رخػػر هػػـ األ ػػر الواضػػل  ػػ  مجػػاؿ األدى نػػدمر علػػى ، وممػػف مػػاف ل(ٗٛٔ)الموجػػودة  ػػ  نفػػس اإلنسػػاف واة
 الك ر: سبيؿ الم اؿ ال

 . عبد اهلل بن محمد بن جعفر القزاز التميمي:0

وهػو مػف ال لمػػاء المهػهوريف تميػػز بػال لـ واألدى، وهػػو ابػف الل ػو  الم ػػروؼ مكمػد بػػف ج فػر القػػزاز، ولػـ تسػػ فنا 
 ػػزاف ب ػػكراء طػػرابلس ود ػػف بجانػػى قبػػر الهػػاعر الم ػػروؼ  الم ػػادر عنػػه سػػو  انػػه مػػاط بزويلػػة بنػػ  الخطػػاى  ػػػػػ  ارض

 .(٘ٛٔ)دعبؿ الخزاع 
 أبو الحسن عمى بن نصر بن سميمان البرنيقي : -2

ولػػه خػػط مضػػبوط ))مػػاف مهػػهودال بػػاألدى، وكّسػػف الخػػط ولهػػدا متػػى الم يػػر، يقػػوؿ عنػػه الكمػػو   ػػ  هػػدا الم نػػى: 
لقػد رأيػط نسػخة بخطػه مػف الجمهػرة البػف دريػد، وبي ػط ببرب ػة )) واستمر كتى زمػف القفطػ ، والػد  قػاؿ  يػه: (ٙٛٔ(()مت ارؼ

وعهروف دينارال م ػريال، ولػوال الكيػاء ممػػػف ت ػرض لهػا وهػو مبػارؾ بػف منقػد التبريػز  أكػد أمػراء الدولػة ال ػبلكية ... لمػاف 
، وهػ  إكػد  (ٛٛٔ)السػاكؿ  ، أمػا تسػميته بػالبرنيؽ نسػبة إلػى مدينػة بػيف اإلسػمندرية وبرقػة علػى(ٚٛٔ(() منها قػد زاد علػى دلػؾ

 ـ.ٜٜٗهػ /ٖٗٛ، وتو ى عاـ (ٜٛٔ)المراس  للمرامى الواردة مف الم رى
 :(ٜٓٔ)ـ عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابمسي0

ـ ٙٔٔٔهػػ/ٓٔ٘ ةماف  قيهال وأديبال، دمر  الكمو  ببنه ينسى إلى طرابلس ال ػرى، سػا ر إلػى ب ػداد وتػو    يهػا سػن
 :(ٜٔٔ)لػه أبياط    متى ال زال 

 هّدى المْدهحىح كبّر         أكسف اف خلبل هْ 
هْ   ببسط ووسيػػط           ووجيٍز وخلبل ح

 . الشعر:0

هو ديواف ال رى والسجؿ الجامع ألخبلقهػـ وعػاداتهـ وم تقػداتهـ وعػواطفهـ وسػاور م ػار هـ، وقوامػه الق ػيدة التػ  
متع طرابلس وما تبع بهػا كتػى هػد  المػدة باسػتقرار سياسػ ، تت ـ، ل(ٕٜٔ)تتموف مف قطع متساوية    الوزف ومتكدة    القا ية

ولـ تتخد  ػ  أ  وقػط مػف أوقاتهػا قاعػدة للكمػـ، ولهػدا لػـ تخػرس هػد  المػدة عػف مونهػا امتػدادال لكمػـ الػوالة الػد  ي ينػوف مػف 
يسػتطي وا مػف ناكيػة أخػر ،  خارس الكدود، ويدينوف بالوالء ل يرهـ، ولـ يمف الوالة مف ناكية يتمت وف بنفود قو ، مما أنهـ لـ

أف يهػ روا النػػػاس بالطمبنينػة واالسػػتقرار تكػط لػػواوهـ، ممػا إف اسػػتقرار الكمػػـ الفػاطم   ػػ  م ػر وتهاونػػه  ػ  أمػػر الم ػػرى 
 خلػػػؽ أطماعال م يرة    المنطقة وقسمها هي ال ودويبلط، و تل بابال للطام ػيف إف يتكرموا ويستقلوا بب ض أجزاء مف الببلد.

األسباى جمي ها لـ يزدهر اله ر بالقدر نفسه الد  ازدهر به    إنكػاء أخػر  مػف ال ػالـ ال ربػ  ولػـ تسػتطع لهد  
كمايػة الم ػز بػف بػاديس  ػ   ؿأف تمػوف داط بػبلط أدبػ  لػـ تسػتطع إف تػن ش الكيػاة األدبيػة بم ػ))طرابلس أياـ بن  خػزروف 

ال بػػادييف، وكلػػى الكمػػدانييف وقاهػػػػرة  ةاألموييف،واهػػػبيلي القيػػرواف أو المستن ػػر الكف ػػ   ػػ  تػػػونس دع عنػػؾ دلػػؾ قرطبػػة
 .(ٖٜٔ(()الفاطمييف وب داد ال باسييف
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 –ولهدا   ننا على الر ـ مما نجد  مػف إهػاراط إلػى هػ راء وأدبػاء يكملػوف نسػبال ليبيػال مػالودان  والطرابلسػ  والبرقػ  
هػ رهـ  ػ  مسػقط رأسػػهـ، بػؿ إننػا نسػتطيع إف تقػرر  ػػ  ال نسػتطيع إف نقػرر أنهػـ اسػتطابوا ال ػيش هنػػاؾ، وأنتجػوا أدبهػـ أو 

أكياف م يرة إف ال مس هػو مػا كػدف، واف م يػريف مػف هػ الء الهػ راء واألدبػاء الػد  لػـ يجػدوا التقػدير والتهػجيع  ػ  وطػنهـ، 
 هػػـ وتكػػط خرجػوا إلػػى ارض اف الواسػػ ة وات ػلوا بببلطػػاط أخػػر  للكػػػماـ، وو ػلوا أنفسػػهـ بػػدواوينهـ، وطػػاى لهػـ المقػػاـ م

 لواوهـ، واألم لة على دلؾ م يرة وسوؼ نست رض ه راء هد  الكقبة وهـ:

 م(:0002هـ/002الشريف أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحسيني التاجوري)ت -0

 سػمف بهػا،  ػـ نتقػؿ بػيف  (ٜٗٔ)ماف أبو  قد خرس به مف المو ة وهو ابف سبع ودخؿ به مرامش  ػـ انتقػؿ إلػػى تػاجور 
 ر والهاـ، ور ـ م رة ركبلته   نه لـ يجد ال ديؽ أو الخػؿ الػو  ، ولػدلؾ لػه بيتػاف  ػ  النػاس علػى دهػاى المػـر الخليا وم

 :(ٜ٘ٔ)وم رة اللواـ  ػػ  ال الـ وهما
 جربط    األرض مؿ ك                 لـ أجد    الور  مريمػا
 أظف ما    الطروس زورا               عسػػا  أف يسخى اللويما

 -حمد بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن سعيد بن رزعة البرقي:ا -2

هػاعر خ ػى الخيػاؿ متػد ؽ الهػاعرية  قػد و ػؽ  ايػة التو يػؽ بػيف التمػاس علػػػػة مناسػبة  يػر ال لػة الكقيقيػة علػى 
 .(ٜٙٔ)جهة االستظراؼ وهو ما يسميه الببل يوف بكسػػػف الت ليؿ

تجػػارة ومػػف أبياتػػه  ػػ  مػػدح الكامػػػـ بػػبمر اف كػػيف كػػد ط زلزلػػة عػػرؼ بػػالبرق  ألنػػه مػػاف م يػػر الػػدهاى إلػػى برقػػه لل
 بم ر:

 بالكامـ ال دؿ أضكى الديف م تليا          نجؿ الهد  وسليؿ السادة ال لكا

نما رق ط مف عدله  ركػػا  ما زلزلط م ر مف ميد يراد بها          واة

 :(ٜٚٔ)وله    الكامـ و اى وجاء    عقيى  يابه مطر
 ؾ يـو ال يد أدم ػػه            مف ب د ما ماف بيد  البهر والضكماأدر  لفقد   

 ألنه جاء يطو  األرض مف ب د           هػػوقال إليؾ  لما لـ يجدؾ بمػػػى  
 م(0312هـ/413محمد بن أبي سعيد بن شرف االجدابي الجذامي )ت -ٖ

ف مونػػػه مػػف الهػػ راء المكػػدوديف  ػػػ  ، بػػرزط أهميتػػه  ػػ  ارتجالػػػه للهػػ ر  ضػػبلل عػػ(ٜٛٔ)هػػاعر ليبػػ  مػػف اجدابيػػػة
طرابلس وما كولها    المدة الت  نتكػدف عنهػا، ومػاف علػى  ػلة بػالم ز بػف بػاديس أميػر أ ريقيػة بمػا  يهػا طػرابلس للمػدة ) 

، وماف ابػف هػرؼ والكسػف بػف رهػيؽ يتنا سػاف  ػ  قػوؿ الهػ ر أمػاـ الم ػز، و ػ  داط (ٜٜٔ)ـ(ٔٗٓٔ-٘ٔٓٔهػ/ٖٖٗ-ٙٓٗ
إف ي مبل ه رال    الموز على قا يػة ال ػيف  و ػفا  لتوهمػا، دوف إف يقػؼ اكػدهما علػى  ػفة األخػر  يـو طلى منهما األمير
 -:(ٕٓٓ)وماف ما قاله ابف هرؼ

س اد                  مف قبؿ أف يمض ه الماضد  يا كبدا الموُز واة
 ألنه إلى أف ال محجسح له                 الفـ مآلف به  ػػػػارغ

ال مهرى ساوػػػد                 سياف قلنا مبمؿ طيى  منه واة
 .(ٕٔٓ)هرؼ مما دمر  ابف دكيه     خمسة مجلداط فوجمع ه ر اب

 م(0023هـ/022ـ أبي الحسن عمي بن محمد المعروف بابن البرقي )ت 4

 :(232)وهو هاعر يتميز بالتملؼ، وه  سمة واضكة    ه ر  وم اؿ دلؾ    
 أكباب  وبين سهـ         و رؽ بيف  هرمان  الدهر من

    لب  كرارة مؿ قلى       و   عين  مدامع مؿ عين 
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 (230)ـ ابن الحسن عمي بن أبي إسحاق بن إبراهيم الوداني0

، (ٕٗٓ(()لػػو مػػاف عنػد  مػػداد مػف الػػدهى لمتبتهػا علػػى  رقػاؽ مػػف الػػورد))أعجػى بػػه الم ػرات  م يػػرال ولهػدا قػػاؿ  يػه 
ما أظف إف هاعر مف أهؿ األندلس أو مف بنػ  ال بػاس أو أ  ))و قوله: و ضله وج له    مقدمة اله راء ل  ور طويلة نك

، وال نهػػبطر الم ػػرات   ػػ  رأيػػه ألف لمػػؿ زمػػاف مبػػدعيف وقػػد يمػػوف هػػو (ٕ٘ٓ(()ع ػػر مزدهػػر رخػػر نػػاد  وهتػػؼ م ػػؿ قولػػه
 األ ضؿ    ع ر  أو هناؾ مف أ ضؿ منه ما داـ ال مؿ مف  نع اإلنساف، مما مارس ال مؿ    ديواف  قلية.

 (231)م(0030هـ/442بن الحسين بن حيدرة المعروف بابن خراسان)تحمد ـ أ1
 :(ٕٚٓ)وهو مف علماء طرابلس، تجوؿ    الببلد وتو      خراساف، ودمر الكمو  أبياط مف ه ر  منها

 أكبابنا   ير زهد    مكبتمـ      مون  بم ر وانتـ    طرابلس
   الهجر مفترسإف زرتمـ  المنايا    زيارتمـ       واف هجرتمـ 

 ولسط أرجو نجاكال مف زيارتمـ      إال إدا خاض بكرا مف دـٍ  رس 
 ـ أبو بكر عتيق بن القاسم السرتي:2

، يتميز ه ر  بالتملؼ وال موض لدرجػة يج ػؿ مػف ال ػ ى  همػه (ٕٛٓ)أكد ه راء طرابلس وينسى إلى مدينة سرط
 :(ٜٕٓ)ومف ه ر 

 بس الكى    الخد ناطؽأقوؿ ل ين  داوما ولدمػػ ها        لساف  
 أّجدؾ ما ينفؾ ل  منؾ ضاور        بّسر  والٍش أو لين  رامػػؽ 

  لوالؾ لّما اعرؼ ال هؽ أّوال     ولوال  لـ ي رؼ ببن  عاهػػؽ 

 

، وهػػ  ظػػاهرة جػػديرة (ٕٓٔ)نبلكػػظ مػػف هػػد  المػػدة إنػػه ال يوجػػد  ػػرؽ مبيػػر يممػػف مبلكظتػػه مػػع قلػػة الهػػ ر المػػرو 
كمـ الفاطمييف، وانتقػالهـ مػف الم ػرى إلػى م ػر  ؿول ؿ مرج ها ما كؿ بالببلد مف  وضى سياسية خبلبالتسجيؿ والت ليؿ، 

ماريف ب مـو أرض ليبيا دوف إف يظهروا أية عناية بها،  ضبلل عػف هجػرة بنػ  هػبلؿ وبنػ  سػليـ التػ  تمػط خػبلؿ هػد  المػدة 
مبنينػة مػف النفػوس وهػو كػاؿ  ال ي ػلل للنهضػة األدبيػة وال والت  ماف لها ب ض الدور    إ ارة القبلوؿ بيف الناس وسلى الط

ي طػػ  الكمػػػػػاـ  ر ػػة السػػتجبلى الهػػ راء ور ػػدهـ بال طػػاء، ومػػاف لل بلقػػة المتػػوترة بػػيف كمػػاـ بنػػ  خػػزروف أنفسػػهـ وكمػػاـ 
 الهرؽ وال رى سبى رخر.

 
 ثالثا: عمم التاريخ:

واألجيػاؿ وتهػد إليػه الرمػاى والركػاؿ، وتسػمو إلػى م ر تػه  مف الفنوف الت  تتداولػه األمػـ))قاؿ عنه ابف خلدوف أنه: 
السوقه واإل فاؿ وتتنا س  يه الملوؾ واإلقباؿ وتتساو      همػه ال لمػاء والجهػاؿ إد هػو  ػ  ظػاهر  ال يزيػد علػى إخبػار عػف 

، أمػػػا (ٕٔٔ(()أسػػػبابهااأليػػػاـ والػػػدوؿ ... و ػػػ  باطنػػػه نظػػػر وتكقيػػػؽ وت ليػػػؿ للماونػػػاط ومبادوهػػػا دقيػػػؽ وعلػػػـ بميفيػػػاط الوقػػػاوع و 
، أمػػا (ٕٕٔ(() ػػف يبكػػف  يػػه مػػف وقػػاوع الزمػػاف مػػف كي يػػة الت يػػيف والتوقيػػط بمػػؿ ممػػاف  ػػ  ال ػػالـ))السػػخاو   قػػد عر ػػه ببنػػه: 

هو ت ييف يـو ظهر  يه أمر هاوع مف ملة أو دولة أو كدف  يه مساوؿ مزلزلة وطو ػاف ينسػى إليػه أ  ))التهانو   قاؿ عنه: 
هػو الو ػؼ األدبػ  أل  ))، ممػا عر ػه روزن ػاؿ: (ٖٕٔ(()د ت يػيف وقتػه  ػ  مسػتبلؼ الزمػاف أو  ػ  مقدمتػهإلى دلؾ اليـو ما يرا

، (ٕٗٔ(()نهػػبط أنسػػان  سػػواء قػػاـ بػػه اإل ػػراد أو الجماعػػاط والػػد  يتجلػػى  ػػ  تطػػور أيػػة جماعػػة أو  ػػرد أو يػػ  ر  ػػ  تطوهػػا
سيرهـ والملوؾ    دولهـ وسياسػتهـ، كتػى تػتـ  اوػدة  وال رض منه م ر ة أكواؿ الماضيف مف األمـ مف أخبلقها واألنبياء   

، وممف اهتـ ب لـ التػاريخ مػف أهػؿ طػرابلس أبػو ال بػاس عبػد اف بػف (ٕ٘ٔ)االقتداء    دلؾ لمف يرومه    أكواؿ الديف والدنيا
، (ٕٙٔ)بتػػونسـ(، الػػد  مػػاف عالمػػال  اضػػبل عار ػػال بالتػػاريخ ومػػاف  قػػة د ػػف ببػػاى سػػلـ ٜٜٗهػػػ/ٖٗٛعبػػد الػػركمف االجػػداب  )ط
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 ػ   (ٕٚٔ)ـ( مػاف عالمػال  اضػبلل وم رخػا جلػيبلل و قػةٓٗٓٔهػػ/ٕٖٗومدلؾ أبو عبد اف الكسػيف بػف عبػد الػركمف االجػداب  )ط
ـ( اهتماـ بالتاريخ ولهػدا متػى تػاريخ مدينػة ٕٛٔٔهػ/ٕٕ٘كيف ماف ألب  الكسف عل  بف عبد اف بف مخلوؼ الطرابلس  )ط

سػػػا ر إلػػػى الكػػػا وأدرمتػػػه المنيػػػة بممػػػة  ػػػ  د  الكجػػػة سػػػنة  (ٕٛٔ(() ػػػ   نػػػوف هػػػتىومػػػاف  اضػػػبل ))طػػػرابلس ومػػػا تبػػػع بهػػػا 
أديبػػال وهػػاعرال  ضػػبلل عػػف مونػػه م رخػػال كػػدف الم ػػاز  عػػف  (ٕٕٓ)، وأخيػػرال مػػاف أكمػػد بػػف عبػػد اف البرقػػ (ٜٕٔ)ـٕٛٔٔهػػػ/ٕٕ٘

 .(ٕٕٔ)عبد الملؾ بف ههاـ، وماف  قة وله تاريخ
 

 : عمم حساب المساحة:رابعاً 
اعة علميػػة  ػػ  كسػػاى اإلعػػداد بالضػػـ والتفريػػؽ  الضػػـ يمػػوف  ػػ  اإلعػػداد بػػاإل راد وهػػو الجمػػع  ػػن))الكسػػاى هػػو 

وبالتض يؼ تضاعؼ عػدد أكػاد عػدد رخػر وهػدا هػو الضػرى، والتفريػؽ أيضػال يمػوف  ػ  األعػداد إمػا بػاإل راد م ػؿ إزالػة عػدد 
، أمػا المسػاكة (ٕٕٕ(()ا مك ػلة وهػو القسػمةمف عدد وم ر ة الباق  وهػو الطػرح أو تفضػيؿ عػدد بػبجزاء متسػاوية تمػوف عػدته

 ػف يكتػػاس إليػه  ػ  مسػػل األرض وم نػا  اسػػتخراس مقػدار األرض الم لومػػة بنسػبة هػػبر أو )) هػ  إكػد   ػػروع الهندسػة وهػػو 
دراع أو  يرهمػػػا ونسػػػبة ارض مػػػف ارض إدا قيسػػػط بم ػػػؿ دلػػػؾ  ػػػ  توظيػػػؼ الخػػػراس علػػػى المػػػزارع ... و ػػػ  قسػػػمة الكػػػواوط 

، وممػػف اهػػتـ مػػف أهػػؿ طػػرابلس بالكسػػاى والهندسػػة عبػػد اف بػػف عبػػد اف الم ػػروؼ (ٖٕٕ(()رماء أو الور ػػةواألراضػػ  بػػيف الهػػ
بػالبرق  الموسػوع   ػػ  مجػاؿ ال لػػـو ال ػر ة ألنػػه مػاف علػػى م ر ػة بالكسػػاى والهندسػة  ضػػبلل عػف عملػػه ب ػناعة الميميػػاء 

الػد  ألػؼ  ػ   (ٕٕ٘)كاؽ إبػراهيـ بػف إسػماعيؿ االجػداب ، ومػدلؾ أبػو إسػ(ٕٕٗ)ومانط له ممانة عند األمػراء ولػه م لفػاط م يػرة
 روع متنوعة مف ال لـ ومنها متاى األزمنػة واألنػواء ويضػـ المتػاى علػى زبػدة علػـ األزمنػة واألنػواء عنػد ال ػرى  ػ  الجاهليػة 

سػتمدة مػف علػـو واإلسبلـ، وخبل ة ما أخد  ال رى    هدا الفف مف األمـ األخر  الت  ات لوا بها ب ػد اإلسػبلـ، و  ػوال م
الهيوة والنجـو الت  نهبط عند ال رى ب د اإلسبلـ، مما انه يكتو  على مجموعة مف اإله ار واألسجاع المت لقة بالموضػوع 

ال نايػػة بهػػروكها، ممػػا يج ػػؿ المتػػاى دا  اوػػدة قيمػػة خا ػػة، واتبػػع الم لػػؼ خطػػة اإليجػػاز  لػػـ يكهػػر ا راء المختلفػػة،  عمػػ
ن ب يػػدة عػػف الت قيػد ال لمػػ ، ولػػـ  ةمػا اخػػد الخطػػوط ال امػة واأل مػػار الرويسػػة  ػ  سػػهولة ويسػػر وبل ػوالنظريػاط المتضػػاربة، واة
هدا ال لـ ورجاله ربما يرجع دلؾ إلى توجه االهتماـ تجػا  ال لػـو الدينيػة ب ػورة رويسػة،  فأم ر ع طتس فنا الم ادر بم لوما

 مما أهملوا أو ق روا    دمر ال لـو ال ر ة.
وجود نهضة  قا يػة دينيػة  ػ  طػرابلس ال ػرى ومػا جاورهػا السػيما  ػ  القػرف الرابػع الهجػر ، وهػ  يتضل مما سبؽ 

منظاورها مف المدف اإلسبلمية األخر ، إد نبد  يهػا عػدد مػف ال لمػاء مػنهـ أبػو ج فػر اكمػد بػف ن ػر وأبػو الكسػف علػ  بػف 
الخػػامس الهجػػر  بسػػبى االضػػطراى السياسػػ   مكمػػد بػػف المنمػػر و يػػرهـ، ومػػع هػػدا  قػػد ت  ػػرط الكرمػػة ال لميػػة  ػػ  القػػرف

 والفوضى الت  عمط عقى ال زوة الهبللية، إلى جانى عدـ وجود الكماـ الد  يهج وف النهبط ال لم .
 

 المبحث الثالث: األوضاع االقتصادية في طرابمس:
 . الزراعة:0

ؿ سػمانها هػد  المهنػة منػد وقػط مبمػر هملط الزراعة موردال مهمال    مدف الم رى ومنها طرابلس وما تب هػا،  قػد زاو 
، إد اعتمػدط بهػمؿ أساسػػ  علػى هطػوؿ اإلمطػار  ػػ    ػل  الهػتاء والخريػػؼ، (ٕٕٙ)يرجػع إلػى ال  ػور الرومانيػػة واليونانيػة

المطلػة علػى البكػر المتوسػط األمػر الػد  و ػر  ةوالناجمة منه هبػوى الريػاح ال ربيػة ال مسػية علػى المنػاطؽ الهػمالية السػاكلي
منهػا  ضمبلوـ لزراعة مختلؼ أنواع الكبوى والخضرواط واألهجار الم مػرة والتػ  تسػتهلؾ  ػ  الػداخؿ وي ػدر الفػاوالمناو ال

 .  (ٕٕٚ)إلى الخارس    أوقاط اإلنتاس الو ير
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 وقبؿ أف نتكدف عف أهـ المكا يؿ الزراعية المنتجة    هد  الكقبة ال بد مف اإلهارة إلى ما يبت : 
 وسائل الري: . أ

ن ػرال   ػاالل  ػ  كيػاة اإلنسػاف والكيػواف والنبػاط، وعلػى الػر ـ مػف ت ػدد م ػادر الميػا ، إال أنهػا مانػط يهمؿ الماء ع
                                                                                            دت تمػػػد بهػػػمؿ أساسػػػ  علػػػى اإلمطػػػار المتقلبػػػة التػػػ  تػػػ  ر بهػػػمؿ أو بػػػ،خر علػػػى و ػػػرة المنتجػػػاط الزراعيػػػة، ومػػػع هػػػدا  قػػػ

، إد اسػتطاعوا مػف تنظػيـ (ٕٕٛ)عولجط هد  المهملة وسخرط ل الل المجتمع الزراع  ودلػؾ ببتبػاع طػرؽ مت ػددة ومنػد مػدة 
، ومف الوسػاوؿ المهمػة التػ  أنجػزط  ػ  هػدا المجػاؿ هػ  ال ػهاريا (ٜٕٕ)الميا  ور  ها مف األودية رو جليها مف أمامف ب يدة

،  اهػتهرط بػبلد الم ػرى بهػمؿ عػاـ  ػ  المػدة التػ  نكػف ب ػددها ببنػاء ال ػهاريا والخزانػاط (ٖٕٔ)والجبػاى (ٖٕٓ)أو المواجؿ
نهػػبء القنػػواط  ػػ  مختلػػؼ المنػػاطؽ، لدرجػػة انػػه يوجػػد موظػػؼ خػػاص يسػػمى ) ػػاكى الميػػا ( دا مانػػط المواجػػؿ (ٕٖٕ)واة ، واة

، ومانػط (ٖٖٕ)هػا جبػاى تكفػظ  يهػا ميػا  األمطػارأكواض ممهو ة للهواء،  مانط هناؾ خزاناط جو ية للميا  أو ما يطلػؽ علي
بيف برقة ومناطؽ أ ريقية األخر  بمػا  يهػا طػرابلس تكتػو  علػى الجبػاى )يقػاؿ إف عػددها  بل ػة مايػة  ماوػة   ةالمنطقة الممتد
 .(ٖٕٗ)وستوف جبال(

لمكا ػػيؿ مػػا عمػػؿ أهػػؿ الم ػػرى ومػػنهـ أهػػؿ طػػرابلس ومػػا كولهػػا وسػػاوؿ مت ػػددة لبلسػػتفادة مػػف الميػػا   ػػ  سػػق  ا
الزراعيػة منهػا هػؽ التػرع وتفريػد األنهػػار إلػى جػداوؿ وقنػواط، ومػدلؾ االسػتفادة مػػف ميػا  المواجػؿ والجبػاى، ممػا اتجهػوا إلػػى 

مػػف السػػواق  )سػػوان (  عتقسػػيـ الميػػا  بػػيف المػػزارعيف، ومػػف أم ػػر وسػػاوؿ الػػر  انتهػػارا  ػػ  بػػبلد الم ػػرى ب ػػورة عامػػة الر ػػ
 .  (ٖٕ٘)الت  ه  مف الدواليى وتستخدـ لر ع الميا  مف ا بار والنواعير والدواليى والخّطارة

 
 

 طرق الزراعة:  . ب

مػػاف ال مػػؿ الزراعػػ   ػػ  بػػبلد الم ػػرى ومنهػػا طػػرابلس، يقػػـو علػػى  بل ػػة ضػػروى مػػف األراضػػ  وهػػ  البػػور والقليػػى 
دايػػة السػػنة ويمػػوف كػػرف وم مػور،  ػػالبور ال ت ػػلل إال بالقلػػى والتنزيػؿ، والقليػػى وهػػو قلػػى األرض مػرة ب ػػد مػػرة ويبػػدأ مػف ب

األرض ما بيف مرة إلى أربع مراط، إد تترؾ للكر المفػرط، ور ػـ ال مػؿ الهػاؽ  ػاف ب ػض المكا ػيؿ ال تجػود إال  ػ  ارض 
، و ػػ  أواف الػػزرع تكػػرف األرض ال ػػ يرة بالمركيفػػؿ )ميػػزاف األرض( والمبيػػرة بالجػػاروؼ الػػد  (ٖٕٙ)القليػػى مػػالقمل وال ػػدس

ديؿ األرض تخػط لل راسػة خطوطػال مسػتقيمة مقابلػة لػريل مػف مػؿ جهػة وتتباعػد ال راسػاط بػاختبلؼ ، وب ػد ت ػ(ٖٕٚ)تجر  البقرة
، وأخيػػرال البػػد مػػف اإلهػػارة إلػػى إف الم ػػادر المتػػو رة لػػدينا لػػـ تمػػدنا بم لومػػاط عػػف أوضػػاع الفػػبلح وطػػرؽ (ٖٕٛ)وأنػػواع ال مػػار

 الزراعة ومواسـ الك اد والبدار    المدة الت  نكف ب ددها.
 : هـ المكا يؿ الزراعية    طرابلس وما تبع بها    المدة الت  نكف ب ددها  هأما أ
 أ. الحبوب:

هطػػوؿ اإلمطػػار، ولهػػدا تػػزداد مميػػة المك ػػوؿ بزيػػادة  ىطػػرابلس، السػػيما زراعػػة الكبػػوى علػػ  اعتمػػدط الزراعػػة  ػػ
يػزرع القمػل والهػػ ير ينػتا  ػػ    ػػ  هػدا الم نػى إف مكضػػا بطػرابلس يسػمى سػػوجيف( ٜٖٕ)األمطػار وتقػؿ بقلتػػه، ويػدمر البمػر 

 ب ض السنيف ض ؼ اإلنتاس ) مكض سوجيف ي يى سنة    سنتيف( للداللة عف م رة مك وؿ الكبوى.
يّ د اله ير    مقدمة الكبػوى وأهمهػا الت ػالها ب ػداء األهػال  إد إف نسػبة مبيػرة مػف سػماف المدينػة ي تمػدوف عليػه  ػ      

اناتهـ مف ناكية أخر ،  ضػبلل علػى انػه ال يكتػاس إلػى مميػاط مبيػرة أو ال نايػة الماملػة  داوهـ مف ناكية، مما انه علؼ لكيو 
م ؿ القمل، لدرجة أف سنواط القكط ت در    ممياط منه إلػى المنػاطؽ األخػر ، ولػـ تقت ػر الكبػوى علػى القمػل والهػ ير 

ف مانط تقؿ عف سػابقتها مػف كيػف الجػودة والقيمػة ال داويػة وأهػـ   قط،  قد ههدط طرابلس زراعة أنواع أخر  مف الكبوى واة
 هد  الكبوى:
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الػػدرة: وهػػ  مػػف المكا ػػيؿ التػػ  ت تمػػد علػػى الػػر  الػػداوـ وت ػػرؼ بػػيف عامػػة األهػػال  )سػػبوؿ( أو )سػػبوؿ م ػػر(  .ٔ
وتهػمؿ عن ػرا مهمػا وأساسػيا ل امػة األهػال  والفقػراء مػنهـ خا ػة، ولػدلؾ مػاف اإلنتػاس يسػتهلؾ داخليػا وال ي ػػدر 

 إلى الخارس.
لػػدخف: وهػػ  مػػف الكبػػوى التػػ  لهػػا عبلقػػة ب ػػداء الكيػػواف،  بوراقػػه وسػػيقانه تّ ػػد مػػف األ ديػػة المسػػمنة للكيوانػػاط، ا .ٕ

 . (ٕٓٗ)وماف إنتاجه مكددال إلى كد ما

البهػنة: وهػػ  مػػف أنػواع الكبػػوى التػػ  مانػػط تػزرع  ػػ  طػػرابلس ومػا جاورهػػا، وي ػػد مػػف الكبػوى التػػ  ت تمػػد عليهػػا  .ٖ
 ا لرخص  منها، وماف إنتاجها    مناطؽ مكددة منها تاجورة وجنزور و يرها.    الطبقاط الفقيرة     داوه

هناؾ كبوى أخر  تتفاوط    أهميتها عما دمرنػا ، واعتمػد عليهػا األهػال   ػ   ػداوهـ اليػوم  لػرخص  منهػا، ول ػدـ 
والكبػوى المتانيػة  (ٕٔٗ)ى القػاقول القدرة على هػراء الكبػوى داط القيمػة ال داويػة ال اليػة م ػؿ القمػل والهػ ير ومػف تلػؾ الكبػو 

 . (ٕٕٗ)وكى ال زيز وكى الرهاد
 ب. الفواكــــه:

 . النخيل:0
تّ ػد النخيػػؿ مػػف األهػػجار المبارمػػة، إد ورد دمرهػػا  ػػ  القػػررف المػػريـ ممػػا  ػػ  قولػػه ت ػػالى: )وهػػز  إليػػؾل بجػػدع النخلػػة 

ألهػػػجار بػػػبف جميػػػع أجزاوهػػػا مفيػػػد لئلنسػػػاف، ، وتمتػػػاز النخلػػػة عػػػف م يبلتهػػػا مػػػف ا(ٖٕٗ)تسػػػقط  تسػػػاقط  عليػػػؾل رطبػػػال جنيػػػا(
  مرها)التمر( يّ د  داءل مهمال لئلنساف منػد القػدـ السػيما  ػ  األريػاؼ وال ػكار ، ومػدلؾ ع ػير التمػر )الػدبس( هػو ا خػر 
يػػدخؿ  ػػ   ػػداء اإلنسػػاف، ونػػواة التمػػر )النػػو ( يسػػتخدـ علفػػال للمواهػػ ، وسػػ فها يسػػت مؿ  ػػ   ػػناعة الك ػػراف والسػػبلؿ، 

يػػدها يػػدخؿ  ػػ   ػػناعة األسػػرَّة والمراسػػ  والتػػ  يم ػػر اسػػت مالها  ػػ  المنػػاطؽ الريفيػػة ومػػدلؾ جػػدوع النخػػؿ يسػػت مؿ  ػػ  وجر 
 المببن  والقناطر على األنهار ال  يرة.

اهػػتهرط ال ديػػد مػػف مػػدف الم ػػرى ب نتػػاس أنػػواع مختلفػػة مػػف التمػػور سػػواء مػػاف دلػػؾ  ػػ  المػػدف الواق ػػة علػػى إطػػراؼ 
، ومػػدلؾ  ػػ  مػػدف سػػهوؿ أ ريقيػػة ، وقػػدـ لنػػا (ٕٛٗ)و يرهػػا (ٕٚٗ)هواجدابيػػ (ٕٙٗ)وسػػرط (ٕ٘ٗ)و ػػبر  (ٕٗٗ)افال ػػكراء ومنهػػا ود

بػػبف هػػد  الػػببلد ))إد يػػدمر:  (ٕٓ٘)و ػػفا هػػامبل لمػػدف أ ريقيػػة ومنهػػا طػػرابلس والقيػرواف و ػػفاقس وسوسػػة و يرهػػا (ٜٕٗ)الزهػر 
عنػدهـ إلػى عهػرة أ ػناؼ ال يهػبه ب ضػه ب ضػال ال  ػ  ت رؼ بجزاور التمر ألف  يها نخػبلل م يػرال وتمػرال  زيػرال وينتهػ  التمػر 

، وهػد  الروايػة تػدؿ علػى أف ((الن ط وال    الط ـ، وهو أم ر ط امهـ ألف الزرع عندهـ قليػؿ بسػبى دخػوؿ ال ػرى الهبلليػيف
 ال  ور.التمر مادة ضرورية    مؿ األوقاط،  ضبلل عف دلؾ اهتهار ببلد أ ريقية ومنها طرابلس ب نتاس التمور على مر 

وتنفرد طرابلس باستخراس هراى مف جدع النخلػة اهػتهر بػه ويسػمى )البلقبػ ( يهػبه  ػ  ط مػه  مػرة جػوز الهنػد ،  ػـ 
 .   (ٕٔ٘)يميؿ ب د دلؾ إلى الكموضة، ويبدأ ب دها يخمر، وي بل نوعا مف المسمراط

 . أنواع أخرى من الفواكه:2
ألخر  أنواع مف الفوامػه منهػا أهػجار البرتقػاؿ التػ  مانػط مػف أهػهر تم ر    مدينة طرابلس و يرها مف مدف الم رى ا     

أنواع الكمضياط الم رو ة    طرابلس وما تبع بها، كيف م رط زراعته، ومػاف علػى أنػواع منهػا السػمر  الػد  مػاف اإلنتػاس 
برتقػػاؿ،   نػػه ال يكتمػػؿ ، ولؤلسػػباى الطبي ػػة المرتبطػػة بنوعيػػة ال(ٕٕ٘)منػػه  زيػػرال، لػػدلؾ مانػػط ت ػػدر مميػػاط منػػه إلػػى الخػػارس

، ومػع هػدا  قػد مػاف يسػتفاد مػف قهػور   ػ  اسػتخراس زيػط (ٖٕ٘)التخزيف مدة طويلة، إد يت رض للتلؼ مما يسبى خسارة مبيػرة
، ممػػا إف المنطقػػة مانػػط  ػػالكة لزراعػػة أهػػجار ال نػػى الػػد  مػػاف يػػزرع بم ػػرة  ػػ  (ٕٗ٘)خػػاص يػػدخؿ  ػػ  ب ػػض ال ػػناعاط
، (ٕ٘٘)أف األهػػال  لػػـ يسػػت لوا األراضػ  جمي هػػا لزراعػػة ال نػػى بمػا يكقػػؽ لهػػـ  ػػروة مبيػػرةطػرابلس ومػػا كولهػػا مػػف المػدف، إال 

ولهدا ماف اإلنتاس يستهلؾ مكليا وال ي در منه إلى الخارس، مما وههدط طرابلس وما تبع بها مف المناطؽ زراعة أنػواع مػف 
 و يرها.( ٕٙ٘)الفوامه منها التفاح والجوز واللوز والسفرجؿ
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 ألخرى:  ج. المحاصيل ا
الزيتػوف الػد  مػاف م رو ػا بطػرابلس بهػمؿ مبيػر  اعر ط طرابلس وما جاورها بزراعة مكا ػيؿ متنوعػة وضػرورية منهػ      

، مما اهتهرط طرابلس بزراعة القطػف  ضػبلل عػف (ٕٚ٘)نتيجة األرض ال الكة لزراعته  ضبلل عف مونه مف األهجار المبارمة
ل يفية منهػا والهػتوية، إد مانػط مكػؿ اهتمػاـ الفبلكػيف، السػيما  ػ  قػر  وضػواك  زراعة أنواع مف الخضرواط والبقولياط ا

المدينة كيف مانط م ادر الر  مف عيوف وربار ومدلؾ أمامف سػمنى األهػال  و يرهػا ممػف تكتػاس لهػراء مميػاط مبيػرة مػف 
والسػلؽ القػرع والقػرع  (ٕٛ٘)البطاطػاالخضرواط وبهمؿ يوم ، وأهـ الخضرواط والبقولياط الت  عر تهػا المدينػة وتواب هػا هػ : 

 .(ٜٕ٘)األكمر والب ؿ والدرة والكمص والسمسـ و يرها
 د. الرعي وتربية الماشية: 

عر ط طرابلس وما تبع بهػا  ػ  المػدة التػ  نكػف ب ػددها أنواعػا مختلفػة مػف الكيوانػاط التػ  ارتػبط الم يػر منهػا بكيػاة       
ض أو  ػػ  نقػػؿ المكا ػػيؿ الزراعيػػة أو مػػا تنتجػػه مػػف لكػػـو وبػػيض وكليػػى المػػزارعيف مػػف خػػبلؿ اسػػت مالها  ػػ  كرا ػػة األر 

 ال بد مف الت ريا  إلى طرؽ الرع  وه : ةوجلود و وؼ و يرها، وقبؿ إف نست رض أهـ الكيواناط    المنطق
 الرع  المختلط بمناطؽ الزراعة وهو عادة ما يموف  اكى الماهية هو المزارع و اكى األرض. .ٔ
 .(ٕٓٙ) اكى الماهية هو راع  وال ي مؿ ه ء رخر سو  الرع  فيمو الرع  ال كراو  و  .ٕ

 
 

 أما أهـ الكيواناط  ه :
 ـ الجمال:0

يطلؽ عليه )سفينة ال كراء(، وهو أقدـ وساوؿ النقؿ الت  است ملها سماف طرابلس، ويتميػز الجمػؿ بمونػه داط سػناـ    
وف م هػػػـ زادال للجمػػػاؿ، بػػػؿ يمفػػػ  بت ديتػػػه علػػػى واكػػػد،  المسػػػا روف مػػػف طػػػرابلس إلػػػى المنػػػاطؽ ال ػػػكراوية، ال يكملػػػ

، ويكػػتفظ (ٕٔٙ)اإلعهػػاى المتػػو رة  ػػ  ال ػػكراء، ويتكمػػؿ ال طػػش أيامػػال عديػػدة ت ػػؿ  ػػ  ب ػػض األكيػػاف إلػػى أسػػبوعيف
 ػػ  الهػػماؿ تتميػػز بارتفاعهػػا القليػػؿ ورقبتهػػا الق ػػيرة وال ليظػػة  ةبمخػػزوف مػػاؼ مػػف ال ػػداء مػػف سػػنامه، واإلبػػؿ المنتهػػر 

، (ٕٕٙ)ر ووبرها الطويؿ وه  قادرة على كماية نفسها    برد الهتاء وتتميز أخيػرا بقػدرتها علػى كمػؿ اإل قػاؿورأسها المبي
 ضبلل عػف اسػت ماؿ الجمػاؿ وسػيلة لرمػوى  ػ  السػفر،  قػد مػاف األهػال  يػبملوف لكومهػا ولػو بهػمؿ قليػؿ، ألف المػدبوح 

مف اإلبؿ، وعلػى ال مػـو تمتلػؾ طػرابلس ومػا تبػع بهػا عػددال  مف البقر واأل ناـ و يرها مف الكيواناط ال يقارف بما مدبوح
 . (ٖٕٙ)مبيرال منها

 ـ الخيول:2
 عر ط طرابلس م يرها مف مدف المنطقة تربية الخيوؿ والت  امتازط بوجود نوعيف متميزيف:     

 الخيوؿ األ ريقية داط القامة الق يرة والبنية القوية، ويست مؿ    الرموى وكمؿ اإل قاؿ. . أ
وؿ ال ربيػػػػػة داط التمػػػػػويف المتناسػػػػػؽ الرهػػػػػيؽ والم ػػػػػنفة بسػػػػػرعة كرماتهػػػػػا وتسػػػػػت مؿ  ػػػػػ  الرمػػػػػوى والقتػػػػػاؿ الخيػػػػػ . ى

 .(ٕٗٙ)والسباؽ

 ـ األبقار:0
انتهرط تربية األبقػار بطػرابلس و يرهػا مػف المػدف المجػاورة، وتتميػز األبقػار  ػ  المنطقػة بمونهػا ضػ يفة البنيػة،  ضػبلل       

كتػى إف أهػال  هػد  المنػاطؽ يسػت نوف عػف كليػى البقػر بكليػى المػاعز،  ػ  كػيف يسػتفاد عف إنتاجها المكدود مف الكليػى، 
مف البقر    كرا ة األرض واستخراس الماء مف ا بار،  ضبلل عف جلودهػا ولكومهػا، ومانػط مميػاط مػف األبقػار ت ػدر إلػى 

 .  (ٕ٘ٙ)المناطؽ المجاورة
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 ـ األغنام:4
م يػر مػػف المنػاطؽ إد أف قطاعػاط واسػ ة مػف األهػال ، السػيما البػدو ومانػػط  انتهػرط تربيػة األ نػاـ بهػمؿ واسػع  ػ        

الجفػػػاؼ  ؿت تمػػد  ػػ  م يهػػتها علػػػى منتجػػاط األ نػػاـ مػػف اللكػػػـو واأل ػػواؼ والكليػػى، وتمتػػاز األ نػػػاـ بقػػدرتها علػػى تكمػػ
اطؽ، ممػػا تمتػػاز ومقاومػػة الجػػوع وال طػػش مػػدة طويلػػة، األمػػر الػػد  سػػاعدها علػػى تكمػػؿ الظػػروؼ المناخيػػة  ػػ  ب ػػض المنػػ

، أما ال ػوؼ  يػرتبط إنتاجػه بالمواسػـ، (ٕٙٙ)األ ناـ بجودة لكومها لتناولها اإلعهاى داط الراوكة الطيبة المنتهرة    المنطقة
ال يبلقػػ  إقبػػاال مبيػػرا  ػػ  الخػػارس الرتفػػاع نسػػبة   ور ػػـ دلػػؾ  ال ػػوؼ الطرابلسػػ  متػػدن  الجػػودة  هػػو مػػف النػػوع الخهػػف الػػد

مػػف جانػػى، ول ػػدـ اهتمػػاـ الباعػػة بتنظيفػػه جيػػدا قبػػؿ الت ػػدير إلػػى الخػػارس مػػف جانػػى رخػػر، لػػدلؾ  هػػو ال الرمػػاؿ ال القػػة بػػه 
 . (ٕٚٙ)وال باءاط طي لل ل ناعة المبلبس ال و ية، ولمنه يدخؿ     ناعة السجاد والبس

 ػ الماعز:٘
بى  ػ  إضػ اؼ النمػو النبػات ، ألنػه يبت  الماعز مف كيف األهمية ب د األ ناـ، وتػرتبط بتربيتػه عػدة مسػاوب،  هػ  تسػ     

يتميػػز بقدرتػػه علػػى أمػػؿ أوراؽ النباتػػاط وبراعمهػػا الم مػػرة واجت ػػاف جػػدور النباتػػاط، وتسػػهـ أيضػػال  ػػ  تفتيػػط التربػػة بكوا رهػػا 
ًل مبيرة    التربة  تقؿ خ ػوبتها، ومػع دلػؾ يّ ػد المػاعز مػف الكيوانػاط المهمػة  هػ  مػف م ػادر  الدقيقة، مما تسبى أضرارال

للكـو المهمة، مما إف الم ير مف األهال  يفضلوف كليػى المػاعز علػى كليػى البقػر، ويّ ػد هػو والجػبف مػف الوجبػاط المهمػة ا
لم ير مف المزارعيف، أما  داء الماعز  هو قليػؿ وبسػيط، لػدلؾ ي ػرؼ المػاعز ببقػرة الفقيػر، وتم ػر تربيتػه  ػ  المراعػ  الفقيػرة 

 .(ٕٛٙ)سير    المناطؽ الوعرة دوف أف ت اى ببد والمنكدراط لقدرتها على التسلؽ وال
 ـ حيوانات أخرى:1

هناؾ كيواناط أخر  مانػط ت ػيش  ػ  طػرابلس ومػا كولهػا  ػ  المػدة التػ  نكػف ب ػددها، ومنهػا الػدواجف التػ  مانػط        
ا ر الػػدواجف بػػبطء، تربػػى  ػػ  مػػؿ بيػػط مػػف البيػػوط، إد يسػػتفاد مػػف لكومهػػا وبيضػػها وتػػتـ تربيتهػػا بػػالطرؽ التقليديػػة، ويػػتـ تمػػ

ومدلؾ الكمير والب ػاؿ التػ  يسػتفاد منهػا األهػال   ػ  مجػاؿ كمػؿ اإل قػاؿ والمكا ػيؿ الزراعيػة ومػدلؾ كرا ػة األرض  ضػبلل 
 .(ٜٕٙ)عف استخداـ الب اؿ    الجيش لجر الم داط و يرها

ا، إال أف عمليػػاط ال ػػيد مانػػط بهػػ  وال بػػد مػػف دمػػر ال ػػروة السػػممية إد مػػاف لموقػػع طػػرابلس المهػػرؼ علػػى البكػػر ال نػػ     
 .       (ٕٓٚ)تقليدية وبداوية إلى كد ما والممياط الت  يتـ ا طيادها قليلة وال تسد إال الكاجة المكلية

 ب. الصناعة :
مانػػط ال ػػناعة  ػػ  تلػػؾ الكقبػػة،  ػػناعة تقليديػػة لػػيس لهػػا هػػاف مهػػـ  ػػ  الكيػػاة االقت ػػادية، ومانػػط بسػػيطة جػػدال وال       

بيػرا لل ػامليف ضػمف  ػفو ها، كتػى انػه مػاف ينظػر باكتقػار إلػى األهػخاص الػديف يزاولػوف اإلعمػاؿ ال ػناعية، تكقؽ دخبل م
  الزراعة والتجارة مانط أهـ القطاعاط االقت ادية الت  تكقؽ اكتراما وموردا ماليا ما يا لل امليف     فو ها.

يػة أو تقليديػة، سػواء أسػواقا عربيػة أـ  يػر عربيػة، ومانط ال ناعة مػع دلػؾ لهػا أسػواؽ خػارس المدينػة واف مانػط بداو
والت  مانط تستورد ب ض  ناعاط المدينة الت  تفتقر إليها تلؾ األسواؽ،  ضبلل عف رخػص أ مانهػا قياسػا إلػى م يبلتهػا  ػ  

 يػػة المنػػاطؽ األخػػر ، ومػػاف هنػػاؾ كر يػػوف يقومػػوف بتلػػؾ ال ػػناعاط لسػػد الكاجػػة المكليػػة، وانػػتظـ مهػػ الء  ػػ  طواوػػؼ كر 
هبيهة بالنقاباط    وقتنػا الكاضػر، إد مػاف لمػؿ كر ػة أو  ػناعة تنظػيـ خػاص وتقاليػد مت ػارؼ عليهػا ال يممػف تجاوزهػا أو 
عدـ االلتزاـ بها، وماف لمؿ كر ة )أميف( ينتخػى مػف قبػؿ إ ػراد الكر ػة الواكػدة أو يػتـ ت ينػه ليقػـو بتنظػيـ إعمػاؿ الكر ػة مػع 

مف جهة أخر ، و   أكياف أخر  مانط هػد  الطواوػؼ أو التنظيمػاط الكر يػة تػرتبط  يمػا الكرؼ األخر  مف جهة والكمومة 
، ومػف أهػـ طواوػؼ الكػر ييف التػ  عر تهػا المدنيػة (ٕٔٚ)بينها بروابط دينية  و ية، تكقؽ ألعضاوها الكمايػة وضػماف الكقػوؽ

( وأسػػػػطواط البنػػػاء والسػػػػراجة ) ػػػػان و خػػػبلؿ هػػػػد  الكقبػػػة الكرايػػػػر )باعػػػػة الكريػػػر( والكػػػػرارة )باعػػػػة األقمهػػػة والمنسػػػػوجاط
 :(ٖٕٚ)و يرهـ، وعلى ال مـو تتميز ال ناعة    هد  الكقبة بما يبت  (ٕٕٚ)السراس(
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 مانط تقليدية مف جيؿ إلى جيؿ، دوف أ  تطور أو إضا ة. .ٔ
 أنها يدوية، م تمد على جهد اإلنساف. .ٕ

 جلود وس ؼ النخيؿ و يرها.قيامها على ت نيع المواد األولية المتو رة    المدينة م ؿ ال وؼ وال .ٖ

 قامط أساسال لسد الكاجة المكلية وتو ير االكتياجاط األساسية مف ملبس ومبمؿ وأدواط  بلكة و يرها. .ٗ

 اتسمط بالفردية،  ال ناعة يقـو بها  رد واكد أو عدة أ راد مف عاولة واكدة تمتهف هد  الكر ة أو ال ناعة. .٘

 : وه ومانط ال ناعة تترمز     بل ة مجاالط   
 نطاق األسرة :  .0

تتموف األسرة مف األبوييف واألبناء والمتزوجيف واألكفاد، وتمّوف األسرة وكدة اقت ادية مستقلة متماملة،  مانط المػرأة 
 ضبلل عف قيامها ب عماؿ المنػزؿ اليوميػة تقػـو بم يػر مػف ال ػناعاط التػ  تكتاجهػا األسػرة مػف  ػزؿ ال ػوؼ وكيامتػه ل مػؿ 

 مف األعماؿ لسد كاجة األسرة الطبي ية  ضبلل عف بيع الزاود عف الكاجة. (ٕٗٚ)لمنزؿ و يرهاالمبلبس وأ طية ا
 . نطاق القرية أو القبيمة: 2 

ظهػرط ب ػض ال ػناعاط تخ  ػط  ػ  منطقػة أو جماعػػة، إد تتطلػى نوعػا مػف المهػارة والتخ ػص والتفػرغ لل مػػؿ 
وا ػػد واألدواط المسػػت ملة  ػػ  الزراعػػة، وتمػػوف ال ػػناعة  ػػ  هػػدا م ػػؿ األمػػور الخا ػػة بالنجػػارة والكػػدادة وت ػػنيع األبػػواى الن

المجػاؿ مكػدود اإلنتػػاس،  هػ  تهػدؼ إلػػى سػّد كاجػػة إ ػراد القبيلػة أو القريػػة مػف دوف التفميػػر بت ػدير جػزء منهػػا خػارس نطػػاؽ 
 القرية.
 نطاق المدينة:  .0

ويهػدؼ دلػؾ إلػى سػد كاجػة األسػواؽ  مختلفة وعلى نطاؽ واسع    مدف م يرة ومنهػا مدينػة طػرابلس عيتـ ت نيع سل
المكليػػة مػػف جانػػى وت ػػدير جػػزء منػػه إلػػى الخػػارس مػػف جانػػى رخػػر، وأبػػرز هػػد  ال ػػناعاط هػػ  النسػػيا والفخػػار والكّ ػػر 
والم ػػنوعاط الدهبيػػة والفضػػية، إد توجػػد األسػػواؽ الخا ػػة بمػػؿ كر ػػة،  المكػػؿ المخ ػػص ل ػػناعة م ينػػة هػػو م مػػؿ  ػػ  

 .(ٕ٘ٚ)ماف بارز يجدى االنتبا  ل رض السلعجزوه الخلف ،    كيف يوجد م
 كولها  ه :  اوأهـ ال ناعاط الموجودة    المدينة وم

 أوال: صناعة النسيج : 
ت ػد  ػناعة النسػػيا مػف أبػرز ال ػػناعاط التقليديػة  ػ  هػػد  الكقبػة، والتػ  ت تمػػد علػى الطريقػة البداويػػة باسػت ماؿ يػػد 

ومانػػط للمػػرأة دور مهػػـ إلػػى جانػػى الرجػػؿ بهػػد  الكر ػػة ومنػػد مػػدة طويلػػة ، (ٕٙٚ)اإلنسػػاف مػػف دوف اسػػت ماؿ ا الط الكدي ػػة
، ومػػاف لمػػػؿ نػػوع مػػػف ةوالتػػػ  اسػػتمر اسػػػتخدامها كتػػى  ػػ  األزمػػػاف البلكقػػ (ٕٚٚ)اعتمػػدط علػػى أداة خا ػػػة عر ػػط بالمسػػدة
 ، ومف تلؾ المنسوجاط : (ٕٛٚ)المنسوجاط  ناع مهرة لهـ سوؽ خاص بهـ

 األنسجة الصوفية : . أ
 ػػو ية الممانػػة األولػػى مػػف مجمػػوع  ػػناعة النسػػيا الرتباطهػػا بػػالفرد،  هػػ  م ػػدر لملبسػػه ومػػدلؾ تكتػػؿ األنسػػجة ال

وهػػو الػرداء التقليػد  لؤلهػال  ويمػػوف  (ٜٕٚ)لفراهػه، وأهػـ م ػنوعاط طػرابلس األرديػػة الرجاليػة الم رو ػة باسػـ الكول )برامػاف(
،  ضػػبلل عػػف (ٕٔٛ)ل   ػ  األهميػػة  ػػناعة البطانيػة، ويػػبت  ب ػد الكػػو (ٕٓٛ)رقيقػال أو سػػميمال كسػى الخػػيط المسػػت مؿ  ػ  نسػػجه

 أ ناؼ أخر  مف الم نوعاط والت  يدخؿ ال وؼ    إنتاجها، ويست مؿ مف قبؿ األهال  ومنها:
الكمؿ: وهو الفرش المبير مف أربع قطػع هػراوطية الهػمؿ بواسػطة نػوؿ أ قػ ،  ػـ يقػرف ب ضػها مػع ب ػض، وتمػوف  .ٔ

 ألوانال مختلفة.
ال  يرة الجميلة، والت  تبخد همبلل زخر يال مالجمؿ وال زاؿ وت ػنع مػف ألػواف مختلفػة أبرزهػا الميـ: وهو مف الفرش  .ٕ

 األكمر.
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 مقتنياط ه بية ومنها:  .ٖ

 المخبلة: وتست مؿ    نقؿ األمت ة والكاجاط. . أ
 الخرس: وهو ميس  و   لع جيباف يوضع على ظهر الدواى ويست مؿ انقؿ األمت ة    السفر. . ى

 ت مؿ لت بوة الكبوى وخزنها.ال راة: وهو ميس يس . ط

 .  (ٕٕٛ)الوسادة: والت  ت د مف مكتوياط الخيمة األساسية    البادية . ف

 ب . األنسجة القطنية: 
ت نع مف خيوط األلبسة النساوية والرجالية ببلوانها المختلفة الت  ماف مف أبرزها األزرؽ واألكمػر التػ  تط ػـ بخيػوط 

ة لونهػػا المميػػز والمكبػػى إلػػى األهػػال ، وا لػػى اإلنتػػاس يسػػتخدـ  ػػ  المدينػػػة بيضػػاء  ػػ  ا لػػى األوقػػاط، ومػػاف لمػػؿ منطقػػ
 . (ٖٕٛ)وتواب ها باست ناء نسبة قليلة ي در إلى المناطؽ األخر 

 ج. األنسجة الحريرية:
اهػػتهرط طػػرابلس ب نتػػاس األرديػػة الكريريػػة الم رو ػػة بجودتهػػا والتػػ  مػػاف لهػػا انتهػػار واسػػع بالمدينػػة وتواب هػػا، كيػػف 

األرديػػة الكريريػػة للنسػػاء والرجػػاؿ علػػى كػػد سػػواء، واكتمػػر اليهػػود هػػد  الكر ػػة بهػػمؿ خػػاص باالعتمػػاد علػػى األنػػواؿ ت ػػنع 
اليدوية الم ػنوعة مػف الخهػى والتػ  مانػط تػدار باليػد، ومانػط للمنسػوجاط الكريريػة سػوؽ خػاص بهػا ي ػرؼ بسػوؽ الكريػر 

اء، ويسػتخدـ ا لػى اإلنتػاس  ػ  الػداخؿ  ػ  كػيف ي ػدر الزاوػد إلػى كيف تباع األلبسة الكريرية ومناديؿ الرأس الخا ة بالنسػ
 .  (ٕٗٛ)م ر وتونس

 د. أنسجة حب الرمان:
ي نع مف هد  األنسجة أردية تتميز بدوؽ ر يع، تموف مزرمهة ببلواف مختلفة، تدؿ على مهارة  ناعها، ويسػت مؿ  ػ       

رديػػة كػػى الرمػػاف بالم قػػؿ، ويم ػػر اسػػت مالها  ػػ  الجهػػاط  ػػنع هػػد  األرديػػة خيػػوط القطػػف أو الخيػػوط الكريريػػة، وت ػػرؼ أ
 الهرقية مف المدينة و يرها.
 هـ . أنسجة نول المحرمة:

المكرمة أو)التسػتماؿ( هػو الػرداء المسػت مؿ ل طػاء الػرأس، يتميػز ب ػ ر  عػف األرديػة،  هػو مربػع الهػمؿ، وتمػوف ألػواف     
لت طػػ  هػػمبلل  (ٕ٘ٛ)ميػػز عنهػػا بػػبف تتػػرؾ كواهػػ  المكرمػػة مػػف دوف نسػػيا المكػػاـر نفػػس ألػػواف األرديػػة االعتياديػػة ولمنهػػا تت

 مميزال.
   

 ثانيًا: الصناعة الجمدية وباعة الجمود :
نتاجهػػا مػػف ال ػػناعاط الراوجػػة  ػػ  المنطقػػة ومنهػػا طػػرابلس والتػػ  تتميػػز بجودتهػػا ودقػػة       مػػاف ت ػػنيع المػػواد الجلديػػة واة

 ه  :   (ٕٙٛ)ألخر ، وأهـ تلؾ الم نوعاط ناعتها ، ومانط تضاه  منتجاط المناطؽ ا
 األكدية النساوية )الترليؾ( الدقيقة ال نع الموهاة بخيوط الفضة. .ٔ
 الخؼ النساو  والرجال  )بل ة( المنقوش بخيوط الفضة والكرير. .ٕ

 سراويؿ السيؼ وكّمالة توضع على متؼ المكارى. .ٖ

 .ةسراويؿ الخيؿ المزخر ة والموهاة بالفض .ٗ
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 ضة والذهب: ثالثًا : صناعة الف
ت د  ناعة الفضة مف ال ناعاط المتميزة، ومانط سباوؾ الفضة تستورد مف مناطؽ م يػرة، وأكيانػا يػتـ الك ػوؿ عليهػا     

، ويزداد الطلى على هراء الم و اط الفضية    موسػـ الخ ػى والر ػا  كيػف تم ػر اإلعػراس، (ٕٚٛ)مف إدابة النقود الفضية
 .(ٕٛٛ)لى هراء الم نوعاط الفضية لتديمها هدايا إلى نساوهـوماف البدو أم ر الناس إقباالل ع

أمػا  ػناعة الػػدهى  قػد مػاف اإلقبػػاؿ عليهػا اقػؿ نسػػبيال مػف الفضػػة بسػبى ارتفػاع سػػ ر الػدهى ولهػدا اقت ػػر هػراء الػػدهى    
علػى ميسػور  الكػاؿ مػف األهػال  وخا ػػة اليهػود، ومػف أهػهر أنػواع الكلػػ  الخبلخيػؿ والقبلوػد والخػواتـ، والخميسػة والكويتػػة 

العتقػاد األهػال  إنهػا أهػماؿ تب ػد الكسػد  ةواسػ ا  ػ  المنطقػة والمنػاطؽ المجػاور  والقرنيف، وه  نوع مف الكل  تنتهػر انتهػارال 
، ومػػف أنػػواع الكلػػ  أيضػال الػػدبالا وهػػ  أسػػاور عريضػة الهػػمؿ بهػػا نقػػوش وتمػوف مػػف الػػدهى الخػػالص والونػػايس (ٜٕٛ)وال ػيف

واهر، والكدايػد وهػ  أسػػاور والمنػاقش والتمليلػة، وهػ  أقػراط مػف الػػدهى الخػالص علػى هػمؿ كلقػاط مهػملة ببكجػػار مػف الجػ
علػى  فرقيقة السمؾ تلبسها المرأة    م  مها، والخناؽ وهو عقد مف الدهى يجمع عددال مف ال مبلط الدهبية القديمػة ويمػو 

، ويرجع سبى تنّوع  واختبلؼ أهماؿ الكل  إلى تمّيز مؿ منطقة بطابع مميز ومختلػؼ عػف المنطقػة (ٜٕٓ)همؿ زخر   جميؿ
 األخر .

عػف  ػيا ة الػدهى والفضػة  قػػد اهػتهرط المدينػة بكر ػة الػنقش علػى األوانػػ  النكاسػية التػ  بػرز  يهػا عػدد مػػف  و ضػبلل     
الكػػر ييف المهػػرة الػػديف مػػانوا ينتجػػوف أوانػػ   ايػػة  ػػ  الروعػػة والتميػػز، ومػػاف اإلقبػػاؿ عليهػػا مبيػػرا السػػيما مػػف قبػػؿ الميسػػوريف 

 . (ٜٕٔ)والماريف بطرابلس
 لخزف( :رابعًا : صناعة الفخار)ا

)إبريػؽ مػاء  ؿلـ تمف  ناعة الفخار مف ال ناعاط المتقدمة، إال أنها مانط تسد كاجة األهال  مف األوان  المنزلية م ػ     
الهرى( والكبّلى )إنػاء كفػظ السػمف أو الكليػى( والمرازيػة )إنػاء الزيػط النبػات ( واإلبريػؽ )إنػاء الوضػوء(، ودلػؾ لتػو ر مميػة 

، كتػى إف م ظػـ بيػوط األهػال   ػ  المنطقػة مانػط تكتػو  علػى أ ػراف (ٕٜٕ)ت مؿ  ػ   ػناعة األوانػ مف تراى )الطّفؿ( المس
 . (ٖٜٕ)الفخار ومماف تزيف األوان  بنقوش جميلة

 خامسًا: صناعة الممح:
بػػالملل، ومانػػط )المبلكػػة(  ػ  طػػرابلس مػػف المنػػاطؽ المهمػػة إلنتػػاس الملػػل الػػد    اهػتهرط طػػرابلس بطػػوؿ سػػاكلها و نػػا    
، ومػػدلؾ مػػاف ي ػػدر إلػػى دواخػػؿ القػػارة األ ريقيػػة إد يّ ػػد مػػف البضػػاوع المهمػػة (ٜٕٗ)ر إلػػى منػػاطؽ م يػػرة وبمميػػاط مبيػػرةي ػػد

 .  (ٜٕ٘)الم درة وأ بلها  منال، ألنه مف المواد النادرة    تلؾ المناطؽ  هو يست مؿ لئلنساف والكيواف على كدة سواء
 ج. التجارة :

 ػؿ تتجػه اتجهػط إليهػا كيػف هػملط الدعامػة األولػى القت ػادها،  قػد مانػط بموقػع ج را ػ  مهػـ ج طرابلستمت ط 
لهػػا تجػػارة بكريػػة مػػع المػػدف االيطاليػػة ومػػدف كػػوض البكػػر المتوسػػط األخػػر ، ودلػػؾ لمػػا تملمػػه مػػف مينػػاء السػػتقباؿ القطػػع 

والسػلع األ ريقيػة عػف طريػؽ  البكرية المتنوعة  ضبلل عف تجارتها البرية، إد مانط تستقبؿ البضاوع األوربيػة عػف طريػؽ البكػر
البر،  مانط بدلؾ سوقال قويا رابكة الكرمة، مما أضاؼ إلى المدينػة الم يػر مػف المسػى المػاد ، وانت هػط خزينػة اإلمػارة مػف 

ول ؿ مػا يوضػل نهػبط مػوان،  عاوداط الضػراوى والمموس الت  تك ؿ عليها مف القوا ؿ والسفف الت  تكط  بميناء طرابلس،
مه، وبهػا التجػار وم ػرة ال ربػاء  ػ  مػؿ وقػط الينقطػع، طبلبػا لمػ))دمر  أبف كوقؿ عنه بقوله: اإلقليـ ما   يهػا  اوجو  أموالها جح

... وبخػارس بػاى البكػر ))،  ػ  كػيف ينقػؿ لنػا التجػان  عػف المينػاء قاوػػػػبلل: (ٜٕٙ(()مػػف التجارة وعابريف عليها م ػربيف ومهػرقيف
لى السػاكؿ، كػػيف مرسػى المدينػة، وهػو مرسػى كّسػف متسػع تحقُػرُى المرامػى  يػه مػف منها، منظر مف أنز  المناظر مهرؼ ع

، اهػتهرط طػرابلس بت ػدير ب ػض السػلع والتػ  مػف بينهػا ال ػوؼ (ٜٕٚ(()البػر وم ػطؼ هنػاؾ ا ػطفاؼ الجيػاد  ػ  أواريهػا
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اقيػػاط والم اهػػداط علػػى ، وهػػج ط االتف(ٜٕٛ)والزيػػط والقمػػل وريػػش الن ػػاـ والزيػػط الخػػاص بال ػػابوف والجلػػد والكبػػاؿ والهػػمع
تطور التجارة  يها،  هد  البندقية قد تولط هراء الملل بامتيػاز خػاص لهػا دوف  يرهػا بموجػى م اهػداط خا ػة، والملػل مػادة 

إف اعتمػاد المدينػة  ػ  ))يكتاجوف إليها إل راض متنوعة، ومػا يوضػل مػد  أهميػة التجػارة البكريػة  ػ  المدينػة قػوؿ التجػان : 
ينطبؽ هػدا القػوؿ بالمامػؿ علػى طػرابلس وتواب هػا ودلػؾ لوجػػػود  ، ومع هدا قد ال(ٜٜٕ(()يجلى إليها مف البكر تموينها على ما

أراضػػ  خ ػػبة م يػػرة الخضػػرة، ومػػف  ػػـ يػػو ر ألهلهػػا مػػا يكتاجونػػه مػػف متطلبػػاط كيػػاتهـ اليوميػػة الم يهػػية وم يػػرال مػػا مػػاف 
جػان   ػ  سػنواط القكػط والمػوارف الطبي يػة م ػؿ سػنواط انكبػاس ي در الفاوض إلى الخارس وعليه يممػف اعتبػار مػا دمػر  الت

 يتـ استيراد التمويف مػف الخارس.  طالمطر وتفه  األوبوة و يرها، وكينود  ق
 الطرق البرية:
مع  يرها بسلسلة مف الطرؽ البرية والت  ج لتهػا مرمػزا لبضػاوع الجنػوى و يرهػا مػف المنػاطؽ ومػف  طرابلسترتبط 

   تلؾ الطرؽ:

 الطريق الساحمي :. 0
مػػف اإلسػمندرية مػػارا بػػداط الكمػػاـ  ػػـ إلػػى برقػػة ومنهػػا إلػػى  (ٖٓٓ)ويمتػد الطريػػؽ البكػػر  الػػد  يسػػميه البمػػر  الجػػادة

 ػـ  ػػفاقس ويتجػه الطريػػؽ إلػػػى الػداخؿ  ػػ  اتجػا  القيػرواف، إد يتفػػرع إلػى  بل ػػة  (ٖٖٓ) طػرابلس (ٕٖٓ)كتػى سػػرط (ٖٔٓ)اجدابيػة
، ويتميػػز هػػدا الطريػػؽ ببنػػه أم ػػر أمنػػا وراكػػة لقوا ػػؿ التجػػار (ٖ٘ٓ)لػػػى تلمسػػاف و ػػاسويسػػتمر إ (ٖٗٓ)طػػرؽ تلتقػػ   ػػ  المسػػيلة

المسا ريف نتيجة ل مارته الت  أهاد بها الم رخوف ومانط ال مارة مت لة مف مدينة اإلسمندرية إلى مدينة القيػرواف تمهػ  بهػا 
 . (ٖٙٓ)القباوؿ ليبل ونهارا

ويتجػه ليلتقػ  مػع الطريػؽ (ٖٚٓ)األوؿ ويبػدأ مػف الفسػطاط إلػى برقػة أما الطريؽ ال ان   هو إلى الجنوى مف الطريػؽ 
األوؿ  ػ  اجدابيػة كيػف ت ػد مرمػزا مػف مرامػػز التجػارة يوجػد بهػا مػؿ مػا يكتاجػػه التجػار مػف )كمامػاط و نػادؽ م يػرة وأسػػواؽ 

، البريػد  ػ  أوؿ (ٖٓٔ)، ومػاف ي ػرؼ بطريػؽ السػمة(ٜٖٓ) ـ يتابع هػػػدا الطريػؽ سػير  إلػى طػرابلس وقػابس والقيػرواف (ٖٛٓ)كا لة(
 . (ٖٔٔ)األمر  ـ عدؿ ب د دلؾ إلى طريؽ طرابلس ومنها ماف يق د القيرواف مباهرةل  ـ يتجه ليسير موازيا للساكؿ

مػػاف مػػف الطبي ػػ  إف تتػػب ر الطػػرؽ التجاريػػة بال بلقػػاط السياسػػية بػػيف م ػػر وعمػػـو مػػدف الم ػػرى ال ربػػ  نتيجػػة 
عليها مػػف هجرة بن  هبلؿ واتجا  الدولة الزيرية إلى السػاكؿ، األمػر الػد  ج ػؿ  القطي ة بيف م ر والدولة الزيرية وما ترتى

الطريػػؽ الساكلػػػ   يػػر امػػف، لمػػه  يػػه مػػف إعمػػاؿ سػػلى ونهػػى مػػف قبػػؿ بنػػ  هػػبلؿ وان مػػاس دلػػؾ علػػى ارتفػػاع تمػػاليؼ نقػػؿ 
لػـ تجػر  أ  قا لػة علػى المػرور )): ه ػ وبة الركلػة  ػ  هػدا الطريػػػؽ بقولػ (ٖٖٔ)، ويضيؼ لنػا الػوزاف(ٕٖٔ)البضاوع بيف البلديف

 ػػ  الطريػػؽ السػػاكل  ... وعنػػدما يمػػوف علػػى أ  قا لػػة إف تختػػار الػػببلد   ليهػػا أف تمػػر مػػف الػػداخؿ ... أ  تسػػلؾ الطريػػؽ 
إدا أضػفنا إلػى مػؿ دلػؾ الخػراى الػد  كػػػؿ بػالمرامز التجاريػة واألسػػواؽ  ((الممتػد إلػى م ػػر عػف طريػؽ واكػاط أوجلػة وسػبو 

، بيػػد إف الطريػػؽ إلػػى الهػػرؽ مػػف (ٖٗٔ)هػػدا الهػػرياف الكيػػو  جػػّراء  ػػاراط النورمػػاف واكػػتبللهـ المػػدف السػػاكلية ىالواق ػػة علػػ
، (ٖ٘ٔ)طرابلس لـ يمف رمنا مف عبف وسلى بن  هبلؿ لقوا ؿ التجارة مما قلؿ مف أهميته    نقؿ التجارة بيف م ػػر والم ػرى

ط  ػػ    ػػؿ الهػػػتاء إد ت مػػؿ  ػػبلف قوا ػػؿ بريػػة تمػػر مػػف سجلماسػػة أمػػا عػػف ركػػبلط القوا ػػؿ  يػػر هػػد  الطػػػػػرؽ البريػػة،  مانػػ
، وبالنسػػبة إلػػى الطريػػؽ (ٖٙٔ)وت ػػؿ إلػػى القيػػرواف وطػػرابلس وبرقػػة كتػػى م ػػر، هػػدا  ضػػبلل عػػف قػػا لتيف  ػػ    ػػؿ ال ػػيؼ

مػف الرمػؿ ال كراو   ماف يت در على التجار المسير  يه     ير   ؿ الهتاء نتيجة لهبوى رياح السير ومػو م يػرةل الم يػر 
 .                                                                            (ٖٚٔ)وت طػى ا بار

 ـ طرق الجنوب:2 
 هناؾ طرؽ عدة إلى ببلد السوداف وه :    
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طريػؽ مػف طػرابلس الممتد إلى بلما ومانـ بتهاد، تبػدأ مسػيرة القا لػة بهػدا ال (ٜٖٔ)إلى ببلد الجريد(  ٖٛٔ)طريؽ طرابلس  راف -ٔ
يابا ستة أههر تقريبا، بضمنها أياـ الراكػة، وي ػّد هػدا (ٕٖٓ)مار بمناطؽ م يرة ، وتست رؽ ركلة القوا ؿ    هدا الطريؽ دهابا واة

الطريؽ مف الطرؽ المهمة الت  يسلمها التجار لقلػة المخػاطر المرتبطػة بهػدا الطريػؽ مػف جانػى، ووجػود مػوار الميػا  والنخيػؿ 
مػف جانػػى رخػر، ومانػػط القوا ػؿ التجاريػػة تسػلمه لسػهولته وق ػػر ، ولهػدا نهػػطط  يػه تجػػارة الرقيػؽ  مهػػد  علػى طػوؿ الطريػػؽ

 . (ٕٖٔ)دلؾ لتو ؿ اإلسبلـ جنوبال  ضبلل عف ترويا منتجاط برقة وم ر والسيما المنسوجاط  يها الت  مانط تجد قبوالل بتهاد
 ةهنػػػاؾ طريػػػؽ يػػربط تادممػػػة بػػػالقيرواف واط عبػػػر وار لػػػ)بمػػػال ( و  (ٖٕٖ)ػ تادممػػة (ٕٕٖ)طريػػؽ طػػػرابلس مػػػرورال ب ػػػدامس -ٕ

، ويبلػػد سػػاعاط السػػير بهػػدا الطريػػؽ مػػا بػػيف عهػػرة إلػػى ا نتػػ  عهػػرة سػػاعة يوميػػا وبم ػػدؿ سػػط ميلػػومتراط (ٕٖٗ)وقسػػطيلية
 بالساعة الواكدة مع وجود مكطاط توقؼ تف ؿ بيف مدينة طرابلس و دامس وه :

 . بلدة جنزور على مسير  بلف ساعاط.ٔ
 لدة الزاوية على مسير خمس ساعاط.. بٕ
 ّسػاطو وبوػػر سػانية ي قػوى وبوػر ميػػزراف و ػدامس ومكطػاط تب ػػد الواكػدة عػف األخػػر   ةوبوػر القطػػرة وبلػد ا. بوػر أال راسػيٖ

 . (ٕٖ٘)مسير ا نا عهر ساعة وبدلؾ تبلد المسا ة بيف طرابلس و دامس  بل ة عهر إلى خمسة عهر يوما
و ػاط  قػد امتػاز ب،بػػار  المنتهػرة علػى طػوؿ الطريػػؽ، والتػ  ت ػد بم ابػة مكطػػاط  أمػا الطريػؽ الوا ػؿ بػيف  ػػدامس

لبلستراكة تتوقؼ عنػدها القوا ػؿ للتػزود بالمػاء، أمػا أهػـ المنػاطؽ التػ  تمػر بهػا القوا ػؿ إ نػاء مسػيرها مػف  ػدامس إلػى  ػاط 
 :(ٕٖٙ) ه 
 . أماسيف وتب د مسيرة  بل ة أياـ.ٔ
 ـ عف أماسيف.. انازار وتب د مسيرة  بل ة أيإ
 . نازانير وتب د مسيرة  بل ة أياـ عف انازار.ٖ
 . تاهبليف وتب د مسيرة  بل ة أياـ عف نازانير.ٗ
 . تاهيمنط وتب د مسيرة يوميف عف تاهبليف.٘
 . ايزيز وتب د مسيرة يوميف عف تاهينمط.ٙ
 .  اط وتب د مسيرة يوميف عف ايزيز. ٚ

مػا لقطػع المسػا ة الوا ػلة مػا بػيف  ػدامس و ػاط، وب ػد  ػاط تتجػه القا لػة وبدلؾ تقطع القا لة مسيرة تس ة عهػر يو 
نكو مانو وبمسيرة سػتة وخمسػيف يومػا، وتمػر خبللهػا القا لػة بمنػاطؽ األيروزينػدر، وي ػرؼ هػدا الطريػؽ مػدلؾ بخػط السػوداف 

جػراء عمليػة التبػادؿ عػف طريػؽ مقايضػ ة سػلع القا لػة بالسػلع المنتجػة الوسطى،  مف خبلله تمر القا لة إلى السوداف للتوقؼ واة
 ػ  السػػوداف، إف التجػارة  ػػ  هػدا الطريػػؽ يسػيطر عليهػػا سػماف  ػػدامس خا ػة، وهػػـ يمتهنػوف التجػػارة منػد القػػدـ، وسػػاعدهـ 

تقػػانهـ ل ػة الػػببلد األ ريقيػػة التػػ  يمػػروف عليهػػا خػبلؿ طػػريقهـ ، وتسػػت رؽ ركلػػة القا لػػة مػػف (ٕٖٚ)علػى دلػػؾ دمػػا هـ وجػػديتهـ واة
مػدة تتػراوح مػا بػيف أرب ػة إلػى سػتة أهػهر، و ػ  أكيػاف أخػر  ت ػؿ المػدة إلػى أم ػر مػف دلػؾ كسػى الظػروؼ طػرابلس مػانو 

 الت  تقابؿ سير القا لة.  
   

 الطرق البحرية :
يبػػدأ هػػدا الطريػػؽ مػػف اإلسػػمندرية التػػ  ت ػػد أهػػـ المرامػػز التجاريػػة  ػػ  م ػػر  ػػ  ال  ػػر الفػػاطم  مػػارا بسلسػػلة مػػف 

ـ وطبػػرؽ وبرقػػة وطػػرابلس وقػػابس و ػػفاقس  ػػـ المهديػػة التػػ  ت تبػػر بكمػػـ موق هػػا )قاعػػدة الػػببلد المػػوان، مػػف أهمهػػا السػػلو 
إف الطريػػؽ بػػيف اإلسػػمندرية  (ٜٕٖ)،  ػػـ يسػػتمر الطريػػؽ إلػػى أق ػػى الم ػػرى، ويػػدمر المرامهػػ (ٕٖٛ)األ ريقيػػة وقطػػى مملمتهػػا(

نػورر مػؿ ك ػف للك ػف الػد   والبكػر عػد وطرابلس  يه ك وف م يرة وميزة هد  الك وف أنهػا متقاربػة جػدا،  ػ دا ظهػر  ػ 
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يليه، م هارة على وجود عدو كتى ينته  خبػر ال ػدو مػف طػرابلس إلػى اإلسػمندرية وبػال مس  ػ   ػبلف أو أربػع سػاعاط مػف 
الليػػؿ  يبخػػد النػػاس كػػدرهـ واسػػتمر دلػػؾ إلػػى إف  ػػارط الم ػػرى علػػى الفػػاطمييف، وا ػػر دلػػؾ  ػػ   قػػداف كمايػػة هػػد  الك ػػوف 

، ور ػـ تكفظنػا عػف هػد  الروايػة ومػا تكملػه مػف مبال ػة ولمننػا نخػرس بنتيجػة (ٖٖٓ)إف تػرؾ ال مػؿ بنظػاـ المراقبػةألهميتها ب ػد 
سرعة وسهولة االت اؿ بيف طرابلس واإلسمندرية وبال مس مػف ناكيػة، والمبلكػة البكريػة بػيف مػوان، سػاكؿ البكػر   ه  مد

 هػػػبلؿ وتخريى هد  الك وف على يدهـ.المتوسط مف ناكية أخر ، ويبدو دلؾ قبؿ و وؿ قباوؿ بن  
و ػػفوة القػػوؿ إف الطػػرؽ التجاريػػة بػػيف م ػػر وعمػػـو بػػبلد الم ػػرى تػػب رط تػػب يرا مبيػػرا بػػالت يراط التػػ  طػػرأط علػػى 
الخارطػة السياسػػية لػػدوؿ الم ػػرى ابتػػداءل مػف الن ػػؼ ال ػػان  مػػف القػػرف الخػامس الهجر /الكػػاد  عهػػر المػػيبلد ، مػػف هجػػرة 

ولػػػة الموكػػديف  ػػػـ اكػػػتبلؿ النورمػػػاف لمػػدف السػػػاكؿ األ ريقيػػػة، وضػػػ ؼ الدولػػة الفاطميػػػة، وقيػػػاـ الكػػػروى د ـبنػػ  هػػػبلؿ وقيػػػا
تتطلػػى األمػػف  ػػ  المقػػاـ األوؿ، ممػػا قلػػؿ مػػف كجػػـ   ان مسػػط علػػى طػػرؽ التجػػارة التػػ ة، مػػؿ هػػد  ال وامػػؿ مجتم ػػةال ػػليبي

االيطاليػة و ػقلية إد يتفػرع منهػا إلػى اإلسػػمندرية أو كرمػة السػلع، وتكػوؿ مرمػز ال قػؿ  ػ  تجػارة البكػر المتوسػػط إلػى المػدف 
 .(ٖٖٔ)إلى عما

 واردات مدينة طرابمس:
 اـ مصر: 

ت ػػددط  ػػادراط م ػػر إلػػى طػػرابلس و يرهػػا مػػف مػػدف الم ػػرى ودلػػؾ لفػػاوض إنتاجهػػا مػػف ناكيػػة ولسػػيطرتها علػػى 
 البضاوع القادمة مف الهرؽ مف ناكية أخر ، وأهـ تلؾ ال ادراط: 

مانط م ر ت ّدر إلى طرابلس وباق  مف مدف الم رى المنسوجاط ومنهػػا قماش البوقلموف الد  ي ػد مػف  . المنسوجات:0
، وانفػػردط تنػػيس ب ػػناعة قمػػاش (ٖٖٖ)وهػػو قمػػاش يت يػػر بت يػػر سػػاعاط النهػػار (ٕٖٖ)األقمهػػة المهمػػة والػػد  ينػػتا  ػػ  تنػػيس

ه بالدهى بطريقة ال يكتاس ب ػد دلػؾ إلػى تف ػيؿ ، مما وتنتا ال وى الم روؼ البدنة )سداء ولكمة( وينسا ما ب(ٖٖٗ)الهروى
، مما ت ػّدر أيضػال األقمهػة المدهبػة المنقوهػة والملونػة والتػ  اهػتهرط بهػا (ٖٖ٘)قيمة هدا ال وى إلؼ دينار طأو خياطة ومان
 . (ٖٖٙ)تنيس ودمياط

لهػرؽ عػف طريػؽ مينػاء مانط م ػر مسػتودعا للتوابػؿ والبخػور وال طػور التػ  مانػط تػرد إلػى م ػر مػف بلػداف ا . التوابل:2
، وتػػّدخؿ  ػػ  (ٖٖٛ)،  ػػـ تنقػػؿ إلػػى مدينػػة الفسػػطاط ومنهػػا إلػػى اإلسمندريػػػػة إد ينقلهػػا التجػػار الم اربػػة إلػػى ببلدهػػـ(ٖٖٚ)ال يػػداى

، ومػػػاف الفلفػؿ أم ػر التوابػػؿ طلبػا  ػ  طػرابلس وبػػاق  مػدف الم ػرى، والفلفػػؿ علػى نػوعيف األسػػػود (ٜٖٖ)ط ػاـ مختلػؼ الطبقػاط
)القر ػة(   ، مما يبت  مدف الم ػرى الػدار  ػين(ٖٓٗ)دخؿ    األ دية واألبيض يدخؿ     ناعة األدويةوهو الكريؼ الد  ي

التػػ  تنبػػط مفػػ  بػػبلد ال ػػيف والكبهػػة،  ػػـ القرنفػػؿ الػػد  يػػبت  مػػف سػػومطرة، وي ػػؿ  منػػه إلػػى  بل ػػة إضػػ اؼ  مػػف القرنفػػؿ 
 .(ٖٔٗ)يكتؿ ممانا ب د القرنفؿالستخدامه    ال داء والدواء،  ضبلل عف جوز الطيى والزنجبيؿ الد  

مما مانط م ر ت در إلى طرابلس والمنػاطؽ األخػر  المػواد األوليػة المسػتخدمة  ػ  ال ػناعاط م ػؿ مػواد . سمع أخرى: 0
،  ضػبلل (ٕٖٗ)ال با ة مػالبقـ واللػؾ والنيلػه، ونظػرا لهػهرة مػدف الم ػرى ب ػناعة المنسػوجاط  قػد زاد الطلػى علػى هػد  المػواد

 . (ٖٖٗ)عف ملل االمونيـو
ممػا اسػتوردط طػرابلس ومػدف الم ػرى ال ربػ  الػورؽ الػد  مػػاف ي ػنع مػف نبػاط البػرد ،  ضػبلل عػف المػواد ال داويػػة 

 . (ٖٗٗ)و يرها فوأهمها السمر الد  انتهرط م ان ه    م ر ومدلؾ ماء الورد والياسمي
 ـ جنوب أفريقية:2

 الساكؿ اإل ريق  على عدة سلع منها: اهتملط البضاوع السودانية الم درة إلى طرابلس و يرها مف مدف
ظؿ الدهى السل ة السودانية المهمة لػد  سػلع السػاكؿ اإل ريقػ  و يرهػػـ لقػروف عديػدة، ويػدمر المسػ ود  هػد   الذهب:  .ٔ

علػى  ، ليقـو التجار ال رى مف طرابلس و يرها بنقلهػا إلػى بلػدانهـ(ٖ٘ٗ)التجارة تـ تبادلها بالسلع المختلفة المجلوبة مػف الهماؿ
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ظهػػور الجمػاؿ، إد يسػػتفاد مػف ب ضػػه  ػ  ضػػرى ال ملػة للتػػداوؿ المكلػ ،  ػ  كػػيف ي ػػدر البػػاق  إلػى جهػػاط أخػر ، ومػػاف 
لتلػؾ التجػارة أ رهػا  ػ  ال بلقػػاط القويػة بػيف المػػػدف الهػػمالية ومنهػا طػرابلس والمػدف السػػودانية، ودور دلػؾ  ػ  نهػر الكضػػارة 

 . (ٖٙٗ)اإلسبلمية    عمـو ببلد السوداف
وه  تجارة مهمة تػبت  ب ػد تجػارة الػدهى مػف كيػف األهميػة ومػاف تجارهػا يمسػبوف اإلربػاح الطاولػة نظػرا لتفػاوط  الرقيق:. ٕ

 (ٖٛٗ)، ومػػاف تجػػار السػػوداف يبي ػػوف الرقيػػؽ  ػػ  سػػاكاط جػػاو(ٖٚٗ)األسػػ ار مػػا بػػيف سػػ ر الهػػراء وسػػ ر البيػػع  ػػ  الم ػػرى
، ببسػػ ار رخي ػػة وب عػػداد (ٜٖٗ)بػػبلد الملػػـ النيجػػر، والتػػ  يطلػػؽ عليهػػو يرهػا، ب ػػد جلػػبهـ مػػف المنػػاطؽ الواق ػػة جنػػوى نهػػر ا

، (ٖٔ٘)، وماف تجار الهماؿ يتجهوف بهـ إلى مدنهـ ومنها ي دروف إلى مختلؼ البلداف اإلسبلمية ومػدلؾ إلػى أوربػا(ٖٓ٘)مبيرة
الزنػػوس والبػػيض، ومنهػػا ومانػط طػػرابلس بكمػػـ موق هػا علػػى إكػػد  الطػرؽ الم ديػػة إلػػى السػػوداف ال ربػ  مرمػػزا لتجػػارة الرقيػؽ 

 .(ٕٖ٘)مانوا ي درونه إلى األسواؽ اإلسبلمية
يدخؿ ريش الن اـ    ال ناعاط المنزلية ماالراوؿ والوساود والمقاعد  ضبلل عف استخدامه    الزينػة، ومػاف  ريش النعام:. ٖ

للزينة ي لؽ علػى جػدراف القاعػة  ، أما بيض الن اـ  يدخؿ     ناعة األدوية، مما هو مادة(ٖٖ٘)التجار يجلبونه بممياط مبيرة
 .  (ٖٗ٘)أو يوضع على الطاولة ومانط أس ار  عالية جدا    األسواؽ الخارجية

دخلط تجارة ال اس إلى الهماؿ اإل ريق  عبر السوداف ال رب  مند قػروف عديدة،  مػاف ال ػاس متػو را بمميػاط مبيػرة  العاج:. ٗ
رى والتكؼ لػدلؾ  ػاف ال ػاس مػف السػلع المماليػة المر ػوى  يهػا  ػ  مػدف    مدف السوداف، وماف ي نع مف ال اس أوان  اله

نسبة إلػى بورنػود يمتػاز بن ومػة   ، وال اس على نوعيف األوؿ ي رؼ باسـ البرناو (ٖ٘٘)الهماؿ اإل ريق  وباق  المناطؽ األخر 
ع ال ػان   ي ػرؼ بالسػودان  الػد  ملمسه وطواعيته وبياضه النا ع وسهولة تهميله وتقطي ه، لدلؾ  هو  ال  ال مف، أما النػو 

 .(ٖٙ٘)يموف أم ر  بلبة وانكناءل واقؿ بياضا وهو يم ر    منطقة الهوسا
. مما ت در سلع أخر  مف مناطؽ الجنوى ممادة ال مد الت  يستخرس مف هجرة تدعى ريػروار وهػجرة ال لػؾ أو ال ػمد ٘

، وي ػّدر مػدلؾ إلػى تلػؾ (ٖٚ٘)اإل ريقػ  بمميػاط مبيػرةال رب ، وال مد سل ة تجارية مهمة، ومانط ت ػدر إلػى مػدف الهػماؿ 
 .  (ٖٛ٘)المدف التبد وتمور المور والتوابؿ مالفلفؿ األكمر والفوؿ السودان  والقطف والدرة والرز و يرها

 ـ أوربا وصقمية:0   
والػػد   تطػورط ال بلقػػاط بػػيف مػػدف الم ػػرى ال ربػ  والػػدوؿ األوربيػػة  ػػ  ال  ػػر الوسػيط ودلػػؾ لوجػػود البكػػر بينهمػػا 

 ساعد على دعـ تلؾ ال بلقاط.
األوربيػػة إلػػى طػػرابلس و يرهػػا مػػف مػػدف الم ػػرى األخػػر ، ويبػػدو للمػػدف االيطاليػػة )جنػػو  والبندقيػػة  طتنوعػػط الػػواردا

التػ  مانػط تػبت  بهػا مػف عمػـو القػارة األوربيػة، وتميػز وجػود جنػو  منػد  طوبتيزا( الن يى األو ر    تجػارة ونقػؿ تلػؾ الػواردا
المػػوان، ال ربيػة ومنهػػا تػػونس وطػرابلس و يرهػػا، إد مانػػط  ػ  طلي ػػة المػػدف المتػاجرة مػػع مػػدف المنطقػة،  قػػد مانػػط وقػط  ػػ  

نتيجػة المهػامؿ التػ  ت ػرض  او بلندرز وببلد الهاـ واألندلس، إد خػبل البكػر لهػ ات در منتجاتها،  ضبلل عف بضاوع لمباردي
دور الوسػػيط  ػػ  نقػػؿ السػػلع، ممػػا هػػو الكػػاؿ بالنسػػبة لمػػدف هػػماؿ ، و ػػار دور كنػػو  (ٜٖ٘)لهػػا عمػػـو مػػدف الم ػػرى ال ربػػ 

أ ريقيػػػة  ػػػ  القػػػرنييف ال الػػػف والرابػػػع الهجرييف/ال اهػػػر والكػػػاد  عهػػػر الميبلديػػػيف، وأهػػػـ السػػػلع التػػػ  تنقلهػػػا جنػػػو  الفسػػػاتيف 
يمػة والتوابػؿ )وبخا ػة التوابػؿ( والتيلة واألكجػار المر  (ٖٓٙ)واللؾ فواألقمهة المتانية والكرير والسجاد ومواد ال با ة مالزعفرا

 ضػبلل عػف األخهػاى المقطوعػة  (ٖٖٙ)وال طػور والتػيف المجفػؼ (ٕٖٙ)والمسؾ والميروبػاالف (ٖٔٙ)والنكاس والورؽ وملل النهبدر
مف  اباط السترباد و اباط دواخؿ ببلد البنادقة، ومدلؾ األسلكة الواردة مف لومباردية و يرها مف المرامػز  ػ  هػماؿ ايطاليػا 

عف الرقيؽ الد  ماف يستول  عليه البنادقة عند السػواكؿ ولػـ تسػلـ السػواكؿ االيطاليػة مػف قػنص البنادقػة، ونسػتخلص  ضبلل 
مف و يقػة لماتػى عػدؿ كػوؿ عبلقػاط تػاجر طرابلسػ  يػدعى أبػو يكيػى ومراسػله  ػ  جنػو  ويسػمى )ا يمػو زوسػترو( إد تسػتلـ 

ف أبػػ  يكيػػى الموجػػود ب ػػقلية لػػدواع  ال مػػؿ، إال إف قيػػاـ ب ػػض األخيػػر مػػف المػػاؿ ومػػاف عليػػه أف يكولػػه إلػػى هػػقيؽ أو ابػػ
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م ـ( لػد ع  منهػا إلػى ٓ٘ٙال  وباط كالط دوف تسليـ الماؿ،  برسؿ التاجر الجنو  لتسديد المبلد سط قناطر مف النكاس )
ا يوضػػل مػػد  رقػػ  ، وممػػا تقػػدـ يبػػدو لنػػا مػػد  ال بلقػػاط التجاريػػة قػػوة واسػػتمرارها بػػيف الطػػر يف، ممػػ(ٖٗٙ)التجػػار الطرابلسػػ 

 الم امبلط التجارية وتطورها وال قة المتبادلة بيف الطر يف.
ومانط  قلية ت در إلى طرابلس و يرها مف مػدف الم ػرى المػواد ال داويػة مػالجوز واللػوز والقطػف والقمػل الػد  ُي ػد 

 .(ٖ٘ٙ)األدوية، إلى جانى السمرالم در الوكيد أل ريقية    سنواط القكط  ضبلل عف المي ة الطيبة الساولة وه  مف أعظـ 
أمػػا األنػػدلس  قػػد مانػػط ت ػػدر الم يػػر مػػف السػػلع التػػ  ت ػػؿ إلػػى منػػاطؽ م يػػرة إلػػى بػػبلد الهػػاـ وال ػػراؽ و يرهػػا مػػف 
المناطؽ، وبالتبميد ماف للم رى ن يى مبير مف تلؾ ال ادراط والت  تختلؼ    قيمتها بػيف منطقػة وأخػر ، ولمػف يبػدو إف 

ها ن يى وا ر  ػ  طػرابلس وبػاق  مػدف الم ػرى األخػر ، ومػف تلػؾ ال ػناعاط  ػناعة الما ػد الػد  ال ناعاط األندلسية ل
، ممػػا ت ػػنع ب ربػػ  هػػاطبة  يػػاى بػػيض تبػػاع (ٖٛٙ)ودانيػػة (ٖٚٙ)،  ضػػبلل عػػف السػػفف  ػػ  طرطوهػػة(ٖٙٙ)ي مػػؿ بمدينػػة هػػاطبة

ية والػد  مػاف يجمػع مػف قػر  عديػدة بب ماف عالية إد ي مر ال ػوى سػنيف عديػدة، ومػاف للكريػر ممانتػه  ػ  ال ػادراط األندلسػ
 .(ٜٖٙ)ومدلؾ التيف الد  اهتهر بمونه أكسف التيف طيبا وعدوبة ةكيف تربى دودة الكرير، أما زيط الزيتوف  ماف مف اهبيلي

ويبدو إف السلع الت  مانط ت در ل مـو الجهاط ومنها مدف الم رى طرابلس وسوسػة و ػفاقس ... الػخ، وقسػـ مػف 
 واؽ طرابلس    كيف تبت  القسـ ا خر لت در مف طرابلس إلى مدف ببلد السوداف.    هد  السلع تبت  ألس

 صادرات طرابمس :
 ـ الجنوب اإلفريقي:0

اختلفط السلع الم ّدرة مػف الهػماؿ إلػى منػاطؽ الجنػوى اإل ريقػ  بػاختبلؼ االكتياجػاط وكرمػة الطلػى عليهػا، علػى 
 :(ٖٓٚ)خ اوص خا ة ندمر منها انه البد لهد  السلع أف تتو ر  يها مميزاط أو

. يجػى إف تتػػو ر هػػد  السػػلع وببسػػ ار رخي ػػة  ػػ  أسػػواؽ كػوض البكػػر المتوسػػط،  تجػػار طػػرابلس و يرهػػا مػػف مػػدف ٔ
علػى أسػواؽ  االم رى ال تتو ر لديهـ إممانية الك وؿ على هد  السػلع مػف منػاطؽ ب يػدة وببسػ ار  اليػة، لػدلؾ اعتمػدو 

 لع.تونس واإلسمندرية لتو ير ب ض الس
. نقؿ البضاوع بواسطة الجماؿ، يقت ر علػى ب ػض السػلع التػ  يممػف كزمهػا علػى ظهػور الجمػاؿ والتػ  تتكّمػؿ ُمػدد ٕ

 سفر طويلة ومناو كار، لدلؾ ال يممف نقؿ السلع السري ة التلؼ.
  رو اط الركلة التجارية.المبدوؿ مف التاجر وم د. إف تبت  هد  السلع عاودا مجزيا، بكيف ت ّط  تملفة الجهٖ                

 :(ٖٔٚ) أما أهـ السلع الت  مانط تنقلها القوا ؿ التجارية إلى المناطؽ الجنوبية  ه    
،  قػد مانػط تبتيهػا مػف منا ػد م يػرة، ةمانط كاجة المدف األ ريقية للمنسوجاط القطنية وال و ية واضك المنسوجات:. 0

و يرهػا ببسػ ار  (ٕٖٚ)لية وكتى األوربية كيف مانػط تبػاع  ػ  جػاوومانط لطرابلس دور واضل    نقؿ المنسوجػاط المك
مرتف ة،  م بلل يباع القماش الم روؼ بػ)المتهيو( و)المينمو( بخمسة عهر م قاؿ مف الدهى، أما القماش البندق  الر يػع 

ؿ البكػر   ػػـ عػف أسػ ار المنهػب، نظػرال لظػروؼ النقػ (ٖٖٚ)مػالقرمز  والبنفسػج  واألزرؽ  ي ػؿ سػ ر  إلػى أسػ ار مرتف ػة
البر  وما يتب ػه مػف ضػػػراوى وم ػاريؼ القوا ػؿ األخػر ، ممػا اهػتهرط مػدلؾ بتجػارة اللبػاس الم ربػ  الػد  مػػاف  ػال  

 .    (ٖٗٚ)ال مف وال يلبسه إال الطبقاط ال ليا

    أوربا. ةم ؿ القدور والسماميف واإلبر والم نوعاط النكاسية الم نوع األدوات الحديدية. 2

 الت  بدا الطلى عليها    تلؾ المناطؽ الت  تب رط بال قا ة ال ربية اإلسبلمية تب را مبيرا. الكتبالورق و . 0
الػػد  ي ػػد مػػف السػػلع المهمػػة الم ػػدرة إلػػى منػػاطؽ الجنػػوى السػػودان ، إد مانػػط القوا ػػؿ تخػػرس مػػف طػػرابلس  الممــح. 0

،  ػ  (ٖ٘ٚ)ى لتستبدؿ هناؾ بالػدهى وباسػ ارمرتف ةو اس والقيرواف و يرها بالملل متجه إلى جػػاو و يرها مف مدف الجنو 
 الوقط نفسه مانط كاجة المناطؽ األخر  إلى الملل تزداد يومال ب د رخر.   
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 .  ام ؿ السمر والها  ال ين  وال طور األخر  و يره المواد الغذائية. 1
ا الخيػػوؿ والب ػاؿ، والتػػ  . ممػا وتوجػد سػػلع أخػر  مانػػط ت ػدر مػف مػػدف الهػماؿ ومنهػػا كيوانػاط الرمػوى ومػػف أهمهػ2

تضػػػاعفط أ مانهػػػا السػػػػت ماالتها المت ػػػددة سػػػػواء  ػػػ  السػػػػلـ أو  ػػػ  الكػػػػرى،  ضػػػبلل عػػػػف أهميتهػػػا  ػػػػ  النقػػػؿ، ومػػػػدلؾ 
الم نوعاط الجلديػة مالسػػروس وااللجمة والرواول ال طرية ومواد ال ػبا ة، و يرهػا وهػ  مػواد نسػتب د إف تمػػػوف منػاطؽ 

 ستوردها، وه  الت  عرؼ عنها جودة  ناعاتها الجلدية.السوداف والجنوى اإل ريق  ت
 

 ـ مصر :2
ارتبطػػط طػػرابلس ب بلقػػاط تجاريػػة مػػع م ػػر، إد تبادلػػط السػػلع بػػيف الطػػر يف، وتػػبت  تجػػارة المنسػػوجاط علػػى رأس 

 قػد السلع الم ربية الت  مانط ترد م ر وباق  مدف الم رى األخر ، علػى الػر ـ مػف تقػدـ  ػناعة المنسػوجاط  ػ  م ػر، 
و يرهػا،  ضػبلل  (ٖٙٚ)مانط الفوط الكمراء وجباى الخز تبت  مف طرابلس الت  انتهػرط بهػا هػد  ال ػناعة  ضػبلل عػف اجدابيػة

مانػط تنػتا بمميػاط تزيػد عػف الكاجػة المكليػة مػالكبوى والزيتػوف والزيػط والسػف   عف سلع أخػر ، ومنهػا المػواد ال داويػة التػ
، وبالتبميد ماف ينقؿ مف المواد ال داوية مػا مػاف يتكمػؿ أيػاـ السػفر (ٖٚٚ)مبيرا    م ر والكيواناط و يرها إد مانط لها رواجا

 دوف إف يت رض للتلؼ. 
أما الرقيؽ  قد ظلط م ػر سػوقا راوجػة لتجارتػه  ػ  ال  ػور الوسػطى، ومػاف اإلقبػاؿ علػى اقتنػاوهـ هػديدا سػواء مػف 

س الطػرؽ الم ديػػة إلػى بػػبلد السػػوداف دور   ػ  ج لهػػا مرمػػزا ، ومػػاف لموقػع طػػرابلس علػػى رأ(ٖٛٚ)قبػؿ األهػػال  أو كمػاـ الػػببلد
، والواقػع سػاعد عامػؿ البػدو والتػرؼ (ٜٖٚ)لتجارة الرقيؽ لؤلسػود واألبػيض م ػا، إد يرسػلوف منهػا إلػى أسػواؽ الهػرؽ اإلسػبلم 

السػود كتػى بلػد  وانتهار ال راء    ال  ر الفاطم  على االستم ار مف هد  التجارة،  قد أم رط أـ المستن ػر مػف اسػتجبلى
، والسػػػبى  ػػػ  دلػػػؾ إف أـ المستن ػػػر مانػػػط جاريػػػة سػػػوداء  ػػػارداط االسػػػتم ار مػػػف أبنػػػاء جنسػػػها (ٖٓٛ)عػػػددهـ خمسػػػيف إلػػػؼ
، (ٕٖٛ)،  ضػبلل عػف دلػؾ  ػاف ب ػض األسػر الم ػرية مانػط ت ػد ال بيػد مػف بػيف ب ػض ممتلماتهػا(ٖٔٛ)واهترتهـ مف مػؿ ممػاف

رمة والنهبط    ال  ر الفاطم ،  قد مانط أجناس مت ددة مف ال بيػد، ولمػف ولهدا ماف سوؽ الرقيؽ مف األسواؽ الداوبة الك
، ممػا مػاف الػدهى مػف السػلع المهمػة المسػتوردة مػف طػرابلس (ٖٖٛ)ال دد األمبر ماف مف السػود الػديف يجلبػوف مػف بػبلد النوبػة

لػػػى نقاوتػػػه طػػػواؿ عهػػػد وبػػػاق  مػػػدف الم ػػػرى ال ربػػػ ، نظػػػرا السػػػتخدامه  ػػػ  السػػػمة خا ػػػة واف الػػػدينار الفػػػاطم  كػػػا ظ ع
، ول ػػؿ مػػرد دلػػؾ إلػػى ال ػػروة الدهبيػػة التػػ  جلبهػػا جػػو  ال ػػقل  والخليفػػة (ٖٗٛ)%ٜٛالفػػاطمييف، واسػػتمرط نسػػبة الػػدهى  يػػه 

 .(ٖ٘ٛ)الم تز مف ب د 
وتبسيال على ما تقدـ نقؼ علػى كالػة الرخػاء واالزدهػار التػ  مانػط عليػه مػدف الم ػرى ال ربػ  ومنهػا مدينػة طػرابلس، 

الػػد  ترتػػى عليػػه قيػػاـ مرامػػز تجاريػػة هامػة علػػى السػػاكؿ م ػػؿ طػػرابلس و ػػفاقس وسوسػػة وقػػابس ...  (ٖٙٛ)تجػػار والنهػبط ال
الت  مانط تقػع علػى الواجهػة ال ػكراوية وتمػد كرمػة التبػادؿ التجػار ، بسػل تيف  مينتػيف مػف  ةالخ،  ضبلل عف المرامز المهم

ط م درة لمنتجاتهػا مػف ناكيػة والمنتوجػاط المنػاطؽ المجػاورة ، وعليه  اف طرابلس مان(ٖٚٛ)سلع ال  ر وهما الدهى والرقيؽ
مف ناكية أخر   ضبلل عف مونها م در مهمال لمنتجاط ببلد السوداف بكمـ موق ها علػى نهايػة الطػرؽ التجاريػة القادمػة مػف 

 ببلد السوداف ما نوهنا سابقا.
 ـ أوربا وصقمية:0

القادمػػة مػػف مػػدف السػػوداف وسػػلع الم ػػرى المتجػػه إلػػى م ػػر  ُتّ ػػد  طػػرابلس و يرهػػا مػػف مػػدف الم ػػرى مرمػػزا للسػػلع
وبال مس،  ضبلل عف منتجاتها، ويتقدـ تلؾ ال ادراط اإلنتاس المكل  وخا ة موارد تربية الكيػواف والزراعػة، هػدا إلػى جانػى 

لتػػ  بػػدأط ال ػػادراط المهمػػة التػػ  يت ػػدرها ال ػػوؼ الم سػػوؿ أو الدهنيػػة التػػ  يهػػتد الطلػػى عليػػه مػػف م ػػانع األ ػػواؼ ا
تتطور هػيوا  هػيا، إد ت ػدر األ ػواؼ والجلػود  ػ  ال الػى مػف تػونس وطػرابلس و يرهػا، مػدلؾ مػاف القمػل وب ػض الكبػوى 
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األخر  هو مادة راوجة للت دير نكو المدف االيطالية    السنواط الت  تّهتد  يها الكاجػة، واهػترطط الم اهػداط مػنل اإلدف 
، و ػ  مناسػباط أخػر  م يػرة جػر  اسػتيراد القمػل خ و ػا مػف  ػقلية، ممػا يبػرز بت دير القمل عندما تقـو ظروؼ خا ة

 .(ٖٛٛ)زيط الزيتوف مف المنتجاط الزراعية الم درة ودلؾ لم رة إنتاجه
ّت ػدر طػػرابلس إلػػى  ػػقلية زيػػط الزيتػوف وهػػو يبتيهػػا إمػػا مباهػػرة أو عػػف طريػؽ القيػػرواف التػػ  تسػػتورد  مػػف طػػرابلس 

، ويبػػدو إف  ػػقلية مػػاف الطلػػى  يهػػا م يػػرا علػػى زيػػط الزيتػػوف ألنهػػا لػػـ (ٜٖٛ) ػػدر  إلػػى  ػػقليةو يرهػػا مػػف المػػدف األخػػر  وت
، وربمػا هػدا (ٜٖٓ)تمتؼ بتجارته مع القيرواف إد ت تبػر مرمػزا لتجارتػه، بػؿ مػاف تجػار  ػقلية يتجهػوف إلػى  ػفاقس للتجػارة بػه

ال مػػـو يبػػدو إف وارداط  ػػقلية مػػف مػػدف  الهػػ ء للػػتخلص مػػف اكتمػػار التجػػارة ودلػػؾ باعتمادهػػا علػػى أم ػػر مػػف منفػػد، علػػى
وجميػع مػا تقػع إليػه ))الم رى مانط م يرة، وهدا ما دمػر  ابػف كوقػؿ، ولمنػه لػـ يكػدد نوعيػة تلػؾ السػلع المسػتوردة نكػو قولػه: 

 .(ٜٖٔ(( )الضروراط وتد ع الكاجة إليه مف وساوؿ الطلباط مجلوى إلى بلدهـ ومكموؿ إلى جزيرتهـ ...
لى إف األسواؽ ببنواعها وتخ  اتها ه ء مبلـز ل مليت  البيػع والهػراء، وزخػرط طػرابلس ال ػرى ال بد مف اإلهارة ا

وما كولها    المدة الت  نكف ب ددها باألسواؽ المتخ  ػة وأهمهػا: سػوؽ الكريػر، و سػوؽ ال ػيا ة و سػوؽ السػراجة و 
وقؼ ال ػنـ، أمػا األسػواؽ الموسػمية  هػ   سوؽ األكدية و سوؽ الخبزة سوؽ ال طارة و سوؽ الدبا ة و سوؽ السمؾ و سوؽ

 .   (ٕٜٖ)األسبوعية أو وال امة
 

 النتائــــــج:
يرجػػع نسػػى أسػػرة بنػػ  خػػزروف إلػػى قبيلػػة زناتػػه، إد اسػػتطاع اكػػد أبناوهػػا إف يسػػت ؿ الوضػػع ال ػػاـ  ػػ  طػػرابلس واف 

الجديػػدة  ػػ  االسػػتقبلؿ ـ(، وخػػبلؿ تلػػؾ المػػدة، مػػاف عهػػدهـ مػػف ال هػػود ٙٗٔٔ-ٓٓٓٔهػػػ/ٓٗ٘-ٜٖٔيكممهػػا للمػػدة مػػف )
بػػالرأ  وعػػدـ التب يػػة للقػػو  المجػػاورة وكملػػتهـ هػػد  السياسػػة عػػداوة اإلطػػراؼ المجػػاورة ومػػنهـ ال ػػنهاجييف السػػيما  ػػ  عهػػد 
أميرهـ األوؿ  لفؿ بف س يد، واسػتمر الكػاؿ علػى هػدا المنػواؿ إد اتجػه خلفػاء  لفػؿ إلػى تبميػد هػدا السػتقبلؿ كتػى مػف خػبلؿ 

لمدهى الدولة الفاطمية مما ج ؿ األمػور تت قػد وتتجػه إلػى ال ػداماط المسػلكة، ومػع هػدا اسػتطاعوا إف  أتباع مدهى م اير
يت لبوا على ال  وباط الت  مانط تتم ؿ بالدولة الفاطمية والدولػة الزيريػة  ضػبلل عػف األمػوييف  ػ  األنػدلس، وسػاروا بسياسػة 

منط أسرة بن  مطروح مف طرابلس مػف السػيطرة علػى زمػاـ األمػور ج لتهـ يمسبوف الجميع إلى جانبهـ، وظلوا مدلؾ كتى تم
 ـ.ٙٗٔٔهػ/ ٓٗ٘   طرابلس عاـ 

ازدهػرط الكيػػاة الفمريػػة  ػػ  المػػدة التػػ  نكػػف ب ػػددها والفتػراط البلكقػػة، وهػػ  دوف هػػؾ امتػػداد للمػػدة السػػابقة، ومػػاف 
 لـ مػػف ناكيػػة أخػػر  قػػد سػػاهـ  ػػ  تطػػور لموقػػع طػػرابلس المتوسػػط مػػا بػػيف الهػػرؽ وال ػػرى مػػف ناكيػػة، ور بػػة أهلهػػا  ػػ  الػػت

المنطقة، ومانط موسساط الت ليـ المتنوعػة مػف مسػاجد ومػدارس  ضػبلل عػف كلقػاط الهػيوو وال لمػاء الزاوػريف إليهػا، وهػـ أمػا 
المتجهيف إلى المهرؽ ألداء  ريضػة الكػا أو لطلػى ال لػـ  تكضػى مدينػة طػرابلس ومػا كولهػا باالسػتفادة مػف خبػراط هػ الء، 

متجهيف إلى ببلد الم رى أو لؤلندلس، إد مانط لكلقاتهـ ال لمية األ ر المبيػر  ػ  ر ػد طػبلى ال لػـ بالم لومػاط الواسػ ة أو ال
والتػ  أ نػػط م يػػرال مػػف أهػػؿ طػرابلس مػػف مهػػقة الركلػػة  ػػ  طلػى ال لػػـ، وال بػػد مػػف اإلهػػارة إف الػد  يط ػػى علػػى ال لػػـو  ػػ  

 دبية  التاريخية بينما نجد ال لـو ال ر ة قليلة إدا ما قورنط بال لـو الدينية.الل وية واأل ـطرابلس ه  ال لـو الدينية  
أما الكياة االقت ادية،  ه  ممػا م ػروؼ تنقسػـ إلػى )زراعػة،  ػناعة، تجػارة(،  قػد عر ػط طػرابلس ومػا كولهػا علػى 

عف الفوامه التػ  ت ػددط أنواعهػا  عدد  ير قليؿ مف المكا يؿ الزراعية أبرزها القمل واله ير و يرها مف المكا يؿ،  ضبلل 
المنتجاط الزراعية الت  مانط تسد الكاجة المكليػة وي ػدر الفػاوض،  عبفضؿ مناو طرابلس وما كولها والد  ساعد على تنو 

لى جانى دلؾ ماف أهؿ المنطقة يمتهنػوف كر ػة الرعػ  وتربيػة الكيوانػا والتػ  يتقػدمها سػفينة ال ػكراء الجمػاؿ  ػـ األبقػار  طواة
أنهػا  وناـ و يرها، إلى جانى ال روة السممية إد ماف لموقع طرابلس على البكر أ ر  الواضػل  ػ  تنهػيط كر ػة ال ػيد ولػواأل 
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مانط لسد الكاجة المكلية، أما ال ناعة  قد تميزط بمونها تقليدية يدوية    ا لى األكياف مع اعتمادها علػى المػواد األوليػة 
 ػػو ية والقطنيػػة والكريريػػة الػى جانػػى ال ػػناعاط الجلديػػة و يرهػا التػػ  يػػتـ بهػػا سػػد المكليػة وأهمهػػا هػػ   ػػناعة األنسػجة ال

الكاجة المكلية  ـ ي در الباق ، أما التجارة  قد مانط راوجة    طرابلس ومػا كولهػا نتيجػة موق هػا إد مانػط تتوسػط الطريػؽ 
جنػوى القػارة، والهػ ء نفسػه بالنسػبة إلػى مف م ر إلى الطريؽ األق ى، مما وه  تقع على نهاية وبداية إكد  الطرؽ إلى 

البضػػاوع القػػػارة األوربيػػػة، إد مانػػػط تسػػتقبؿ البضػػػاوع القادمػػػة مػػػف بػػبلد السػػػوداف ال ربػػػ  وت يػػػد ت ػػديرها إلػػػى م ػػػر والقػػػارة 
د علػى األوربية، وينطبؽ هدا على النسبة للبضاوع األوربية والهرقية القادمة مف البر أو البكر، وربما هدا اله ء ج لهػا ت تمػ

التجارة أم ر مف اعتمادها على الزراعة وال ناعة، ومع دلؾ   نها است لط االاض  الزراعيػة أكسػف اسػت بلؿ ومانػط ت ػدر 
 الفاوظ عف الكاجة  ضبلل عف  ناعتها المتنوعة. 

   
 :الهوامش والمصادر

                                                
1
هػػ ولػـ يممػف سػو  سػنتيف ون ػؼ ولمنػه اسػتطاع ٕٖٙهػ( و ؿ م ر سػنة ٖ٘ٙػٖٔٗػ هو الم ز لديف اف أبو تميـ م د ) 

هػػ(، ٘ٗٛأف يقـو ب  ػبلكاط م يػرة، لمػا يتمتػع بػه مػف هخ ػية قويػة. ينظػر: المقريػز ، أبػو ال بػاس تقػ  الػديف أكمػد)ط
ال بػػاد ، أكمػػػد  ؛ٖٚٔ/ٔـ، ٜٛٗٔالخلفػػا، نهػػػر: جمػػاؿ الػػديف الهػػياؿ، القػػاهرة،  فات ػػاظ الكنفػػا ببخبػػار األومػػة الفػػاطميي

 .  ٕٚٚـ، صٜٔٚٔمختار،    التاريخ  ال باس  والفاطم ، دار النهضة الم رية، القاهرة، 
2
ػػػ مدينػة علػى سػػاكؿ البكػر الرومػػ  )األبػيض المتوسػػط( بػيف برقػػة وطػرابلس ال ػػرى، ومػف الجنػػوى  ػ  البػػر اجدابيػة منهػػا  

ـ، ٜٗٛٔهػػ(، م جػـ البلػداف، دار  ػادر، بيػروط، ٕٙٙيق د إلى طرابلس ال رى. الكمو ، ههاى الديف أبو عبد اف)
ٖ/ٕٓٙ  . 

3
 .٘٘ٔ/ٔػ بلدة بيف برقة وطرابلس ال رى، وه  مدينة مبيرة    ال كراء و يها ربار م يرة. ينظر: الكمو ، م جـ،  

4
ل بػدلؾ ػ وهػو بمػيف بػف زيػر  بػف منػاد بػف منقػوش بػف  ػنهاس األ ػ ر، عػّيف مػف قبػؿ الم ػز ناوبػا لػه علػى أ ريقيػة  ب ػب 

الزعيـ ال نهاج ، وأعطػا  الخليفػة اسػما عربيػا إسػبلميا هػو )يوسػؼ( ومنيػه عسػمرية هػ  )أبػو الفتػوح( ولقبػا مػدنيا هػو 
هػػػ(، ٛٓٛ)نا ػر الدولػػة( أ  دولػػة الخبل ػػة، اسػػتطاع  تمػػويف رسػػرة ملميػػة توار ػػط الكمػػـ. ابػػف خلػػدوف، عبػػد الػػركمف)ط

؛ عبػد الكميػػد، سػػ د ز لػػوؿ، ٘٘ٔ/ٙـ، ٜٜٚٔباعػة والنهػػر، بيػػروط، المبتػػدأ والخبػر، م سسػػة جمػػاؿ للط فال بػر وديػػوا
 .ٖٜٕ-ٕٜٕ/ٖـ، ٜٜٓٔتاريخ الم رى ال رب ، القاهرة، 

5
هػػػ وهػػو رخػػر والػػ  لطػػرابلس مػػف الفػػاطمييف. الػػزاو ، ٕٖٙػػػ وهػػو مػػف قػػادة متامػػة وال  الم ػػز طػػرابلس وسػػرط وبرقػػة سػػنة  

 . ٖٗـ، صٜٓٚٔنهر، بيروط، الطاهر أكمد، والة طرابلس، دار الفتل للطباعة وال
6
ػ أسهمط متامة بنهاط مبير    إقامة الخبل ة الفاطمية    أ ريقيا وماف سػمف ا لػبهـ  ػ  الجزاوػر  ػ  كػيف تكػرؾ الػب ض  

)ط هػػ(، المامػؿ  ػ  ٖٓٙمنهـ إلى هنا وهناؾ ودلؾ أ ناء السيادة الفاطمية. ابف األ ير، أبو الكسػف علػ  بػف أبػ  الممػـر
ـ، ت ريػػػى: خليفػػػة مكمػػػد ٜٔٔٔ؛ روسػػػ ، أتػػػور ، ليبيػػػا منػػػد الفػػػتل كتػػػى سػػػنةٓٗ/صٛـ ، سٜٜٚٔ التػػاريخ، بيػػػروط،
؛ الممػػال ، إسػػماعيؿ، سػػماف طػػرابلس ال ػػرى، ت ريػػى: كسػػف الهػػاد  بػػف يػػونس، ٗٚـ ، صٜٗٚٔالتليسػػ ، بيػػروط ،

 . ٕٗـ، صٜٜٚٔمرمز جهاد الليبييف للدراساط التاريخية، طرابلس، 
7
. وم نى هدا إف جميع ليبيػا )عػدا نفوسػة( أ ػبكط تاب ػة لم ػر ألوؿ مػرة، ب ػد أف ٕٔٛ/ٖ رى، ػ عبد الكميد، تاريخ الم 

مانط برقة وكدها ه  الداخلة ضمف نفود الوال     الفسطاط. عباس، إكساف، تاريخ ليبيا منػد الفػتل ال ربػ ، دار ليبيػا 
 .ٚٔٔللنهر والتوزيع، د.ط، ص

8
 .  ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٖيد، تاريخ الم رى، ؛ عبد الكم٘ٙٙ/ٛػ ابف األ ير، المامؿ،  
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هػػ. ابػف عػدار ، أبػو ٕٖٛهػػ، قػد تمتػع بواليػة ال هػد منػد سػنة ٖٙٛػ باديس بف من ور بف بميف، تولى إمارة أ ريقيػة سػنة  ٜ
 ٕٚٗ/ٔال بػاس أكمػد  بػف مكمػد، البيػػاف الم ػرى  ػ  إخبػار األنػدلس والم ػػرى، نهػر: إكسػاف عبػاس، بيػػروط، د.ط، 

؛عبػػد ٕ٘ٙـ، صٕٜٚٔ، دار الفػػتل، بيػػروط، ٖاو ، الطػػاهر أكمػػد، تػػاريخ الفػػتل  ػػ  ليبيػػا، طومػػا ب ػػدها؛ وينظػػر الػػز 
 .ٖٙٔ/ٖالكميد، تاريخ الم رى، 

ػ بنػ  زيػر : ي ػودف الػى منػاد بػف منفػوس بػف  ػنهاس وهػـ مم لػوا  ػنهاجة  ػ  أ ريقيػة  ػ  أواخػر القػرف ال الػف الهجػر   ٜ
هػهرة ال ػنهاجية كيػف نا ػر بمػيف بػف زيػر  المن ػور الفػاطم   ػ  وأواوؿ القرف الرابع الهجر  وعلػى يػدهـ ظهػرط ال

كربه مع أب  يزيد،  ـ ت يف بميف )يوسؼ( بف زيريبف مناد كامما على ا ريقية، وهو أوؿ هخ ية م ربيػة تولػط الكمػـ 
، دار المتػػػػى ال لميػػػػة، ٖهػػػػػ(، ال بػػػػر وديػػػػواف المبتػػػػدأ والخبػػػػر، طٛٓٛب ػػػػورة هػػػػرعية، ابػػػػف خلػػػػدوف، عبػػػػد الػػػػركمف)ط

 .ٕٜٕ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٖٛٔ/صٙـ، سٕٙٓٓبيروط،
ػ  لفؿ بف س يد بػف خػزروف اسػتطاع مػف اسػت بلؿ ال ػراع بػيف الزيػرييف والفػاطمييف ل ػالكه وتممػف مػف االسػتيبلء علػى  10

؛ الػػزاو ، تػػاريخ ٚٚومػػا ب ػػدها؛ روسػػ ، ليبيػػا، ص ٖٓٚ/ٔ، البيػػاف،  ـ. ابػػف عػػدار ٓٓٓٔهػػػ/ٜٖٔكمػػـ طػػرابلس سػػنة
 .  ٕٓٚالفتل، ص

. وهػػو الػػد  خلػػؼ ٕٗٙعامػػؿ بمػػيف علػػى طػػرابلس بػػدؿ عبػػد اف بػػف يخلػػؼ وهػػو مػػف مواليػػه. الػػزاو ، تػػاريخ الفػػتل، ص - ٕ
 .ٚٔٔيكيى بف خليفة المليان  الد  كمـ المدينة عدة أههر  قط. عباس، تاريخ ليبيا، ص

  اختلػػؼ  يهػػا أراء المػػ رخيف كيػػف دمػػروا لػػه هػػػ( مػػف الهخ ػػياط التػػٔٔٗ-ٖٙٛالكػػامـ بػػبمر اف أبػػو علػػ  من ػػور ) - ٖ
أف الكػػامـ متضػػػاد جمػػػع بػػػيف الهػػػجاعة واألكجػػػاـ وبػػػيف الجػػػبف )) ػػفاط متضػػػاربة ومتناقضػػػة يقػػػوؿ ابػػػف ت ػػػر  بػػػرد  

؛ ال بػػػػاد ،  ػػػ  التػػػػاريخ ٙٚٔ/ٗـ، ٕٜ٘ٔ-ٜٕٜٔ. النجػػػـو الزاهػػػػرة  ػػػ  ملػػػػوؾ م ػػػر والقػػػػاهرة، م ػػػر، ((واألقػػػداـ...
 .ٕٗٛال باس  والفاطم ، ص

يػػانس ال ػػقل  عينػػه الكػػامـ بػػبمر اف علػػى برقػػة وهػػو باأل ػػؿ خػػادـ مػػف خدمػػة الخليفػػة ال زيػػز بػػاف الفػػاطم . الػػزاو ،  - ٗ
 .ٜٚ؛ والة طرابلس، صٕ٘ٙتاريخ الفتل، ص

برقػػػة مدينػػػة ليبيػػػة قديمػػػة تقػػػع  ػػػ  الجنػػػوى الهػػػرق  مػػػف بن ػػػاز  واهػػػتهرط بخ ػػػوبة أرضػػػها. انظػػػر الكمػػػو ، م جػػػـ،  - ٘
 .ٜٖالفتل، ص خ ، تبري؛ الزاو ٕٛٛ/ٔ

 .ٖٛٔ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٗ٘ٔ/ٜابف األ ير، المامؿ،  - ٙ

 .ٕٔٚج فر بف كبيى أرسله باديس لك ار طرابلس وارتكؿ ج فر هاربال عنها واتجه إلى قابس. الزاو ، تاريخ الفتل، ص - ٚ

نخيػػؿ وقيػؿ اف رطبهػػا متنػػاه  الطيػػى، ومياهػػا عدبػػة جنػزور: قريػػة م يػػرة األهػػجار، وأم رهػػا هػجر الزيتػػوف  ضػػبلل عػػف ال - ٛ
؛ روسػ ، ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، ص ص٘ٛٔوه  م يرة الق ور وتقع    اإلقلػيـ ال ربػ  لطػرابلس ال ػرى، التجػان ، ركلػة، ص

 .ٔٔٔوص ٜٚليبيا، ص

 -ليبيػػا  التجػػان ، أبػػو مكمػػد عبػػد اف بػػف أكمػػد، ركلػػة التجػػان ، تػػل كسػػف كسػػن  عبػػد الوهػػاى، الػػدار ال ربيػػة للمتػػاى، - ٜ
 .ٜٔٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٖٛٔ-ٕٛٔتونس، د.ط، ص ص

 .ٖٕٗالبر و  ، عبد اللطيؼ، تاريخ ليبيا اإلسبلم ، دار  ادر، بيروط، د،ط، ص - ٓٔ

 .ٖٛٔ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٖٚ/ٕ، ات اظ الكنفا،  المقريز  - ٔٔ

 .ٖٛٔ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٕٙ٘/ٔابف عدار ، البياف،  - ٕٔ

 .ٜٖٔ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٕ٘/ٕالمقريز ، ات اظ الكنفا،  - ٖٔ
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لميػػاء مكمػػد سػػالـ، ب ػػض مبلمػػل أزمػػة أ ريقيػػة االقت ػػادية  ػػ  القػػرف الخػػامس الهجػػر ، مرمػػز جهػػاد ، هػػرؼ الػػديف - ٗٔ

 .ٖٕٔـ، صٜٜٜٔالليبييف للدراساط التاريخية، الجماهيرية ال ظمى، 

 .ٜٖٔ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٕٙ٘/ٔ؛ ابف عدار ، البياف الم رى، ٚٚٔ/ٜؿ، ابف األ ير، المام - ٘ٔ

 .ٜٜٔ/ٔومدلؾ    نفس الم نى،  ٓٓٔ/ٔالمقريز ، ات اظ الكنفا،  - ٙٔ

؛ عبػػد الكميػػد، تػػاريخ الم ػػرى، ٕٓٚ؛ الػػزاو ، تػػاريخ الفػػتل، ص ٚٚ؛ روسػػ ، ليبيػػا، صٕٓٚ/ٔابػػف عػػدار ، البيػػاف،  - ٚٔ
ٖ/ٖٕٓ. 

 .ٖٛٚ/ٔابف عدار  إف زيداف ال قل  أرسؿ لكمـ طرابلس قبؿ أف يرسؿ يكيى األندلس ، البياف، يدمر  - ٛٔ

؛ ٜٕٛ/ٗمدينػػػة قديمػػػة مػػػف مػػػدف الم ػػػرى اهػػػتهرط بخ ػػػوبة أرضػػػها وجػػػودة كريرهػػػا. عنهػػػا انظػػػر الكمػػػو ، م جػػػـ،  - ٜٔ
 .ٚٔد، ى،ط، صهػ(، الم رى    دمر ببلد أ ريقية، ب داٚٛٗعبد ال زيز) فالبمر ، أبو عبيد اف ب

 .ٕٙ٘/ٔابف عدار ، البياف،  - ٕٓ

 .ٕٔٚ؛ الزاو ، تاريخ الفتل، صٚٚروس ، ليبيا، ص - ٕٔ

برقػة. ابػف  ىـ باالسػتيبلء علػٓٓٓٔهػػ/ٜٖ٘أبو رموة هػو الوليػد بػف ههػاـ بػف الم يػرة بػف عبػد الػركمف الػداخؿ، بػدأ سػنة  - ٕٕ
 .ٙٙ-٘ٙـ، ص صٜٛٓٔبيروط،  هػ(، ديؿ تاريخ دمهؽ،٘٘٘القبلنس ، أبو ي لى كمزة بف أسد)ط

 .ٜٕٔعباس، تاريخ ليبيا، ص - ٖٕ

هػ ب د انقبلبػه المػدبر علػى الدولػة ال امريػة والخليفػة الم يػد ٜٜٖجلس مكمد المهد  على مرس  الخبل ة األموية سنة  - ٕٗ
 اضػيد ، ؛ المٗٚ/ٖوبدلؾ قضى على ازدواجية السلطة بيف الخليفػة وسػلطة الكاجػى. ابػف عػدار ، البيػاف الم ػرى، س

 .ٖٗٔ-ٖٖٔـ، ص صٜٛٛٔخاهع، تاريخ الدولة ال ربية    األندلس، ب داد، 

 .ٖٓٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، ص ٛٚ/ٖابف عدار   البياف الم رى،  - ٕ٘

مارمس بف زير  عـ والد باديس وهو م ير  مف أبناء زيػر  مػانوا يضػمروف الكقػد والب ضػاء لبػاديس. عػف دلػؾ ينظػر:  - ٕٙ
 وما ب دها. ٖٗٙ/ٖوما ب دها؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى،  ٖ٘ٔ/صٜامؿ، سابف، األ ير، الم

ـ  ػػ  موضػػع  سػيل كيػػف تهػػرؼ علػػى سػهوؿ التػػؿ ال ربيػػة ومنطقػػة الجبػػاؿ ٖٜ٘هػػػ/ٕٖٗبنػى زيػػر  هػػد  المدينػػة سػنة  - ٕٚ
 ربػػ ، ؛ الٕٗٔ/ٛ؛ ابػػف األ يػػر، المامػػؿ، ٕٚٛ-ٕٙٛ/ٔالهػػرقية  ػػ  جنػػوى هػػرؽ الجزاوػػر ال ا ػػمة. الكمػػو ، م جػػـ، 

 وما ب دها.    ٔٛـ، صٜٗٚٔ، ٕٔإسماعيؿ، بنو زير  بيف أهير والقيرواف، مجلة ال قا ة، الجزاور، ال دد 

انتهط هد  الكرى بمقتؿ مارمس و بل ة مػف أوالد  وهػـ )مكسػف وبػادييس وكباسػة( وهػ  المار ػة التػ  اعتبرهػا الّمتػاى  - ٕٛ
 .ٜٚٔ/ٚ؛ ابف خلدوف، ال بر، ٗ٘ٔ/ٜمامؿ، ندير هـ  على الكليؼ أبناء زير . ابف األ ير، ال

 وما ب دها . ٕٔ٘/ٔ؛ ابف عدار ، البيف الم رى، ٚٔٔ/ٜابف األ ير، المامؿ،  - ٜٕ

 .ٕٖٓ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٕٛ٘-ٕٙ٘/ٔابف عدار ، البياف الم رى،  - ٖٓ

 .ٕٖٓ/ٖعبد الكميد، تاريخ الم رى،  - ٖٔ

   .ٕٓٚالزاو ، تاريخ الفتل، ص - ٕٖ

   .ٖٓٔعباس، تاريخ ليبيا، صوما ب دها؛  ٖٓٚ/صٔابف عدار ، البياف الم رى، س - ٖٖ

 .ٖٓٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٖٕٚ-ٕٕٚ/ٔابف عدار ، البياف الم رى،  - ٖٗ

مكمد بف كسف عامؿ باديس على طرابلس ب د استسبلـ وروا. عنه ينظر: أكمد الناوى األن ار ، المنهػؿ ال ػدى  ػ   - ٖ٘
 .ٕ٘ٚ؛ الزاو ، تاريخ ليبيا، صٜٚـ، صٜٗٛٔال رى، لندف،  تاريخ طرابلس
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بنػػى القاوػػد عقبػػة بػػف نػػا ع القيػػػرواف لتخػػدـ كرمػػاط التكريػػر والفتػػوح اإلسػػبلمية  ػػػ  بػػبلد الم ػػرى، علػػى  ػػرار المػػػدف  - ٖٙ

ارة أ ػكابه اإلسبلمية األخر  الت  هيدها قادة الفتل م ؿ الب ػرة والمو ػة والفسػطاط، وجػاء هػدا االختيػار ب ػد إف استهػ
؛ ابػػػف الػػػدباغ، أبػػػو زيػػػد عبػػػد ٕٓٗ/ٗوم ظمهػػػـ مػػػف  ػػػكابة رسػػػوؿ اف)ص(. عنهػػػا ينظػػػر: الكمػػػو ، م جػػػـ البلػػػداف، 

؛ ٛ/ٔـ، ٜٛٙٔهػػػػ(، م ػػػالـ األيمػػاف  ػػػ  م ر ػػة القيػػػرواف، تكقيػػػؽ: إبػػراهيـ هػػػيوو، القػػػاهرة، ٜٙٙالػػركمف بػػػف مكمػػد)ط
لػروض الم طػار  ػ  خبػر األقطػار، تكقيػؽ: إكسػاف عبػاس، هػػ(، إٚٚالكمير ، أبو عبد اف مكمػد بػف عبػد المػن ـ)ط

 .ٙٛٗـ، صٜٗٛٔ، بيروط، ٕط

وهػػػ  المدينػػػة التػػػػ  أسسػػػها عبيػػػد اف المهػػػػد  لتمػػػوف م سػػػمرا لجنػػػػد  وعا ػػػمة لدولتػػػه، وهػػػػ  مهػػػهورة بػػػالم ير مػػػػف  - ٖٚ
 وما ب دها. ٜٕٕ/ ٘: الكمو ، م جـ، رال ناعاط، عنها ينظ

 .ٕٗٚ-ٕٕٚ/ٔابف عدار ، البياف،  - ٖٛ

 .ٕٕٖ، ٕٔٛ/ٖانظر،عبد الكميد، تاريخ الم رى،  - ٜٖ

يبدو إف الم ز اختلػؼ مػع مكمػد بػف الكسػف ألمػور أنمرهػا عليػه منهػا اسػتب ر لنفسػه بػب ض الجبايػاط. ينظػر: الػزاو ،  - ٓٗ
 .ٕٕٗ؛ البر و  ، تاريخ ليبيا، صٕٛٚتاريخ الفتل، ص

 .ٚٗٗ/ٖ، ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رىٛٛ/ٚابف خلدوف، ال بر،  - ٔٗ

 .ٕٛٚالزاو ، تاريخ الفتل، ص - ٕٗ

ـ( تػولى الكمػػـ ب ػػد اختفػػاء أبيػػه. ابػػف ت ػػر  ٖ٘ٓٔ-ٕٓٓٔهػػػ/ٕٚٗ-ٔٔٗالظػاهر إلعػػزاز ديػػف اف أبػػو الكسػػف علػػ  ) - ٖٗ
 .ٜٕٗ؛ ال باد ،    التاريخ ال باس  والفاطم ، صٕٕ٘/ٗبرد ، النجـو الزاهرة، 

؛ عبػد الكميػد، ٜٕٚ-ٕٛٚ؛ الػزاو ، تػاريخ الفػتل، ص صٜٚ-ٛٚص ؛ روسػ ، ليبيػا، صٛٛ/ٚابف خلدوف، ال بر،  - ٗٗ
 .ٚٗٗ/ٖتاريخ الم رى، 

 .سي رؼ  يما ب د    موضع الفقه - ٘ٗ

 .ٖٖٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٙٙ-٘ٙالتجان ، ركلة، ص - ٙٗ

ل ػػرى وقيػػؿ إف سػػ يد قتػػؿ علػػى يػػد عػػرى ز بػػه الهبلليػػة وهػػدا مػػا يهػػمؾ بػػه ابػػف خلػػدوف علػػى اعتبػػار إف ز بػػه مػػف ا - ٚٗ
ـ، ولهػػدا ال يمػػوف وجػػودهـ  ػػ  طػػرابلس سػػنة ٛٗٓٔهػػػ/ٓٗٗالهبلليػػيف الػػديف ركلػػوا  مػػف م ػػر إلػػى أ ريقيػػة ب ػػد سػػنة 

هػ، إال أف تقدمط إكد  أكياءهـ مف قبؿ دلؾ م ؿ قرة الديف قدموا مع بن  يكيى بػف علػ  بػف كمػدوف األندلسػ ، ٜٕٗ
 .ٜٛ/ٚابف خلدوف، ال بر، 

 .ٖٗٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، ص ٜٛ/ٚابف خلدوف، ال بر،  - ٛٗ

وركػؿ   اهػ ونها بها وكفظ واخد عف جماعة مف المهػايخ بهػٖٛٗأبو الكسف عل  بف مكمد المنمر ولد بطرابلس سنة  - ٜٗ
إلى المهرؽ وكا    عامػه ولقػ  الهػيخ أكمػد بػف زريػؽ الب ػداد  ، واخػد عنػه ورو  عػف أبػ  القاسػـ عبػد الػركمف بػف 

لػى طػػرابلس ودعػػا إلػػى اف وقػرر ال لػػـو الهػػرعية أ ػػوال و روعػا ومػػاف ركمػػه اف مػػف أعيػػاف عبػد اف الجػػوهر   ػػـ عػػاد إ
، د.ط،  ػ  تػاريخ طػرابلس ال ػرى، ليبيػاال لماء ومهاهير الفضبللء. عنه ينظر: أكمد الناوى األن ار ، المنهؿ ال ػدى 

 .  ٔٓٔص

 .ٕٔٛ-ٕٓٛ؛ الزاو ، تاريخ الفتل، ص صٜٚروس ، ليبيا، ص - ٓ٘

ا تقػػدـ خػػزروف بػػف سػػ يد تنا ػػر   ػػنهاجه، ومػػاف أخػػو  وروا بػػف سػػ يد  ػػاورا ضػػدهـ، ويبػػدو تفػػرقهـ مػػاف سػػبى  ػػ  ممػػ - ٔ٘
 .ٕٓٔٛانت ار المنت ر وتممنه مف دخوؿ طرابلس. الزاو ، تاريخ الفتل، ص

 .ٕٔٛ؛ الزاو ، تاريخ الفتل، صٜٛ/ٚوه  قرية مف قر  مسبلته. ابف خلدوف، ال بر،  - ٕ٘
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 .ٖ٘ٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٕٙٗ/ٔلبياف الم رى، ابف عدار ، ا - ٖ٘

نكو الم ػرى واألنػدلس، مجلػة م هػد الدراسػاط  ف؛ ال باد ، أكمد مختار، سياسة الفاطمييٕٚٔ/ٜابف األ ير، المامؿ،  - ٗ٘
 .ٕٛٔـ، صٜٚ٘ٔ، مدريد، ٕ-ٔاإلسبلمية، المجلد الخامس، ال دداف 

نت ػػؼ القػػرف الخػػامس الهجر /الكػػاد  عهػػر المػػيبلد  علػػى ا ػػر مػػاف قػػدـو بنػػ  هػػبلؿ وبنػػ  سػػليـ مػػف م ػػر  ػػ  م - ٘٘
القطي ة الت  كػد ط بػيف  ػاكى أ ريقيػة األميػر الزيػر  الم ػز بػف بػاديس وبػيف الخليفػة المنت ػر الفػاطم   ػ  م ػر، 

ـ، ٕ٘ٓٔهػػػ/ٗٗٗوب ػػد الهزيمػػة المبػػر  التػػ  ألكقهػػا الهبللػػيف بجػػيش الم ػػز بػػف بػػاديس  ػػ  وق ػػة جبػػؿ كيػػداراف سػػنة 
ف مػػا اجتاكػػط قبػػاولهـ سػػاور أ ريقيػػة، وأقػػاموا ر سػػاوها إمػػاراط مسػػتقلة لهػػـ  ػػ  قػػابس و ػػفاقس والقيػػرواف وباجػػة سػػرعا

وقرطاجة وبنزرط، إمػا الم ػز بػف بػاديس  قػد انتقػؿ مػف القيػرواف الػى المهديػة ولػـ ت ػد سػلطته تتجػاوز الهػريط السػاكل  
؛ الطيب ، أمػيف، بنػو هػبلؿ ٕٔٗ/صٖ، تاريخ الم رى، س؛ عبد الكميدٙٙ٘/صٜالقريى منها. ابف األ ير، المامؿ، س

 .ٜٚـ، صٜ٘ٛٔ، ٔودورهـ    الجهاد    أ ريقيا واألندلس، مجلة البكوف التاريخية، ال دد 

هػػ( اظهػر مفػاءة ٓ٘ٗ-ٕٗٗهو أبو مكمد اليازور  تولى الوزارة    م ر خبلؿ خبل ة المستن ػر ولمػدة تسػع سػنواط ) - ٙ٘
اط السياسية واالقت ادية الت  ت رضط لها م ػر  ػ  تلػؾ المػدة، ولمػف مانػط عبلقتػه مػع الم ػز ممتازة    م الجة األزم

الخلفػا، تكقيػؽ رخػر للػدمتور أكمػد المختػار  ف ير جيدة. عػف دلػؾ ينظػر: المقريػز ، ات ػاظ الكنفػا ببخبػار األومػة الفػاطميي
للػدمتور أكمػػد مختػار ال بػاد ، مجلػػة  ففػاطمييالزيريػػة ب ػد اسػتقبللها، منهػػور ضػمف بكػف سياسػػة ال ةال بػاد  كػوؿ الدولػ

 .ٕٕٔ، صٜٚ٘ٔ، مدريد، ٕ-ٔدراساط إسبلمية، المجلد الخامس، ال دد

 .٘٘/ٛابف األ ير، المامؿ،  - ٚ٘

لما اجتاكط القباوؿ ال ربية ببلد أ ريقيػة خػرس إلػيهـ الم ػز بػف بػاديس بمػؿ جيوهػه وعدتػه،  هػاؿ ال ػرى منظػرهـ وقػالوا  - ٛ٘
ف يكيػػى: أيػف نط ػػف هػػ الء ولبسػوا الم ػػا ر والمز نػداط:  بجػػابهـ ) ػػ  أعيػنهـ( ولهػػدا سػم  هػػدا اليػػـو لقاوػدهـ مػػ نس بػ

؛ وعػػف هػػرح الم ػػطلكاط )الم ػػاقر، ٜٕٔ، صف؛ ال بػػاد ، سياسػػة الفػػاطميي٘ٔ/ٙبيػػـو ال يػػوف. ابػػف خلػػدوف، ال بػػر، 
 .٘كاهية  ٖٕ٘/ٔالمر نداط(، ينظر: المقريز ، السلوؾ، 

 .ٕٕٓ-ٜٕٔ؛ ال باد ، سياسة الفاطمييف، ص صٜ٘/ٛمامؿ، ابف األ ير، ال - ٜ٘

؛ إدريػػس، الهػػاد  ٗٛبنػػ  كمػػاد: أسػػرة م ربيػػة تقطػػف الم ػػرى األوسػػط )الجزاوػػر وتػػونس(. ينظػػر: روسػػ ، ليبيػػا، ص - ٓٙ
 .ٜٛ/ٕـ، سٕٜٜٔروج ، الدولة ال نهاجية، ترجمة كماد  الساكل ، دار ال رى اإلسبلم ، بيروط، 

 .ٛٗٗ/ٖ؛ عبد الكميد، تاريخ الم رى، ٕٕٛ؛ الزاو ، تاريخ الفتل، صٗٛروس ، ليبيا، ص - ٔٙ

 .ٕ٘/ٚال بر، طب ة دار المتى ال لمية، بيروط،  - ٕٙ

 .٘ٛروس ، ليبيا، ص - ٖٙ

 .ٖٙٔعباس، تاريخ ليبيا، ص - ٗٙ

 .ٖٕٔالزاو ، تاريخ ليبيا، ص - ٘ٙ

 .ٕٙٗالبر و  ، تاريخ ليبيا، ص - ٙٙ

 .٘ٛ؛ روس ، ليبيا، صٖٙٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٕٙٗلبر و  ، تاريخ ليبيا، ص؛ أٖٗ/ٔابف عدار ، البياف،  - ٚٙ

األ ضػػػػؿ بػػػػف أميػػػػر الجيػػػػوش بػػػػدر الػػػػديف الجمػػػػال ، مػػػػاف وزيػػػػر الخليفػػػػة المنت ػػػػر، ممػػػػا هػػػػارؾ أبػػػػا  مػػػػف قبػػػػؿ عػػػػاـ   - ٛٙ
الم هػػد هػػػ(، إخبػػار م ػػر، تكقيػػؽ: أيمػػف  ػػواد سػػيد، ٚٚٙـ. ابػػف الميسػػر، تػػاس الػػديف مكمػػد بػػف علػػ )ٕٓٔٔهػػػ/٘ٔ٘

؛ سػػػيد، أيمػػػف  ػػػواد، الدولػػػة الفاطميػػػة  ػػػ  م ػػػر، القػػػاهرة، ٘ٗـ، صٜٔٛٔال لمػػػ  الفرنسػػػ  لآل ػػػار الهػػػرقية، القػػػاهرة، 
 .ٜٕٔـ، صٕٜٜٔ
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 .ٖٔٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٛٔٔالناوى األن ار ، المنهؿ ال دى، ص - ٜٙ

 .ٕٗٔالزاو ، تاريخ ليبيا، ص - ٓٚ

 .ٖٚٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، صٕٚٗ؛ البر و  ، تاريخ ليبيا، صٜٔٔالناوى األن ار ، المنهؿ ال دى، ص- ٔٚ

 .٘ٛروس ، ليبيا، ص - ٕٚ

 .ٜ٘ٙ/ٕـ، ٜٛٛٔم طفى، هامر، المدف    اإلسبلـ كتى ال هد ال  مان ، دار داط السبلسؿ، المويط،  - ٖٚ

 .ٕٗ٘ركلة، ص - ٗٚ

 .ٕٚٗ، صالم در نفسه - ٘ٚ

 .ٕٕٓ-ٕٛٔالم در نفسه، ص ص - ٙٚ

 .ٗٓٔ، صايبيعباس، تاريخ ل - ٚٚ

هػػوارة: وت ػػػرؼ أيضػػال أوري ػػػة، وتضػػـ عػػػدة قباوػػؿ، نجػػػد بقاياهػػا  ػػػ  طػػرابلس ال ػػػرى متم لػػة  ػػػ  ب ػػض قباوػػػؿ  ريػػػاف  - ٛٚ
ومسػبلتة م ػػؿ المجػػاريس، وبنػػو تػػازة، وبنػو خيػػار، وبنػػو الخطػػاى، وعمػػارة، ومسػراتة، وور ػػؿ، وبنػػو  ابػػط، وبنػػو عمػػار. 

 .  ٔ٘روس ، ليبيا، ص

 .ٕٚٗأهؿ طرابلس. التجان ، ركلة، ص فم وهو اكد الفضبللء - ٜٚ

 .ٕٛٔالتجان ، ركلة، ص - ٓٛ

 .ٖٗٔ-ٖٖٔ، ص صٜٛٙٔالزاو ، أكمد الطاهر، م جـ البلداف الليبية، ليبيا،  - ٔٛ

 .ٕٗ٘، صٕٙٗالتجان ، ركلة، ص - ٕٛ

 .ٕٗ٘الزاو ، م جـ البلداف، ص - ٖٛ

 .ٕٓالم رات ، أعبلـ مف طرابلس، ص - ٗٛ

 .ٖٗٔ؛ الزاو ، م جـ البلداف، صٖٕٚالتجان ، ركلة، ص - ٘ٛ

 .ٗٚٔ؛ الزاو ، م جـ البلداف، صٕ٘ٔالتجان ، ركلة، ص - ٙٛ

 .ٕٛٗوينسى هدا المسجد للهيخ أب  نزار خطاى البرق ، الد  ماف رجبلل  الكال. التجان ، ركلة، ص  - ٚٛ

؛ ٜٕٗن ، ركلػػة، صممػػا يسػػمى مسػػجد الجػػدود وسػػم  بػػدلؾ الف إكػػد  جػػداط بنػػ  األ لػػى هػػ  التػػ  بنتػػه. التجػػا - ٛٛ
 .ٕٖٔالزاو ، م جـ البلداف، ص

الكسػان  ألنػه مػاف مبلزمػال لػه.  سم  مدلؾ بمسد البارز  لسمنى البارز ، مما عرؼ بمسجد أب  ع ماف بف سػ يدمما  - ٜٛ
 .ٕٖٔ؛ الزاو ، م جـ البلداف، صٜٕٗالتجان ، ركلة، ص

 .ٕٖٔ؛ الزاو ، م جـ البلداف، صٜٕٗالتجان ، ركلة، ص - ٜٓ

 .ٜٖٙ/ٖدبور، مكمد عل ، تاريخ الم رى المبير، دار الجلب ، القاهرة، د.ط،  - ٜٔ

 .  ٕٕ٘ركلة، ص - ٕٜ

-ٕٔ٘وه  المدرسة الت  بنا  الفقيػه أبػو مكمػد عبػد الكميػد بػف أبػ  البرمػاط بػف أبػ  الػدنيا. التجػان ، ركلػة، ص ص - ٖٜ
 .٘ٔٔ؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٖ٘ٓ-ٖٗٓ؛ الزاو ، م جـ البلداف، ص صٕٕ٘

 .ٕٕ٘-ٕٔ٘ركلة، ص - ٜٗ

قنػاطر الخيػػراط، تكقيػؽ: عمػػرو نػػام ، د.ـ، وهػ  مدرسػػة أبػ  خ ػػيى بػػف إبػراهيـ  ػػ  قريػة )تم ػػمص(. الجيطػػال ،  - ٜ٘
 .ٕهامش  ٜٓ، صٜ٘ٙٔ
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قنػػاطر  الجيطػال ، ومػنهف أـ مػاطوس التػػ  درسػط  ػػ  هػد  المدرسػػة وهػ  أوؿ امػرأة ليبيػػة تهػترؾ  ػػ  مدرسػة الفتيػػاف. - ٜٙ

 .ٕهامش  ٜٓالخيراط، ص

 .ٚٔٔ، صـٜٔٚٔ   ليبيا، منهوراط الجام ة الليبية، ليبيا، عمر، أكمد مختار، النهاط ال قا    - ٜٚ

 .ٕٗٙـ، صٜٜ٘ٔتاريخ الكضارة ال ربية اإلسبلمية، طرابلس، عبد الكسيف مهد ، الركيـ،  ػ ٜٛ

ة سػػتة أيػػاـ مػػف الهػػرؽ إلػػى ال ػػرى، يػدمر الكمػػو  إف نفوسػػة )جبػػاؿ بػػالم رى ب ػػد ا ريقيػػة ... وطػػوؿ هػدا الجبػػؿ مسػػير  - ٜٜ
وبيف جبؿ نفوسة وطرابلس  بل ة أياـ وبيف القيرواف ستة أيػاـ( وهػدا ي نػ  أنهػا لطػرابلس اقػرى، ولهػدا تّ ػد مػف ضػواك  

 .ٜٕٚ-ٜٕٙ/٘طرابلس. م جـ البلداف، 

 .ٕٔٔ-ٓٔٔ، ص ص ؛ عمر، النهاط ال قا ٜٖٚ-ٜٖ٘/ٖدبور، تاريخ الم رى المبير،  - ٓٓٔ

 ؛ ومنها ممتباط القيرواف وقتادة وتاهرط وم ر.ٔٔٔ؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٖٛٛ/ٖ، تاريخ الم رىدبوز،  - ٔٓٔ

، ولػـ تسػ فنا الم ػادر عػف ممػاف وجهتػه عنػدما مػر مكمد بف عيسػى البيػان ، مػر بطػرابلس  ػ  القػرف الرابػع الهجػر  - ٕٓٔ
 .ٜٓ، الجيطال ، قناطر الخيراط، صبطرابلس

 .ٙٓٔعباس، تاريخ ليبيا، ص - ٖٓٔ

 ارجؿ  اضؿ، زار طرابلس وعقد كلقاط علمية  يها قرأ خبللهػا ب ػض تواليفػه  ػ  ال ربيػة، واسػمع هػيوا مػف نظمػه ورو  - ٗٓٔ
 .ٚٔٔعنه )المدهبة( البف المنا ؼ. عمر، النهاط ال قا  ، ص

، ممتبػة ٕزاو ، ط يمف ملؾ طرابلس وما ماف بها مف األخبار، ت كيل: الطاهر أكمػد الػ ابف  لبوف، مكمد، التدمار - ٘ٓٔ
 .ٔٔٔ؛ ينظر أيضال: عمر، النهاط ال قا  ، صٛٓٔ، ص  ـٜٚٙٔالنور، ليبيا، 

   .ٜٕٔعمر، النهاط ال قا  ، ص -ٙٓٔ

هػػ تػولى من ػى القضػاء  ػ  الم ػرى دوف إف يتلقػى عليػه اجػر ٜٔٔاألماـ سكنوف بػف سػ يد التنػوخ  قػدـ ا ريقيػة سػنه  - ٚٓٔ
يبدو انه نػزؿ بمدينػه اجدابيػه  قػد دمػر كمػديس القطػاف انػه سػمع سػكنوف بػف هػ و ٕٓٗوبق   يه سنواط إلى إف ماط سنه 

س يد يقوؿ: )سمع من  ال لـ سػنه إكػد  وتسػ يف وماوػة أهػؿ اجدابيػه(  ػـ انتقػؿ ب ػد دلػؾ إلػى طػرابلس  اتخػدها مقامػال لػه 
كقيػػؽ: علػػ  الهػػاب  هػػػ(، طبقػػاط علمػػاء ا ريقيػػة وتػػونس، تٖٖٖمػدة مػػف الػػزمف. أبػػو ال ػػرى، مكمػػد بػػف أكمػػد بػػف تمػػيـ)ط

 . ٖٓٔ، ص ؛ عمر، النهػاط ال قا ٙٛٔـ، صٜٛٙٔون يـ كسف، تونس، 

 .ٖٓٔعمر، النهاط ال قا  ، ص - ٛٓٔ

هػ وهو عالـ مكدف تلقى ال لـ مػف مالػؾ بػف أكمػد وسػ يد بػف جبيػر وعطػاء ٖٓٔمالؾ بف دينار ولد    الب رة سنة  - ٜٓٔ
 .ٖٔٔمر، النهاط ال قا  ، ص؛ عٗ٘بف أب  األكنؼ و يرهـ. أبو ال رى، طبقاط، ص

 .ٖٔٔ؛ عمر، النهاط، صٗ٘أبو ال رى، طب اط، ص - ٓٔٔ

هػ، ماف رجبلل  اضػبلل عابػدال  قػة، قػاؿ عنػه الخليفػة ٚٛٔوهو الفضيؿ بف عياض، ولد    سمرقند وماط    ممة سنة  - ٔٔٔ
 المكقؽ. ، هامشٕٕٕهاروف الرهيد ما رأيط مف ال لماء أروع مف الفي ؿ. ابف  لبوف، التدمار، ص

 . ٕٕٕابف  لبوف، التدمار، ص- ٕٔٔ

هػػ(، الكجػة للقػراء السػب ة أومػة األم ػار بالكجػاز وال ػراؽ والهػاـ ٖٚٚالفارس ، أبو الكسف عل  الكسف بف أكمػد)ط - ٖٔٔ
ـ، ٕٔٓٓالػػديف دمػػرهـ أبػػو بمػػر بػػف مجاهػػد، ت ػػكيل وت ليػػؽ ممػػاؿ م ػػطفى الهنػػداو ، دار المتػػى ال لميػػة، بيػػروط، 

ٔ/ٔٙ. 

 .ٚٗٔ/ٔـ، ٕٔٓٓقاف    علـو القررف، تكقيؽ: مكمد سالـ هاهـ، دار المتى ال لمية، بيروط، اإلت - ٗٔٔ

 .ٖٚٔٔ/ٕمهؼ الظنوف عف أسام  المتى والفنوف، دار إكياء التراف ال رب ، بيروط، د.ط، - ٘ٔٔ
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 .ٖٚـ، صٖٜٙٔمهؼ ا طبلح الفنوف، م ر، هػ(، ٛ٘ٔٔمكمد بف عل )  - ٙٔٔ

هػػ(، إتكػاؼ  ضػبللء البهػر  ػ  القػراءاط األرب ػة عهػر، دار المتػى ٚٔٔٔمكمػد)ط فبػ الدمياط ، ههاى الػديف أكمػد- ٚٔٔ
 .ٖٚٔٔ/ٕ؛ كاج  خليفة، مهؼ الظنوف،ٙ/ٔـ، ٕٔٓٓال لمية، بيروط، 

؛ ٙٙ-٘ٙأبػػػػو الكسػػػػف بػػػػف مكمػػػػد يقػػػػوؿ عنػػػػه التجػػػػان  )الهػػػػيخ الفقيػػػػه المهػػػػهور بفضػػػػله وعلمػػػػه(. الركلػػػػة، ص ص - ٛٔٔ
 وما ب دها. ٜٔـ، صٜ٘٘ٔرابلس، د.ـ، الم رات ، عل  م طفى، أعبلـ مف ط

 .ٕٔالم رات ، أعبلـ مف طرابلس، ص - ٜٔٔ

( سػػنة ومػػاف يجتمػػع  ػػ  نهايػػة الجػػامع  ػػ  ٘ٛأبػػو عبػػد اف مكمػػد بػػف كسػػف الزويلػػ  السػػرت ، تػػو   وهػػو  ػػ  عمػػر ) - ٕٓٔ
 .ٗٓٔ/ٔكلقته ويفت     المساوؿ. الناوى األن ار ، المنهؿ ال دى، 

 .ٗٓٔ/ٔنهؿ ال دى، الناوى األن ار ، الم - ٕٔٔ

أبو ج فر أكمد بف عبد اف وهو مف  قهاء الهي ة أ له مف المو ة،  ـ انتقػؿ مػع جػد  إلػى ليبيػا وعػاش ونهػا بهػا  ػـ  - ٕٕٔ
هػػػ. عبػػاس، أكسػػاف ومكمػػد يوسػػؼ ٖٙٚو اتػػه  عػػاـ لػػى تنقػػؿ بػػيف برقػػة وطػػرابلس وسػػمف  يهػػا و ػػ  المنػػاطؽ المجػػاورة ا

 .ٖ٘ٔر، دار ليبيا للنهر والتوزيع، ليبيا، د.ط، صنجـ، ليبيا    متى التاريخ والسي

)ط - ٖٕٔ  هػ، مادة )كدف(.٘ٓٗٔهػ(، لساف ال رى، دار إكياء التراف ال رب ، القاهرة، ٔٔٚابف منظور، مكمد بف ممـر

هػػػ(، جػػامع المقػػاؿ  يمػػا يت لػػؽ بػػبكواؿ الكػػديف والرجػػاؿ، تكقيػػؽ: مكمػػد مػػاظـ ٘ٛٓٔالطريكػػ ، مكمػػد بػػف علػػ )ط - ٕٗٔ
 .ٔمطب ة الكيدر ، طهراف، د.ط، ص الطريك ،

، منهػوراط ٕهػ(، علػـ الكػديف، تكقيػؽ: موسػى مكمػد، طٔٙٙابف تيمية، تق  الديف أبو ال باس أكمد بف عبد اف)ط - ٕ٘ٔ
 .ٛهػ، ص٘ٓٗٔعالـ المتى، بيروط، 

الوهػاى اللطيػؼ، هػ(، تدريى الراو     هرح تقريى النور ، تكقيػؽ: عبػد ٜٔٔالسيوط ، جبلؿ الديف عبد الركمف)ط - ٕٙٔ
 .ٓٗ/ٔـ، ٜٙٙٔالقاهرة، 

 .ٚسورة الكهر، أية  - ٕٚٔ

 .ٖٕٚ/ٔكاج  خليفة، مهؼ الظنوف،  - ٕٛٔ

 .ٜٕٕ/ٛمسلـ بف الكجاس،  كيل مسلـ، دار الفمر، بيروط، د.ط،  - ٜٕٔ

 .ٔالطريك ، جامع المقاؿ، مقدمة المكقؽ، ص- ٖٓٔ

 . ٕٔ٘يى بد الخطيى، ركلة، صيدمر  التجان  أبو الكسيف عل  بف أكمد بف زمريا بف الخ  - ٖٔٔ

 .ٕٔ٘ماف هدا المسجد م رو ا بسمف عل  بف أكمد ابف الخ يى وماف عالمال  قيهال زاهدال. التجان ، ركلة، ص ٕٖٔ

 .ٕ٘ٓـ، صٜٔٙٔ؛ الزاو ، الطاهر أكمد، أعبلـ ليبيا، د.ـ، ٕٔ٘التجان ، ركلة، ص - ٖٖٔ

 .ٕٗٔعمر، النهاط ال قا  ، ص - ٖٗٔ

هػػػ، ٖٔ٘ٔالػديباس المػدهى  ػ  م ر ػػة أعيػاف المػدهى، القػاهرة، هػػػ(، ٜٙٚـ بػػف علػ  بػف مكمػد)طإبػراهيابػف  ركػوف،  - ٖ٘ٔ
؛ عمػر، النهػاط ٓٚ؛ أكمد الناوى، نفكاط النسريف، تكقيػؽ وتقػديـ: علػ  م ػطفى الم ػرات ، ليبيػا، د.ط، صٖ٘ص

 .ٖٗٔال قا  ، ص

كمد بف عبد الم رؼ ب يػة الوعػاة، تكقيػؽ: دمر  السيوط  اسمه مكمد بف موسى بف أب  مكمد بف موسى بف أب  م  - ٖٙٔ
 .ٕٗ٘/ٔأبو الفضؿ، د.ـ، د.ط، 

إنبػػا  الػػرواة علػػى أنبػػاء النكػػاة، تكقيػػؽ أبػػو الفضػػؿ هػػػ(، ٙٗٙجمػػاؿ الػػديف أبػػو الكسػػف علػػ  بػػف يوسػػؼ)طالقفطػػ ،  - ٖٚٔ
 .ٕٛٔ/ ٕـ، ٜٓ٘ٔإبراهيـ، مطب ة دار المتى الم رية، القاهرة، 
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 . ٘ٗٗ، دار إكياء التراف، بيروط، د.ط، صٗ، مقدمة ابف خلدوف، ط(هػٛٓٛ) ابف خلدوف، عبد الركمف- ٖٛٔ

 .ٖٛٔ/ٔمهؼ الظنوف،  - ٜٖٔ

 .ٖٕٛابف خلدوف، مقدمة، ص - ٓٗٔ

 .ٖٛ/ٔالتهانو ، مهاؼ ا طبلح الفنوف،  - ٔٗٔ

؛ الػزاو ، ٜٕٗوي رؼ بالكسان  وه  نسبة إلى كسػاف أو كضػور كسػاف ألنػه مػاف مبلزمػال بهػا. التجػان ، ركلػة، ص - ٕٗٔ
 .ٕٖٔـ البلداف، صم ج

هدا المسجد خارس طرابلس، وماف ي رؼ بمسجد الجػدة أو مسػجد الجػدود، ودلػؾ الف إكػد  جػداط بنػ  األ لػى  عويق - ٖٗٔ
قػػد بنتػػه،  ػػـ عػػرؼ  يمػػا ب ػػد بمسػػجد البػػارز ، لسػػمف أبػػ  الكسػػف البػػارز  بػػه، وعػػرؼ أخيػػرال بمسػػجد أبػػ  ع مػػاف سػػ يد 

 .ٕٖٔم جـ البلداف الليبية، ص؛ الزاو ، ٜٕٗالكسان . التجان ، ركلة، ص
 .ٓٗٔوما ب دها؛ عمر، النهاط ال قا  ، ص ٜٚأكمد الناوى، نفكاط النسريف، ص - ٗٗٔ

وأتػػػـ بناوػػػه أبػػػو مكمػػػد عبػػػد اف الهػػػ اى ودلػػػؾ أواوػػػؿ القػػػرف ال الػػػف  سبنػػػى هػػػدا المسػػػجد اكػػػد  ضػػػبللء مدينػػػة طػػػرابل - ٘ٗٔ
 .ٖٖٔ، م جـ، ص؛ الزاو ٕٛٔالهجر /التاسع الميبلد . التجان ، ركلة، ص

 .ٔٗٔ-ٓٗٔماف أبو نزار خطاى البرق  يزورها وي تقد ببرمتها. عمر، النهاط ال قا  ، ص ص - ٙٗٔ

 .ٔٗٔ؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٔٛأكمد الناوى، نفكاط النسريف، ص - ٚٗٔ

 .أم ر ؛ ولـ تس فنا الم ادر عف ترجمتهٜٚ-ٛٚأكمد الناوى، نفكاط النسريف، ص ص - ٛٗٔ
؛ ٔٗٔد.ط، صليبيػا، مكمػد يوسػؼ نجػـ، ليبيػا  ػ  متػاى التػاريخ والسػير، دار ليبيػا للنهػر والتوزيػع، أكساف عباس و  - ٜٗٔ

 .ٔٗٔعمر، النهاط ال قا  ، ص

 .ٕٗٔ؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٗٓٔ/ٔأكمد الناوى األن ار ، المنهؿ ال دى،  - ٓ٘ٔ

 .ٛٓٔ/ٔأكمد الناوى األن ار ، المنهؿ ال دى،  - ٔ٘ٔ

 وما ب دها. ٜٕمف طرابلس، ص الم رات ، أعبلـ - ٕ٘ٔ

 .ٕ٘ٙركلة التجان ، ص - ٖ٘ٔ

 .ٕٔ؛ الم رات ، أعبلـ مف طرابلس، صٕ٘ٙالتجان ، الركلة، ص - ٗ٘ٔ

 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙالتجان ، ركله، ص ص - ٘٘ٔ

 .ٗٗٔ-ٖٗٔعمر، النهاط ال قا  ، ص ص - ٙ٘ٔ

 .ٗٔالتجان ، ركله، ص - ٚ٘ٔ
 .ٕٛالم رات ، أعبلـ مف طرابلس، ص - ٛ٘ٔ

 .ٕٙ٘-ٕٗٙالسير، ص ص - ٜ٘ٔ

 .ٔٚأكمد الناوى، ن ماط النسريف، ص - ٓٙٔ

 .ٙ٘٘ٔ/ٕمهؼ الظنوف،  - ٔٙٔ

 .ٙٗ٘ابف خلدوف، مقدمة ابف خلدوف، ص - ٕٙٔ

 .ٙٗ٘الم در نفسه، ص - ٖٙٔ

 .٘ٓٔهػ، صٖٙٓٔالجرجان ، عل  بف مكمد، الت ريفاط، م ر،  - ٗٙٔ

 .ٙٗ٘ابف خلدوف، مقدمة، ص - ٘ٙٔ

 .ٖٔالجرجان ، الت ريفاط، صػ  ٙٙٔ



 م0202/أيلول                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             4/ العدد

 107 

                                                                                                                                                   
 .ٙٗ٘مقدمة، ص ابف خلدوف، - ٚٙٔ

 .ٕٔ٘عمر النهاط ال قا  ، ص - ٛٙٔ
مف أقدـ الل وييف الديف سم نا عنهـ الوا ديف إلى الم رى األدنى يونس بف كبيى الب ر  وهو مػف أمػابر تجػار الب ػرة  - ٜٙٔ

 وأخد عف عمرو بف ال بلء وكماس سلمه وأخػد عنػه سػيبويه وأبػو الكسػف علػ  بػف كمػزة المسػاو  والقػراء ومانػط لػه كلقػة
هػػ(، ٚٚ٘   الب رة يق دها طلبة ال ربية و  كاء اإلعراى والبادية. االنبار ، أبو البرمػاط ممػاؿ الػديف عبػد الػركمف)ط

ومػػا ب ػػدها؛  ٚٗـ صٜ٘ٛٔ، ممتبػػة المنػػار، الزرقػػاء،ٖنزهػػة األلبػػاى قػػ  طبقػػاط األدبػػاء، تكقيػػؽ إبػػراهيـ السػػامراو ، ط
أ ػكاى المسػاو  واسػتقر  ػ  القيػرواف وعنػه اخػد جماعػة  رلمو ػة ومبػاومدلؾ قتيبة الج ف  النكػو  الػد  مػاف مػف نكػاة ا

 وما ب دها.  ٛٗٔمف أهؿ الببلد، عبد الوهاى، ورقاط، ص

؛ ٕٔٙهػػػػ، صٜٗ٘ٔالزبيػػد ، طبقػػػاط النكػػػوييف والل ػػػوييف، تكقيػػؽ: مكمػػػد أبػػػو الفضػػػؿ إبػػراهيـ، مطب ػػػة الخػػػانج ،  - ٓٚٔ
ًل  ٕٗٔ/ٖالقفط ، أبناء الرواة،   أيضال. وقيؿ انه ماف هاعرال

 هػ.ٖٙٙ. تو   ب د سنة ٕٔٔ/ٕالقفط ، ابنا  الرواة،  - ٔٚٔ

دمػػر  السػػيوط  اسػػمه مكمػػد بػػف موسػػى بػػف أبػػ  مكمػػد بػػف موسػػى بػػف أبػػ  مكمػػد بػػف عبػػد الم ػػرؼ. ب يػػة الوعػػاة،   - ٕٚٔ
 .ٕٗ٘/ٔتكقيؽ: أبو الفضؿ، د.ـ، د.ط، 

 .ٕٛٔ/ ٕالقفط ، أنبا  الرواة،  - ٖٚٔ

ربرية والت  تنقسـ إلى  رعيف أكداهما ماف يقيـ   برقػة ويتقػدـ نكػو طػرابلس كتػى لبػدة، وال ػان  باسػـ نسبة إلى قبيلة لواته الب - ٗٚٔ
 .ٗ؛ الزاو ، أعبلـ ليبيا، صٕ٘-ٕٗتفزاوة وتسمف جنوى قابس وقف ه. ممال ، سماف طرابلس، ص ص

 . ٕٓو ، م جـ البلداف، ص؛ الزآٓٔ/ٔنسبة إلى جدابيا وه  بيف ببلد برقة وطرابلس ال رى. الكمو ، م جـ،  - ٘ٚٔ

أّلػػؼ أبػػو إسػػكاؽ إبػػراهيـ متػػى م يػػرة منهػػا متػػاى المػػتكفظ ونهايػػة المػػتلفظ ومتػػاى األزمنػػة واألنػػواء و يرهػػا. عػػف دلػػؾ ينظػػر  - ٙٚٔ
 .ٕٙٔ-ٖٕٔ؛ عباس، تاريخ ليبيا، ص ص٘-ٗص ص ؛ الزاو ، أعبلـ ليبيا،ٕٗٙ-ٕٕٙكلة، ص صر التجان ، 

 .ٛ٘ٔ/ٔأنبا  الرواة،  - ٚٚٔ

 .ٕٕٙة، صركل - ٛٚٔ

لـ ي لنا مف م لفاط ابف االجداب  سو  متابييف هما مفاية المتكفظ ومدلؾ متػاى األزمنػة واألنػواء، أمػا م لفاتػه التػ   - ٜٚٔ
و ػػلتنا منهػػا سػػو  أسػػماوها  هػػ  متػػاى ال ػػروض ومتػػاى مخت ػػر   ػػ  علػػـ األنسػػاى...الخ. للمزيػػد ينظػػر: التجػػان ، 

 .ٕٙٔا، صوما ب دها؛ عباس، تاريخ ليبي ٕٕٙركلة، ص

وهػو نسػػبة إلػػى مدينػػة برنيػػؽ علػػى سػػاكؿ البكػػر المػػالل الم ربػػ  بػػيف اإلسػػمندرية وبرقػػة وهػػ  إكػػد  المػػراس للمرامػػى  - ٓٛٔ
 .ٕٙ٘الواردة مف الم رى. عمر، النهاط ال قا  ، ص

 .ٖٕٖ/ٕأنبا  الرواة؛  - ٔٛٔ

كقيػػؽ: عبػػد المػػريـ ال ربػػاو ، هػػػ(، تػػاس ال ػػروس  ػػ  جػػواهر القػػاموس، تٕ٘ٓٔالزبيػػد ، مكمػػد مرتضػػى الكسػػين )ط - ٕٛٔ
 .ٗٗٔ/ٔـ، ٜ٘ٙٔمجمع الل ة ال ربية، دمهؽ، 

 .ٖ٘٘ابف خلدوف، مقدمة، ص - ٖٛٔ

 .ٕٓ/ٔالتهانو ، مهؼ ا طبلكاط الفنوف،  - ٗٛٔ

 .ٜٚٔ، ورقاط، صعبد الوهاى - ٘ٛٔ

 .ٗٓٗ/ٔم جـ ، - ٙٛٔ

 .ٖٕٖ/ٕأنبا  الرواة؛  - ٚٛٔ
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 .ٗٓٗ/ٔالكمو ، م جـ ، - ٛٛٔ

 .ٕٙ٘، صعمر ، النهاط ال قا   - ٜٛٔ

؛ أكمػػد الناوػػى، ٕ٘/ٗعمػر بػػف عبػػد ال زيػػز بػػف عبيػػد بػػف يوسػػؼ الطرابلسػ  المػػالم . للمزيػػد ينظػػر: الكمػػو ، م جػػـ، - ٜٓٔ
 .ٔٚنفكاط النسريف، ص

 .ٕٙ-ٕ٘/ٗم جـ،  - ٜٔٔ

 .ٖٖ٘ابف خلدوف، مقدمة، ص - ٕٜٔ

 .ٕٕٚإكساف عباس، تاريخ ليبيا، ص - ٖٜٔ

ببنهػا قريػة مبيػرة عػامرة  يهػا ق ػر متسػع يهػمؿ علػى دور م يػرة و ػ   التجػان بلدة تقع هرق  طرابلس ال رى و ػفها  - ٜٗٔ
 .ٕٔٔ؛ روس ، ليبيا، صٜٖٓ-ٖٛٓوسط هدا الق ر ك ف. التجان ، ركلة، ص ص

 .ٕٖٕ-ٖٕٔ؛ عمر، النهاط ال قا  ، ص صٜٖٓ-ٖٛٓالتجان ، ركله التجان ، ص ص - ٜ٘ٔ

 .ٕٖٕعمر، النهاط ال قا  ، ص - ٜٙٔ

 .ٔٚ-ٓٚ/2لمنهؿ ال دى، أكمد الناوى األن ار ، ا - ٜٚٔ

هػػػ(، الػػوا   بالو يػػاط، باعتنػػاء: ٗٙٚوورد النسػػبة بالجػػدام   ػػ  مػػؿ مػػف ال ػػفد ،  ػػبلح الػػديف خليػػؿ بػػف أيبػػؾ)ط  - ٜٛٔ
 و يرهما. ٓٔ/ٚ، د.ـ، د.ط، ٕ، اإلعبلـ، ط ؛ الزر مل ٜٚ/ٖـ، ٜٔٙٔ، د،ـ، ٕهلموط ريتر، ط

 .ٕٓٓ، صٕٜٔالزاو ، تاريخ الفتل، ص - ٜٜٔ

 .ٖٕ٘؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٜٙ-ٚٙصص ، ٜٗ٘ٔالمطرى، تكقيؽ: االبيار  ورخروف، القاهرة،  ابف وجيه، - ٕٓٓ

 .ٖٕ٘؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٜٙ-ٚٙابف وجيه، المطرى، ص ص - ٕٔٓ

 .ٕٗٔالزاو ، أعبلـ ليبيا، ص - ٕٕٓ

 .  ٚٗومدلؾ ص ٗٗالم رات ، أعبلـ مف طرابلس، ص - ٖٕٓ

 . ٗٗالم در نفسه، ص - ٕٗٓ

 .ٚٗ، صهنفسالم در  - ٕ٘ٓ

 .ٖٔٔ/ٔ، األعبلـ،  ؛ الزرملٕٙ/ٗم جـ ، - ٕٙٓ

 .ٕٙ/ٗالكمو ، م جـ،  - ٕٚٓ

 . ٕٙ/ٗ، م جـ،  مدينة على ساكؿ البكر بيف برقة وطرابلس ال رى. عنها ينظر: الكمو  - ٕٛٓ

 .ٖٕٙ؛ عمر، النهاط ال قا  ، صٕٙٓ/ٖالكمو ، م جـ،  -ٜٕٓ
 يرهػػػػػا؛ الػػػػزاو ، أعػػػػبلـ ليبيػػػػػا، ، و ٜٖٓ-ٖٛٓص صة، ؛ التجػػػػان ، ركلػػػػٕٙ/ٗ، ٕٙٓ/ٖينظػػػػر: الكمػػػػو ، م جػػػػػـ،  -ٕٓٔ

 .ٕٗٓ، صٖٕص
 .ٗ-ٖمقدمة، ص - ٕٔٔ

 .ٚٔـ، صٖٜٙٔلمف دـ التاريخ، تكقيؽ:  رانز روزن اؿ، ممتبة الم نى، ب داد،  بيخاإلعبلف بالتو  - ٕٕٔ

 .ٖٛ/ٔمهاؼ ا طبلح الفنوف،  - ٖٕٔ

 .ٛٔـ، صٖٜٙٔ  رانز روزن اؿ، علـ التاريخ عند ال رى، ممتبة الم نى، ب داد، - ٕٗٔ

 .ٚٔابف خلدوف، مقدمة، ص - ٕ٘ٔ

 .ٜٓٔ؛ الزاو ، أعبلـ ليبيا، ص٘ٓٔ/ٔأكمد الناوى األن ار ، المنهؿ ال دى،  - ٕٙٔ

 .ٓٓٔومدلؾ ص ٕٙ-ٕ٘؛ الزاو ، أعبلـ ليبيا، ص صٗٔٔ/ٔأكمد الناوى األن ار ، المنهؿ ال دى،  - ٕٚٔ
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 .ٕٕٔيا، ص؛ الزاو ، أعبلـ ليبٜٚأكمد الناوى، ن ماط النسريف، ص- ٕٛٔ

 .ٜٚ؛ أكمد الناوى، ن ماط النسريف، صٕٙ/ٗالكمو  ، م جـ،  - ٜٕٔ

أكمد بف عبد اف بف عبد الركيـ بف س يد بف زرعه البرق ، وهو مف أهال  م ر ولمنه ماف م ير التػردد علػى المػدف  - ٕٕٓ
؛ أكمػػػد الناوػػػى، المنهػػػؿ ٜٖٛ/ٔالليبيػػػة ومنهػػػا برقػػػة وطػػػرابلس ألجػػػؿ ال لػػػـ والتجػػػارة. للمزيػػػد ينظػػػر: الكمػػػو ، م جػػػـ، 

 .ٔٚ-ٓٚ/ٕال ا  ، 

 .ٓٗالزاو ، أعبلـ ليبيا، ص - ٕٕٔ

 .ٖٜٗابف خلدوف، مقدمة، ص - ٕٕٕ

 .ٚٛٗالم در نفسه، ص - ٖٕٕ

 هػ.ٖٙٙ. تو   ب د سنة ٕٔٔ/ٕالقفط ، ابنا  الرواة،  - ٕٕٗ

 . ٕٓ، ص جـ البلداف؛ الزاو ، مٓٓٔ/ٔجـ، نسبة إلى جدابيا وه  بيف ببلد برقة وطرابلس ال رى. الكمو ، م  - ٕٕ٘

 .ٓٙص ،طزيادة، نيقوال، مكاضراط    تاريخ ليبيا،م هد الدراساط ال ربية،جام ة الدوؿ ال ربية، القاهرة، د. - ٕٕٙ

 .ٕٔٓـ، صٜٔٙٔال رى، د.ـ،  ؿمكمود، كسف سلماف، ليبيا بيف الماض  والكاضر، م سسة سج - ٕٕٚ

لرومانيػػة ودلػػؾ مػػف خػػبلؿ اهتمػػامهـ بالزراعػػة. سػػنيت ، مكمػػد بهػػير، يرجػع االهتمػػاـ بتنظػػيـ الميػػا  إلػػى أيػػاـ السػػيطرة ا - ٕٕٛ
ـ، ٜٗٛٔالت يراط االقت ادية    الم ػرى إ نػاء االكػتبلؿ الرومػان  ودورهػا  ػ  إكػداف القػرف الرابػع الهجػر ، الجزاوػر، 

 .ٗٓٔص

 .ٔٙ-ٓٙـ، ص صٖٜٛٔموسى، عز الديف أكمد، النهاط ال قا      الم رى، بيروط،  - ٜٕٕ

ريا والمواجؿ عبارة عف أكواض واس ة عميقة تهبه الفسقياط يجمع بها ميػا  المطػر، أو هػ  عبػارة عػف سػدود ال ها - ٖٕٓ
تقػػػػػاـ أسػػػػػفؿ المنكػػػػػدراط لكجػػػػػز الميػػػػػا  الجاريػػػػػة علػػػػػى السػػػػػطل وتوجيههػػػػػا إلػػػػػى خزانػػػػػاط واسػػػػػ ة تػػػػػدعى  ػػػػػ  ب ػػػػػض 

ـ، ٜٛٙٔدار  ػادر، بيػػروط، األكيػاف)مواجف(. ابػف منظػور، أبػػو الفضػؿ جمػاؿ الػػديف مكمػد بػف بمػر، لسػػاف ال ػرى، 
 ستفقع  يها الماء.  ، الد  يدمر الماجؿ ه  البرمة ال ظيمة التٕٖ/٘مادة) هر(؛ الكمو ، م جـ،

ـ وعمقػه ٓٗالجى: وه  نقرة  ػ  األرض يجمػع  يهػا المػاء، كفػرة يسػتنفع بهػا المػاء، وهػ  مخػزف واسػع مػف الكجػر قطػر   - ٖٕٔ
سع مف الكجر أو الطوى األكمر أو األ فر ويمبْل بالمػاء ويسػتخدمونه  ػ  أوقػاط ـ  ـ يبنوف عند الماء كجرة أو قبوا وإٓ

 .ٓٓٔ/ٕمادة )جى(؛ وينظر مدلؾ الكمو ، م جـ،  ٕٜٖاألزماط والموارف. ابف منظور، لساف، ص

 .ٓٓٔ/ٔعبد الوهاى، ورقاط،  - ٕٖٕ

  ػػر اال لبػػ  والػػد  يتػػبلؼ مػػف سػػط وامبػػر وأم رهػػا سػػ ة جػػى السػػفرة  ػػ  مدينػػة سوسػػة ويرجػػع تػػاريخ إنهػػاوه إلػػى ال - ٖٖٕ
 Marcais, G. L.,  Architeeببلطػاط ت لػو قبػواط ن ػؼ اسػطوانية تف ػلها عػف ب ضػها عقػود ن ػؼ داوريػة. 

Lure Muslmans, Paris, 1954, p.39. 
 .٘البمر ، الم رى، ص - ٖٕٗ

دلػػؾ ينظػػر:  فراط البلكقػػة. عػػمانػػط هػػد  الوسػػاوؿ مسػػتخدمة منػػد مػػدة قديمػػة واسػػتمر اسػػتخدامها  ػػ  هػػد  المػػدة والفتػػ - ٖٕ٘
 وما ب دها . ٕٙموسى، النهاط، ص

، ٜ٘٘ٔابػػف الب ػػاؿ، أبػػو عبػػد اف مكمػػد بػػف إبػػراهيـ، متػػاى الفبلكػػة، تكقيػػؽ: خػػولن  ماريػػه ومكمػػد عزيمػػاف، د.ـ،  - ٖٕٙ
 . ٕٔٔوما ب دها، ومدلؾ ص ٙ٘ص

 .٘٘الم در نفسه، ص - ٖٕٚ

 . ٔٚ، صٚٙ، صٕٙ، صٓٙ، صٙ٘الم در نفسه، ص - ٖٕٛ
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 .ٜالم رى، ص - ٜٖٕ

 .ٛٗـ، صٜٜٔٔليبيا، م راته،   الطوير، مكمد أمكمد، تاريخ الزراعة  - ٕٓٗ

وهو نوع مف أنواع الدرة ال فراء، يزرع عادتا    المنػاطؽ الجنوبيػة، ويّ ػد مػف أهػـ المزروعػاط ال ػيفية ألهػال  هػد   - ٕٔٗ
 .ٛ٘المند ، دراسة، ص المناطؽ.

ع االقت اد  واالجتمػاع  لواليػة طػرابلس ال ػرى، أطروكػة دمتػورا   يػر منهػورة، المند ، و اء ماظـ، دراسة    الواق - ٕٕٗ
 .ٛ٘ـ، صٕ٘ٓٓملية التربية للبناط، ب داد، 

 (.ٕ٘سورة مريـ، أية ) - ٖٕٗ

أهػػار الي قػػوب  إلػػى م ػػرة التمػػور  ػػ  وداف لدرجػػة إف أهػػال  المدينػػة مػػاف أم ػػر عيهػػهـ مػػف التمػػر. أكمػػد بػػف ي قػػوى،  - ٕٗٗ
 . ٔٔ؛ البمر ، الم رى، صٜٛد.ط، ص البلداف، بيروط،

هػػ(، أكسػف  ػ  م ر ػة األقػاليـ، ٖ٘ٚاهتهرط  بر  بم ػرة  ػبلط النخيػؿ. المقدسػ ، هػمس الػديف مكمػد بػف أكمػد)ط - ٕ٘ٗ
 .  ٕٖٗالقاهرة، د.ط، ص

 . ٙتكتو  مدينة سرط على مساكاط واس ة مف النخيؿ. البمر ، الم رى ، ص - ٕٙٗ

 .ٙؿ م ير و بلط مف التمر عظيمة. البمر ، الم رى، صواهتهرط اجدابيه وا جلة بنخي - ٕٚٗ

ممػػا اهػػتهرط بسػػمر  بػػبنواع مػػف التمػػور إد اهػػتهرط بم ػػرة  ابػػاط النخيػػؿ وأم ػػر تمرهػػا ي ػػرؼ بالمسػػبا ونػػوع رخػػر ي ػػرؼ  - ٕٛٗ
 وما ب دها. ٛٗو صٕٖباللبار ، وت د منطقة قسطيلية مف المناطؽ المهمة ب نتاس التمر. البمر ، الم رى، ص

، الج را يػػة، تكقيػػؽ: مكمػػد الكػػاس  ػػػادؽ، )تػػو   أواسػػط القػػرف السػػادس الهجػػر (أبػػو عبػػد اف مكمػػد بػػف أبػػ  بمر - ٜٕٗ
 .ٚٓٔ، صٜٛٙٔدمهؽ، 

 الخ. ومدلؾ بونه وقابس وتوروف وتونس ... - ٕٓ٘

 .ٜ٘صـ، ٜٛٛٔطرابلس،  بروهيف، تاريخ ليبيا، ترجمة: عماد  انـ، منهوراط مرمز جهاد الليبييف، - ٕٔ٘

 .ٛٗ؛ المند ، دراسة، صٖٚوير، تاريخ الزراعة، صالط - ٕٕ٘

ناج ، مكمود، تاريخ طرابلس ال رى، ترجمة: عبد السبلـ أدهـ ومكمد االسطى، منهػوراط الجام ػة الليبيػة، بن ػاز ،  - ٖٕ٘
 .ٓٗصـ، ٜٓٚٔ

 .ٜٗالمند  ، دراسة، ص - ٕٗ٘

 . ٖٚناج ، تاريخ طرابلس، ص - ٕ٘٘

 .ٜٖٛ/ٔ؛ الكمو ، م جـ، ٜ٘ٔهر ، الج را ية، ص؛ الز ٕٕٗالمقدس ، أكسف التقاسيـ، ص - ٕٙ٘

 .ٖٚ-ٖٙناج ، تاريخ طرابلس، ص ص - ٕٚ٘

 .ٔٗالطوير، تاريخ الزراعة، ص - ٕٛ٘

 .ٖ٘-ٕ٘المند ، دراسة، ص ص - ٜٕ٘

 .ٜٛٔموسى، النهاط، ص - ٕٓٙ

الكهاوهػػ ، مكمػػػد بػػػف ع مػػػاف، جػػػبلء المػػػرى عػػػف طػػػرابلس ال ػػػرى، تكقيػػػؽ: علػػػ  م ػػػطفى الم ػػػرات ، دار لبنػػػاف  - ٕٔٙ
 . ٕٛٓـ، صٜ٘ٙٔللطباعة، بيروط،

 .ٕٖٔـ، صٜٛٛٔموسى، تيسير، المجتمع ال رب  الليب ، الدار ال ربية للمتاى، ليبيا،  - ٕٕٙ

 .ٙٚالمند ، دراسة، ص - ٖٕٙ

 .ٚٚ-ٙٚالم در نفسه، ص ص - ٕٗٙ
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س، د.ط، مػػػػورو،  رانهسػػػػمو، ليبيػػػػا أ نػػػػاء الكمػػػػـ ال  مػػػػان ، ترجمػػػػة: خليفػػػػة مكمػػػػد التليسػػػػ ، دار الفرجػػػػان ، طػػػػرابل - ٕ٘ٙ

 .ٚٚ؛ المند ، دراسة، صٗٔٔص

 وما ب دها. ٖٗٔموسى، المجتمع ال رب ، ص - ٕٙٙ

 .ٛٚ؛ المند ، دراسة، صٗٔٔمورو، ليبيا، ص - ٕٚٙ

 .ٕٔٔـ، صٕٜٙٔهبلؿ، جميؿ، دراساط    الواقع الليب ، ممتبة الفمر، طرابلس،  - ٕٛٙ

 .ٙٗناج ، تاريخ طرابلس، ص - ٜٕٙ

ٕٚٓ - Anthony, op.cit, p.156 . 

، ٔمجيػػػدر، عمػػػار، إب ػػػاد نظريػػػة لتػػػاريخ ليبيػػػا االجتمػػػاع ، مجلػػػة البكػػػوف التاريخيػػػة، مرمػػػز جهػػػاد الليبيػػػيف، ال ػػػدد  - ٕٔٚ
 . ٚٗـ، صٜٗٛٔطرابلس، 

 وما ب دها. ٚٗالم در نفسه، ص - ٕٕٚ

 .ٖٛـ، صٜٙٛٔ، عقيؿ مكمد، دراساط    تاريخ ليبيا، مالطا، رالبربا - ٖٕٚ

 .ٜٖالم در نفسه، ص - ٕٗٚ

 .ٕٙٔكمد مبروؾ، ج را ية ليبيا البهرية، المنهاة اله بية للنهر والتوزيع، طرابلس، د.ط، صالمهدو ، م - ٕ٘ٚ

 .ٜٚ-ٛٚـ، ص صٜٜٚٔ، طرابلس، ٕأبو ديى، ال يد، الكيامة والنسيا، مجلة تراف اله ى، ال دد  - ٕٙٚ

ة مػػف الكجػػر والخهػػى المسػدة: رلػػة تتػػبلؼ مػػف قط تػػيف خهػػبيتيف أ قيتػػيف متػػوازيتيف ترتمػزاف مػػف مػػؿ جنػػى علػػى قط ػػ - ٕٚٚ
 .ٛٗٔالقط تيف تن ى المسدة الت  ترمى عليه اللكمة كسى الطلى، موسى، المجتمع،ص فوبيف هاتي

 . ٓ٘ٔموسى، المجتمع، ص - ٕٛٚ

 .ٜٗالمند ، دراسة، ص - ٜٕٚ

 وتبلػػد أب ػػاد  أرب ػػة أمتػػار ون ػػؼ طػػوالل ومتػػرال ون ػػؼ المتػػر عرضػػال وي ػػؿ وزنػػه إلػػى ميلػػويف  ػػراـ. نػػاج ، تػػاريخ، - ٕٓٛ
 .ٜٗ؛ المند ، دراسة، صٓ٘ص

 .ٜٗ؛ المند ، دراسة، صٓ٘ي ؿ طولها إلى أرب ة أمتار ون ؼ المتر وعرضها أم ر مف متر. ناج ، تاريخ، ص - ٕٔٛ

، ص ٜٜٚٔ، طػػػرابلس ،ٕهػػػبلب ، سػػػالـ سػػػالـ، أوليػػػاط ب ػػػض ال ػػػناعاط  ػػػ  ليبيػػػا، مجلػػػة تػػػراف الهػػػ ى، ال ػػػدد  - ٕٕٛ
 .ٗٙ-ٖٙص

أمتػار تقريبػػا وب ػرض متػػر ون ػؼ المتػر. كامػػد، سػ يد علػ ، مػػف  ػناعاتنا التقليديػػة  ويبلػد طػوؿ رداء القطػػف  ػبلف - ٖٕٛ
 .ٖٙ، صٖٜٜٔ، طرابلس، ٗ-ٖ)النسيا(، مجلة تراف اله ى، ال دداف 

متػر ون ػؼ المتػر ويبػاع بػالوزف. المنػد ، دراسػة،  هوماف طوؿ كول  الكرير  بل ة أمتار ون ؼ المتر تقريبا وعرضػ- ٕٗٛ
 .ٜٚص

 .ٓٚاعاتنا، صكامد، مف  ن- ٕ٘ٛ

ٕٛٙ -Anthony. G., Cachia, Labya under Secend Ottoman Occupathon, Tripoli, 1945, p143. 
ٕٛٚ -Ibid,  p124. 
جهػػػاد الليبيػػػػيف للدراسػػػاط التاريخيػػػػة، طػػػػرابلس،  زبروهػػػيف، ف.أ، تػػػػاريخ ليبيػػػا، ترجمػػػػة: عمػػػاد  ػػػػانـ، منهػػػوراط مرمػػػػ - ٕٛٛ

 .ٜٖـ، صٜٛٛٔ

 .ٖٜ-ٕٜ، ص صٜٜٓٔ، طرابلس، ٗل با ة عبر ال  ور، مجلة تراف اله ى،ال دد كامد، س يد عل ، النقش وا - ٜٕٛ
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أبو القاسـ، عبد اف مكمد، الكرؼ واأل ػناؼ  ػ  طػرابلس ال ػرى، رسػالة ماجسػتير  يػر منهػورة ،جام ػة السػابع مػف - ٜٕٓ

   .ٓٗ-ٜٖ، ص صٕٔٓٓابريؿ، ليبيا، 

 .ٖٓٔص المند ، دراسة، - ٜٕٔ
 .ٓٗ-ٜٖبروهيف، تاريخ، ص ص - ٕٜٕ
 .ٕٗٓمكمود، ليبيا بيف الماض  والكاضر، ص - ٖٜٕ
 .٘ٓٔالمند ، دراسة، ص - ٜٕٗ
، فال ظػـ،  ػػادؽ م يػػد، ركلػػة  ػػ  ال ػػكراء المبػػر ، ترجمػػة: عبػد المػػريـ أبػػو هػػويرى، منهػػوراط مرمػػز جهػػاد اللبيبػػي - ٜٕ٘

 .ٙٓٔ-٘ٓٔ، ص صٜٜٛٔطرابلس 
 .ٜٙوط، د،ط، صهػ(،  ورة األرض، بير ٖٛٙأبو القاسـ مكمد بف عل  الن يب )ط -ٜٕٙ
 .ٕٙٗركلة، ص -ٜٕٚ
 .ٕٖٔروس ، ليبيا، ص -ٜٕٛ
 .ٖٕٙركلة، ص -ٜٜٕ
 .ٗٔـ، صٜٔٔٔالم رى، طب ة الجزاور،  -ٖٓٓ
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٔاجدابية: مدينة بيف برقة وطرابلس ال رى وه  مدينة مبيرة    ال كراء طيبة الماء. الكمو ، م جـ،  -ٖٔٓ
 .ٕٚٓ-ٕٙ/ٖ رى. الكمو ، م جـ، سرط: مدينة على ساكؿ البكر بيف برقة وطرابلس ال -ٕٖٓ
 .ٓٔ، صٕـ، صٜٔٔٔالبمر ، الم رى، طب ة الجزاور،  -ٖٖٓ
هػ وهو يوموػد ولػ  عهػد أبيػه. ٖ٘ٔالمسيلة: مدينة بالم رى تسمى المكمدية اختطها أبو القاسـ مكمد ابف المهد  سنة -ٖٗٓ

 .ٖٓٔ/٘الكمو ، م جـ، 
 .ٖٙٓموسى، النهاط االقت اد ، ص -ٖ٘ٓ
 .ٕٖٗـ، صٖٜٙٔهػ(، الم جى    تلخيص أخبار الم رى، القاهرة، ٚٗٙاف بف عل  التميم )طالمرامه ، عبد  -ٖٙٓ
؛ ٗٛـ، صٜٛٛٔهػػ(، المسػالؾ والممالػؾ، ممتبػة الم نػى، ليػدف، ٖٓٓابف خردادبه، أبو القاسـ عبد اف بف عبػد اف)ط -ٖٚٓ

بيػػد ، دار الرهػػيد للطباعػػة، ب ػػداد، هػػػ(، قدامػػه، الخػػراس و ػػناعة المتابػػة، تكقيػػؽ: مكمػػد كسػػيف الز ٖٖٚابػػف ج فػػر)ط
؛ م لؼ مجهوؿ ) مف القرف السادس الهجر (، االستب ار  ػ  عجاوػى األم ػار، نهػر ٖٕٔ-ٕٕٔـ، ص صٜٔٛٔ

 .ٗٗٔـ، صٜٛ٘ٔس د ز لوؿ عبد الكميد، مطب ة الجام ة، اإلسمندرية، 
 .ٗٗٔم لؼ مجهوؿ، االستب ار، ص -ٖٛٓ
 .ٚٛ-ٙٛابف خردادبه، المسالؾ والممالؾ، ص ص -ٜٖٓ
 .ٕٕٔابف ج فر، الخراس، ص -ٖٓٔ
 .ٖ٘٘/ٕـ، ٜٓٙٔمتز، ادـ، الكضارة اإلسبلمية    القرف الرابع الهجر ، ترجمة: مكمد عبد الهاد  أبو ريدة، القاهرة،  -ٖٔٔ
 .ٜٕٔـ، صٜٓٛٔجواتيف، دراساط    التاريخ اإلسبلم  والنظـ اإلسبلمية، ترجمة: عطية القو  ، بيروط،  -ٕٖٔ
، مراج ػة: علػ  عبػد الواكػد، المملمػة فو ػؼ إ ريقيػا، ترجمػة: عبػد الػركمف جنػيهػ(، ٜٜ٘لزيات )طالكسف بف مكمد ا -ٖٖٔ

 .٘ٚال ربية الس ودية، د.ط، ص
 .ٖٛموسى، النهاط االقت اد ، ص -ٖٗٔ
هػ(،  فة الم ػرى وبػبلد السػوداف وم ػر واألنػدلس، مػف متػاى ٓٙ٘اإلدريس ، الهريؼ أبوعبد اف مكمد بف عبد اف)ط -ٖ٘ٔ

 وما ب دها. ٔٛٔـ، صٜٙٙٔالمهتاؽ    اختراؽ األ اؽ، نهر: د   وية ودوز ، ليدف، نزهة 
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 .ٜٕٔجواتيف، دراساط، ص -ٖٙٔ
 .ٙٛالوزاف، و ؼ أ ريقيا، ص  -ٖٚٔ
 ػػزاف: واليػػة واسػػ ة بػػيف الفيػػـو وطػػرابلس ال ػػرى، وهػػ  مرمػػز تجػػار  مهػػـ  ػػ  رخػػر ال ػػكراء وتقػػع ومػػدينتها زويلػػة  -ٖٛٔ

مػـ، وت ػد  ػزاف مػف أهػـ مرامػز ٓٓٛٔهػرق  المػار الػى السػوداف ال ربػ  وتب ػد عػف القػاهرة السوداف وتقػع  ػ  الطريػؽ ال
التجارة    ال كراء وماف لها األ ر    عملياط تبػادؿ لبضػاوع ا تيػة مػف الهػماؿ أو الجنػوى مػع جميػع مػدف السػوداف 

ية علػػى السػػوداف ال ربػػ ، أطروكػػة ؛  تػػاح،  وزيػػة يػػونس، التػػب يراط ال ربيػػة اإلسػػبلمٕٓٙ/ٗالتجاريػػة. الكمػػو ، م جػػـ، 
 .  ٕٓٔـ، صٜٗٛٔدمتورا   ير منهورة، ملية ا داى، جام ة المو ؿ، 

رخر ا ريقية على طرؼ ال ػكراء و يهػا الميػا  السػاوكة واألنهػار وال يػوف الم يػرة، وسػميط بهػدا االسػـ   ببلد الجريد:   -ٜٖٔ
 .  ٓ٘ٔلم رة النخيؿ  يها. مجهوؿ، االستب ار، ص

المنػػاطؽ ترهونػػة ور لػػه ومػػزد  وهػػوف وسػػومنه وسػػبها و ػػزاف وتي رهػػ  وبيلمػػا وبكيػػرة تهػػاد ومومػػو. موسػػى،  ومػػف تلػػؾ -ٕٖٓ
 .ٕٙٔالمجتمع ال رب ، ص

السػػػبلـ ادهػػػـ ومكمػػػد األسػػػطى،  د؛ نػػػاج ، مكمػػػود، تػػػاريخ طػػػرابلس ال ػػػرى، ترجمػػػة: عبػػػٕٛٔالبمػػػر ، الم ػػػرى، ص -ٕٖٔ
 .٘ٙـ، صٜٓٚٔمنهوراط الجام ة الليبية، بن از ، 

 دامس: مدينة    جنوى الم رى ضاربة    بػبلد السػوداف وهػ  مدينػة تجاريػة مهمػة تػدخؿ القوا ػؿ التجػارة منهػا إلػى  -ٕٕٖ
تادممة و يرها مف مدف السوداف ال رب  وهدا ما ج لها مرمزا تجاريا مبيػرا ، ممػا تممػف أهميتهػا مونهػا تقػع علػى طريػؽ 

وداف والموقػػػع الػػػد  اهػػتهر بتجػػػارة الػػدهى. البمػػػر ، الم ػػػرى، التجػػارة الهػػػرق  الػػد  يػػػربط تػػػونس وطػػرابلس بمػػػدف السػػ
؛ أبػو الفػدا، عمػاد الػديف إسػماعيؿ، تقػويـ البلػداف، دار الطباعػة السػلطانية، بػاريس، ٚٛٔ/ٗ؛ الكمو ، م جـ، ٕٛٔص

 .  ٚٗٔ، صٓٗٛٔ
بػػاؿ وهػػ  مػػف تادممػػة: مدينػػة مبيػػرة تقػػع وسػػط ال ػػكراء علػػى مػػدف التجػػارة هػػماؿ جػػو وتمبمتػػو وتقػػع  ػػ  هػػ اى وج -ٖٕٖ

المكطػػػاط التجاريػػػة المهمػػػة التػػػػ  تػػػربط تجػػػارة م ػػػر وا ريقيػػػػة الوسػػػطى بػػػالجزء ال ربػػػ  مػػػػف قػػػارة أ ريقيػػػة. مجهػػػػوؿ، 
 .ٕٕٗاالستب ار، ص

هػػػ(، تكفػػة النظػػار  ػػ   راوػى األم ػػار وعجاوػػى االسػػفار الم رو ػػة ٜٚٚابػف بطوطػػة، أبػػو عبػػد اف اللػػوات  الطنجػ )ط-ٕٖٗ
 .ٕٛٓ-ٕٙٓالبهية، د.ط، ص ص بػ)ركلة ابف بطوطة(، المطب ة

ٖٕ٘- M., Orano, Tripoli eil Commerciodell Africa centrale, Chietm, 1915, p.103.. 
ٖٕٙ-Ibid ,p. 105 . 
 . ٗٙناج ، تاريخ طرابلس، ص -ٕٖٚ
 .ٕٙ٘الكمير ، الروض الم طار، ص -ٕٖٛ
 .ٕٖٗالم جى، ص -ٜٕٖ
 .ٖٚ٘متز، الكضارة اإلسبلمية، ص -ٖٖٓ
؛ التطيلػػ ، بنيػػاميف بػػف بونػػه، ركلػػة بنيػػاميف، ترجمػػة: عػػزرا كػػداد، ٖٕٛ، وصٕٙٔ، وصٕٔٔابػػف جبيػػر، ركلػػة، ص -ٖٖٔ

 .ٛٛٗ، وصٖ٘ٛ/ٕ؛ المقر ، نفل الطيى، ٜٙـ، صٜ٘ٗٔالمطب ة الهرقية، ب داد، 
تنيس: جزيرة ومدينة م رية ب يدة عف الساكؿ، وه  مزدكمة باألسواؽ، عنها ينظر: نا ر خسػرو، أبػو م ػيف الػديف  -ٕٖٖ

 . ٖٛهػ(، سفرنامه، ترجمة: يكيى خهاى، دار المتاى الجديد، بيروط، د.ط، صٖٛٗنا ر)ط
 .ٖٛنا ر خسرو، سفرنامه، ص -ٖٖٖ
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 .ٙٛ/ٗالكمو ، م جـ،  -ٖٖٗ
 .ٚٚٔ/ٔـ، ٜٜٓٔالمقريز ، خطط، طب ة القاهرة،  -ٖٖ٘
بيػػروط،  هػػػ(، متػػاى الج را يػػا، تكقيػػؽ: إسػػماعيؿ ال ربػػ ،٘ٛٙابػػف سػػ يد، أبػػو الكسػػف علػػ  بػػف موسػػى الم ربػػ )ط -ٖٖٙ

 .ٓ٘ـ، صٜٓٚٔ
عيداى: مدينػة علػى سػاكؿ البكػر األكمػر، وهػو مينػاء قػديـ، وي ػود إلػى عهػد البطالمػة أ ػابه الخمػوؿ لقػروف عديػدة،  -ٖٖٚ

 . ٚٛ؛ مجهوؿ، االستب ار، صٖٚ-ٕٚولمنه انت ش مف جديد بفضؿ الفاطمييف. نا ر خسرو، سفرنامه، ص ص
 .ٕٕٓ/ٔـ، ٜٜٓٔالمقريز ، خطط، طب ة القاهرة،  -ٖٖٛ
 .ٛٔٔ   م ر بدوؿ الم رى، ممتبة مدبول ، القاهرة، د.ط، ص فأكمد، كسف خضير ، عبلقة الفاطميي -ٜٖٖ
 .ٔٗهػ، صٖٛٔٔبف عل ، اإلهارة إلى مكاسف التجارة، القاهرة،  رالدمهق ، أبو بمر ج ف -ٖٓٗ
 .ٜٔٔأكمد، عبلقة الفاطمييف، ص -ٖٔٗ
 .ٕٓٔالم در نفسه، ص -ٕٖٗ
 .ٕٔٗيخ اإلسبلم ، صجواتيف، دراساط    التار  -ٖٖٗ
 .ٕٔٔ؛ أكمد، عبلقة الفاطمييف، صٗ٘ٔ؛ م لؼ مجهوؿ، االستب ار،ص٘ٔ، ص٘البمر ، الم رى، ص -ٖٗٗ
أخبار الزماف ومػف أبػاد  الكػد اف وعجاوػى البلػداف وال ػامر بالمػاء وال مػراف، مطب ػة عبػد الكميػد أكمػد كنفػ ، القػاهرة،  -ٖ٘ٗ

 .٘ٙـ، صٖٜٛٔ
 .ٔ٘ٗـ، صٜٗٙٔلكمـ الم رب     السوداف ال رب ، الرباط، ال رب ، مكمد أكمد، بداية ا -ٖٙٗ
 .ٜٙٔ/ٕالوزاف، و ؼ أ ريقية،  -ٖٚٗ
جػاو: مدينػػة ضػمف إقلػػيـ السػػوداف ال ربػ  تمتػػاز رق تػػه بمسػاكاط واسػػ ة مػػف سػهوى السػػفانا كيػػف يتبػايف  يػػه ظػػروؼ  -ٖٛٗ

 Ajoyi, J., F., A؛ٚ٘ٔلبلػداف، صنهػر النيجػر الهػرقية. أبػو الفػدا، تقػويـ ا ةاألرض المناخيػة، وهػ  تقػع علػى  نيػ

History of west Africa, New york, 1917, Vol.1, p.1. 
ببلد الملـ: قباوؿ زنجية و نية تقطف الجنوى مف بػبلد السػوداف وب ػض منػاطؽ السػوداف األوسػط ومػؿ قبيلػة تتميػز عػف  -ٜٖٗ

إ ريقيػػػا جنػػػوى ال ػػػكراء، المو ػػػؿ،  القػػػادر، تػػػاريخ اإلسػػػبلـ  ػػػ  داألخػػػر  ب بلمػػػاط. للمزيػػػد ينظػػػر: نػػػور ، دريػػػد عبػػػ
 .ٜٕٛـ، صٜ٘ٛٔ

 .ٛٛٔـ، صٜٜ٘ٔدا دسف، باوؿ، إ ريقيا تكط أضواء جديدة، ترجمة: جماؿ، أكمد، بيروط،  -ٖٓ٘
كرمػػاط، إبػػراهيـ، دور ال ػػكراء اإل ريقيػػة  ػػ  التبػػادؿ والتسػػويؽ خػػبلؿ ال  ػػور الوسػػطى، مجلػػة البكػػوف التاريخيػػة،  -ٖٔ٘

 .ٖٖـ، صٜٔٛٔ، طرابلس، ٔال دد 
 .ٖٖٓلويس، القو  البكرية، ص -ٕٖ٘
 .ٔٚٔـ، صٕٙٓٓجاو، دار ال ادؽ، بابؿ،  ةوناس، زماف عبيد، التاريخ الكضار  لمدين -ٖٖ٘
 .ٕٕٙ-ٕٕ٘زيادية، عبد القادر، مملمة سن ا     عهد االسقيف، الجزاور، د.ط، ص ص -ٖٗ٘
ـ، ٜٜٜٔراط الػدار الم ػرية اللبنانيػة، القػاهرة، الدال ، الهاد  المبػروؾ، التػاريخ السياسػ  واالقت ػاد  إل ريقيػا، منهػو  -ٖ٘٘

 .ٖٕٖص
 .ٙٛـ، صٜٜٜٔ، طرابلس، ٗ-ٖ، تجارة طرابلس عبر ال كراء، مجلة البكوف التاريخية، ال دداف ربوتو، سلفانو  -ٖٙ٘
 .ٖٔـ، صٜٜٗٔولد كامد، المختار، كياة موريتانيا )الج را يا(، دار الم رى ال رب ، بيروط،  -ٖٚ٘
 .ٕ٘ٗ، ص الكمـ الم ربال رب ، بداية  -ٖٛ٘
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هنػػاؾ مهػػامؿ أدط إلػػى تػػرد  األوضػػاع االقت ػػادية  ػػ  مطلػػع القػػرف السػػادس الهجر /ال ػػان  عهػػر المػػيبلد  وهػػ   -ٜٖ٘

مػع  ـانتقاؿ الخبل ة الفاطمية إلػى م ػر وال ػزوة الهبلليػة واسػتيبلء النورمػاف علػى  ػقلية وكػروى بنػ  زيػر  ومنازعػاته
 ,Goitein؛ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗال كػػػراء. الطيبػ ، جوانػى مػف النهػاط التجػار ، ص صجيرانهـ وتكوؿ طرؽ  القوا ػؿ عبػر 

S. D., Medieval Tunisia the Hub of the Mediterranean In  Studies in Islamic History and 

Institutions Leniden, 1966, pp.308-318.   
 لونال أكمر.  اللؾ: بفتل البلـ أو مسرها مادة  با ة ت ط -ٖٓٙ
 ل النهادر: يست مؿ    الدبا ة.مل -ٖٔٙ
 ويست مؿ ممّسؿ ومهّضـ، و   الدبا ة وال با ة وهو منة الهند. -ٕٖٙ
ٖٖٙ- Kruger, H.C., The Wares of  Exchange in the Genoese-African Traffic of the Twelfth 

Century in Speculuem, Cambridge, Massachusetts, 1937, Vol.8, pp.59-67. سػ ، مكمػد، ؛ اإلدري
القػارة اإل ريقيػة وجزيػػرة األنػدلس، مسػتخرس مػػف متػاى نزهػة المهػػتاؽ  ػ  اختػراؽ األ ػػاؽ، تكقيػؽ: إسػماعيؿ ال ربػػ ، دار 

 .٘٘ٗ-ٗ٘ٗـ، ص صٖٜٛٔالمطبوعاط الجام ية، الجزاور، 
جلػػػة البكػػػوف ، ال بلقػػػاط التجاريػػػة بػػػيف بلػػػداف الم ػػػرى وايطاليػػػا، ترجمػػػة: عمػػػر مكمػػػد البػػػارون ، م بونػػػو، سػػػلفا تػػػور  -ٖٗٙ

 .ٖٚٔوص ٕٖٔـ، صٜٙٛٔ، طرابلس، ٔالتاريخية، ال دد 
 .ٙٙٔـ، صٜٓٛٔالدور ، تق  الديف عارؼ،  قلية عبلقاتها بدوؿ البكر المتوسط اإلسبلمية، دار الرهيد، ب داد،  -ٖ٘ٙ
 .ٖٓٔ-ٜٖٓ/ٖهاطبة: مدينة    هرؽ األندلس وهرق  قرطبة وه  مدينة مبيرة وقديمة. الكمو ، م جـ،  -ٖٙٙ
 .ٖٔ-ٖٓ/ٗال مارة. الكمو ، م جـ،  ةطرطوهة: مدينة باألندلس وه  هرق  بلنسة وقرطبة وه  قريبة مف البكر متقن -ٖٚٙ
 .ٖٗٗ/ٕدانية: مدينة باألندلس مف إعماؿ بلنسية على  فة البكر هرقا مرساها عجيى يسمى السماف. الكمو ، م جـ،  -ٖٛٙ
 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ ، جوانى مف النهاط االقت اد ، ص ص؛ الطيبٕٕٓوص ٕٓٓوص ٛٚٔاإلدريس ، م در سابؽ، ص -ٜٖٙ
ٖٚٓ-  A. A., Britain, The Sahara, And The  Westem, oxford, Clarendon Press, 1964, p.111, p123.  
ـ، ص ٖٜٛٔبو عزيز، يكيى، طرؽ القوا ؿ واألسواؽ    ال كراء المبر ، م هد البكوف والدراساط ال ربيػة، ب ػداد،  -ٖٔٚ

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔص
ع مدينة جاو ضمف إقليـ السوداف ال رب  الد  تمتاز رق ته بمساكاط واسػ ة مػف سػهوؿ السػفانا، تتبػايف  يػه ظػروؼ تق -ٕٖٚ

 ,Trimhngham, J.S., Islam in west Africa, ed/2, London, 1976, p.1, A. J. F. Aاألرض المناخيػة.

History of dast Africa, Columdia University, ed/2, New York, 1917, p.10.   ؛ أمػا جنوبهػا  ػارض
 The؛ ٜٙٔ/ٕخ ػبة  ػالكة للزراعػة بتػب ير نهػر النيجػر و يضػانه الػد  يػدـو  ػبلف أهػهر. الػوزاف، و ػؼ إ ريقيػا، 

Encyclpcdia Americana, (Tumbukto),vol. 20, p.746,  USA, 1980.  
، دار ال ػرى ٕكجػ  ومكمػد االخ ػر، ط هػ(، و ؼ ا ريقية، ترجمة: مكمػدٜٜ٘الوزاف، الكسف بف مكمد الزيات )ط -ٖٖٚ

 .ٓٚٔ/ٕـ، ٖٜٛٔاإلسبلم ، بيروط، 
م ػػط، مكػػروس المتومػػؿ المرمنػػ  التنبمتػػ ، التػػاريخ الفتػػاش  ػػ  إخبػػار الػػببلد وأمػػابر النػػاس، نهػػر: هػػوداس، بػػاريس،  -ٖٗٚ

 .٘ٔ-ٗٔـ، ص صٜٗٙٔ
 .ٜٙـ، صٜٛ٘ٔم لؼ مجهوؿ، االستب ار، طب ة اإلسمندرية،  -ٖ٘ٚ
ٖٚٙ-Mas, Latrie, Relations et Commerce de  L'Afrijue septentrionale  Ou Magreb  avec  Les 

nations chretiennes, Paris, 1886, p.22 ٚٓٔ؛ أكمد، عبلقة الفاطمييف، ص. 
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المند ، و اء ماظـ، دراسػة  ػ  الواقػع االقت ػاد  واالجتمػاع  لواليػة طػرابلس ال ػرى، أطروكػة دمتػورا   يػر منهػورة،  -ٖٚٚ

 .ٖٗٔ-ٕٗٔـ، ص صٕ٘ٓٓتربية للبناط، جام ة ب داد، ملية ال
 .ٕٛ٘البراو ، كالة م ر، ص -ٖٛٚ
 .Mas, Latrie, Relations et Commerce, p.23؛ ٖٖٓلويس، القو  البكرية، ص -ٜٖٚ
 .ٜٗ/ٔـ،ٜٜٓٔالمقريز ، خطط، طب ة القاهرة، -ٖٓٛ
 .ٖٖ٘/ٔـ،ٜٜٓٔالم در نفسه، طب ة القاهرة، -ٖٔٛ
 .ٕٔٔص أكمد، عبلقة الفاطمييف، -ٕٖٛ
 .ٓٚٔالتطيل ، ركلة، ص -ٖٖٛ
 .ٖٖٔـ، صٜٚٙٔالقو ى، عطية، تجارة م ر    البكر األكمر، دار النهضة ال ربية، القاهرة،  -ٖٗٛ
 .ٖٛٚ/ٔالمقريز ، خطط،  -ٖ٘ٛ
ومف السلع الم درة إلى م ر مػف مػدف الم ػرى الجلػود ويػدمر البمػر  أم ػر دبػاول أهػؿ م ػر منهػا وخا ػة برقػة إد  -ٖٙٛ

تى وأ لفتها تبت  م ر جاهزة، كيف انتهرط مدابد الجلود  يها،  ضبلل عف دلؾ ماف يكمػؿ إلػى م ػر مانط جلود الم
؛ أكمػد، عبلقػة ٜٔ؛ الكميػر ، الػروض الم طػار، ص٘ال وؼ وال سؿ و يرها. للمزيػد ينظػر: البمػر ، الم ػرى، ص 

 . ٜٓٔالفاطمييف، ص
 .ٕٔٔـ، صٜٙٛٔتماع  للم رى ال رب ، بيروط،    التاريخ االقت اد  واالج طالجنكان ، الكبيى، دراسا -ٖٚٛ
 .ٕٖٚبونو، ال بلقاط التجارية، ص -ٖٛٛ
 .ٖٕ٘لويس، القو  البكرية، ص -ٜٖٛ
 .ٕٓالم رى، ص -ٜٖٓ
 .ٖٔٔ ورة األرض، ص -ٜٖٔ
؛ كامػػد، سػػ يد علػػ ، التجػػارة واألسػػواؽ  ػػ  طػػرابلس عبػػر التػػاريخ، مجلػػة ٜٕٔومػػدلؾ ص ٕ٘ٗالتجػػان ، ركلػػة، ص -ٕٜٖ

 .ٕٗٔ، صٕٜٜٔ-ٜٜٔٔ، ٗ، ال دد ٔٔنة التراف اله ب ، الس


