ديوان الصوري
للدكتور عمر عبدالسالم تدمري
"الجامعة اللبنانية"
طرابلس
أصدر المحقّقان الفاضالن ،األستاذ "م ّكي السييد ساسي " ،ساألسيتاذ " ياكر يادي
ييكر" "ديييوان عبدالمحسيير الصييوري" ،ي سييا ير ،ن ييرتاما ساار ال قا،يية سا إ عييالم
العراقييية بباييداد  ،ي سيينت  0891س 0890ضييمر سلسييلة كتييت التييرام ،برقم ي )89
س  ،)011سق يدّما للمكتبيية العربييية ،بايي،ا العمييأ ،مصييدرا م أدبيّ يا م ما ّم يام ،سق يد بيي،ج ْس ااييدا م
م كورا م  ،تحقيقه ستخيري قصياهدو سقإ ِ
ي"
ع إعيه ،كميا استايدا ،ي التقياط عر"الصيور ّ
المتناثر  ،المصادر سالمراسع العربية ،مر غير الموسود  ،الديوان .ث قاما بمحاسلية
ّ
طيبة للتعريف ببعض األعالم ال،ير سردت أسماؤ  ،عناسير القصاهد سال إق ِ
عع.
سج ييأ ّ
أن المحقّقِ ييار الفاضييلير ق يدّنا لدميية سليلييية للتييرام العرب ي بن يير ما لايي،ا
الديوان، ،او-مر سساة نظري -ج يق ّأ  ،أ ميتّيه األدبيةية عير قيمتيه كمصيدر ماي ّ مير
ْ
ديوان أحي إد يعرا سياحأ ال يام ،مير أ يأ
مصادر التاريخ ،سذلأ لعدّ أمور ،أ ّماا أنّه
القييرنيرا الرابييع سالخييامس الاجييريّير  908-338يي ،)،أي ميير أ ييأ العصيير الفيياطم ،
س و أحد العصيور التي يعتريايا الاميو ،ي ك يير مير الجوانيت، ،يميا يتعلّي بتياريخ
ساحأ ال ام على سسه الخصوص.
ّ
العيييت المتنبّي " س"ديييوان أب ي الحسيير التّاييام " يمكيير أن
،يياذا كييان "ديييوان أب ي
يندرسا بير المصادر األدبية -التاريخية عير العصيريرا ا إ ل ييدي سالفياطم ،ي بيالد
ال امّ ،
صوري" تاداد أ ّميته ،لكون صياحبه مير أ يأ مدينية صيور عليى
،ان "ديوان ال ّ
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ساحأ ال ام ،س و أك ر احتكاكيا م ستيردادا م عليى ميدن ي،ا السياحأ ساجلتقيا بال خصييات
المعاصر  ،سل،ا يكتست أ ميّة "تاريخية" مميّا عير غييرو مير اليدساسير سكتيت األد
المعاصر له ،كيتيمة الد ر ،سديوان ك اس  ،سغيرو.
سلما كانت ا تمامات تتمحا ِور حول دراسة تياريخ سياحأ ال يام ،عموميام ،سالسياحأ
المعرسف اآلن ب ،لبنان) لصوصا م ، ،الفتر الواقعة بير الفتح ا إ سالم سسقوط دسلية
ي" ساحييدا م ميير بييير األعييالم اليي،ير عنيييت بجمييع ييتات
المماليييأ، ،قييد كييان "ال ّ
صييور ّ
أ عار ستعقّت ألبار  ،محاسلة لالستفاد مناا  ،الوقوف على معلومة تاريخيية،
تس ّجأ لواقإع ٍة أس ِحدِمٍ ،أس تك ف عير خصييّة كيان لايا دسر يا السياسي أس اليدين أس
اجستماع  ،لي تك يف عنايا المصيادر التاريخيية البِحا تِية ،سلي،ا غمرتني الفرحية عنيدما
علميييت بصيييدسر الجيييا األ سل مييير اليييديوان ،ثييي الجيييا ال يييان  ،سأسيييعدتن الظيييرسف
بالحصول علياما حير ايارت باداد لحضور ندس "أبنا األثيير" ،ي سامعية الموصيأ
سنة .0891
ميرات حتيى اآلن ،قيرا
سج أْغال  ،إذا قلت إنّن قرأت الجا ير أك ر مير لمسية ّ
متأن ،سقد للْصت بعد ،و القيرا ات إليى تسيجيأ عيدّ نقياطٍ يمكير أن تضياف
ص
متف ّح ٍ
ٍ
إلى "عمليّة التحقي " التي قيام بايا األسيتاذان الفاضيالنا "م ّكي " س" ياكر" .ستيتل ّخص
،و النقاط ،يما يل ا
 -0ترسميية "عبدالمحسيير الصييوري" ،يي "تيياريخ مدينيية دم يي " للحييا" ،ابيير
عساكر الدم ق " ت )، 190ال،ي ل ّ
يعلع عليه المحقّقان الفاضالن ،كما و
ساضح  ،قاهمة مصادر ما للتحقي .
ي على صل ٍة با .
 -1إضا،ة اثنير مر ال عرا ال،ير كان ال ّ
صور ّ
 -3إضا،ة قصيد مر  )01بيتا م ل ترد  ،الديوان سج  ،مل ِحقيه.
 -9إضييا،ة ع يدّ مصييادر "تاريخييية" س"أدبييية"  ،ي تخييري بعييض ال إق ِ
عييع ساألبيييات
الوارد  ،الديوان سال ْم ال ِح .
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 -1إضيييا،ة نحيييو  )31ترسمييية ستعريفيييا م ل خصييييّا ٍ
ت سردت أسيييماؤ
عرف باا األستاذان الفاضالن.
القصاهد ساألبيات ،سل ي ّ

،ييي عنييياسير

سيير م يياور تييردّد ذكيير بعييض أبناهاييا ،يي
 -1سضييع بعييض ييجرات األنسييا أل ْ ٍ
التعرف منايا عليى دسر تليأ األسير ستأثير يا عليى األحيدام ،ي
الديوان ،سيمكر
ّ
بالد ال ام ،الساحلية سالداللية.
بيان بأصحا المناصت سالوظاهف ال،ير سردت أسماؤ  ،الديوان، ،
 -9سضع ٍ
محاسليية لرصييد الحيييا السياسييية ساجستماعييية سالدينييية ،ي معلييع القييرن الخييامس
الاجري سنااية القرن الرابع ،بمدن الساحأ ال ام .

سقبأ أن أبدأ ب،كر النقاط ال ْم ار إلياا ،أسدّ أن أن ّوو بحقيقة ل يْ اإر إلياا المح إقّقان
ّ
أن "محمدا م" سالد "عبدالمحسر الصوري" كان يْن د ال عر أيضام، .قد
الفاضالن،
سقفت له على أبيا ٍ
ت قال ،ياا ا
ْمحييييييييييييييييأ دسن ْكتبييييييييييييييي للكتيييييييييييييييا
سيييييييييييقام علييييييييييي ّ ثيييييييييييو
كتبيييييييييييت سلل ّ
سقييييييييد أمل اقييييييييتْ
ضيييييييييييياتْ بيييييييييييه دييييييييييييون اجكت يييييييييييا
ميييييييير دمعيييييييي ألنّيييييييي ق ِ
ٍ
)0
ّ ،كي ا
صيييييييييوا
ييييييييواوْ كتييييييييياب مييييييييير مخالفييييييييية ال ّ
يييييييير لييييييييي عييييييييياذرا م ،يميييييييييا ِحي ِ
سلا،ا يص ّح ا
أن يْقال " ،عبدالمحسر الصوري" إنّها اعر ،ابر اعر ،سالد
اعر ،سألو اعر.
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يص الترسمية التي سضيعاا "ابيير عسيياكر"،
ي" ،أْثابإييتْ ني ّ
حيول إع الي سأد "الصيور ّ
س،ياا ي،كر أسما ْرسا عرو ،حيث يقولا

( )5تاريخ مدينة دمشق البن عساكر -مخطوط الخزانة التيمورية رقم ( 5405تاريخ) -مجلّد.511/40
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ي ،ال ياعر .معبيو
"عبدالمحسر بر محمد بر أحمد بر غالت بير غلبيون ال ا
صيور ّ
ال إ اعر ،ساهْر القِ اول ،يْح إسر  ،أ،انير النظ  .ق إدم دم ي إميرارا م سميده بايا ،سكيان ينيال
عل ّ .)1
سوقِ القمح .سذكرنا حدي ه  ،ترسمة ب ّكار بر ِ
رسى عنه أ يا مر عروا
ي الحا،
أبو عبدالله ال ّ
صور ّ

)3

سر بر إبرا ي الصوري  ،سأبو الخير
 ،سأبو ْم ِي ة
)9

( )4هو :بكار بن علي بن رباح الرياحي .له مجموع من الشعر جمعه بدمشق سنة 214هـ .انظر عنـه :تـاريخ

مدينــة دمشــق -تحقيــق محمــد حمــد دهمــان -ج ،424 ،425/54تهــبيت تــاريخ دمشــق لبــدران -ج،410/2

 ،411بدائع البدائه البن ظافر األزدي -ص 02و.14

( )2نقــا المحقّقــان ال ا ــان عــن رتــاريخ ا"ســامر للــبهبيّ ،ن ْرواعب شـ نـعر عبدالمحســن دادــة ،هــم :محمــد بــن
عل ــي الي ــوري ،وب نش ــر ب ــن مبـ ـراهيم ،وس ــامة ب ــن الحس ــن .وبكـ ـ ار ف ــي حاش ــية الج ــز األوا م ــن ال ــديوان-
سـ ــنة 012ه ـ ــ .واسـ ــتندا فـ ــي بل ـ ـ مل ـ ـ (ف ـ ـوا

ير شـ ــاعر تـ ــوفي بط ـ ـرابل
ص21رقـ ــم (ّ )14ن راليـ ــور ّ
الوفيــا  011/4وال ـوافي  )521/0والمقيــود -حســت اجتهادهمــا -رمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن ْحبــات
اليورير.
من رابــن ْحبــات اليــورير لــي هــو مــن ْرواع شـ نـعر عبدالمحســن" ،واّنمــا المقيــود هــو :رالمحـ ّـد
رو قــوارّ :
الحــافظ محمــد بــن علــي بــن عبداللــه بــن محمــد بــن ْر بحـ نـيم ،بــو عبــد اللــه اليــوري المعــرو بالســاحلير شــيخ

ـدرص .ولــد بيــور ســنة 1و  21وتْـ ْـوفّي بباــداد ســنة004ه ــ ( .ارجــع :األنســات البــن
الخطيــت الباــدادي المـ ّ
الس ــمعاني ، 411ا"كم ــاا الب ــن م ــاكوال ( 21/0الحاش ــية) .ت ــاريخ با ــداد للخطي ــت  414/5و 242و224
و 211و 041و 1/4و 15و 511و 445/1و 025و 21/1و 445/1و 242و 220و524/1

و 042/1و 14/55و 224و 21/54و 551و 411و ،514/52تـ ــاريخ دمشـ ــق (المخطـ ــوط) -115/21

 ،111معجــم األدبــا ليــاقو  ،401/5معجــم البلــدان ليــاقو  ،511/1بايــة الطلــت البــن العــديم (ميـ ّـورع
معهد المخطوطا

بالقاهرع) رقم ( 141تاريخ)  ،511/5الوافي بالوفيـا

لليـ دي  50/1و ،515/1تـاريخ

(ميورع دار الكتت الميرية) رقم ( 211تـاريخ)  ،10/42المنـتظم البـن الجـوزي ،500/1
ا"سام للبهبي
ّ
السـراج 50
العشاق البن ّ
 ،501الكاما في التاريخ  ،115/1اللْبات البن األدير 424/5و ،414/4ميارع ْ
و .11تاريخ مربا البن المستوفي  ،044/5البداية والنهاية البـن كديـر ،15/54العبـر ،511/2معرفـة القـ ار

 ،411/5المشــتبه  ،111/4معجــم الشــيوص الــبهبي (مخطــوط دار الكتــت المي ـرية) رقــم ( 5001تــاريخ)=،
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سالمة بر الحسير النقّار  ،)1سأحمد بر عل بير محميد أبيو الفيتح الحلبي  .)1سحكيى
عنه أبو نصر بر صال  .)9سكان قد سمع الحديث بعسقالن ،غير أنّه ل يحدّم.
=ال قي ــه والمت قّ ــه  ،12/4تقيي ــد العل ــم للخطي ــت  ،501 ،500 ،524 ،541بخ ــائر القي ــر الب ــن طول ــون

(مخطوط ــة الخ ازن ــة التيموري ــة  5044ت ــاريخ) 21ت ،لس ــان الميـ ـزان  241/4و ،1/1ا"ي ــابة الب ــن حج ــر

 ،154/5النجــوم ال ازه ـرع البــن تاــري بــردي  ،01/1فهرس ـ

الشــيوص ليشــبيلي  ،440شــب ار الــبهت البــن

العمــاد  ،542/2طبقــا الم ّسـرين للــداودي  ،442/5وقــد و ــع لــه ترجمــة ْم بو مســعة فــي :موســوعة علمــا
الربـ ــع -ص -411رقـ ــم الترجمـ ــة -5121
المس ــلمين فـ ــي تـ ــاريخ لبن ــان ا"سـ ــامي– القسـ ــم األوا -الج ــز ا
يدرها المركز ا"سامي ليعام وا"نما  -بيرو .

(ميور بدار الكتت الميرية) رقم  2124تاريخ.024/4 -
للس لي
( )0لعلّه المبكور في :معجم الس ر ِّ
ّ
( )1لم ق عل ترجمة له" ،وانمـا وق ـ علـ ترجمـة القا ـي رمحمـد بـن الحسـينر المولـود بالكوفـة سـنة 041
والمتببوفّ في حين المنيطرع بجبـا لبنـان سـنة 011هــ .وترجمـة خيـه الشـاعر ر حمـد بـن الحسـين بـن حمـد
النقّار الح نمبيرير المولود بالكوفـة سـنة  051ونزيـا طـرابل الشـام حيـ قـام فيهـا دادـين عامـا .:و قـوا :لعـ ّا
با الخير سامة بن الحسين النقّار ص لهما.
انظــر عــن األوا  :تــاريخ دمشــق (المخطــوط)  ،215/21الحيــاع الدقافيــة فــي ط ـرابل
العي ــور الوسـ ــط  -عمـ ــر عبدالسـ ــام تـ ــدمري -ص ،251ت ــاريخ ط ـ ـرابل

العيور -عمر عبدالسام تدمري -ج.411/5

الشــام خــاا

السياسـ ــي والح ـ ــاري عبـ ــر

وعــن الدــاني :تــاريخ دمشــق  ،142/51منبــاا الـ ْـرواع للق طــي  ،21/5معجــم الس ـ ر للس ـ لي ،521/5
تكملة مكماا الكماا لليابوني  ،201تاريخ طرابل السياسي والح اري .411/5
( )1هــو ريــر ر حمــد بــن عبيــد اللــه بــن ف ــاا الم ـوازيني بــو ال ــتر الحلبــير الــبي ســت تي ترجمتــه فــي األعــام.
انظر (ابن الموازيني).

ـا ،بـو نيـر

حماد بن ال
( )1هو :الحسين بن محمد بن حمد بن الحسين بن حمد بن ّ
طات بن كدير بن ّ
القْرشــي ،الخطيــت المولــود بيــيدا ســنة  211والمتــوف ســنة 014هـ ـ بدمشــق .كــان يحـ ّـد بكتــات رمعجــم
الش ــيوصر الب ــن ْج بم ني ــع الي ــيداوي .انظ ــر عن ــه :ت ــاريخ دمش ــق  414 -411/55و ،114/21ته ــبيت ت ــاريخ
دمشق  ،211 ،210/0بيا تاريخ دمشق البن القانسي  ،554العببر للبهبي  ،412/2معجم الشيوص =
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قال ِ
ي )9ا
غياث بر عل األرمناا ّ
ى ب إيي اعر عبدالمحسيير
ح يدّثنا سماعيية عيير أبيي الفتيييان بيير حيّييو أنّييه كييان ْم اايير م
ساهر قالا ما أ يبه
سرِ ال ّ
الصوري ،ديد التفضيأ له .سحكى أنّه كان إذا سم ِع البيت ال ِح ِ
،ا ب إ اعر عبدالمحسر ،لعظي قدارو  ،نفسه.
سقال غيثا
المعيري أنّيه
ضلونه على ك ير م ّمير تِقِدة ِميه .سذكير عير أبي العيال
سسمعت قوما م يف ّ
ّ
كان يعيبه بقصر النةفسْ ، ،حدّإثاتْ ّ
أن أبا الفتيان لما حضر عند أب العال أن د أبو العال
أبياتا م لعبدالمحسر الصوري ،سقيالا ي،و لقصيير ، .قيال ليه أبيو الفتييانا يو أ يعر مير

=البـن جميــع -مخطوطـة ليــدن رقـم  -21ص ،4النجــوم ال ازهـرع البــن تاـري بــردي  ،541/1شـب ار الــبهت

البــن العمــاد  ،221/2موســوعة علمــا المســلمين فــي تــاريخ لبنــان ا"ســامي -القســم األوا -الجــز الدــاني-

ص -512رقم الترجمة .141

يتمه ،وله تاريخ دمشـقْ .ولـد
(  )1هو :بو ال رج اليوري ،الكاتت ّ
المدرص ،خطيت يور .جمع لها تاريخا :ولم ّ
سنة  002بيور ،وتوفي بدمشق سنة 141هـ .انظـر عنـه :تـاريخ دمشـق  211/1و 41/54و214/42
و 544/41و 012/25و 250/20و 104/21و ،50/21تـ ـ ــاريخ دمشـ ـ ــق -تحقيـ ـ ــق د .يـ ـ ــاح الـ ـ ــدين

المنجــد  ،044/5تــاريخ دمشــق -تحقيــق محمــد حمــد دهمــان  ،411/54تهــبيت تــاريخ دمشــق 422/4

و 214/2و ،512/0األنســات البــن الســمعاني  ، 41معجــم البلــدان ليــاقو  ،511/5اللبــات البــن األديــر

 ،20/4التكمل ــة لوفي ــا المن بقلب ــة للمن ــبري  ،514/2األنس ــات المتّ ق ــة للقيسـ ـراني  ،54دت ا"م ــا الب ــن
السمعاني  ،510المشتر و عا :والم ترق ي نقعا :لياقو  ،11فـوا الوفيـا البـن شـاكر  ،421/0تقييـد

العلــم للخطيــت الباــدادي  ،42بايــة الطلــت البــن العــديم (ميـ ّـورع معهــد المخطوطــا ) ،541 ،540/1
البدايــة والنهايــة البــن كديــر  ،500/54لســان المي ـزان البــن حجــر  ،244/5معجــم المــدرخين الدمشــقيين

للدكتور المنجد  ،22موسوعة علما المسلمين -القسم الداني -الجز الدال  -ص 524رقم .121

-514-

طويلييأ -يعني المتنّبي  -قييالا ،ميدّ أبييو العييال يييدو سقييبض علييى ثوبييه سقييالا األمييرا ج
يْنا ِ
ظ ْرسن.)8 "...
سسا  ،بقيّة الترسمية بعيض ال ْم انتِخِبيات مير يعر عبدالمحسير ،سكلّايا سارد ،ي
مواضع مختلفة مر الديوان ،سستأت ا ار إلياا بعد قليأ.
سأ ْضيف إلى ْرسا يعر عبدالمحسير أيضياما "أبيو القاسي عبيدالرحمر بير علي بير
القاس المعدّل .)01

-1-

ي على صلة با ،يْضاف إليا ا
أ ّما ال عرا ال،ير كان الصور ّ
 -1الحسين بن ِبشْر أبو القاسم المصري.
ذكرو الصفدي  )00نقالم عر ياقوت الحموي .سستأت ترسمته.
 -2صريع الدِالء البَصْري.
س ييو يياعر لييه إ ي اعر عجيييت يحك ي ،يييه أصييوات العيييور سالعبييول سغييير ذلييأ.
سسرت بيناما محاسرات سحكايات مضحكة .تو ،بمصر سنة  .، 901سقيد استميع بيه
الصوري  ،صيدا .)01
( )1تاريخ دمشق .211 -212 /40

ي المع ّـدا .وْسـرتْه مشـهورع بـالعلم وال ـا فـي يـورْ .ولـد سـنة  051وتـوفي
عر بابن الكاملي اليور ّ
(ْ )54ي ب
س ــنة 014هـ ــ .انظ ــر عن ــه :ت ــاريخ دمش ــق  ،551/42ت ــاريخ دمش ــق لل ــدهمان  ،411/54ال قي ــه والمت قّ ــه
للخطي ـ ــت البا ـ ــدادي  21/5و 11و 551و 511و 511و 421و 10 /4و 501و ،441معج ـ ــم السـ ـ ـ ر
للسـ نـبكي  ،44/0التحبيــر البــن
للســل ي  ،024/4تهــبيت تــاريخ دمشــق  ،411/2طبقــا الشــافعية الكبــرب ْ
الس ــمعاني  ،450/4موس ــوعة علم ــا المس ــلمين -القس ــم األوا -الج ــز الدالـ ـ  -ص -11رق ــم الترجم ــة

.114

( )55الوافي بالوفيا

للي دي  202/54رقم .242

( )54تاريخ دمشق .141/01
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-3سمر إ اعرو غير الموسود  ،الديوان يْضاف ،و القععةا
 -0عيييييياد الفيييييي اد إلييييييى قييييييدي ضييييييالله
الر ا ييييييدْ حييييييير أرادو
 -1سلفييييييى عليييييييه ا
عييييييي ِأ ال ِعيييييييْ،سل بصيييييييبرو متوانييييييييا م
ِ -3م ِ
ييييييرسادف أ ا يِيييييييفٍ
ِ -9ييييييياِفا م ب ْمي ا
ييييييرت ّ الي ة
 -1ع ْ
ظ ِم ا
ييييييت محاسيييييي انه ،حييييييير ل إب ارتْييييييهْ
يييييييار إو
 -1إجا رانْييييييييهْ كالييييييييدة ر ،يييييييي إدبي إ
 -9سمييييييييع الجمييييييييا ِل ،كلةمييييييييا أبصييييييييرتِهْ
سييييييييياير
 -9لل ْح اسييييييييير اإلي
ْ
ييييييييف تيييييييييابع س ْم ِ
يييييييى ْح اسيييييييينِه
 -8لييييييييو أ انييييييييه يومييييييييا م تمني ِ
 -01ا ْ انظيييير إلييييى مييييا يييي ت منييييه ْ ،كلاييييهْ
البييدر ،اعتيي ،اإر
 -00يييا ميير يقيييس بوساييه
ِ
كلّييييي إه
ييييير عييييير حكايييييية إ
 -01البيييييدر يِ اق ْ
ص ْ
ّ -03
إن ال ييييييقي رأى محاسيييييير سساييييييه
يييييير ِ ل إونيييييي إه ميييييير لييييييدة إو
، -09أ،يييييياد ْح ام ِ
ْ
بييييييدر البييييييدي ْع ِس ِمالييييييهْ
 -01يييييييا أيااييييييا ال
ْ
 -01لييييو إسيييييأ عيييير همالييييه ميييير د ييييرو

سرأى الرسييييييييييو ِ إلييييييييييى سداد غاالييييييييييه
ستنييييييييييا،را إذ ليييييييييييس ميييييييييير أ ييييييييييكاله
سأسييييييا راعيييييي الحييييييتّ قبييييييأ سيييييي اله
كالاصيييييييييير ي نيييييييييييه نسييييييييييي ييييييييييماله
صيييييييياْ ِر ا
ت محاسيييييييينْهْ لْحا سيييييييير ،إعا إلييييييييه
ِ
ْ
ا
ا
سييييييييييعد ،يييييييييي إقبالييييييييييه
س إسصييييييييييالهْ كال ة
ييييييار سماليييييييه
مييييييير غييييييييرو ،ايييييييو التصي ْ
مييييييييييير للفييييييييييييه سيمنيييييييييييييه س ييييييييييييماله
مييييييا كييييييان ي ْخ ْ
عيييييير كيييييي اأ ذا ،يييييي با إلييييييه
عّ،الييييييييييييه
إل ْم إحبةيييييييييييي إه إح ِجيييييييييييي علييييييييييييى ْ
م ّمييييييييا ِسنِ ايييييييييتِ ،ليييييييييس ميييييييير أم الييييييييه
لييييييييييييي يِحا إكييييييييييييي إه ّإج ببْ اعييييييييييييي إد ِمنِاليييييييييييييه
،ييييييييييأراد أن يحكيييييييييييه ،يييييييييي أحوالييييييييييه
سأ،يييييييياد لييييييييونِ سيييييييييوادو ميييييييير لا إليييييييييه
يييييييى أنييييييييت العلييييييييي ْ بحالييييييييه
ا
ار ِحيييييييي ا ،تي م
)03
ميييييا كيييييان غيييييي ْر رضيييييا مييييير هميييييال

-9-

(ُّ )52
الدرمع الم ّ يئة في الدولة ال اطمية البن يب الدواداري .041 ،041
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سحييول تخييري ال إق ِ
عييع ال ييعرية الييوارد  ،ي الييديوان سال ْم ال ِحقِيية بييه ،أْضيييف بع يض
المصادر الت ل ي،كر ا المحقّقان الفاضالن ،سذلأ ،يما يل ا
( -1ج -1ص -48رقم )22
القععة كلااا سردت أيضا م -ميا عيدا البييت ال يان ، -ي ا "تياريخ دم ي المخعيوط)
 ،311/19ستيياريخ دم ي بتحقي ي د مييان  ،131/01ستايي،يت تيياريخ دم ي لبييدران
 ،131/9سنااييية األر للنييويري ،011/9سلاانيية األد جبيير ح ّجيية الحمييوي"111
سذلأ مع بعض اجلتالف  ،األلفاظ.
( -2ج -1ص -158رقم )48
مصور بدار الكتت المصريّة،
البيتان أيضا م " ،د ّْر األسال جبر حبيت الحلب -
ة
رق 1091خ -ج ."311/1
( -3ج -283 ،282 -1رقم )128
أبيات الفِ اخري سسوا عبدالمحسر علياا موسيود أيضيا م ،ي ا "بْ اايية العليت جبير
مصور معاد المخعوطات)  010 ،011/0سمعج األلقا جبير الفيوط ج9
العدي
ة
ق ،93 ،91/3سالييوا ،بالو،يييات للصييفدي مصي ةيور معاييد المخعوطييات ،رق ي 030
تاريخ ) -ج "91/08مع بعض اجلتالف  ،األلفاظ.
( -8ج -1ص -212رقم  )131و(ج -28/2رقم)525
البيتان ساألبيات أيضا م  ،ا "بْ ااية العلت جبير العيدي  "038/9ميع اليتالف بعيض
مفرج بر ا ْ
غفأ الجراح ّ .
سان اب ان
األلفاظ .س،يه أن األبيات  ،مده ا ير س ِح ّ
ّ
قال ابر العدي ا
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قرأت  ،مجمو ٍ لبعض األدبا مر الماربيّير سغير مر ال ياميّير لعبدالمحسير
صلِ ْاما س ما  ،ليمية نيااجن ،ي أطيراف بليد
الصوري يمده ا يرا م سح ّ
سانام ،سس ِ
حلتا
ما سمعنا بخيمة...
سطلت ساها القصيد ْ ،م إعأ باا، ،مضى سقالا
سييييان ميييير ْح اسيييير منعقيييي عرسسييييا م غييييدا بعيييير الكتييييا لاييييا إلييييدارا
ا ِ،افييييتْ إلييييى ح ّ
ع ا يييييييرا
ع ا يييييييييييرا م س يييييييييييام ب ْحبّايييييييييييا ،ل ّميييييييا طلبيييييييت الماييييييير طلّقايييييييا ِ
،قِب اّلتْايييييييييييا ِ
( -5ج -218/1رقم )182
األبيات ْكلااا  ،ا "تا،يت تاريخ دم
األلير.

 "09/9مع التالف بعض األلفاظ  ،البيت

( -6ج -1ص -253 ،252رقم )148
البيتان رق  1س ، 1ا "الوا ،بالو،يات المخعوط) ."90 /08
( -1ج -1ص -211رقم .)284
البيتان  ،ا "تاريخ دم

جبر عساكر المخعوط) ."311/19

( -4ج -1ص -381رقم .)256
البيتان أيضا م  ،ا "الوا ،بالو،يات المخعوط)  "90/08مع التالف بعض األلفاظ.
( -2ج -1ص -334رقم .)244
األبيات  ،ا "تاريخ دم

جبر عساكر المخعوط) ."311/19

( -18ج -1ص -332رقم .)221
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البيتان أيضا م  ،ا "الوا ،بالو،يات المخعوط)  "90/08مع التالف بعض األلفاظ.
( -11ج -1ص -352رقم .)382
األبيات  ،ا "تاريخ دم

المخعوط) ."311 ،319/19

( -12ج -2ص -13رقم .)888
البيتان  ،ا "تاريخ دم

المخعوط) ."311/19

( -13ج -2ص -21رقم .)812
األبيات مر  09 -01موسود  ،ا "تاريخ دم
دم  111/0مع التالف يسير  ،األلفاظ.

المخعوط)  ،8/1ستا،يت تاريخ

( -18ج -2ص -82 ،81رقم.)882
األبيات أيضا م  ،ا "الوا ،بالو،يات المخعوط)  "91 -91/08ما عدا األبيات رق 3
س 11 -09مع التالف بعض األلفاظ.
( -15ج -2ص -66رقم .)812
مصور دار الكتيت المصيرية) -ج "81/0ميا عيدا
سإلف
األبيات  ،ا "معج السفر لل ّ
ة
سإلف ا
البيتير رق  3س 9مع التالف بعض األلفاظ ،سالتالف  ،ترتيت األبيات .قال ال ّ
" أن ييدن أبييو الفييوار طييراد بيير عل ي بيير عبييدالعايا السييلم الدم ييق المعييرسف
سر غالم عبدالمحسر بصور قالا أن دن موجي أبو محمد
بالبديع بمصر ،قالا أن دن ْميِ ة
عبدالمحسر بر محمد بر غالت الصوري لنفسها
نجن ست ل...،
( -16ج -2ص -28رقم .)525
انظر ما سب

ج -0ص -101رق .)039
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( -11ج -2ص -111رقم.)566
األبيات أيضام ،كلااا ، ،ا "تاريخ دم
 ،ا "الوا ،بالو،يات المخعوط) ."91/08

ساألسل سال ان ،قي
المخعوط) ،"311/19
ّ

( -14ج – 2ص -122رقم .)544
األبيات  0س 1س 1س ، 1ا "الوا ،بالو،يات المخعوط)  ،91/08سلاانة األد
جبر ح ّجة -ص ،"011سالبيتانا  0س، 1ق " ،ال إعبِر لل ،ب ."030/3
( -12ج -2ص -122رقم .)683
البيتييييان أيضييييا م ،يييي ا تيييياريخ دم يييي
المخعوطات) ."91/08

المخعييييوط)  ،311/19سالييييوا ،بالو،يييييات

( -28ج -2ص -122رقم .)688
البيتان أيضا م  ،ا "تاريخ دم

."018/19

( -21ج -2ص -133رقم .)618
الحكاية أيضا م  ،ا "تاريخ دم
دم ."191 ،199/3

– تحقي د مان -ج ،131 ،130/01ستا،يت تاريخ

( -22ج -2ص -188رقم .)628
البيتان  ،ا "تاريخ دم

المخعوط) ."018/19

سقييد سضييع المحقّقييان الفاضييالن  )38ترسميية لالعييالم الييوارد أسييماؤ ،ي عنيياسير
القصاهد سال إق ِ
أستدر على بعضاا ،سأضيف مجموعة مر التراس ا
عع ،س،يما يل
إ

 -1إبررراميم بررن لبدالن ر بررن ال ُمعَرراىَ  ،أبررو إسررحات الجا ر (ج –1ص 28و24
و 821رقم  ،314ج -2ص -15رقم .)888
-511-

ييو ألييو "أحمييد بيير عبداللييه بيير ال ْم ِعيياِ،ى .أبييو الحسيير" الييوارد  ،ي الييديوان -ج-1
ص 10رق  991سمر هل ال ْم ِعياِ،ى ،س ي أسير صييداسيّة ظاير ،يايا ك يير مير رسيال
صياداسي .سمنا ا
الحديث ،سيْعر،ون ببن أب كريمة ال ة
 أحمد بر محمد بر ع مان بر المعا،ى الصيداسي تاريخ دم

.)093/31

 سعبدالله بر محمد بر حما أبو ِي اعلِى بير أبي كريمية الصييداسي تياريخ دم ي
.)390/8
 سعبدالله بر ْم ِعا،ى بر أحمد بر محمد بر ب ير بر أب كريمة الصيداسي تاريخ
دم .)110/91
 سمحمد بر حما بر عبدالله بر سليمان بر أبي كريمية ،أبيو الحسير الصييداسي،
قاض بيت المقد معج يوخ ابر ْس ِمياع الصيداسي المخعوط) -سرقية ،31
تاريخ دم  119/00س 1/11س 391/31س.)911/39
 سمحمييد بيير سييليمان بيير أب ي كريميية الصيييداسي نايييأ بيييرست ييرف أصييحا
الحديث للخعيت البادادي  ،19/0تاريخ دم  109/33س.)131/39
 سمحمد بر العبا
.)019/39

بر محمد بر أب كريمة ،أبو طلحة الصيداسي تياريخ دم ي

 سمحمد بر عبدالرحمر بير محميد بير عبيدالرحمر بير محميد بير عبيدالرحمر بير
طلحة بر عبدالليه بير سيليمان ،أبيو عبدالليه بير أبي كريمية الصييداسي ،ال ْمت ِ ِيوّ،ى
عوامة
بْعِياد سنة  .، 991األنسا جبر السمعان 319أ ،األنسا  -ن رو محمد ّ
 ،010/9كتا التفضيأ للكراسك  ،10تاريخ دم  191/31س.)331/39
 سمحمد بر المعا،ى بر أب حنظلة أحمد بر محمد بير ب يير بير أبي كريمية ،أبيو
عبدالله الصيداسي نايأ بيرست ال ْمت ِ ِيوّ،ى بحيدسد سينة  301ي .،تياريخ ْس ارسيان
للسييي اام  ،901المعجييي الصييياير للعبرانييي  ،91/1طبقيييات الصيييو،ية للسيييلم
-511-

 ،019األنسا جبر السمعان  ، 319تاريخ دم  ،391/31ا إ كميال جبير
ماكوج  ،381/9الع ِبر لل ،ب ، ،333/1رات ال ،ت جبر العماد .)99/3
 س ْم ِعا،ى بر عبدالله بر ْم ِعا،ى بر أحميد بير محميد بير ب يير بير أبي كريمية ،أبيو
محمد الصيداسي تاريخ دم  ،110/91معج البلدان لياقوت  )010/1سب،لأ
ت صاحت الترسمة بالكامأا
س ْ
يكون نِ ِ
"إبييرا ي بيير عبداللييه بيير ال ْمعييا،ى بيير أحمييد بيير محمييد بيير ب ييير بيير أب ي كريميية
الصيداسي".
انظر جر نست بن أب كريمة)

 -2أحمد بن لبدالن بن ال ُمعَاىَ  ،أبو الحسين
(ج -2ص -61رقم )818
مير
و ألو أب إسحاق الكاتت إبرا ي الكاتت إبرا ي بر عبدالله بر ال ْم ِعاِ،ى .سقد ّ
نسبه الكامأ.
انظر جر نست بن أب كريمة)

الروذباري
 -3أحمد بن عطاء ُّ
(ج -1ص -228رقم )182
يْضاف إلى مصادرو الم،كور ،

ج -1ص -099رق  )9ما يل ا

المخعوط) -ج 00/3س 091/00س ،391/39تاريخ دم  -تحقي
تاريخ دم
د مييان -ج ،113/01تايي،يت تيياريخ دم يي  381 -383/0س ،181/3تيياريخ علمييا
األندلس جبر الفِ ِرض ّ  ،11/0تاريخ باداد للخعييت  331 ،330/0س 100/1س،111
الرسيييالة القْ ِييييرية للنيسيييايوري  111 ،111/1س ،199هثيييار اليييبالد سألبيييار العبييياد
للقاسين ي  ،399طبقييات الصييو،ية للسييلم  ،989ساألنسييا جبيير السييمعان ، 199
الكامأ  ،التاريخ جبر األثير  ،901/9مره الجنان لليا،ع  ،381/1سالبداية سالنااية
مصيور دار
جبر ك ير  ،181/00الماني ،ي الضيعفا  99/0سسييِر أعيالم النيبال /
ّ
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الكتييت المصييرية) لليي ،ب  -ج 01ق ،111/1الييوا ،بالو،يييات للصييفدي 099/9رقيي
 ،3019لسان المياان جبر حجر ،111 ،110/0طبقات الصو،ية لل يعران ،091/0
موسوعة علما المسلمير  ،تاريخ لبنان ا إ سيالم للتيدمري -قسي -0ج -0ص-319
رق الترسمة .)018
 -8ابن بِشْر
(ج -1ص -882رقم )366
لي ييي،كرو المحقّقييان الفاضييالن ،ي ،ايير أعييالم الييديوان ،بينمييا ذكييراو ،ي مقدّميية
التحقي ج -0ص -09رق  )9باس أب القاس عل بر بإ ا ر الكاتت ال اعر، ،سأ يارا
،رقا بينه سبير أب عل الحسير بر بإ ا ير
ي ،يه .سقد ّ
 ،الحا ية إلى رق أبيات الصور ّ
ج -0ص -091رق  )91ال،ي أسرداو ، ،ار أعالم الديوان.
سعلى ،ا يكون "ابر إب ا ر" المقصود  ،القععة رق  )311وا
"الحسييير بيير بإ ا يير ،أبييو القاسي المصييري" ،يياعر م يياور مييِ ،كور ،سيّييد ال ييعر،
عال العبقة ،م اود له بالفضيلة .قال عبدالمحسير الصيوريا ميا رأييت ،ييمر يا دته
ّ
الخعيا الحلبي ا
مر ال يعرا أعليى طبقية مير ابير بإ ا ير ،سج أحسير طريقية .قيال أبيو
س ااد عبدالمحسر له ب،لأ ،مع تقدّمه س،ضله ،سا سميا عليى إحسيانه، ،ضييلة ليه ج
تْجا ِحد ،س ِمايّة ج ت ْ ادِ،ع .س إ عرو نحو لمسة هجف بييت .سحكيى الصيوري عير ابير بإ ا ير
حكاية .الوا ،بالو،يات للصفدي -ج -01ص -393رق .)313
 -5أبو محمد الحسن بن أبي الحسين بن َح ْيدَرة
(ج -2ص -58رقم )854
ذكر المحقّقان الفاضالن  ،الملحوظة أ) ّ
أن الصوا
أب الحسير حيدر " ستْراسع القصاهد  80س 919س.)919
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وا "أبو محميد الحسير بير

سأقول ،تصوبيا م للمتر سالحا ية ،وا
"أبو محمد الحسير) باليا ) بير أبي الحسيير علي بير عبدالواحيد بير محميد بير
أحميد بيير) الحي ّير حييدر بيير سييليمان بيير ّياان بيير سييليمان بيير حيّيان بيير سبيير ال ْمي ّري
األطرابْلْس ال ْكتام ".
ذكرو "ابر عساكر الدم ق " سل يترس له .س و ال،ي مدحه "أبو الحسر التاام ّ "
 ،إحدى قصاهدو بديوانه ،سيبدس أنّيه تيولّى رهاسية طيرابلس سقضيا ا بعيد أبييه ،حييث
يقول التإاام ا
سيييييييييييييييير ِ،نِيييييييييييييييادإو
يييييييي،إي طييييييييرابلس سمييييييييا دسن ال إانِييييييييى ّإج نيييييييييييييييداؤ بال ْح ِ
ييييييي،ا الاميييييييان سكييييييييان مييييييير أ،ييييييييرادإو
ييييييفع ابيييييير حيييييييدر ٍ علييييييى ثانييييييية ،يييييي
بيييييييأب مح ّمييييييي ٍد الييييييي،ي تيييييييأسي العْلِيييييييى ميييييييييا بيييييييييير قييييييييياه سييييييييييفه سنجيييييييييادإو
سيييييييييييييييييدادإو
ْمييييييييييت ِجلّالم ثييييييييييو الرهاسيييييييييية م اعلمييييييييييا م ببااهيييييييييييييييييه سس،اهيييييييييييييييييه س ِ
بجييييييييييييدّو سب ِجييييييييييييدّو ،التيييييييييييال بيييييييييييير طريفيييييييييييه ستيييييييييييالدإو
حيييييييييييياا العييييييييييييال إ
تيياريخ دم ي  ،)011/00ديييوان أبيي الحسيير التاييام  -ص ،000موسييوعة علمييا
المسلمير  ،تاريخ لبنان ا إ سالم للتدمري -ق-0ج -1ص -013رق .)983
سنِد الدسلة
 -6الحسن بن محمد بن محمد بن نقبان الجتامي ِ
(ج -2ص -184رقم )15
يْضاف إلى مصادروا
سييبّح  ،109س،ياميياا
ْاباييدِ الحلييت جبيير العييدي  -ج -0ص ،111ألبييار مصيير لل ْم ِ
الموحيد  ،س يو بالييا
"ثعبان" بدل "نقيان" ،سقد أثبيت المحقّقيان الفاضيالن "نقبيان" بالبيا
ّ
الم ِنّا كما  ،ا اتّعاظ ال ْحنِفا  ،099/1ساألعالق الخعير جبر دّاد .)011/1
 -1أبو الحسين بن أبي نصر الدمشقي
(ج -1ص -112رقم )25
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وا "م حمد بر عبدالرحمر بر ع مان بر القاس بر حبيت بر أبان ،أبو الحسير بر
أب محمد بر أب نصر التميم " المعدّل الرهيسْ ،مساند دم سابر ْمساند ا .سمع أباو،
سأبا بكر الميانج  ،سأبا سليمان بير اِ باير الدم يق المتِيوّ،ى  398ي ،،سالحسيير بير أبي
الرقّ ي  .سييمعه القاض ي أبييو منصييور
كامييأ األطرابلس ي المتِييوّ،ى  909يي ،،سأبييا بكيير ّ
الح اميِييري ال ِمتِييوّ،ى بحصيير ال ْمنِي إاظي ِير بجبييأ لبنييان سيينة  919يي .،كييان يكتييت للخعيييت
إ
صية ميا حيدّم بيه
البادادي باأللبيار ،سقيد أك ير الخعييت إذ اكيرو ،ي "تياريخ بايداد" سلا ّ
" ِل اي مة األطرابلس " المت ِِو،ةى سنة  .، 393تو ،يوم اجثنير  01رسيت سينة  991ي.،
سكانت له سناا عظيمة ،أسفأ له النا  ،س ْ
غ إلّ له البلد ،سركت األمير  ،سنااته.
تيياريخ باييداد للخعيييت  ،ي مواضييع ك ييير  ،تيياريخ دم ي  380/39س،311/39
سال إعبِيير  100/3ستيياريخ ا إ سييالم مصي ّيور دار الكتييت المصييرية)  ،130/09سسيييِر
أعييالم النييبال مصيي ّور دار الكتييت المصييرية) ج 01ق ،111/1ال ْم انتِخِييت ميير ،واهييد
ِل اي ِمة مخعوطة الظا رية ضمر مجميو رقي  9/919حيديث) -ج099/0أ ،ي،رات
ال ،ت جبر العماد  ،199/3موسوعة علما المسلمير  ،تاريخ لبنان ا إ سيالم  -ق-0
ج -9ص -119رق .)0991
 -4الحسين بن ال ُم َعا َى  ،أبو لبدالن قاضي الرمنة
(ج -1ص -222رقم )281
ييو سالييد أب ي الحسيير عل ي بيير الحسييير بيير ال ْم ِعيياِ،ى ،الييوارد  ،ي الييديوان ج-0
ص -199رق  113س -1ص -91رق  )119سع ا ك ٍّأ مرا
"إبرا ي بر عبدالله بر ال ْمعِاِ،ى الكاتت".
س"أحمد بر عبدالله بر ال ْم ِعاِ،ى" .الواردِيار أيضا م  ،الديوان ،سسب ذإكر ما .س يو
ألو " عبدالله بر ال ْم ِعاِ،ى".
سنسبه الكامأا
"الحسير بر ال ْمعِاِ،ى بر أحمد بر محمد بر ب ير بر أب كريمة الصيداسي".
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انظر جر نست بن أب كريمة)

 -2أبو الحسين َح ْي َد َرة بن الحسن بن َح ْيد ََرة
(ج -1ص -164رقم  21و ج -2ص -52رقم  851و ج -2ص -54رقم
)868
سا  ،متر الديوان ج -0ص -019رق )80ا "سقال أيضا م يمده الحسير) ِح ايدِ ِر
ابر ِح ايدِ ِر ".
سذكر المحقّقان الفاضالن  ،حا ية الصفحة ،رق أ)ا " و أبو الحسر) ِح ايدِر بر
الحسر بر ِح ايدِ ِر ".

سأقولا
ييوا "أبييو الحسييير ِح اي يدِ ِر بيير الحسيير بيير أحم يد بيير ِح اي يدِ ِر األطرابلس ي " .رسى
الحييديث عيير أب ي بكيير أحمييد بيير صييالح بيير عميير الباييدادي المقييري  .رسى عنييه أبييو
الحسييير محمييد بيير الحسييير بيير الترسمييان الرمل ي تيياريخ دم ي  ،09/01موسييوعة
علما المسلمير -ق -0ج -1ص -081رق .)191
سانظر جر نست بن ِح ايدِ ِر ِ األطرابلس )

 -18رجاء بن ُم َط َّهر بن بزال
(ج -2ص -111رقم )548
ييو حفيييد سال ي طييرابلس "مختييار الدسليية أبيي ال ييْ امر" اليي،ي كييان علياييا بييير سيينت
 390 -391ييي .،سابييير "مع ةاييير" سقييييأ "المظاييير" سقييييأ "المظفّييير" محميييد بييير ّ
نييياال
بيييالااي) ،الييي،ي كيييان سالييييا م عليييى طيييرابلس أثنيييا حملييية ا إ مبراطيييور "باسييييأ" سييينة
 391ييي881/،م .سكيييان ،يايييا منييي ،سييينة  390ييي .،بعيييد أبييييه ،ثييي تيييولّى إمييير دم ييي ميييدّ
يسييييير ميييير سيييينة  ،389ثيييي ،يييي  01ميييير ييييار رمضييييان  388إلييييى ييييار رمضييييان
 911ييي .،سميييات ،ييي بعلبيييأ ييييوم السيييبت  8رمضيييان  910ييي .،س يييو أيضيييا م ابييير عييي ّ
"،ييييوا بيييير عبداللييييه بيييير بيييياال أس نيييياال" الييييوارد ،يييي الييييديوان ه -1ص -013رقيييي
.)111
تاريخ دم ي  ،81 ،81/91ميره الاميان لسإي اب بير ال ِجي اواي -ج -00ق -1ص،30
تيياريخ يحيييى بيير سييعيد األنعيياك المييتر سالحا ييية)  ،099أمييرا دم ي للصييفدي ،93
تاريخ طرابلس السياس سالحضاري عبر العصور للتدمري -ج -0ص.)113

-514-

انظر جر نست بن ّ
ناال)

لبَيْد الن بن الشيخ
 -11أبو الفتح ُ
(ج -1ص -838رقم  348و ج -2ص -23رقم )816
سليأ بر أحمد بير عيسيى بير عبيدالرااق المعيرسف
عبِياد الله بر عيسى بر ال ّ
وا " ْ
بال يخ ال يبان " صاحت مدينة صيدا من ،ما قبأ سنة  318إلى ما بعد سنة .، 399
سير الحاكمية العريقية ،ي سياحأ ال يام سلصوصيا م ،ي
سأسر "ابر ال ييخ" مير األ ْ ِ
صيدا لالل القرنير ال الث سالرابع ال إاجا إرية اير .سكان "أبو الفتح بر ال يخ" مير األميرا
سسجتيه عليى دم ي  .س يو الي،ي كيان بصييدا
ذسي الكلمة المسموعة لدى سلعان مصر ْ
حير قام ا إ مبراطور "يوحنا تايمسكس" بحملته على بالد ال ام سسصأ إليايا ،ي سينة
891/، 319م، .أِدّى إليه ماجم ليفتدي المدينة .سكان باا أيضا م عنيدما اسمايا " فتكيير
الترك ال ْم إع ّاي" سينة  311ي891 /،م .سا يتر بأسيعول صييدا البحيري ،ي القضيا
ّ
"العالقة" بصور سنة 889 /، 399م.
على حركة
تييياريخ يحييييى بييير سيييعيد األنعييياك  090/0س ،199/1تييياريخ دم ييي 011/3
س 991/39س ،091/39ذيأ تاريخ دم جبر القالنس  ،01الد ةار المضيّة جبر أ ِ ايبِأ
 ،091البداييية سالنااييية جبيير ك ييير  ،190/00تايي،يت تيياريخ دم ي  ،991/0س،يييات
للّكييان  ،91/0اتّعيياظ ال ْحنِفييا بألبييار األه ّميية الفيياطميير الخلفييا للمقرييياي
األعيييان جبيير إ
 ،019/0النجييييوم الاا يييير جبيييير تعيييياي بييييردي  ،11/9تيييياريخ طييييرابلس السياسيييي
سير
سالحضاري للتدمري  91/0أس ما بعد ا ،سانظر لنا دراسة بعنوانا "مر تياريخ األ ْ ِ
الحاكمة  ،لبنان -أسر عيسى بر ال ييخ ،ي صييدا سسنيو لبنيان"، -ي مجلّية تياريخ
العر سالعال  -العدد  -13أيلول سبتمبر)  -0891ص.)31 -13
انظر جر نست بن ال يخ)

سمر ناحية ألرى،
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،قييد اعتقييد المحقّقييان الفاضييالن ّ
أن لف ي ال ييلندي) اليي،ي أليي،و "ابيير ال يييخ" "عنييد"
طييرابلس ،ييو اس ي ييخص، ،قيياج  ،ي حا ييية الصييفحة  -931ملحوظيية )ا ال ييلنديا
الظا ر أنّه ال ِخص البلااري الوارد ذكرو  ،البيت الرابع سما بعدو.
سأقولا
ّ
إن ،ا اجعتقاد يْجانيت الواقيع، ،ال يلندي يو اسي لمركيت حربي ّ كبيير مسيقةف تْقاتيأ
الاْاا على ظارو سسّ،ا،ون -يج،ّ،ون تحتا  .سقد استعملاا العر ،قالواا صندل ،يستعمله
ا إ ،ييرن لنقييأ البضيياهع .قييوانير الييدساسير جبيير ممييات  -ص ،391البحرييية ،يي مصيير
ا إ سالمية -د .سعاد ما ر -ص -311رق .)91
سأْر ّسح ّ
ي أن يد قصييدته ،ي "ابير ال ييخ" سينة  381ي888/،م .سذليأ إثاير
أن الصور ّ
ايميية ا إ مبراطييوار "باسيييأ ال ييان " عنييد طييرابلس ،حيييث سصييأ إليييه أثنييا حصييارو
لعييرابلس " ييلنديان"  ،ي البحيير يحمييالن لدسابّييه الم ي ن سالعِلِ يف ،سقييد ييحناما بعييد ذلييأ
باأل ِسييييرى المسييييلمير سمييييا سقييييع ،يييي يييييدو ميييير السيييي اب  ،سسيييييّر ما إلييييى بييييالدو .تيييياريخ
األنعييياك  ،093/0الدسلييية البيانعيييية -د .السييييّد البييياا العرينييي  ،180تييياريخ طيييرابلس
 ،)101 ،101/0ستم ّكر ابر ال يخ مر اجستيال على أحد ال لنديّير عند طرابلس كما و
ساضح مر القصيد .
أ ّما "البلا " ال،ي سرد ذكرو  ،البيت الرابع مر القصييد ، ،ايو ج يأّ  ،ا إ مبراطيور
" باسيأ ال ان " الوارد  ،الديوان .)39/1
 -12لني بن الحسين بن ال ُمعَاىَ  ،أبو الحسن الحاكم بصور
(ج -1ص -248رقم  223و ج -2ص -48رقم .)581
كييان حاكميا م -قاضيييا م بصييور ،ستْي ْيو ّ،قبييأ أبيييه الحسييير اليي،ي سرد ،ي الييديوان سسييب
التعريف به .سع ّمه و "عبدالله بر ال ْمعِاِ،ى" ،سابنا ع ّمه ماا
"إبرا ي سأحمد بر عبدالله بر المعا،ى".
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سبْه بالكامأا
سن ِ ِ
"عل بر الحسير بر ال ْمعِاِ،ى بر أحمد بر محمد بر ب ير بر أب كريمة الصيداسي".
انظر جر نست بن أب كريمة)
 -13لني بن لبدالواحد بن َح ْيد ََرةَ
(ج -1ص -112رقم  86و -1ص -253رقم  146و -1ص -254رقم
 121و -1ص -351رقم .)381
يو قاضي طيرابلس ال يام سحاكمايا "أبيو الحسييير علي بير عبدالواحيد بير محميد بيير
الحيير ِحياييدِ ِر بيير سييليمان بيير ّ
ييري
أحمييد بيير
يياان بيير سييليمان بيير حيّييان بيير سبيير ال ْم ّ
ّ
األطرابلس الكتام " .سكان "المسيتول عليى النظير ،ي طيرابلس س،ي سياهر الحصيون"
حست تعبير األنعاك  .سلعت دسرا م م ّر،ا م  ،التصدّي للبيانعيير ما ينوف عر 01عامام،
ميرتير عنيد
سعمأ على ت بيت النفوذ الفاطم  ،ال ام، .اام ا إ مبراطور "باسيأ ال يان " ّ
أسييوار طييرابلس  391يي881/،م) س  381يي888/،م) ،سا ييتر ،ي القضييا علييى حركيية
" ّ
العالقييية" ،ييي صيييور سييينة  399ييي889 /،م) .س يييام "أبيييا الايجيييا الحميييدان " حلييييف
ّ
سلكر "الحياك بيأمر الليه" قتليه ،ي هلير سينة
البيانعيير عند حلت سنة 0118 /، 911م.
 .، 910سكان قد ألي ،الحيديث عير ال ْمسايند "لي مية بير سيليمان األطرابلسي " ،سليه كتيا
رسى ،يه عر أبيه عبدالواحد .سمدحه ال اعر "التاام "  ،ديوانه بقصيدتير ،سمده عددا م
مير أِبناهييه .سأ يار ،ي بعيض أبياتييه إلييى سايادو ،ي البييانعيير ،س،ي ت بييت نفييوذ الخليفيية
الفاطم  ،سواحأ ال يام لصوصيا م ،ي صيور ،س ايمتيه لبني إكيال عنيد ا ،سلرسسيه
إلى حلت سإصاله أمر ا.
سر المعرس،ة ،ي تياريخ طيرابلس أيّيام اليدسلتيرا
سأسر بن حيدر مر ْكبار ِيات األ ْ ِ
ا ل يجيّة سالفاطمية .سسرد ذإكر بن حيدر " ،ديوان المتنبّ " س بعرابلس حيول
سنة .، 331
انظر جر نست بن حيدر )
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سانظر عر القاض ابر ِح ايدِ ِر ا
تييياريخ يحييييى بييير سيييعيد األنعييياك  090 ،099 ،099/0س 093س 099س101
س ،100ابييد الحلييت جبيير العييدي  ،111/0تيياريخ دم ي  ،003/11تيياريخ ا إ سييالم
لل ،ب  ،01/10ال إعبِر لل ،ب  ،91/3ذيأ تارخ دم جبير القالنسي ،11 ،19 ،10
ميييره الجنيييان للييييا،ع  ،3/3معجييي البليييدان ليييياقوت  ،81/1األعيييالق الخعيييير جبييير
ييييدّاد ،019/1تيييياريخ الييييدسل سالملييييو جبيييير الفييييرات  ،99/9ذيييييأ تجييييار األميييي
للرسذراسري  ،119/3الكامأ  ،التاريخ جبر األثير  ،010/8اتّعاظ ال ْحنفا للمقريياي
ّ
ّ
 31/1س 91س ،019ديوان أب الحسر التاام  ،019 ،01ديوان أب العيت المتنبّ -
تحقي دّ .
عاام  ،101سانظر م لّفاتناا الحيا ال قا،ية  ،طرابلس ال ام لالل العصور
الوسيييعى  ،191 ،199تييياريخ طيييرابلس السياسييي سالحضييياري  ،109 -111/0مييير
حييديث لي ميية بيير سييليمان القْر ي األطرابلس ي  -ص 91رق ي  ،19موسييوعة علمييا
المسلمير  ،تاريخ لبنان ا إ سالم  -ق -0ج -3ص -391رق الترسمة .)0189
لبَيْد الن بن الشيخ
 -18أبو الحسن لني بن ُ
(ج -2ص -28رقم  811و ج  -2ص -68رقم .)864
عبِياد الليه بير عيسيى بير السيليأ بير أحميد بير عيسيى بير
وا "أبو الحسر عل بر ْ
ّ
عبِياد الله .سقد توا بنو ال ييخ ا قامية
عبدالرااق ال يخ" ابر صاحت صيدا أب الفتح ْ
بير صيدا سصور.
انظر جر نست بن ال يخ)

 -15أبو الحسن لني بن غياض بن أبي لقيل
(ج -1ص -268رقم .)122
بييالعير الما ِملِية) بيير أحمييد بيير أيّييو بيير أبي
ييوا "أبييو الحسيير علي بيير عيييا
عقيأ" حاك مدينة صور سالمسيتق ّأ بايا عير الدسلية الفاطميية ،سصيفه "ناصير لسيرس"
سنّ  ،بينما كان معظ أ أ صور مير ال ييعة سينة  931ي .،سسرد ذإكيرو ،ي
بالقاض ال ا
حييوادم سيينة  991يي0111/،م .حيييث أنع ي عليييه الخليفيية المستنصيير باللييه بلقييت "عييير
الدسلة" .سكان محدّثام ،س خصييّة مرموقية ،مسيمو الكلمية ليدى الخليفية سأميرا ال يام.
الرسذ باري" نايأ صور ،ستنقعع ألبارو بعد سنة .، 998
رسى عر "أحمد بر ععا ّ
-511-

سيير الم يديّية لل ييرااي ص،011
نامه -ناصير لسايرس -ص ،11ال ّ
سي ِف ار إ
انظر عنها ِ
تاريخ دم  ،000/19اتّعاظ الحنفا للمقاياي  131/1س ،118مره الامان لسب ابر
مصور دار الكتت المصرية ،رقي  110تياريخ) -ج -01ق -1ص، 011
الجواي-
ة
تاريخ طرابلس السياس سالحضاري  ،131/0سلنا دراسة بعنوان "أسر بن أب عقيأ
 ،مدينة صيور" ضيمر سلسيلة "مير تياريخ الحاكمية ،ي لبنيان" -مجلّية تياريخ العير
سالعال  -العدد -01بيرست -891ص.)09 -8
انظر جر نست بن أب عقيأ)

 -16أبو الفتح بن خاقان
(ج -1ص -281رقم .)111
سرد "أبو العبّا أحمد بر محمد بر الفتح سيقال ابر أب الفتح) بر لاقيان" ،س يو
إمييام سييامع دم يي سأحييد الصييالحير المعييرس،يري سييمع أبييا عليي محمييد بيير سييليمان
األطرابلس قي لي مة ،سغيرو .ستو ،سنة .، 311
،لع ّأ الم،كور  ،الديوان و ابر أبي العبّيا بير لاقيان المي،كور .تياريخ دم ي
 ،399/3موسوعة علميا المسيلمير ،ي تياريخ لبنيان ا إ سيالم  -ق -0ج -0ص-909
رق الترسمة .)138
 -11ىوز بن لبدالن بن بزال
(ج -1ص -183رقم)558
و حفيد سال طرابلس "مختار الدسلة أب اليْ امر باال أس ناال" ،سابر ع ّ "رسا
ابر مع ّار بر باال" الوارد  ،الديوان ج -1ص -009رق .)191

انظر جر نست بن ّ
ناال)

 -14األمير مبارك الدولة
(ج -1ص -112رقم  58و ج -1ص -385رقم )381
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أ ْضييف عليى مييا ذكير المحقّقييان الفاضيالن ،ي ج -1ص، )011ييأقولا يوا "،ييتح
ضيى الدسلية صياحت حليت ،سكيان يلقةيتا "مبيار الدسلية،
القِ الع " أبو نصر ،غالم مرت ِ ِ
ّ
يينص عليى ألقابيه،
سعا ا ،يتح" .انظيرا ألبيار مصير للمسيبّح ، 019ايو
سسعيد ا،
ّ
ستاريخ يحيى بر سعيد األنعياك  -ج -0ص ،103سابيد الحليت جبير العيدي ،119/0
 ،101 -103 ،118الكامأ  ،التاريخ جبر األثير .)131 ،118/8
 -12المحسن بن الحسن العنوي
(ج -2ص -16رقم )588
سر بر الحسر أس الحسير) بر محميد بير الحسيير ،أبيو طاليت الحسيين
وا "المح ّ
القاضي المعييرسف بالنةصيييب " .قييال ابيير عسيياكرا "سييمع كتييا حلييية األسليييا ) ألبي
نْ ِعي اي  ..سسييمع أبييا ع مييان الصييابون  ،سغيييرو .سلي يحيدّم .ستييولّى القضييا بييأطرابلو
كي،ا) ،سكييان لييه أد سعقييأ .بلاني ّ
أن أبييا طالييت تييو ،يييوم الخميييس بعييد العصيير ،ي
المحرم سنة  ."911تاريخ دم  ،119/91موسيوعة علميا المسيلمير -ق-0
13مر
ة
ج -9ص -10رق الترسمة .)0191
 -28أبو الحسن أو أبو الحسين محمد بن الحسن بن أبي كامل
(ج -1ص -346رقم  381و ج -2ص -56رقم .)861
يْحتمأ أن يكون "محمد بر الحسير بر عبدالله بر محمد بر إسحاق بر إبرا ي بر
ْا ير المعرسف بيابر أبي كاميأ األطرابلسي " ،سيقيع التصيحيف ك ييرا م ،ي ا "الحسير"
س"الحسير" .سالحسير تو ،سنة  .، 909سقيد تيرس ليه المحقّقيان الفاضيالن ،سأضيفت
على ترسمته أيضا م  ،موضوعاا.
انظر جر نست بن أب كامأ)
 ،نست بن حيدر )
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 -21أبو الحسن محمد بن الحسن الماشني (أو الماشجي)
(ج -1ص -328رقم .)381
سرد  ،المصيادر التاريخيية بعيض بني "الما يل " أس "الما يك " أس "الماسيك "
سير الماملة، ،منا ا
بال ّ
ضييييةة جبييير أبييييأ-
 أبيييو علييي الحسييير الما يييك  ،الملقيييت بعلييي اليييدير .اليييد ّار ال ْم إ
ص.)391
 أبو محميد عبدالليه الما يك  ،الملقّيت بفخير ال ْكفيا  .معجي األلقيا جبير الفيوط -
ج -9ق -3ص.)111
سر -ج-1
 أبو عبدالله الحسير بر محمد الماسك باْلم اا ِملة) .تاريخ مصر جبر ْميِ ة
ص ،31اتّعاظ ال ْحنِفا للمقرياي -ج -3ص.)03
 أبييو عبداللييه محمييد بيير الحسيير الما ييك  .كييان نيياظرا م علييى ال ييام سميعييه ،حربييه
سلراسه ،سذلأ  ،سجية األمير حيدر بر حسير بر مفلح على دم ي سينة  990ي.،
ث  ،سجية "سبكتكير" المستنصري سنة  911ي .،سكيان م ّمير ِساِ ِر للمستنصير سينة
ص إرف عر الواار سار إلى صور ،أقيام بايا عيدّ سينير ،ثي رسيع إليى
 .، 919سل ّما ْ
ص إرف عناا ،سأقام ،ي طيرابلس
ار،ا م  ،ا إ سكندرية بعد الواار  ،ث ْ
مصر سلدم م إ
ال ام بعد أن استقّأ باا بنيو ع ّميار ،ثي نفياو منايا القاضي سيالل ال ْم اليأ بير ع ّميار سينة
 .، 919سكان مر أماثأ ال ْكتّا سأحد األدبا الفْضال  ،له مصنّفات سرساهأ ،س إ يعر.
تو ،سنة  .، 999ذيأ تاريخ دم جبر القالنس  91س ،81مره الامان ل إس اب بر
ال ِج اواي -ج -01ق -1ص ،018اليوا ،بالو،ييات للصيفدي  ،00 ،01/3سلنياا الحييا
ال قا،ييية ،يي طييرابلس ال ييام لييالل العصييور الوسييعى ،111تيياريخ طييرابلس ال ييام
السياس سالحضاري عبر العصور.)111/0

 -22أبو المعالي محمد بن لبدالعزيز بن َح ْيد ََرة
(ج -1ص -24رقم  33و ج -1ص -361رقم .)328
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أقولا
سرد اجسي كي،ا كيامالم ،ي الموضيع األسل ،أ ّميا ،ي الموضيع ال يان ، ،يوردا "أبيو
المعال بر حيدر ".
سأعتقييد ّ
أن نييا لعييأ ،يي اسيي سالييد محمييد ،حيييث أر ّسييح أنّييه "عبدالواحييد" ،ج
"عبدالعايا" ،سلع ّأ ذلأ مر الناسخ لالصأ ،إذ ل أسد  ،جر نست بن حييدر مير
يحمأ اس "عبدالعايا" س و كما أرىا
"أبو المعال محمد بر عبدالواحد) بر محمد بر أحمد بر ال ْح ّر حييدر بير سيليمان
المري األطرابلس الكتام " ،أي قي قاض
ابر ّاان بر سليمان بر حيّان بر سبر
ّ
طرابلس أب الحسير عل ال،ي قتله الحاك  ،هلر سنة .، 910
ادر )
انظر جر نست بن حي ِ

 -23أبو الفرج محمد بن لني بن الشيخ
(ج -1ص -885رقم  362وج -2ص -63رقم .)815
عبِيايد الليه بير عيسيى بير السيليأ بير أحميد بير عيسيى بير
وا "محمد بير علي بير ْ
عبِياد الله.
عبدالرااق ال يخ" حفيد صاحت صيدا أب الفتح ْ

انظر جر نست بن ال يخ)

سمر بن





ال يخ اآللرير ال،ير سرد ذكر  ،الديوان سل نجد تراس لا ا
عل بر الحسر بر حميد بر ال يخ ج -1ص.)89
أحمد بر ع ّمار بر ال يخ أبو العبّا ج -0ص 199س.)119
أبو عمر بر ال يخ ج -0ص  019س.)101
سر بر ال يخ ج -1ص 91س.)81
مح ّ

 -28أبو لبدالن محمد بن لني بن غياض
(ج -2ص -182رقم .)582
وا "أبو عبدالله محمد بر عل بر غيا بر أحمد بر أيّو بر أب عقيأ" ،ابر
قاض صور أب الحسر عل الملقّت بعير الدسلة ،س قي أب محمد عبدالله المتوّ،ى
سنة  .، 911سالملقّت أيضا م بعير الدسلة.
انظر جر نست بن أب عقيأ)
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 -25أبو الفرج المظفَّر بن لني بن َح ْيد ََرة
(ج -1ص -141رقم  188وج -2ص -15رقم .)883
الحر حيدر بير سيليمان
وا "المظفّر بر عل بر عبدالواحد بر محمد بر أحمد بر
ّ
بيير ي ّياان بيير سييليمان بيير حيّييان بيير سبيير ال ْمي ّيري األطرابلسي الكتييام " ،ابيير قاضي
طرابلس ،سألو ك ٍّأ مرا
 بة الله.
 أبو محمد الحسير).
 أبو يحيى محمد.
انظيييير ديييييوان أبيييي الحسيييير التاييييام  -ص 01س 01س 000س 011س091
س.)093
انظر جر نست بن ِح ايدِ ِر )

 -26منير الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان
(ج -1ص -166رقررم  28وج -1ص 213رقررم  188و ج -2ص -122
رقم .)546
األرسح وا "أبو محمد سقيأا أبو عبدالله) الحسر بر الحسير بر ناصر الدسلية"
ّ
"العالقية" ،ي ْسميادى اآللير سينة  399ي/،
ال،ي تملّأ صور بعد القضا على حركة
889م .سل ي ت ِ ْ
عي ا
يأ ْمدةتْييه باييا .س ييو اليي،ي كتييت إليييه ع ّمييه سسيييه الدسليية أبييو ال ْمعييا ذس
القرنير بر حسر بر حمدان ناصر الدسلة عرا م معلعها
ييييييييييييييييا غانييييييييييييييييا م عييييييييييييييير ْللةتييييييييييييييي

أنيييييييييا عنيييييييييأ -ا
يييييييييرتِ – أ اغنيييييييييى
إن ّ ،ك ا

ذيييأ تيياريخ دم يي جبيير القالنسيي  -ص ،10الكامييأ ،يي التيياريخ جبيير األثييير
 ،011/8ألبار مصر للمسبّح  -ص ،011معج األدبا لياقوت  ،011/8ابد الحليت
جبر العدي  ،113/0تاريخ طرابلس السياس سالحضاري .)101/0
 -21ابن الموازيني
(ج -2ص  -186رقم )554
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عبيِد الله بر ،ضال ،أبو الفتح الحلب الموااين " ال اعر المعرسف
وا "أحمد بر ْ
ص ي ان ِعة سأقبييأ علييى ال إ ي اعر سمييده المل يو
بالمييا ر .كييان ِم ِوااينيّ يا م بحلييت ،ث ي تيير ال ة
ساألمييرا  .سسييكر دم ي سباييا تييو ،سيينة  911يي .،رسى عنييه ميير ييعرو الحييا ،أبييو
عبدالله محمد بر عل الصيوري المتيوّ،ى سينة  990ي .،سأبيو القاسي علي بير إبيرا ي
العلوي ال ريف النسيت .سقد سصفه الحا ،ال ،ب بال اعر المف إل  .س ِللِفِه ابنيه "اييد"
 ،إن اد ال عر.
مل ّخييص تيياريخ ا سييالم لليي ،ب مخعوطيية مكتبيية األسقيياف العا ّميية بباييداد) -ج-9
ضيّة جبر أ ايبأ  ،113النجوم الاا ر جبير
ص39أ ،سال إعبِر لل ،ب  ،119/3الد ّار ال ْم إ
تاري بردي .)19/1

 -24ابن أبي كامل
(ج -2ص -186رقم .)554
وا "الحسير بر عبدالله" ال،ي عمأ ،يه "ابر الموااين " قصيد  ،سنقيأ المحقّقيان
صر عر ،رات ال ،ت .)111/3
الفاضالن ترسمته المخت ِ ِ
سأْضيف إلى ترسمته، ،أقولا
"الحسير بر عبدالله بر محمد بر إسحاق بر إبرا ي بر ا ير ،أبو عبدالله القِياسي
المعييرسف بييابر أبي كامييأ األطرابلسي " ،أحييد كبييار محيدّث طييرابلس ،عيدال لييه ،واهييد
ف الواسع ّ الحا . ،سيمع الحيديث ،ي بليدو ،س،ي ْسو انيِية ،سبييرست ،سبييت
ّ
لرساا ِللِ ْ
المقييد  ،سدم ي  ،سمصيير .سحيدّم بعييرابلس ،سبدم ي سيينة  919يي ،،سبالرمليية سيينة
 .، 901سكان ثإقةم مأمونام.
سالييرسا عنييه  19رسييالم ،سميير مصييادر ترسمتييها تيياريخ
أحصيييت ميير تالمييي،و
ا
دم ييييي  10/3س 119/9س 89/1س 319/01س 1/00س 131/11س ،381/31تاييييي،يت
-514-

تاريخ دم  ،311/9الجا الباق مر الفواهد الم ِخ ّرسة -أحمد بر عبدالواحد السلم -
مخعوطة الظا رية ،ضيمر مجميو رقي  91حيديث) -ص19 ، 11أ ،تياريخ بايداد
للخعيت ،900/0موضّح أس ام الجميع سالتفريي للخعييت  ،309/1ساألنسيا المتّفقية
صييلة جبيير األبّييار -ص 188طبعيية مدريييد
جبيير القيسييران  -ص ،00التكمليية لكتييا ال ّ
 ،)0998تاريخ ا سالم 99/9أ س 98س98أ ،إسيِر أعالم النْبِال لل ،ب – ج 00ق-0
ص11أ س ،91 ،91ذي يأ تيياريخ دم ي جبيير القالنسيي  ،011معج ي البلييدان لييياقوت
 109/0س 081/1س ،119/3األنسييا جبيير السييمعان 111أ ،ال إعبِير لليي ،ب ،001/3
نفييح ّ
العيييت للمقّييري  ،311/3كتييا التفضيييأ للكراسكيي  9س ،03موسييوعة علمييا
المسلمير -قس  -0سا  -1ص -091رق الترسمة.)991
 -22موس بن مارون
(ج -1ص -266رقم  283و ج -2ص -85رقم .)886
ل أقف على ترسمته سإنّما سقفت على ذإكر ابنه أب عبدالله الحسير بير موسيى بير
ارسن الصوري  ،كان محدّثام ،سمعه أبو أسامة محمد بر أحمد الارسي المارب ناييأ
مكة.
تيياريخ دم ي  ،918/31موسييوعة علمييا المسييلمير -ق -0ج -1ص -099رق ي
.)109
 -38نزال
(ج -2ص -12رقم .)326
عيّر ساليا م
ذكر المحقّقان الفاضالن  ،ملحوظة أ)ا "لعلّه نصر الدير ناال) ال،ي ْ
على الرملة سنة  .، 901عندما لرج مناا الدابري".
ساستندا  ،ذلأ إلى "المقرياي" ،

اتّعاظ الحنفا .)013/1
-512-

سأقولا
ناال .أ ّميا ّ
"ناال" بأ و أحد أبنا ّ
إن "نصر الدير" ليس و ّ
ّ
"نياال" بيالنون) أس
"باال" بالبا ) ،او القاهد الاوري ال ْكتام ّ "مختار الدسلة أبيو اليي اْمر" سالي طيرابلس،
قواد العايا بالله .سا د ضد البيانعيير ،سأسا  ،ت بييت النفيوذ الفياطم
سأحد سسوو ّ
 ،ال ام ،سكان بعرابلس بير سنت .، 390 -391
ذييييأ تجيييار األمييي للييي ّرسذراسري  ،118/3تييياريخ يحييييى بييير سيييعيد األنعييياك
 ،010/0ذيييأ تيياريخ دم ي جبيير القالنسي  31س ،39معجي األدبييا لييياقوت ،111/1
أمييرا دم ي للصييفدي  ،09الكامييأ ،ي التيياريخ جبيير األثييير  19/8س ،91 ،91اليد ّار
ضيييّة جبيير أيبييأ  ،131 ،111ال إعبِيير جبيير للييدسن  ،003 ،001/9اتّعيياظ الحنفييا
ال ْم إ
للمقرياي  ،191 ،118/0تاريخ طرابلس السياس سالحضاري .)113 -088/0
سليييس م كييدا م إذا كييان "ني ّياال " ييو المقصييود بالقصيييد  ،أم ّ
أن المقصييود ييو أحييد
أبناهها
 محمد بر ّ
ناال ،الملّقت ب"،المع ّار" أس "المظار" أس "المظفّر".
 نصرالله بر ّ
ناال ،الملقّت "مض

الدسلة".

 مختار الدسلة بر ّ
ناال.
 عبدالله بر ّ
ناال.
انظر جر نست أبنا ّ
ناال)

 -31مبة الن بن لني بن َح ْيد ََرة
(ج -1ص -312رقم  333و ج -2ص -4رقم .)342
أضيف على ترسمته الم،كور ،

ج -1ص -019 ،019رق ، )31أقولا

-510-

الحير حييدر
وا "أبو القاس بة الله بر عل بر عبدالواحد بر محمد بر أحمد بر
ّ
ابير سييليمان بيير ي ّياان بيير سييايمان بير حيّييان بيير سبيير المي ّيري األطرابلسي ال ْكتييام "،
قاضى طرابلس سابر قاضيياا .سمدحيه أبيو الحسير التايام ،ي ديوانيه بي الم قصياهد،
سسا  ،إحدا ا ما يد ّل على أنّه ت إب ِع أباو  ،القضا بعرابلس ،حيث يقولا
ضيييييييييييييعْهْ
ييييييييييييييايّر الدسلييييييييييييية الا
ّ
ِيييييييييييييرا ِم او إ

إذا تايّنيييييييييييييييييت األميييييييييييييييييال باليييييييييييييييييدسل
يقضييييي بحكييييي ال ا
ظبيييييى ،ييييي سييييياعة الو يييييأ

ييييييييور دسلتِيييييييييهْ
قيييييييييد أحكييييييييي الحييييييييياك المنصي
ْ

سييييييييي ااأ سالجبيييييييييأ
بيييييييييرل ِح اييييييييييدِ ِر ٍ ،ييييييييي ال ًّ

يقضييييي بحكييييي ال ْايييييدِى ،ييييي ال ْم ا ييييي إكالت كميييييا
يييييييادسا سسيييييييادسا بميييييييا يبنيييييييون مييييييير كيييييييرم
ت يييييييييابِ ْاوا ،ييييييييي اليييييييييتالفٍ مييييييييير اميييييييييانا

أسييييييييييا

مجييييييييييد

المسييييييييييتحك األاليييييييييي

عنيييييييد اللا ِايييييييى سالنا ِايييييييى سالقيييييييول سالعميييييييأ

ديوان أب الحسر التإاام  -ص 011س 091س)093

-511-

انظر جر نست بن ِح ايدِ ِر )

-511-

-511-

-511-

-511-

-514-

أصحا المناصت سالوظاهف
 ،المدن الساحليةا طرابلس ،صيدا ،سصور
اجس
مبار الدسلة سعيد الدير
الحسر بر الحسير بر حمدان منير الدسلة
سيش بر الصمصامة
أبو عل ،ريد بر محمد
ّ
ناال الاوري ال ْكتام )
سند الدسلة الحمدان
أبو طا ر بة الله بر غ ا
أبو الفرج سبا بر الحسير
أبو أحمد عل بر محمد بر مقاتأ
الد ك
موسى بر رسن الصوري)
أبو القاس الحسير بر عل بر كردي
أبو القاس عبدالله بر النضر
أبو الحسر عل بر غيا

بر أب عقيأ

أبو الفرج بر العبيت
أبو عبدالله محمد بر عل بر عيا
أبو الحسير محمد بر الحسر بر أب كامأ

مصدرو  ،الديوان

المدينة

المنصت أس
الوظيفة

 19/0س 88س 008س 119س300
س391
 011/0س 103س011/1
199/0
 031/0س99/1
01/1
181/0
089/0
 118/0س 191س 191س 91/1س11
 399/0س901
399/0
 111/0س91/1
 311/0س1/1
098/0
111/0
339/0
011/1
11/1

صور

أمير

صور
طرابلس
صور
طرابلس
طرابلس
طرابلس
صور
صور
صور
صور
صور
صيدا
صور
صور
صور
صيدا

أمير
أمير سقاهد
قاهد
قاهد سسا ٍل
سا ٍل
عامأ
عامأ
عامأ
عامأ
عامأ
عامأ
عامأ
قا ٍ
قا ٍ
قا ٍ
قا ٍ

-515-

أبو الحسير عل بر عبدالواحد بر حيدر
حيدر بر الحسر بر حيدر
بة الله بر عل بر حيدر
أبو الحسر محمد بر أب كامأ
أبو إسحاق إبرا ي بر سديع
أبو الحسر عل بر الحسير بر ال ْمعِاِ،ى
أبو الفتح عبيدالله بر ال يخ
أبو الحسر عل بر عبيد الله بر ال يخ
أبو القاس دميان بر سبا
أبو القاس عبيدالله الدرام
للف بر منصور
أبو الحسر ميسّر بر يان
أبو محمد الحسر بر سرسر ال يخ
أبو عل الحسر
محمد بر عل أبو الفضأ العلوي
أحمد بر ععا الرسذباري

 001/0س 113س119
 019/0س 310س 11/1س19
 398/0س9/1
 390/0س11/1
 111/0س 9/1س11
 199/0س91/1
 931/0س13/1
 19/1س11
 190/0س83/1
911/0
 198/0س181
 099 /0س 080س،109 ،100
 193 ،131س 11/1س.89
 19/0س 331س19/1 ،199 ،198
س 81س.81
331/0
 311/0س911
119/0

-514-

طرابلس
طرابلس
طرابلس
طرابلس
صور
صور
صيدا
صيدا
صور
صور
صور
صيدا

قا ٍ
قا ٍ
قا ٍ
قا ٍ
حاك
حاك
سا ٍل
سا ٍل
م رف
م رف
كاتت
كاتت

صيدا

كاتت الخراج

صيدا
صور
صور

كاتت الخراج
ريف
يخ الصو،ية

