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 خالصة البحث
 الوزير عبد اهلل بن عمي األيوبي

                                   المدرس المساعد                      األستاذ الدكتورة                                       
 مروان سالم نوري                   سميعة عزيز محمود                        

 جامعة ديالى                                         جامعة ديالى        
 كمية العمــــوم             كمية التربية لمعموم االنسانية   

                              
 اسمه وكنيته : 

ىو عبداهلل بن عمي بن الحسين بن منصور بن ابراىيم بن عمـار ابـن منصـور 
بــن عمــي صــيي الــدين  ويكنــى ابــو محمــد ابــن اللايــي ابــن الحســن ال ــيبي الــدميري 

 المالكي ، المعروف بابن  كر . 
 

 اصمه ونسبه 
بينمــا ذكــرت بعــض  ولــد بناحيــة دميــري بمصــر وكــان يــدعي نســبو الــى  ــريش 

 . المصادر ان نسبو من العرب وليس من  ريش 
 

 والدته 
 ىـ 548ولد عبد اهلل بن عمي بناحية دميرة ، في التاسع من صير سنة  

 
 نشأته واسرته 

ن أ في ناحية دميرة وترعرع فييا وتعمم عمى يـد  ـيوخ بمدتـو و ـد جـالس الك يـر  
جاره ، و د عرف الوزير صيي الدين بـابن من ال يوخ وتعمم منيم ام ال ابن عمي ابن 

 كر ألنو كان ابن عم كمال الدين ابو السعادات احمد بن اللايي جالل الدين  ـكر 
 المو فمما رباه عرف بو و يل لو ابن  كر . 
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 صفاته واخالقه 
اتسم عبد اهلل بطول اللامة وحمرة خديـو ولـو طال ـة محيـا وحـالوة لسـان وحسـن  

د وصــف بأنـــو كـــان ك يـــر الـــدىاف مــع ىـــوج وخبـــث فـــي طـــيش ىيئــة وصـــحة بنيـــة ، و ـــ
 ورعونة ميرطة وحلد ال تخبو ناره . 

 
 طريقته في طمب العمم 

تنلــل عبــد اهلل بــين  ــيوخ بمدتــو طالبــاق لمعمــم فــي و ــت مبكــر وكــان حريصــاق عمــى االخــذ 
واالستماع الـى  ـيوخو حتـى انـو كـان يالزميـم فـي بيـوتيم لوـرض الوصـول الـى مكانـة 

وليكـــون عالمـــاق بمجـــال اليلـــو . و ـــد تنلـــل بـــين مـــدن مصـــر مرمو ـــة بـــين النـــاس عمميـــة 
كاللــاىرة وتيلــو عمــى مــذىب االمــام مالــك بــن انــس ل رض   وعمــى يــد اليليــو ابــو بكــر 
عتيق البجائي وبو تخرج  م رحل الى االسكندرية بسـبب انت ـار المـذىب المـالكي فييـا 

للاســـم مخمـــوف ابـــن عمـــي ابـــن جـــاره ، . وتيلـــو فـــي االســـكندرية عمـــى يـــد االمـــام ابـــي ا
وســمع مــن االمــام ابــي الطــاىر اســماعيل بــن مكــي واخــرون . و ــد الرحــال الــى بــالد 
ال ــام لطمــب العمــم واصــبل فييــا عمــم مــن اعــالم اليلــو االســالمي حيــث اجــاز لــو مــن 
ال ــاميين الحســين احمـــد بــن حمــزة واخـــرون . وكــذلك اجــاز لـــو المصــريين ام ــال ابـــو 

 بن يسري واخرون .  محمد عبد اهلل
 

 المناصب االدارية التي شغمها 
عمــل صــيي الــدين فــي مبا ــرة الــدواوين وظــل يتر ــى فــي المبا ــرات حتــى ولــي  

نظــر الــدواوين فـــي عيــد الســمطان صـــالح الــدين االيــوبي والممـــك العــادل ، كمــا عمـــل 
 ـ . ى596م رفاق عمى ديوان االسطول في زمن الممك العادل  م نال الوزارة في سنة 

امـــا طريلتـــو فـــي ادارة ال ـــةون االداريـــة فلـــد امتـــاز بأتبـــاع اســـموب االنتلـــام مـــن  
عمــى اعتلــال ومصــادرة  العــادلجميــع خصــومو بطريلــة تعســيية حيــث حــرض الســمطان 

ممتمكات خصومو ام ال مصادرة وعزل اليليـو يـياف الـدين ابـن الـوراق واخـرين ، كمـا 
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الت ـــيير وااليلـــاع بيـــم والتلميـــل مـــن اتبـــع اســـموب توجيـــو االىانـــات لخصـــومو لوـــرض 
 ــأنيم فــي المجتمــع المصــري والــدليل انــو وجــو االىانــات الــى عمــاد الــدين الكاتــب و ــد 
تــوفي االخيــر بعــدما  ــاس ميانــات بــن  ــكر . وكــذلك اتبــع اســموب العــزل فــي محاربــة 
خصـــــومو فلـــــد عـــــزل ونيـــــى الحـــــافظ عبـــــد الونـــــي الملدســـــي واخـــــرون ، ونتيجـــــة ليـــــذه 

عســــيية التــــي اســــتخدميا ابــــن  ــــكر يــــد خصــــومو وعامــــة النــــاس دفــــع االجــــرفات الت
بالمصريين ان يكرىوا الممك العادل لمبالوة وزيره في الظمم فمم يكن محببـاق الـى الرعيـة 

  . 
 

 وفاته 
 ىـ .  666توفي صيي الدين عبد اهلل بن عمي سنة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسمه وكنيته : 
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اىيم بن عمـار ابـن منصـور بن ابر ىو عبداهلل بن عمي بن الحسين بن منصور 
ويكنـى ابـو محمـد ابـن اللايـي ابـن الحسـن ال ـيبي الـدميري   1لي الـدين بن عمـي صـي

   6لالمالكي ، المعروف بابن  كر . 
 

 اصمه ونسبه 
فيـــو مصـــري وال   3لتتيـــق ب مـــب كتـــب التـــراجم عمـــى ان موطنـــو ناحيـــة دميـــري 

ـــ وذكـــر   4لالملريـــزي بأمـــة دميـــري  فيـــذكرهدوه مـــن اىميـــا يوجـــد خـــالف فـــي ذلـــك ، اذ ع 
العمــري بــأن عبــد اهلل بــن عمــي كــان يــدعى نســبو الــى  ــريش ، بينمــا ذكــر بعــض نســبو 

   5لانيم من العرب وليسوا من  ريش . 
 

 والدته 
ولــد عبــداهلل بــن عمــي بناحيــة دميــرة ، وىــي احــدع  ــرع مصــر فــي تاســع صــير 

   6لم   . 1153ىـ / 548سنة ل 
 

 نشأته واسرته 
عبـداهلل بـن عمـي فـي مدينـة دميـره وىـي مسـلط ربسـو ، و يـى فييـا الحلبـة  ن ـأ 

االولــى مــن حياتــو ، اذ تربــى فييــا وترعــرع ،  ــم بــدب كــأي طالــب عــالم مجــد طريلــو فــي 
وتنتلــل بيــنيم مــن اجــل االســتيادة مــن عمــوميم   7لالــتعمم اذ انــو نيــل مــن  ــيوخ بمدتــو 

مـن عمـوميم ومعـارفيم ويتحمـى  فر ومصاحبتيم لحلبة طويمة مـن اجـل ان يسـتنير ويوـ
    8لبطبائعيم واخال يم ، و د جالس ابن عمي ابن جاره وسمع منو . 

بمــا عــن طيولتــو لــم تــذكر معظــم المصــادر التاريخيــة التــي ترجمــت لعبــداهلل بــن  
مراحـــل حياتـــو االولـــى مـــن طيولتـــو ، وكيـــف  يـــاىا ، ومـــن  نعمـــي بيـــة معمومـــات عـــ

و ، وكيــف  يــى طيولتــو ، وىــل  يــاىا تحــت رعايـــة اعتنــى بــو و ــام برعايتــو وتربيتــ
ابويـــو وحنانيمـــا ، بم ال ، انمـــا ذكـــرت لنـــا المصـــادر ان عبـــداهلل بـــن عمـــي عـــرف بـــابن 
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 كر ألنو كان ابن عم كمال الدين ابو السعادات احمد بن اللايي جالل الدين  ـكر 
المصــادر  ، وبنــافق عمــى ذلــك ان  11لألمــو فممــا ربــاه عــرف بــو و يــل لــو ابــن  ــكر   9ل

 ـــديميا وحـــدي يا لـــم تحـــدد المالمـــل االولـــى لن ـــأة عبـــداهلل بـــن عمـــي ، وانمـــا اويـــحت 
ــــة  ــــوم ال ــــرعية واليليي ــــة فــــي مجــــال العم ــــة وال لافي ــــو اليكري ــــة نتاجات  المصــــادر التاريخي

    11لواالدبية . 
 

 صفاته واخالقه 
وة اتســم عبــداهلل بــن عمــي بطــول اللامــة وحمــرة خديــو ، ولــو طال ــة محيــا وحــال 

   16للسان وحسن ىيئة وصحة بنية . 
  وعمـــى الـــر م ان عبـــداهلل بـــن عمـــي ن ـــأ وعـــاش فـــي  ريـــة دميـــري وىـــي مســـلط  

فييــا وترعــرع ،  ــم بــدب كــأي  تربــىربســو ، و يــى فييــا الحلبــة االولــى مــن حياتــو ، اذ 
وتنلــل بيــنيم مــن   13لطالــب عمــم مجــد طريلــو فــي الــتعمم اذ انــو نيــل مــن  ــيوخ بمدتــو 

ستيادة من عموميم ومصاحبتيم لحلبة طويمة مـن اجـل ان يسـتنير ويوـرف مـن اجل اال
، اال ان البيئـة الصـالحة التـي احتيـنتو عموميم ومعارفيم ويتحمى بطبائعيم واخال يم 

 فـــي صـــوره ودراســـتو لمعمـــوم ال ـــرعية واتصــــالو بالعممـــاف ، كـــل ىـــذا لـــم يـــة ر فيــــو اال 
  مــــع ىــــوج وخبــــث فــــي طــــيش ورعونــــة  ظاىريــــاق ، فلــــد وصــــف بأنــــو كــــان ك يــــر الــــدىاف

ميرطــة ، وحلــد ال تخبــو نــاره ، ينــتلم ويظــن انــو لــم ينــتلم ، فيعــود ينــتلم ، ال ينــام عــن 
عـدافه ، وال يريـيو مـن وال انابة ، ويجعـل الرةسـاف كميـم بعدوه ، وال يلبل معذرة احد 

، ومـن   14لا بـة عدوه اال اىالكو ، و طع ا ره ، واذا انتلم ال يرحم احداق ، وال يبـالي بع
  15لصــياتو اييــاق كــان عبــداهلل بــن عمــي احمــق  ميــل التــدبير حاســداق لكــل ذي فيــيمة 

وكان يحب التلدم لدع المموك ، وال يبالي بما يحتمل وال يعبا بسحاب الـدم ولـو احتيـل 
وكــان يظيــر ألعدائــو  يــر مــا يــبطن حتــى اذا امــن لــو عــدوه ال يمبــث ان يــنلض عميــو 

   16لة وينتلم منو انتلاماق  ديداق . دون رحمة او ىواد
 



 6 

 طريقته في طمب العمم 
مــن االمـــور المســمم بيـــا والتــي يجـــب ان يســـير عمييــا كـــل طالــب عمـــم ىـــي ان  

يتملى عمومو من اساتذة وم ايخ بمدتو  بل ان ي د الرحال الى بي بمـد اخـر ، و ـد نـوه 
ب عمـى الرحمـة ينبوـي لـو الى ىذا االمر الخطيـب البوـدادي بلولـو ) لل واذا عـزم الطالـ

ان ال يتــرك فــي بمــده مــن الم ــايخ احــداق اال ويكتــب عنــو مــا تيســر مــن االحاديــث وان 
   17ل .  مت   
ومن ىذا المنطمق نجد ان عبداهلل بن عمـي سـار عمـى ىـذا الـنيذ ، اذ انـو نيـل  

 ن  يوخيا و د بدب طمبـو لمعمـم فـييمن م ايخ بمدتو ومسلط ربسو في دميري ، وتنلل ب
و ت مبكر ، وانصـرف الـى طمـب العمـم مبتـدفاق ب ـيوخ بمدتـو اذ انـو كـان حريصـاق عمـى 
االخــذ مــنيم واالســتماع الــييم حتــى انــو كــان يالزميــم فــي بيــوتيم لوــرض الوصــول الــى 

، ونجد ان عبـداهلل بـن   18لمكانة عممية مرمو ة بين الناس وليكون عالماق بمجال اليلو 
اف دميــري واللــاىرة و ــيوخيا ، بـــل تنلــل بــين مـــدن عمــي لــم يكتــف بمـــا اخــذه مــن عممـــ

عمــى مــذىب االمــام مالــك   19لمصــر ، والــدليل عمــى ذلــك ان عبــداهلل تيلــو فــي اللــاىرة 
ــابــن انــس ل  ــم رحــل الــى   61لو ابــي بكــر عتيــق البجــائي وبــو تخــرج  عمــى يــد اليلي

بي ولك ـرة االسكندرية بسـبب انت ـار المـذىب المـالكي باالسـكندرية طـوال العصـر االيـو 
ــــم او الحــــذ او  ــــب العم ــــين لممــــذىب المــــالكي لطم ــــة المعتنل  الوافــــدين الييــــا مــــن الموارب

    61لالتجارة . 
وتيلــو فــي االســكندرية عمــى يــد االمــام  ــمس االســالم ابــي اللاســم مخمــوف ابــن  

عمــي ابــن جــارة ، وســمع منــو ومــن االمــام ابــي الطــاىر اســماعيل بــن مكــي بــن عــوف 
بد المنعم بن يحيى الحميدي وابي الحسـين محمـد بـن احمـد ابـن الزىري وابي الطيب ع

م يكتيـي عبـداهلل بـن عمـي ل، و   66لابي نوح النحوي ، وسمع من الحافظ السميي ان اداق 
عمى طمب العمم في مصر ، وانما  د الرحال الى بالد ال ام ، حيث اخـذ عبـداهلل مـن 

ا تيــم نخبــة مــن اعــالم اليكــر المجــالس التــي تعلــد فــي المســاجد فــي بــالد ال ــام النيــ
الد ال ـام ماق من اعالم اليلو االسالمي فـي بـاالسالمي انذاك الى ان اصبل عبداهلل عم
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حيــث اجــاز لــو مــن ال ــاميين الحســين احمــد بــن حمــزة بــن عمــي الســممي وابــو عبــداهلل 
محمـــد ابـــن عمـــي بـــن صـــدفة الحرانـــي وابـــو محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عمـــي بـــن المســـمم 

واجــــاز لــــو مــــن   63للييــــل اســــماعيل بــــن عمــــي بــــن ابــــراىيم الخنــــزوي المخمــــي وابــــو ا
المصريين ابو محمد عبـداهلل بـن يسـري بـن عبـد الجبـار النحـوي ، وابـو اللاسـم ىبـة اهلل 

  64لبن عمي بن مسعود االنصـاري ، وابـو عبـداهلل محمـد بـن حمـد بـن حامـد األرتـاحي 
جعميــا نيــة صــاد ة موجيــة وبــذلك اخمــص عبــداهلل بــن عمــي فــي نيتــو فــي طمــب العمــم و 

لمعمم والتعمم بدليل انو ترك كل  يف وصب جل عنايتو وو تـو لمعمـم والـتعمم ، والرحمـة 
تلانـو لمسـيرة النبويـة ب لمعمـم والـتعمم وزيـادة معرفتـو وا  في م ـارق االرض ومواربيـا طالـ

خ ، وكــذلك مــن  ــيو ال ــريية والروايــة واليلــو عــن طريــق الملــاف بــأكبر عــدد ممكــن مــن ال
، ونــتذ عــن ذلــك براعتــو فــي اليلــو   65لونــاظر اليليــاف وافتــى خــالل حيــور الــدروس 

    66لالمالكي وصنف فيو كتاباق سماه البصائر نور فيو عمى االوائل واألواخر . 
ومـــن اســــياماتو فـــي رعايــــة العمـــم والــــتعمم فلــــد جعـــل لمــــن يحيظـــو مائــــة دينــــار  

ئتي و ، فعريــو عميــو زيــادة عمــى مــافتســابق الك يــرون لحيظــو لينــالوا مــن انعامــو وكرمــ
كــان ذلــك فــي مــدة وزارتــو ، وبــذلك حــدث عبــداهلل بــن و   67لنيــر فأعطــاىم وبجــزل ليــم 

   68لعمي بدم ق واللاىرة . 
 

 التي شغمها  يةاإلدار المناصب 
اوين وظــل يتر ــى فــي المبا ــرات يي الــدين ابــن  ــكر فــي مبا ــرة الــدو عمــل صــ 

  11، فيـي ل  69للسـمطان صـالح الـدين االيـوبي حتى ولي نظـر الـدواوين عمـى عيـد ا
ىــ   ، علـد مجمـس ألصـحاب الـدواوين لمميايـمة بـين ابـن  ـكر 581صير مـن عـام ل

وابــن ع مــان فــاز فييــا فــي البدايــة ابــن ع مــان بعــد ان  ــدم عريــاق بزيــادة خمســة ع ــر 
ل الــف دينــار عمــى االرتيــاع ، اال انــو صــرف بعــد  ال ــة ايــام بــابن  ــكر ، وىكــذا اصــب

، وكــان عممــو فــي الــديوان ىــو المعنــى بــاالمور الماليــة   31لابــن  ــكر نــاظراق لمــدواوين 
رائب عمــى ي الــديوان ان يرفــع اليــو ملــدار اليــلــذلك اول عمــل يلــوم بــو بعــد مبا ــرتو فــ
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االمــوال فــي الواليــة والمــةدع منيــا حــق والبــا ي الــذي لــم يــدفع بعــد وتلــدير االرتيــاع ل 
مـن واجبـو ان يلتـرح مـا يـراه مناسـباق ويمكـن عممـو ، كمـا ان  الحاصل   في الوالية وان

مــن ناحيــة  عميــو عمــارة الواليــة وازاحــة العوائــق التــي تلــل ملــدار الحاصــل  ــم ان عميــو
عممـــو االداري ان ينظـــر فـــي امـــر المـــوظيين الخايـــعين لـــو فـــي الواليـــة ويك ـــف عـــن 

الصـادرة عـنيم سـابات احواليم ، وان يبا ر عممو اليومي بتصيل ما يـرد عميـو مـن الح
، ومنــــذ ذلــــك الحــــين مــــارس صــــيي الــــدين عممــــو باســــموب تعســــيي يمتــــاز بــــالظمم   31ل

وااليطياد واللسوة في ادارة  ةون الـدواوين ، حيـث  ـرع فـي  طـع  االرزاق واحـداث 
الســمطان عنــو فكــان كافيــاق  ىوعمــل جاىــداق فــي انجــاز اعمالــو لينــال ريــ  36لالمطالبــة 

عبـاف الميمـات وكـان ر االموال وينيض بتكـاليف الكمـف وبوي م في عممو يسد االعمال
   33ليعجب السمطان منو كيايتو ويمبسو عمى عالتو . 

اال ان بعــض رجــاالت الدولــة تصــدوا ألعمالــو التعســيية اال ان محــاوالتيم بــأت  
وكـــان يملتـــو ملـــت المـــريض   34لبالي ـــل ، ودليـــل ذلـــك تصـــدع لـــو اللايـــي اليايـــل 

و بوـــض الكـــالب المـــاف ، وكـــان يلصـــد تلييـــد  ممـــو ، وتلميـــل كممـــو ، الـــدواف ، ويبويـــ
، و ــد  ــال عنــو اللايــي اليايــل ذات   35لفعمــل عمــى عزلــو ووصــيو بــالظمم واللســوة 

   -مرة )
 ر ـــىذا الذي ال ي ك  ر ــلل وبما ابن  ك   
 فيو ال يف الذي ال يذكر      واذا ذكرت اال ياف      

   36لف الذي ال يذكر ؟  ال ) ال يف الذي ال يذكر    فليل لو ) لل ما ىو ال ي
ولكن عمى الر م من مكانـة اللايـي اليايـل فـي دولـة السـمطان صـالح الـدين  

كــان ظييــراق البــن   37لاال انــو لــم يســتطيع ازاحتــو مــن منصــبو وذلــك الن الممــك العــادل 
   38ل كر ومم ياق الموره . 

 ــكر وازداد الصــمة بينيمــا عنــدما عــين و ــد تو لــت العال ــات بــين العــادل وابــن 
   39ل. السمطان صالح الدين اخاه العادل رئيساق عاماق لديوان االسطول 
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، واالنيـــاق   41لوكانـــت ميمـــة ىـــذا الـــديوان االنيـــاق عمـــى العـــاممين باالســـطول 
، فاســتناب   41لعمــى دور صــناعة الســين وامــدادىا بكــل مــا تحتــاج اليــو مــن بخ ــاب 

، ومنــذ ذلــك الو ــت ا ــتير   46لتو وعمالتــو صــيي الــدين ابــن  ــكر العــادل فــي مبا ــر 
  44لوساعدتو الظروف بوفـاة ابـن النحـال النصـراني   43لذكره والزم العادل وتلرب منو 

 مزيــدكاتــب الممــك العــادل فتلــدم واخــذ مكانــو ، وتمكــن ابــن  ــكر مــن العــادل تمكنــاق ال 
. ولمـــا تــــولى الممــــك العــــادل   46ل لمــــا رافه مــــن  ـــيامتو وصــــرامتو وا دامــــو  45لعميـــو 

وللبـو بالصـاحب وفويـو فـي   47لالسمطنة عمى ديار مصر استوزر ابـن  ـكر ومكنـو 
سعة بحيـث اصـبل خيـر عـون لمسـمطان ات و اامور البالد ، بحيث اصبحت لو صالحي

فـي ادارة  ـةون الــبالد وال يمكـن االســتوناف عـن ميامــو ، بدرجـة ان الســمطان سـمم ابــن 
دولتين المصــرية وال ــامية فــنيض فييمــا مســتييداق مــن خبرتــو بصــناعة  ــكر  ــةون الــ

الكتابــــة وجمــــع االمــــوال مــــن وجوىيــــا والحــــديث عمــــى الحســــابات والنظــــر فــــي توجيــــو 
االرتياعـــات ، فاســـتلل بادارتيمـــا حتـــى صـــار يســـتخدم المســـتخدمين ويصـــرف االمـــوال 

عممـو وب بـوت خطـو حتـى ويأمر وينيى وال ُيعمل في الدولة  يف صـويراق او كبيـراق اال ب
الممــك العـــادل لـــم يكـــن ينيــرد عنـــو ب ـــيف وال يطمـــق وال يمنــع وال يو ـــع عمـــى  ـــيف اال 

   51لوكان بميناق عمى اموال الدولة .   49لبعممو وربيو 
بـدبت تـزداد  ـكر اصـبل لـو صـالحيات واسـعة بحيـث فيالق عن ذلك فان ابن 

فيمـا يلومـون بـو مـن اعمـال وعنـدما  اتساعاق لدرجة انو اخذ عمى عاتلو متابعـة موظييـو
 بـــت لديـــو ســـوف اعمـــال موظييـــو واال ـــتباه بســـوف نيـــاتيم ســـرعان مـــا يلـــوم بمحاســـبتيم 
واعتلاليم ومصادرة امواليم ، والدليل عمى ذلك ان اول مـا  ـام بـو ىـو  طـع الصـد ات 
التي رتبيا حكام مصر من  بل ألىل اليا ات والرواتب لأل ارب واالجانب ممـا تسـاوع 
فيــو ايـــام دولـــتيم اليلـــراف واال ويـــاف واال نيــاف واليـــعياف النـــو معـــروفيم وخيـــرىم ، كـــان 

فلطـع الـوزير بلطـع ذلـك جميعـو واصالق الى كافـة النـاس اعـدائيم واوليـائيم فأ ـار ىـذا 
كمــــا صــــادر اصــــحاب الــــدواوين   56لكــــابر المصــــريين وصــــادرىم . كمــــا بو ــــع بأ   51ل

و دد عمى كـل ىـةالف فـي العلوبـة   53لتصيى امواليم وموظيي الدولة والمتعينين ، واس
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و ـد اتخـذ ابـن  ـكر ىـذه السياسـة   54لونكل بيم وفعل بيم ما بوجب حلد الناس عميـو 
التعســـيية يـــد اربـــاب المناصـــب والبيوتـــات بيـــدف الليـــاف عمـــى منافســـيو فـــي  ـــةون 

   55لالدولة ، ولذلك اباد ارباب البيوتات ومحو ا ارىم وىدم ديارىم . 
و ـــد اتبــــع ابـــن  ــــكر اســـموب االنتلــــام مـــن جميــــع خصـــومو بطريلــــة تعســــيية ، 
والدليل عمـى ذلـك انـو حـرض السـمطان العـادل عمـى اعتلـال ومصـادرة ممتمكـات اليليـو 
يياف الدين ابن الوراق ، فيعل السمطان ذلك ، واراد بذلك ابن  كر ان ينتلم مـن ابـن 

، لــذلك   56لولــم يســمم عميــو  لــى مصــرنــو لــم يكــن فــي اســتلبالو عنــدما جــاف االــوراق ال
 كرىـــوا المصـــريين الســـمطان العـــادل لمبالوـــة وزيـــره فـــي الظمـــم ، فمـــم يكـــن محببـــاق الـــى 
الرعية ، النو الوزير ابن  كر لم يكتـف بمصـادرة وعـزل خصـومو ورجـال الدولـة ، بـل 
ازداد ظممو مـن خـالل تعريـو ألو ـاف المـدارس ، فحـاول معرفـة ريعيـا ، فتصـدع لـو 

،   57ليخ  ياب الـدين ابـو اليـتل محمـد بـن محمـود بـن محمـد الخراسـاني الطوسـي ال 
وامر بيرب من حير مـن جيـة الـوزير ،  ـم توجـو الـى اللمعـة  ـائراق ورسـم لمـوزير ان 
ال يتعرض ل يف يتعمق بو وخـرج الـوزير بحجتـو فمـم يمتيـت اليـو وال سـمم عميـو ، ودفـع 

، و ــد ازدادت مصــادرات الــوزير   58لمــو عــن نيســو وعــن النــاس  ــر الــوزير و بــت اما
لالمــراف والليــاة وعامــة النــاس لدرجــة ان النــاس يــا وا باجرافاتــو التعســيية ، والــدليل 
عمــى ذلــك ان ابــن  ــكر  ــبض عمــى االميــر عبــد الكــريم اخــي اللايــي اليايــل واخــذ 
ـــد  ـــدين ابـــراىيم بـــن عب ـــار فأداىـــا ، وكـــذلك اخـــذ مـــن  ـــرف ال خطـــو بع ـــرين الـــف دين

، كمـا صـادر بنـي   59لخمسـة االف دينـار  –وكان مـن اال ريـاف  –ابن  ريش  الرحمن
، وكـذلك لـم ييـرق   61لحمدان وبنـي الجبـاب وبنـي الجمـيس واعيـان الكتـاب المسـتوفين 

ابــن  ــكر فــي مصــادرتو بــين اصــحاب الــديانات حيــث ال ــى اىــل الذمــة عمــى يديــو مــا 
    61لم . ال اه المسممون ، وبذلك صادر اكابر النصارع مني

و ـــد اتبـــع ابـــن  ـــكر اســـموب توجيـــو االىانـــات لخصـــومو لوـــرض الت ـــيير بيـــم 
وااليلــاع بيــم والتلميــل مــن  ــأنيم فــي المجتمــع المصــري ، والــدليل انــو وجــو االىانــات 
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مزحومـاق فـي اخريـات النـاس فـي مجمسـو حيث كان يجمس   66لالى عماد الدين الكاتب 
    64ل، كما وجو االىانات الى اليليو نصر ، فلد يربو في وجيو بالرواة فأدماه .   63ل

في محاربة خصومو ، فلد عزل ونيى الحـافظ عبـد   65لكما اتبع اسموب العزل 
كمــــا عــــزل وابعــــد اللايــــي  ــــمس الــــدين بــــن   67لالــــى الموــــرب   66لالونــــي الملدســــي 

وعــزل  ايــي العســكر   69لبــي الحجــاج وعــزل عــالم الــدين اســماعيل بــن ا  68لالمتنبــي 
ىـــ ، وعــين بــدالق منــو نجــم الــدين خميــل بــن المعمــوري 613بــيض فــي عــام األ البــدر بــن
فكتـب اليـو   71ل، وعزل خطيب جامع مصر ابا عبد الحكم عن الخطابـة   71لالحموي 

 ي كو بةس حالو ويلول ) 
 وبالف كما عممت عظيم   لل مت جوعاق وبنت حي كريم 

  وىذا ىو العذاب األليم       جمت عمي مع اليلر  وديون  
ــــــاق ــــــد  ــــــر االمــــــر ويــــــاق الخن ــــــب تحتيــــــا ) لل و  ــــــر امــــــور                   وكت وجــــــافت مــــــن اليل

  76ل ال تطاق   
 وفاته 
توفي صـيي الـدين عبـداهلل بـن عمـي المعـروف بـابن  ـكر الـوزير االيـوبس سـنة  
   .  73لىـ 666

 
 

 الهوامش 
ل               الدين ابو الحسن عمـي بـن محمـد بـن الجـزري  ابن اال ير ، عز -1

، ص  1، جـــ 1981ىـــ   ، المبــاب فــي تيــذيب االنســان ، بيــروت ، 631ت 
519   . 

ـــــــي بـــــــن عبـــــــد اللـــــــادر  -6 ـــــــدين ابـــــــو العبـــــــاس احمـــــــد بـــــــن عم                الملريـــــــزي ، تلـــــــي ال
،  ، بيـــروت 1ىــــ  ، المليـــى الكبيـــر ، تحليـــق محمـــد الســـبعاوي ، ط845لت 

 .   595، ص  4، جـ 1991
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وىـــي  ريـــة كبيـــرة  ـــرب دميـــاط ، وىمــــا دميرتـــان احـــداىما تلابـــل االخـــرع عمــــى  -3
 ــاطا النيــل فــي طريــق مدينــة دميــاط ، والملصــود ىنــا دميــرة اللبميــة . يــا وت 

ىــ   ، معجـم 666الحموي ،  ياب الدين بن عبداهلل الحموي البوـدادي ، ل ت
 .   476ص ،  6، جـ 1991البمدان ، بيروت ، 

 1987، اللــاىرة ،  1الملريــزي ، المــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط واال ــار ، ط -4
 .   371، ص  6، جـ

ىـــ   ، مســالك االبصــار فــي ممالــك 746 ــياب الــدين احمــد بــن فيــل اهلل ل ت -5
 13، جـــ 6114االمصــار ، تحليــق محمــد عبــد اللــادر خريســان ، االمــارات ، 

 .   316 – 315، ص 
،  6، الملريـــزي ، المـــواعظ ، جــــ 595، ص  4يـــى الكبيـــر ، جــــالملريـــزي ، المل -6

 .   371ص 
ـــي اليعمـــري ل ت -7 ـــراىيم بـــن عم ـــديباج المـــذىب فـــي 799ابـــن فرحـــون اب ىــــ   ، ال

 .  143ىـ ، ص 1351، اللاىرة ،  1معرفة عمماف المذىب ، ط
ىـــــ   ، تــــاريخ 748الــــذىبي ،  ــــمس الــــدين محمــــد بــــن احمــــد بــــن ع مــــان ل ت -8

لم اىير واالعـالم ، تحليـق ب ـار عـواد معـروف ، بيـروت ، االسالم ووفيات ا
 .   716، ص  13، مجمد  6113

ىـــ   ، نيايـة االرب فـي فنــون االدب 736، احمـد بــن عبـد الوىـاب ل ت النـويري -9
، تحليق محمد يياف الـدين الـريس ، طبعـة الييئـة المصـرية العامـة لمكتـاب ، 

 .   39، ص  69، جـ 1996اللاىرة ، 
 6، الملريــزي ، المــواعظ ، جـــ 595، ص  4المليــى الكبيــر ، جـــالملريــزي ،  -11

 .   371، ص 
، ص  4، جــــ 1959، اللـــاىرة ،  6الزركمـــي ، خيـــر الـــدين ، االعـــالم ، ط -11

643   . 
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ىــــ   ، الـــوافي بالوفيـــات ، تحليـــق 764الصــيدي ، خميـــل الـــدين بـــن ايبـــك ل ت -16
،  176، ص  17، جـــ 6111احمــد االرنــاةوط وتركــي مصــطيى ، بيــروت ، 

 .   599، ص  4الملريزي ، المليى الكبير ، جـ
، الصـــــــيدي ، الـــــــوافي  716، ص  13الـــــــذىبي ، تـــــــاريخ االســـــــالم ، مجمـــــــد  -13

 .   143، ابن فرحون ، الديباج المذىب ، ص  176، ص بالوفيات 
، الـذىبي ،  ـمس الـدين محمـد  599، ص  4الملريزي ، المليـى الكبيـر ، جــ -14

ســـير اعـــالم النـــبالف ، تحليـــق  ـــعيب ىــــ   ، 748بـــن احمـــد بـــن ع مـــان ل ت
، الكتبـي ،  694، ص  66ىــ ، جــ1413االرناةوط ومحمد نعيم ، بيـروت ، 

ىــــ   ، فـــوات الوفيـــات ، تحليـــق 764محمـــد بـــن  ـــاكر بـــن احمـــد الحمبـــي ل ت
،  6111عمــي محمــد ابــن يعــوض اهلل وعــادل احمــد عبــد الموجــود ، بيــروت ، 

 .   176، ص  17ات ، جـ، الصيدي ، الوافي بالوفي 549، ص  1جـ
ىــــ   ، انبـــاف 646الليطـــي ، كمـــال الـــدين ابـــي الحســـن عمـــي بـــن يوســـف ل ت -15

 1986الرواة عمى انباف النحاة ، تحليق محمد ابو الييل ابراىيم ، اللـاىرة ، 
 .   667، ص  1، جـ

 .   315العمري ، مسالك االبصار ، ص  -16
وي واداب السـامع ىـ   ، الجامع ألخالق الـرا463ابو بكر احمد بن عمي ل ت -17

ىــ ، 1413، تحليق الدكتور محمود الصمحان ، مكتبة المعارف ، الريـاض ، 
 .   664، ص  6جـ

 .   643، ص  4الزركمي ، االعالم ، جـ -18
 .   643، ص  4الزركمي ، المصدر نيسو ، جـ -19
، الصـــــــيدي ، الـــــــوافي  716، ص  13، تـــــــاريخ االســـــــالم ، مجمـــــــد الـــــــذىبي  -61

 .   143ون ، الديباج ، ص ، ابن فرح 176بالوفيات ، ص 
الجعيدي ،  مبي ابراىيم ، طبلـة العامـة فـي العصـر العباسـي ، الييئـة العامـة  -61

 .   171، ص  6113لمكتاب ، 
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، ص  4، الملريــزي ، المليــى الكبيــر ، جـــ 143ابــن فرحــون ، الــديباج ، ص  -66
595   . 

 .   595، ص  4الملريزي ، المليى الكبير ، جـ -63
 .   143 ابن فرحون ، الديباج ، ص -64
 .   315ص   13العمري ، مسالك األبصار ، جـ -65
 .   315، ص  13، المصدر نيسو ، جـالعمري  -66
 .   316، ص  13العمري ، المصدر نيسو ، جـ -67
 .   716، ص  13، تاريخ االسالم ، مجمد الذىبي  -68
 .  316 – 315، ص  13العمري ، مسالك االبصار ، جـ -69
حليـــق محمــــد مصـــطيى زيــــادة ، الملريـــزي ، الســــموك لمعرفـــة دول الممــــوك ، ت -31

 .   88، ص  1، ق 1، جـ 1939اللاىرة ، 
 .   699، ص  8، نياية االرب ، جـ النويري -31
 .  316 – 315، ص  13العمري ، مسالك االبصار ، جـ -36
 .   316، ص  13العمري ، المصدر نيسو ، جـ -33
  جمـادي االخـرة عــام 15عبـد الـرحيم بـن عمـي بـن الحسـن البيـاتي ، ولـد فـي ل -34

، وعمـــل بكتابـــة االن ـــاف فـــي الدولـــة الصـــالحية ووزر لصـــالح الـــدين  ىــــ569
االيــوبي فكــان مست ــاراق لــو ، وكــان كاتبــاق  ــديداق بميوــاق ولــو او ــاف ك يــرة عمــى 

ىــ . ابــن  596  مـن ربيـع االخــر عـام 7اعمـال الخيـر ، تـوفي ليمــة االربعـاف ل
البدايــــة ىـــــ   ، 774ك يــــر ، عمــــاد الــــدين ابــــو اليــــدا اســــماعيل بــــن عمــــر ل ت

ويري ، نيايــــة نــــ، ال 65 – 64، ص  13والنيايــــة ، بيــــروت ، ل د.ت   ، جـــــ
 .  18 – 13، ص  69االرب ، جـ

 .   316، ص  13العمري ، مسالك االبصار ، جـ -35
، الكتبـي ، محمـد بـن  ـاكر  177، ص  17الصيدي ، الوافي بالوفيـات ، جــ -36

 .  551 – 551، ص  1ىـ   ، فوات الوفيات ، جـ764ل ت
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ممك العادل ) محمد بن ايوب بن  ادي ابو بكر المملب بالممك العـادل اخـو ال -37
ىـــ وكــان ينــوب عنــو بمصــر 541الســمطان صــالح الــدين االيــوبي ، ولــد عــام 

ا نــاف  يابــو فــي ال ــام ، تنلــل فــي الواليــات الــى ان اســتلل بممــك مصــر ســنة 
، وبــالد ىـــ   614، ويــم الييــا الــديار ال ــامية  ـم ممــك ارمينيــا ســنة لىــ 596

ىـ   ، ودفـن 615  جمادي االخرة عام ل7ىـ   ، مات في ل616اليمن عام ل 
. السامرائي ، خميل ابراىيم وطارق فتحي سمطان وجزيـل في مدرستو العادلية 

عبد الجبار الجومرد ، تاريخ الدولـة العربيـة االسـالمية فـي العصـر العباسـي ل 
والبحـــــث العممـــــي ، جامعـــــة ، وزارة التعمـــــيم العـــــالي  6ىــــــ   ، ط656 – 136

 .  343 – 346الموصل ، ص 
 .  316 – 315، ص  13، مسالك االبصار ، جـالعمري  -38
عامـاق لـديوان االسـطول  رئيسـاق اخـاه العـادل عندما عين السـمطان صـالح الـدين  -39

ادرك الســـمطان بىميـــة االســـطول فـــي حروبـــو يـــد الصـــميبيين ، وليـــذا اولــــى 
انــاق عــرف بــديوان االســطول ، وافــرد لــو مــن االســطول عنايــة فائلــة فــافرد لــو ديو 

االبواب الديوانية الزكـاة بـديار مصـر وكانـت تبمـا فـي السـنة  ـيئاق كبيـراق بحيـث 
انيــا يــمنت بخمســين الــف دينــار مصــرية وافــرد لــو الحــبس الجيو ــي بــالبرين 
ال ر ي والوربي ، وكان في ىذا الحبس عدة نواح بالجيزة ويـواحي اللـاىرة ، 

ييــا واالميريــة و يــر ذلــك وافــرد لــو الخــراج ومــا معــو مــن  مــن منيــا مســلط ون
ــــزي ، المليــــى  ــــزع ، الملري ــــة ونــــاحيتي اســــني وطنب ــــرظ ، والمركــــب الديواني الل

 .   194، ص  6، الملريزي ، الخطط ، جـ 596، ص  4الكبير ، جـ
 .   194، ص  6الملريزي ، الخطط ، جـ -41
البحريـــة االســـالمية فـــي  ســـالم ، عبـــد العزيـــز واحمـــد مختـــار العبـــادي ، تـــاريخ -41

 .   673، ص  1993، االسكندرية ،  1مصر وال ام ، ط
،  1، ق 1، الملريــزي ، الســموك ، جـــ 194، ص  6الملريــزي ، الخطــط ، جـــ -46

 .   118ص 
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 .   596، ص  6الملريزي ، المليى الكبير ، جـ -43
ابن النجار النصراني ) ابو سعيد بن ابي الـيمن النحـال ، كـان نصـرانياق فاسـمم  -44

عمــى يــد الممــك العــادل بعــد عودتــو مــع االفيــل عمــي بــن صــالح الــدين الــى 
 .  196، ص  1، ق 1، جـىـ ، الملريزي ، السموك 586مصر سنة 

الذىبي ، العبر في خبر مـن  بـر ، تحليـق صـالح الـدين المنجـد ، الكويـت ،  -45
 .   91، ص  5، جـ 1984

دايـــة والنيايـــة ، ، ابـــن ك يـــر ، الب 55، ص  69، نيايـــة االرب ، جــــويري نـــال -46
 .   66، ص  13جـ

 .  55، ص  16، ص  11، ص  69ويري ، نياية االرب ، جـنال -47
الصــاحب ) مــن اللــاب الــوزراف ، وىــو مخــتص بأربــاب اال ــالم ، اول للــب بــو  -48

مــن الــوزراف كــافي الكيــافة اســماعيل بــن عبــاد النــو كــان يصــحب االســتاذ ابــن 
 مب عميو الملب حتى  يـل لـو  العميد فكانوا يلولون صاحب ابن الصميد ،  م

الصاحب مجرداق ،  م اطمق ىذا الملب في العصر االيـوبي عمـى صـيي الـدين 
ابـن  ــكر وكــذلك كـل مــن تــولى الـوزارة بعــده ، اللمل ــندي ، ابـو العبــاس احمــد 

، ص  17، جـــ 475، ص  1ىـــ   ، صــبل االع ــى ، جـــ871بــن عمــي ل ت
 .  663، ص  6، الملريزي ، الخطط ، جـ 18

 .  316، ص  1لكتبي ، فوات الوفيات ، جـا -49
 .   316، ص  13العمري ، مسالك االمصار ، جـ -51
ىـــ   ، تــاريخ ابــن 817ابــن اليــرات ، ناصــر الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم ل ت -51

، ص  6، ق 4، جــ 1967اليرات ، تحليق حسن محمـد ال ـماع ، البصـرة ، 
 .   196، ص  1، ق 1، الملريزي ، السموك ، ج 176

 .   176، ص  1، ق 5اليرات ، تاريخ ابن اليرات ، جـابن  -56
 .   39، ص  69النويري ، نياية االرب ، جـ -53
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، ابــن توــرع بــردع ، جمــال الــدين  55، ص  69ي ، نيايــة االرب ، جـــر النــوي -54
ىـــــ   ، النجــــوم الزاىــــرة فــــي ممــــوك 874ابــــي المحاســــن يوســــف االتــــابكي ل ت

 .   666،  161، ص  6، جـ 1935مصر واللاىرة ، دار الكتب ، اللاىرة ، 
، الــذىبي ، تــاريخ االســالم ،  373 – 376، ص  6الملريــزي ، الخطــط ، جـــ -55

 .   717، ص  13مجمد 
 .   374 – 373، ص  6الملريزي ، الخطط ، جـ -56
ووعظ ببوداد ودخـل مصـر وبنـى ىـ ، 566ىو من عمماف ال افعية ، ولد عام  -57

عروفة بمنازل العز ، وكـان لو الممك تلي الدين عمر بن  اىن اه المدرسة الم
ىــــ ، الـــذىبي ، ســـير اعـــالم 596يأتيـــو اليليـــاف والطمبـــة ، مـــات بمصـــر عـــام 

 .   389 – 387، ص  61النبالف ، ج
 .   374 – 373، ص  6الملريزي ، الخطط ، ج -58
 .   166 – 165، ص  1، ق 1الملريزي ، السموك ، جـ -59
الــديوان التـابع لــو المسـتوفي ، وىـو مــن كتـاب االمــوال بالـدواوين وعممــو يـبط  -61

والتنبيو عمى ما فيو مـن مصـمحتو مـن اسـتخراج اموالـو ونحـو ذلـك ، الملريـزي 
 .  196، ص  1، ق 1، السموك ، جـ

 .   166 – 165، ص  1، ق 1الملريزي ، السموك ، جـ -61
اللايي عماد الدين ابو عبداهلل محمد بن محمد بن حامد بن محمـد الكاتـب ،  -66

كــــان جامعــــاق لينــــون ك يــــرة مــــن االدب واليلــــو صــــبيان و بأىـــــ ، 519ولــــد عــــام 
والتاريخ ، ولو نظم بديع وكتب لنور الدين وصالح الدين ونال عنـدىما مكانـة 

و ل فريدة اللصر   و ل اليتل اللسـي فـي اليـتل كبيرة ، ولو ل البرق ال امي   
ىــ بعـد مـا  ـاس ميانـات ابـن  ـكر ،  الـذىبي ، سـير 597اللدسي    ، توفي 

 .   348 – 347، ص  6الف ، جاعالم النب
 .   348 – 347، ص  6الذىبي ، سير اعالم النبالف ، جـ -63
 .   166، ص  1، ق 1الملريزي ، السموك ، ج -64
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عــزل ) لل مــن عــزل ال ــيف عــزالق وعزلــو فــاعتزل وانعــزل وتعــزل ، نحــاه جانبــاق  -65
 فتنحـى والعـزل واالعـزال ) الـذي ال سـالح معـو فيـو يعتـزل الحـرب    مـ الق   

ىــــ   ، تيـــذيب الموـــة ، 371زىـــري ، ابـــي منصـــور محمـــد بـــن احمـــد ل ت، اال
تحليق محمد عبـد المـنعم خيـاجي ، الـدار المصـرية لمتـأليف والترجمـة ، سـجل 

جمــــال ، ابــــن منظــــور ، ابــــو الييــــل  135، ص  6العــــرب ، ل د.ت   ، جـــــ
ىــ   ، لسـان العـرب ، دار صـادر ، بيـروت ، 361الدين محمد بن مكرم ل ت

، العمـاد الكاتـب ، ابـو عبـداهلل محمـد  443 – 446، ص  1جمد ، م 1955
  ، فريــــدة العصــــر وجريــــدة  597بــــن محمــــد عمــــاد الــــدين االصــــبياني ، ل ت

ــــري ،  ــــق محمــــد بيجــــة اال  ــــاني ، تحلي العصــــر ، اللســــم العرا ــــي ، الجــــزف ال 
 .  846، ص  1964مطبعة المجمع العممي العرا ي ، بوداد ، 

ىـــ ، تنلــل بــين االمصــار طمبــاق 541ســي ، ولــد عــام الحــافظ عبــد الونــي الملد -66
لمعمــم ، وكــان دائــم الخــالف مــع العممــاف ،  ــم اســتلر باللــاىرة وحــدث بيــا ف ــار 
عميو اليلياف بمصر وكتبوا الى الوزير صيي الـدين ابـن  ـكر فـأمر بنييـو الـى 
الموــــرب ، ومــــن مصــــنياتو ) كتــــاب الكحــــال فــــي اســــماف الرجــــال ، واالحكــــام 

 .  39 – 38، ص  13ورع ، ابن ك ير ، البداية والنياية ، جـالكبرع والص
 .   39- 38، ص  13ابن ك ير ، البداية والنياية ، جـ -67
اللايــي  ــمس الــدين بــن التبنــي ، كــان الســمطان العــادل  ــد بحبــو و ربــو اليــو  -68

بعــد ان تبــين لــو اخالصــو فــي ا نــاف حصــاره بدم ــق عنــدما ا تــرض لــو امــواالق 
فعمـــل الـــوزير عمـــى ابعـــاده عـــن الســـمطان فمـــا زال بـــو  مـــن النجـــار ويـــمنيا ،

ـــدين ابـــي المظيـــر  حتـــى اخرجـــو مـــن مصـــر ، ســـبط ابـــن الجـــوزي ،  ـــمس ال
ىــ   ، مـراة الزمـان فـي تـاريخ االعيـان ، 654يوسف بن  زاو مي التركـي ل ت

 .    564، ص  6، ق 8، جـ 1956، اليند ،  1ط
ديـوان الجـيش ، الناصـري  عمم الدين اسـماعيل بـن ابـي الحجـاج ، كـان متوليـاق  -69

ىــ ، خميــاق ألبيـو ، وظــل بـو حتــى اذاه ابـن  ــكر  وعزلـو ، وفــي 583منـذ عــام 
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ىـ ،  ـادر مصـر الـى حمـب ودخـل فـي خدمـة الممـك الظـاىر  ـازي 616عام 
، ص  1، ق 1الى ان مات بيـا ، الملريـزي ، السـموك ،  جــ بن صالح الدين

   . 176،  ص  1، ق 5، ابن اليرات ، تاريخ ابن اليرات ، جـ 196
 .   166، ص  1، ق 1الملريزي ، السموك ، جـ -71
محمــــد عبــــد الكــــريم المعــــروف بــــابن العرا ــــي ، ولــــي نيابــــة الحكــــم باللســــطاط  -71

،  1ىــ ، الملريـزي ، السـموك ، جــ613والخطابة بالجامع العتيـق ، تـوفي سـنة 
 .   166، ص  1ق

    .   166، ص  1، ق 1الملريزي ، السموك ، جـ -76
،  69، اليـويري ، نيايـة االرب ، جـــ  519، ص  1ر ، المبـاب ، جــابـن اال يـ -73

     .          371، ص  6، الملريزي ، المليى الكبير ، جـ 39ص 
 

   المصادر والمراجع 
 المصادر  -أواًل :

 ىـ   ، 631ابن األ ير ، عز الدين ابو الحسن عمي بن محمد بن الجزري ، ل ت
 .   1981وت ، المباب في تيذيب االنسان ، بير  -1

 ىـ   . 371االزىري ، ابن منصور محمد بن احمد ل ت
تيــذيب الموــة ، تحليــق محمــد عبــد المــنعم خيــاجي ، دار المصــرية لمتــأليف ،  -6

 سجل العرب ، ل د.ت   . 
 ىـ   .  874ابن تورع بردع ، جمال الدين ابي المحاسن يوسف التايكي ل ت

 .  1935ر الكتب ، اللاىرة ، رة ، داالنجوم الزاىرة في مموك مصر واللاى -3
 ىـ   . 463الخطيب البودادي ، ابو بكر احمد بن عمي ل ت

ــــة  -4 ــــق محمــــود الطحــــان ، مكتب ــــراوي واداب الســــامع ، تحلي الجــــامع ألخــــالق ال
 ىـ . 1413المعارف ، الرياض ، 

 ىـ   . 748الذىبي ،  مس الدين محمد بن احمد بن ع مان ل ت



 21 

واالعـــالم ، تحليـــق ب ـــار عـــواد معـــروف ، تـــاريخ االســـالم ووفيـــات الم ـــاىير  -5
 .   6113بيروت ، 

 .  1984العبر في خبر من  بر ، تحليق صالح الدين المنجد ، الكويت ،  -6
ســـــير اعـــــالم النـــــبالف ، تحليـــــق  ـــــعيب االرنـــــاةوط ومحمـــــد نعـــــيم ، بيـــــروت ،  -7

 ىـ . 1413
ــــــ ــــــدين ابــــــي المظي ــــــن الجــــــوزي ،  ــــــمس ال ــــــي التركــــــي        ســــــبط اب         ر يوســــــف بــــــن  زاو م

 ىـ   . 654ل ت
 .   1956، اليند ،  1مراة الزمان في تاريخ االعيان ، ط -8

 ىـ   . 764ل تالصيدي ، خميل الدين بن بيبك 
الـــــوافي بالوفيـــــات ، تحليـــــق احمـــــد االرنـــــاةوط وتركـــــي مصـــــطيى ، بيـــــروت ،  -9

6111   . 
         د عمـــــــــاد الـــــــــدين االصـــــــــبياني          العمـــــــــاد الكاتـــــــــب ، ابـــــــــو عبـــــــــداهلل محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــ

   .  ىـ597ل ت
فريدة اللصـر وجريـدة العصـر ، اللسـم العرا ـي ، الجـزف ال ـاني ، تحليـق محمـد  -11

 .   1964بيجت اال ري ، مطبعة المجمع العممي العرا ي ، بوداد ، 
 ىـ   . 746العمري ،  ياب الدين احمد بن فيل اهلل ل ت

خريســان ،  مصــار ، تحليــق محمــد عبــد اللــادرمســالك األبصــار فــي ممالــك األ -11
 .  6114االمارات ، 

 ىـ   817ابن اليرات ، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ل ت
 .   1967تاريخ ابن اليرات ، تحليق حسن محمد ال ماع ، البصرة ،  -16

 ىـ   . 799، ابراىيم بن عمي اليعمري ل تابن فرحون 
 .  ىـ 1351، اللاىرة ،  1الديباج ، المذىب في معرفة عمماف المذىب ، ط -13

 ىـ   . 646الليطي ، كمال الدين ابي الحسن عمي بن يوسف ل ت
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انبــاف الــرواة عمــى انبــاف النحــاة ، تحليــق محمــد ابــو الييــل ابــراىيم ، اللــاىرة ،  -14
1986   . 

 ىـ   871اللمل ندي ، ابو العباس احمد بن عمي ل ت
 .   1916صبل االع ى في صناعة االن اف ، المطبعة االميرية ، اللاىرة ،  -15

 ىـ   764كتبي ، محمد بن  اكر بن احمد الحمبي ل تال
فوات الوفيات ، تحليق عمي محمد ابـن يعـوض اهلل وعـدل احمـد عبـد الموجـود  -16

 .   6111، بيروت ، 
 ىـ   . 774ابن ك ير ، عماد الدين ابو اليدا اسماعيل بن عمر ل ت

 البداية والنياية ، بيروت ، ل د.ت   .  -17
 .  ىـ  845بن عمي بن عبد اللادر ل تلعباس احمد الملريزي ، تلي الدين ابو ا

 .   1991، بيروت ،  1المليى الكبير ، تحليق محمد السبعاوي ، ط -18
 .   1987، اللاىرة ،  1واالعتبار بذكر الخطط واال ار ، طالمواعظ  -19
، تحليـــــق محمـــــد مصـــــطيى زيـــــادة ، اللـــــاىرة ، الســـــموك لمعرفـــــة دول الممـــــوك  -61

1939   . 
 ىـ   361ل جمال الدين محمد بن مكرم ل تابن منظور ، ابو اليي

 .   1955لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ،  -61
 ىـ   . 666الحموي ،  ياب الدين بن عبداهلل الحموي البودادي ل تيا وت 
 .   1991، بيروت ، معجم البمدان  -66

 ىـ   . 736النويري ، احمد بن عبد الوىاب ل ت
د يـــياف الـــدين الـــريس ، طبعـــة دب ، تحليـــق محمـــنيايـــة االرب فـــي فنـــون األ -63

 . 1996ييئة المصرية ، اللاىرة ، ال
 

 المراجع  -ثانيًا :
 الجعيدي ،  مبي ابراىيم . 
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،  6113طبلـــــة العامـــــة فـــــي العصـــــر العباســـــي ، الييئـــــة العامـــــة المصـــــرية ،  -64
 الزركمي ، خير الدين . 

 .   1959، اللاىرة ،  6االعالم ، ط -65
 السامرائي ، خميل ابراىيم . 

 6ىـــ    ط656-136خ الدولـة العربيـة االسـالمية فـي العصـر العباسـي ل تـاري -66
 ، وزارة التعميم العالي والبحث العممي ، العراق ، ل د.ت   . 

 سالم ، عبد العزيز ، واحمد مختار العبادي .  
 .   1993، االسكندرية ،  1تاريخ البحرية االسالمية في مصر وال ام ، ط -67

 


