
من هو ابن بطوطة؟ 
اسمي محمد إبراهيم الطنجي اللواتي، ومشهور بابن بطوطة، ولدُت في بيت عرف بالعلم 
والصالح، وقد أتاح لي عمل أبي في التجارة مجالسة البّحارة والتجار في مدينتي الساحلية 

"طنجة" بالمغرب.

أطول رحلة 

بدأُت رحلتي األولى سنة 1325 ميالدية، عندما كان عمري اثنين وعشرين عاما، بغرض أداء 
فريضة الحج، وتعد هذه الرحلة أطول رحالتي واستغرقت أربعة وعشرين عاما، وفي طريقي إلى 
مكة المكرمة، مررت ببالد عديدة كالجزائر وتونس وليبيا ومصر والشام، وبعد الحج توجهت إلى 

العراق، وإيران، وبالد األناضول، وكانت تعرف بآسيا الصغرى، ثم عدت إلى مكة، وبقيت فيها 
سنتين.

غادرت بعدها الحجاز متجها نحو اليمن وبالد الخليج العربي، ورجعت إلى مكة ألداء فريضة الحج، 
ثم قصدت الهند، واستطعت كسب محبة سلطانها محمد ابن شاه فعينني قاضيا لبالده، ثم 

أرسلني ضمن وفد إلى الصين وهناك توليت القضاء أيضا.
وقد حرصت على تسجيل عادات األقوام وتقاليدهم ولباسهم ومأكلهم ومشربهم، ووصفت 

البالد، وأشرت إلى أجمل معالمها.
رحلتي الثانية كانت باتجاه أوروبا، حيث زرت األندلس، وتوقفت في بعض مدنها لبعض الوقت، 

ثم عدت للمغرب، وكانت رحلتي األخيرة باتجاه إفريقيا فزرت السودان ثم مالي ووصلت إلى 
نهر النيجر، واستغرقت فيها ثالث سنوات.

استغرقت رحالتي الثالث ثمانية وعشرين عاما، وقطعت خاللها مئة وأربعين ألف كيلو متر، 
أكثرها في البحر، وتعرضت لألخطار والمهالك، من قطاع الطريق في البر، وقراصنة البحر، ونجوت 

مراًرا من الموت واألسر، واستخدمت الحيوانات المختلفة، والسفن الشراعية، في تنقلي بين 
المناطق التي زرتها.



أسرار األسفار

وفي المغرب قدمت مذكراتي إلى السلطان ابن عنان فارس المريني الذي أمر كاتبه األديب عبد 
هللا بن جزي بتدوينها في كتاب  بعنوان"تحفة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار" والذي 

نال شهرة واسعة في أوروبا، وترجم إلى عدة لغات.
كشفت رحالتي عن أسرار كثيرة من البالد التي زرتها، وُأَعّد أول من كتب شيًئا عن استعمال ورق 

النقد في الصين، وعن استخدام الفحم الحجري، حتى لقبت بالرحالة األمين.
 

لعلكم فهمتم اآلن لماذا يطلق الناس )ابن بطوطة( على كثيري السفر والترحال في أيامكم.




