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يدور هذا البحث حول تحقيق ُأرجوزة "الُدّرة المضّية في األخالقق المرضالّية" 
م، ويقال  1011هالال  1111للشاعر أحمالد بالن أحمالد العاايالاتّي الاابلسالّي المتالوف  سالاة 

هالالالذا البحالالالث فالالالالي سسالالالمين: القسالالالالم األول، درسالالالع فيالالالالب سالالاليرة الشالالالالاعر، وعّرفالالالع بالالالالابن 
ورتبالالع مخطوطالالاع األرجالالوزة، تالالم ومالاليتها، تالالم بّياالالع ماهجالالي فالالي حمالالدون وتذترتالالب، 

تحقيقهالالالا. والقسالالالم التالالالااي، حّققالالالع فيالالالب أرجالالالوزة الشالالالاعر. وسالالالد دفعاالالالي إلالالال  هالالالذا العمالالالل 
 دافعان، هما: 
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: رغبتالالالالالي فالالالالالي تحقيالالالالالق المخطوطالالالالالاع العربيالالالالالة ا سالالالالالقمية فالالالالالي القالالالالالرن العاشالالالالالر األول
لمخطوطالالاع الهجالالري  السالالادس عشالالر المالاليقدي واشالالرها، حتالال  تسالالهم تلالالك ا

الماشورة في توضالي  طبيعالة الحيالاة األدبيالة فالي الوايالاع العربيالة فالي الدولالة 
 العتمااية. 

مالالن امالالم تالالذترة ابالالن  –فيمالالا أعلالالم  –: تالالون الشالالاعر أحمالالد العاايالالاتي هالالو أول الثــي  
حمالالدون شالالعراب، وبالتالالالي أسالالهم فالالي ذيالالوة هالالذت التالالذترة، وااتشالالارها بالالين طلبالالة 

ذلك يسهم مالّرة أخالرف فالي تسالليط الضالوه عليهالا العلم في ذلك الوسع، ولعّل 
 لدف طلبة العلم، فتذي  وتاتشر بياهم.
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Abstract 

 

This project investigates the poem (orjuzah) “Al – 

durrah Al- Muddeea' fe Al-Akhlaq Al Marddeya" by Ahmad 

bin Ahmad Al Anayati Al-Nabulsi, who died in 1014/1605. 

The study falls into two parts: the first draws on the life story 

of the poet,Alnabulsi and his Tathkerah, the way I organized 

and described its subparts, inaddition to describing my 

adopted method in editing it . 

 

The author of this study selected this work in order to 

investigate a sample of Arabic and Islamic manuscripts of the 

tenth hijri century and to highlight the literary life in the Arab 

states during the Ottoman period. The author was also 

motivated by the fact that the poet Ahmad Al-Anati was the 

first to convert the Tathkerah into poetry. 

 

Therefore, the study will hopefully contribute to the 

promotion of this poem among students and researchers at 

that time. 
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 الدراسة -القسم األول
 يتضمن هذا القسم من البحث ستة ع يوين، ه : 

الشالالاعر أحمالالد بالالن أحمالالد العاايالالاتّي الاابلسالالّي، وسالالد درسالالع سالاليرتب علالال  سالاليرة  - أولا 
 الاحو اآلتي: 

 . اسمه و سبه ومولده1

، (1)هالالو أحمالالد بالالن عبالالد الالالرحمن بالالن أحمالالد بالالن عبالالد التالالريم، الاابلسالالّي األمالالل
، ويتّاالالالالالال  أبالالالالالالا   (1)الشالالالالالافعيّ  (1)، الدمشالالالالالالقّي السالالالالالتن والالالالالالالدار والوفالالالالالالاة(1)المتالالالالالّي المولالالالالالالد

 . (0)شهاب الدين، ويعرف بالعااياتي، ويلقب (1)العّباس

وتالالان يابالالز بالالابن المتّيالالة، وابالالن متالالّي، وذلالالك ألن أّمالالب تااالالع متّيالالة، وألاالالب ولالالد 
بمتة، ومتث فيها فترة مّتاتب من اتتساب لهجة أهل مّتة وااحتيام باللهجة المتّية 

 . (8)ع، وعرف بالعااياتّي اسبة إل  والدت الذي تان يتّا  بأبي العاايا(7)طوال عمرت

، واشالأ بهالا فالي (2) م1110هالال 211ولد الشاعر أحمد العااياتّي في مّتة ساة 
. ولالم يالرت والالدتذ إذ غالادر مّتالة عاإالداب إلال  وطاالب (11)تاف أخوالب من باي فهد المتاليّ 

االالالابلس سبالالالل أن يولالالالد اباالالالب، وتعلالالالم علومالالالب األولالالال  فالالالي متالالالة، تالالالم لّمالالالا بلالالال  سالالالن الرشالالالد 
ادرها إل  اابلس حيث التق  والدت أبا العاايالاع عرض لب ما أوجب مغادرتب متة، فغ

الذي تان يعمل مدّرساب في جام  االابلس، ومتالث فالي االابلس مالّدة أمضالاها فالي تاالف 
والدت، ا شّك في أّاب تعّرف خقلها عل  ُأسرة والدت وأساربب، وأهالل بلالدت، لتّاالب غالادر 

يساليرة. تالم اابلس إل  دمشق في مروف لم أستط  معرفتها، وفي دمشق عالا  مالّدة 
 .(11)غادرها إل  حلب

م 1178هالالال 280وبعالالد احالالو عشالالر سالالاواع أمضالالاها فالالي حلالالب عالالاد إلالال  دمشالالق سالالاة 
 .(11)وتوّطاها مجاوراب في حجرة من حجراع المدرسة الباذراإية إل  أن توفات اللب
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  شأته وأسرته  - 2

لالالم أسالالتط  الومالالول إلالال  معلومالالاع تافيالالة تضالاليه لالالي جوااالالب حيالالاة الشالالاعر 
مالالن  –يالالاتّي، وتعطالالي القالالار  مالالورة واضالالحة عاالالب، وتالالّل مالالا ومالاللع إليالالب أحمالالد العاا

 أوردتب تاآلتي: –الممادر والمراج  التي تمتاع من العودة إليها 

   شأته –أ 

رحالالالل أحمالالالد بالالالن عبالالالد الالالالرحمن الاابلسالالالّي، والالالالد شالالالاعراا مالالالن االالالابلس إلالالال  مّتالالالة 
عشالر الماليقدّي،  المّترمة في بداية التلث األول من القرن العاشر الهجرّي  السادس

لتّاهالا ليسالع طويلالة، وفيهالا تالزوأ امالرأة مالن  –لم أستط  تحديدها  –فمتث فيها مّدة 
 .(11)باي فهد، وهم أسرة ذاع حسب واسب

سبالل أن  -لالم أسالتط  معرفتالب –غادر والد شاعراا مّتة المتّرمة لسبب طار         
 .(11)م زوجهايرزق باباب أحمد، ولعّل ذلك هو ما دعا أمب إل  تسميتب باس

اشالالالأ الشالالالاعر أحمالالالد العاايالالالاتّي فالالالي مّتالالالة المتّرمالالالة، وشالالالّب وترعالالالرة فالالالي تاالالالف        
أخوالالالب باالالي فهالالد، وتلقالال  علومالالب األولالال  علالال  علماإهالالا فالالي عمالالرت، وا شالالّك فالالي أاالالب 
أخالالذ عالالن خالالالب عبالالد الالالرحمن بالالن فهالالد المّتالالي، سالالال ابالالن أيالالوب: "وياتسالالب أيضالالاب إلالال  

 .(11)د المّتي"محّدث ا سقم عبد الرحمن بن فه

وسد مدح الشاعر أخوالب، وااتسب إليهم، وفخر بهم، مالا يالدل علال  أاالب عالا  
 :(10)فيهم حياة هادإة مستقّرة، سال

 

ّاالالالالالالالالالالاليت مالالالالالالالالالالالن  سالالالالالالالالالالالالوم  تتولالالالالالالالالالالالوا غماإمالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالا  وا   وآبالالالالالالالالالالالالو رياضالالالالالالالالالالالالاب بالالالالالالالالالالالالاليتواغي فتواغ 
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 ُباالالالالالالالالالالاُة الُعالالالالالالالالالالق أباالالالالالالالالالالاُه متّيالالالالالالالالالالة  األولالالالالالالالالالالي
 ت الالالالالالالالالالالالالالالالراُم اليتالالالالالالالالالالالالالالالالاوف والُيتالالالالالالالالالالالالالالالالوة  أاجالالالالالالالالالالالالالالالالم  
 أماتالالالالالالالالالالُل ُسالالالالالالالالالالم   لالالالالالالالالالالم ُيقسالالالالالالالالالالوا ُممالالالالالالالالالالاتقب 
الالالالافيا بالالالالاب مالالالالن الحمالالالالد  ضت  سالالالالد اشالالالالتملع  تتو 

 

 بهالالالالالم تالالالالالانت سالالالالالوُق العلالالالالالم  والجالالالالالود  ساإمالالالالالا
 لهالالالالالالالالا أّاهالالالالالالالالا ُتهالالالالالالالالدي الهالالالالالالالالدف والمتار مالالالالالالالالا
 مقالالالالالالالالالالاوُل ُلسالالالالالالالالالالن  لالالالالالالالالالالم ُيقسالالالالالالالالالالوا ُمقاومالالالالالالالالالالا

الالالالالالالح  لالالالالالالالُب المجالالالالالالالُد راس مالالالالالالالاشالالالالالالالماإلهم   أتض 
 

سالاة  حتال  -علال  األرجال   –بقي الشاعر أحمالد العاايالاتّي فالي متالة المتّرمالة 
م، حيث سافر م  رتب الحالاأ الشالامّي إلال  االابلس، ولعلالب رحالل مالن 1101هال 271

مّتة بعد وفاة والدتب، وباحتاب عن والدت، وأسرتب في اابلس ليتعّرف عليها ويعي  في 
أتاافها: "ولّما بل  أشّدت، وملك رشدت، سافر من مّتة م  الحاأ إل  االابلس، واجتمال  

 .(17)عها"بوالدت، وهو يومإذ مدرس جام

وفي اابلس عا  العااياتّي حياة ممتعة في أحضان أسرتب، ولعّلب تلّق  العلم 
عل  والدت المدّرس في جامعها، وأحالب االابلس، ومالدحها، وأهلهالا فالي سماليدة غزليالة، 

 :(18)سال فيها

 أّيهالالالالالالالالالالالالالالالا الغالالالالالالالالالالالالالالالادي علالالالالالالالالالالالالالالال  االالالالالالالالالالالالالالالابلس
الالالالالالالالالي  الياالالالالالالالالالاهت الرحالالالالالالالالالب  والعالالالالالالالالالي ت الر ض 
ُسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتع  بلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدةب طيب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالةب سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد حت
بقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فغتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدتع    جمتقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا جت
 اعالالالالالالالالالالالمت أرُض الخمالالالالالالالالالالالب  والخيالالالالالالالالالالالر  إذا
 بورتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع أرضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب وازال بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

 جإالالالالالالالالالالالالالالالالعت األرضت والاالالالالالالالالالالالالالالالالاست ال تترامالالالالالالالالالالالالالالالالا 
 والهالالالالالالالالالالالواهت العالالالالالالالالالالالذبت والمالالالالالالالالالالالاهت الجمامالالالالالالالالالالالا
 لوفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالود  ُمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتقّراب وُمقامالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا

الالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالماماش   متماب تعلالالالالالالالالالالالالالالالالالو تبيالالالالالالالالالالالالالالالالالراب وشت
 بتالالالالالالالالالالالالالرت العالالالالالالالالالالالالالارُض تحالالالالالالالالالالالالالدوت الّاعامالالالالالالالالالالالالالا
 تتالالالالالالالالالالالالالوال  السرالالالالالالالالالالالالالحُب وجالالالالالالالالالالالالالداب وغرامالالالالالالالالالالالالالا

 

تاتالالين أمضالالاهما فالالي االالابلس غالالادر الشالالاعر أحمالالد العاايالالاتّي إلالال  بعالالد سالالاة أو ا
دمشالالق فمتالالث فيهالالا مالالّدة سمالاليرة واألرجالال  أاالالب أمضالال  فالالي االالابلس ودمشالالق مالالا ا يزيالالد 
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م إلال  دمشالق حيالث اسالتقّر فيهالا 1178هال 280عل  أرب  ساواع. وغادر حلب ساة 
 .(12)إل  أن ماع

 أسرته –ب 

ب مالالن االالابلس بيلسالالطين، وتالالل مالالا ولالالد الشالالاعر أحمالالد العاايالالاتّي، لوالالالدينذ األ
اسالالتطعع معرفتالالب عاالالب، هالالو أاالالب رحالالل إلالال  مّتالالة المتّرمالالة فالالي التلالالث األول مالالن القالالرن 
العاشر الهجرّي  السالادس عشالر الماليقدّي، ولعالّل ذلالك تالان ألداه فريضالة الحال ، تالم 

، تالم غالادر (11)جاور في مّتة فترة سميرة من الزمن فتزوأ من أسرة باالي فهالد المتّيالة
 تّرمة إل  اابلس وزوجب حامل بولدت أحمد الشاعر.متة الم

وفي اابلس تان عمل والد شاعراا هو التدريس في جامعها، ولم أستط  
-271معرفة شيه غير هذا عاب، واألرج  أاب توفي في حدود ساتي 

 م.1107-1101هال 271

، ولالالم أسالالتط  (11)أمالالا أمالالب، فهالالي مالالن مّتالالب المتّرمالالة مالالن أسالالرة باالالي فهالالد المتّيالالة
م، ولالم أعتالر 1101هالال 271ة شيه آخر عاها، ولتا اي أرج  أاها توفيع ساة معرف

 عل  معلوماع حول أسرة الشاعر من والدت. 

وفيمالالا يخالالتس بأسالالرة الشالالاعر ايسالالب، فياالالب عالالا  وحيالالداب، ولالالم يتالالزوأ فالالي عمالالرت 
 .(11)سط، فلما توفي ااقط  أترت في هذت الدايا إّا من آتارت العلمية

 ثقيفته – 3
 

في أّن الشاعر أحمد العااياتّي تلقال  تقافتالب أواب فالي مسالقط رأسالب مّتالة ا شّك 
المتّرمةذ إذ بقي فيها ماذ وادتب إلال  أن بلال  سالن الرشالد، ولّمالا تالان عالا  فالي تاالف 
أخوالب باي فهد، وهالم أسالرة ذاع حسالب واسالب، وماهالا محالّدث ا سالقم عبالد الالرحمن 

 م علوم عمرت الشرعّية واللغوّية في مّتة.بن فهد المتّيذ فين  العااياتّي يتون سد تعلّ 
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م، فيّااي أرّج  1101هال 271وفي اابلس التي ااتقل إليها عل  األرج  عام 
، وأسالم  والالالدت بعالض مالالا (11)أاالب سالم  علالال  والالدت بعالض مالالا تالان يدر سالب فالالي جامعهالا

 تعّلمب عاد أخوالب في مّتة المتّرمة، وسد تحّدتع عن تقافتب وفق اآلتي: 
  هشيوخ –أ 

علالالال  ذتالالالر  –فيمالالالا عالالالدع إليالالالب مالالالن ممالالالادر ومراجالالال   –مالالال  أاّاالالالي لالالالم أعتالالالر 
للشيوخ الذين تعّلم عليهم العااياتّي إا أّااي ومن خقل تتبرعي لساليرتب فالي الممالادر 

تب يمتن أن أوض  العلوم والمعارف التي تعّلمها تما يأتي:   والمراج  التي ذتتترت
 . علم الخط 1

، (11)خالالط العربالالي وأتقاالالب، "وتالالان يتتالالب الخالالط الحسالالن"تعلالالم العاايالالاتّي علالالم ال 
: "وتان يتتب الخط الحسن  وتخّمس في اوعين ماب هما: الماسوبذ سال المحبير

 .(10)، والخط الّاسخّي، سال الّاجم الغزّي: "وأتتر خّطب اسخ رسيق"(11)الماسوب"

متالالالل  وسالالالد افتخالالالر العاايالالالاتّي بخطالالالب، وتمّاالالال  لالالالو تالالالان حمالالالب فالالالي الالالالدايا جمالالاليقب 
 ، سال:(17)خّطب

 زادت خط الالالالالالالي وسالالالالالالالل  حم الالالالالالالي فمالالالالالالالن  لالالالالالالالي
الالالالالالالالع ري  وبشالالالالالالالالعريت الغالالالالالالالالالي تالالالالالالالالرخ ست س 

 

 اقالالالالالالالالُل اقالالالالالالالالط  مالالالالالالالالن  فالالالالالالالالوق خالالالالالالالالاه  لطالالالالالالالالاه   
الالالالالالالالالالالالالالالالب  الُياالالالالالالالالالالالالالالالالون  مالالالالالالالالالالالالالالالالعر بالالالالالالالالالالالالالالالالداإي  وبط 
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 العلم بيلشعر وروايته -2

تالالالان العاايالالالاتّي راويالالالة للشالالالعر العربالالالّي، ويتتالالالر مالالالن سراهتالالالب، وبخامالالالة شالالالعر  
ين، سالالالال ابالالالن أيالالوب: "لالالالب يالالالد طالالول  ومشالالالارتة تاّمالالالة فالالالي اليحالالول مالالالن العالالالرب والمولالالد

 . (18)معرفة أشعار المتقدمين، راوية لألشعار"
 العلم بيّللغة العربّية – 3

تان العااياتّي عالماب بارعاب في اّللغة العربّيةذ علومها وآدابها، سال البالورياّي:  
ألدبّيالة، ولالم االرت لالب "وساق فالي حلبالة العربّيالة حتال  أمالب  المجلالي فالي هاتيالك اليرسالة ا

، وسالالالالال العرضالالالالّي: "وسالالالالاموس اّللغالالالالاع، (12)مالالالالن شالالالالبيب، وا يحتمالالالالل ومالالالاليب التشالالالالبيب"
 .(11)وميّمل مجمل محاح التلماع، المغرب المطرب بيمي  الّلغاع"

 العلم بعلوم البالغة العربّية – 4

تان الشالاعر أحمالد العاايالاتّي عالمالاب بعلالوم البقغالة العربّيالة، فماليحاب، يسالحر  
قمب أسماة جمهورت ومحادتيب حت  ومل المتااة األعل  بين أدباه عمرت. سال بت

الشهاب الخياجّي: "روض بقغتب غالّض ااضالر، يحالاور محالاورت حتال  يقالول مالا هالذا 
شالالالاعر بالالالل سالالالاحر، فتالالالم خلالالالب األسالالالماة باّياتاتالالالب، واسالالال  علالالال  ماالالالوال البراعالالالة ُحلالالالل 

عيالالالون البقغالالالة مالالالن عااياتالالالب ... وطلعالالالع شالالالمس اليمالالالاحة مالالالن مطالعالالالب، وتيّجالالالرع 
 .(11)ماابعب"

 العلم بيألدب – 5

تالالان العاايالالاتّي تاتبالالاب بارعالالاب ومشالالهوراب، ُيحسالالن تتابالالة محاضالالر سضالالاة دمشالالق، 
فليجأ معامروت من األدباه إل  تقريم ما يتتب من محاضر، وتالان يعالارض تتالاب 
 عمرت فييوز عليهم. سال البورياّي: "حت  اغتدف في األدب عّقمة، ومار لب عل 
بلوغ المراتب العالية أمدق عقمة، وهو األديب البارة، الذي توّحالد فالي أمالر األدب 
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. وسالالالال العرضالالالّي: "الّاالالالامم بالالالأسقم ماتالالالور اآلداب، المطالالالّرز (11)فلالالالم يبالالالقت لالالالب مضالالالارة"
موشي أرسامب حّلة تّل تتاب، المجدر بجواد فهمب في ولوأ سيار المعااي من أطرافهالا 

شالالالالعار وعاالالالوان شالالالالرف األدب واليخالالالالار، مالالالالورد الممالالالال ن واواحيهالالالا ... فهالالالالو شالالالالعار األ
 .(11)وسلوة التتقن وماب  القماإد ومجم  اليواإد"

وسالالد رأف البالالالورياّي أن عالالدم زواجالالالب سالالالاعدت علالال  ا بالالالداة فالالي الشالالالعر والاتالالالر، 
سالالال: "ولالالم يتالالزوأ فالالي عمالالرت، ولالالم يضالالاج  سرياالالة تشالالغلب عالالن مالالياه فتالالرت فالالي اممالالب 

 .(11)واترت"

 تالمذته   –ب  

لمرج  أّن العلوم التي تعّلمها العااياتّي، وبرة فيهالا، والتالي شالهد لالب فيهالا من ا
معامروت، ومن ترجم لب، سد هّيأع لب فرمالة العمالل فالي مهاالة التعلاليمذ إذ عمالل فالي 

، وهالذا جعالل وفالوداب تتيالرة (10)، تالم فالي المدرسالة الباذراإّيالة بدمشالق(11)الزاوية الداوودّيالة
يب، لتّااي لم أتمتن إا من معرفة تلميالذ واحالد مالن من طلبة العلم تقمدت، وتتلمذ عل

 تقميذت، وهو: 

 –م 1102هال  277شهاب الدين أحمد بن محمد الخّياجّي، الذي عا  ما بين) -1
م(، وسد أخذ عن العااياتّي الشعر واألدب، وهالو لالم يالذتر العاايالاتّي 1018هال 1102

ُتر  ت بعبالالالارة "شالالالاليخاا". سالالالال فالالالالي إا بالالاليجقل لالالالب، واعتالالالالراف بتتلمالالالذت علالالالال  يديالالالب، إذ يتالالالالذ 
معالالرض ذتالالرت شالاليوخب الالالذين أخالالذ عالالاهم: "ومّمالالن أخالالذع عاالالب األدب والشالالعر، شالاليخاا 

 .(17)العّقمة ... والعااياتّي"

 شيعريته  – 4
تالالالان الشالالالاعر أحمالالالد العاايالالالاتي شالالالاعراب مشالالالهوراب، بليغالالالاب، وأديبالالالاب بارعالالالاب ومالالالاهراب، 

الالالالفت بشالالالالاعر دمشالالالالق، والوسالالالالع، والعمالالالالر، واألوان، وبأديالالالالب الزمالالالالان، ومالالالالاحب  فتُوم 
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ديوان العالرب الالذي جالاب األسطالار فأمالب  عّقمالة، وشالعار األشالعار، وعاالوان شالرف 
، سال البورياّي: "وبالجملة فهو شاعر الوسع با جماة، وماحب (18)األدباه واليخار

 .(12)ديوان العرب بق ازاة"

قالّدمين ولعّل شالاعرّيتب جاهتالب مالن حيمالب التتيالر مالن شالعر فحالول الّشالعراه المت
والمولالالدين، وروايالالة أشالالعارهم، والمالالذاترة والماالالامرة فيهالالا، فضالالقب عالالن حيالالم شالالعر غيالالرت 
اشالادت ألشالعارهم. وتااالع لالب طريقالة خامالة فالي امالم الشالعر ا  من شعراه عمرت، وا 
يماتلالالب فيهالالا أحالالالد، "ا يماتلالالب فالالي امالالالم الشالالعر مماتالالل، وا يشالالالاتلب فالالي سالالرعة الالالالامم 

 .(11)ماتل"

ّي مرتبالالةب عاليالالة مقاراالالة بشالالعر معامالالريب، فالالامم شالالعراب وسالالد بلالال  شالالعر العاايالالات
جمالالاليقب يشالالالبب الالالالروض الّاضالالالير، واسالالالجب علالالال  طريقالالالة أزرع بحلالالالل الالالاليمن، وجعلالالالع 

. سالالال البالالورياّي: "ويالالاّمم مالالن (11)الاالالامرين لالالب يتلّممالالونت عليالالب تأّامالالا هالالو حالالقوة عالالدن
 .(11)الشعر ما يزري بزهر الخماإل، ويزهو عل  السيف إذا أبرزتب المياسل"

واتمف شعر العااياتّي بعّدة مياع رفعع من متااتب في عمرت: فقد طّرزت 
بالمعالالالااي البديعالالالة الجميلالالالة، وألالالالوان البالالالدي  التالالالي زّياتالالالب فيالالالاق بجمالالالالب زهالالالور الربيالالال : 
"ويالالالأتي فيالالالب بتالالالل معاالالال  بالالالدي ، ويبالالالرز فيالالالب مالالالن بالالالداإ  البالالالدي  مالالالا يعلالالالو علالالال  زهالالالر 

 .(11)الربي "

اياب عل  سواعالد اّللغالة، واألمتالال العربّيالة، ويخلالو وتان شعر أحمد العااياتّي مب
مالالالن الاتالالالع األدبّيالالالة، جيالالالد السالالالبك، حسالالالن المعاالالال ، يحمالالالل معالالالااي بليغالالالة، وهالالالو فيالالالب 
مالالاحب اتيتالالس  طويالالل، إذ أن أغلالالب شالالعرت سمالالاإد طويلالالة، والتالالزم فيالالب عمالالود الشالالعر 

و فيالب احالو ، سال الّاجم الغزّي: "وتالان شالعرت متياالاب، وملتتالب فيالب تاّمالة، ياحال(11)العربي
 .(11)الرضّي ومهيار"
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وسالالالد جعالالالل العاايالالالاتّي شالالالعرت موزعالالالاب علالالال  موضالالالوعاع الشالالالعر العربالالالّي التقليدّيالالالة مالالالن: 
مدي ، وهجاه، وغالزل، وومالف. وعلال  الموضالوعاع التالي مهالرع فالي وسالع متالأخر 

. سالالالال المحبالالالّي: "وتالالالان (10)مالالالن: مواليالالالا، وزجالالالل، وسلسالالاللة، وسالالالال األراجيالالالز المزدوجالالالة
الّشالالعر، مالالن: بالالدي ، وهجالالو، وغالالزل، واسالالب، ولالالب فالالي فاالالون يالالدخل فالالي جميالال  طالالرق 

 .(17)الامم السع التي ابتدعها المتأخرون الباة الطويل"

وبالالذلك فقالالد حتالالم مالالن ترجمالالوا للعاايالالاتّي لشالالعرت واتالالرت بالالالتيّوق علالال  غيالالرت مالالن 
أدبالالالاه عمالالالرت. سالالالال البالالالورياّي: "وعالالالارض تتيالالالراب مالالالن التتالالالاب والشالالالعراه فيالالالاز بالقالالالدح 

 .(12)وسال الشهاب الخياجّي: "ولو رآت المتابي لقال ما هذا إّا ساحر". (18)المعّل "

وسالالالالد اسالالالالتخدم العاايالالالالاتّي شالالالالعرت فالالالالي مالالالالدح تتيالالالالر مالالالالن الاالالالالاس، فمالالالالدح التبيالالالالر 
والمغير، والمأمور واألمير، وأتتر من مدح: القضاة واألمراه، ولتّاب تالان مال  ذلالك 

لالال  دارت، بالالل يرسالالل مدحالالب . "وتالالان إذا مالالدح أحالداب ا يالالذهب إ(11)سليالل التتسالالب بشالالعرت
 .(11)إل  بعض توابعب راجياب با شارة شيإاب من ماافعب"

ما سبق من علو شاعرية العااياتّي المتتإة عل  طريقتب الخامة في الالامم، 
ومالالالياتب المتمّيالالالزة، وتاالالالّوة الموضالالالوعاع التالالالي سالالالال فيهالالالا، واألحتالالالام ا يجابّيالالالة التالالالي 

ت، فضالالقب عالالن عالالدم توميالالف شالالعرت أمالالدرها معامالالروت مالالن تتالالاب وشالالعراه علالال  شالالعر 
للتتسالالالب جعالالالل شالالالعر العاايالالالاتّي ياتشالالالر بالالالين أباالالالاه عمالالالرتذ خامالالالتهم وعالالالامتهم. سالالالال 

. وتالالان العاايالالاتّي ياشالالالدهم (11)الالالاجم الغالالزي: "وشالالعرت متالالداول بالالين الخالالواّس والعالالوام"
شالالالعرت فالالالي بيالالالوع القهالالالوةذ فتحّولالالالوا إلالالال  رواة لشالالالعرت، سالالالاموا علالالال  حيمالالالب واشالالالرت بالالالين 

جم الغزّي: "ويجالس العالوام ببيالوع القهالواع تتيالراب، وهالم رواة شالعرت مالا الااس، سال الاّ 
 .(11)تان ماب موافقاب ألفهامهم من المواليا واحوت"

 

 



 11 

 صفيته  – 5
لقّية والُخل قّية، التي أّترع عل   تااع للعااياتّي مجموعة من المياع الخت

 رؤيتب للحياة، وسلوتب فيها، وسد تحّدتع عن ذلك تما يأتي:

 صفيته الَخْلقّية  .1

ل قّيالة غيالر الجيالدة، والتالي تااالع تالؤتر  اتمف العااياتّي بعالدد مالن المالياع الخت
ساللباب علالال  ساللوتب فالالي المجتمال ، لتالالن ذلالك لالالم يماعالب مالالن أن يتالون لطييالالاب فالي بعالالض 

 األوساع م  أمدساإب المقّربين، وأهم هذت المياع، هي:

وا يرتالالاح لرؤيتالالبذ فهالالو أسالالمر  تالالان سالاليم المامالالر، بحيالالث إذا رآت الاالالامر يملالالب، –أ 
أسالالالالالود اللالالالالالون، مالالالالالغير الجسالالالالالم، ربعالالالالالة مالالالالالن الرجالالالالالال، ا هالالالالالو بالطويالالالالالل وا هالالالالالو 
ذا ضالالالحك تاقلالالالب شالالاليتب  بالقمالالالير، وشالالالعر مقدمالالالة رأسالالالب ماحسالالالر عالالالن جبهتالالالب، وا 
حت  تبدو مغارس أساااب، م  عبوس في وجهب. وسد جم  أغلب هذت المياع 

ر تشالّوسع الايالوس إلال  ااجتمالاة الّاجم الغزّي فقال في وميب: "بالل تالان إذا ذتال
بب، فيذا وسعع عليالب الاالوامر مّلتالبذ فياالب تالان أسالمر، أسالود اللالون، ولالب تشالافة، 
وتعبس في الوجب، وشتاية من الزمالان، فيمالّل لالذلك، ويضالرب بالب المتالل: تسالم  

 .(11)بالمعيدي خير من أن ترات"

 .(11)وتان بخيقب، يمهر بمورة اليقراه لتّاب يتهم بمال تتير –ب 

وتان ضيق األخقق، ويستوح  من الااس، ويحب العزلة وااايراد، وا يميل  –أ 
 .(10)إل  مخالطتهم والتعامل معهم

تان يمّل العمل فق يتم شيإاب بدأت في وستب المحّدد، وسالد تتالون هالذت المالية هالي  -د 
ي التي جعلتب ا يألف سالتااب، وا يتالوّطن مسالتااب، فأمضال  أتتالر حياتالب متالاققب فال
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الالبقد إلال  أن اسالتقّر فالي دمشالق بعالد أن جالاوز الخمسالين مالن عمالرت، سالال الالالّاجم 
 .(17)الغزّي: "تان حسن الخط إّا أاب ملول ا يتاد يتّم تتابة تتاب"

عل  الرغم مالن المالياع الساللبية السالابقة إّا أّن العاايالاتّي تالان يقطالف بعالض  -هال 
تاالالّزت فالالي بعالالض متاّزهالالاع أمالالحابب، وُيحسالالن إلالاليهم، ويخالالرأ معهالالم فالالي رحالالقع لل

دمشالالق. تمالالا تااالالع لالالب مطارحالالاع شالالعرّية مالال  عالالدد مالالن معامالالريب، وتالالان يالالزور 
بعض أمدساإب ليطمإّن عليهم، ويطارحهم شالعرت، فقالد: "تالان لطيالف الممالاحبة 

 .(12)، و"تان مديق المدق، وخدن  المقح"(18)حلو المداعبة"

 . صفيته الُخْلقّية 2
 

ل قّيالة التالي اتمالف بهالا، فااعتسالع علال  تمالرفاتب تأّتر العااياتّي بالمياع الخت 
فالالالي الحيالالالاة الالالالدايا، وعلالالال  امرتالالالب لهالالالا، وبالتالالالالي تشالالالّتلع لديالالالب مالالالياع ُخل قيالالالّة عديالالالدة 

 أهمها: 
، وعالدم السالعي لتتالوين تالروة أو الحمالول علال  أمالقك فالي هالذت الق وع بـيلخمول –أ 

ر، ولالم الدايا، وبذلك فياب لم يسأل الااس الحمول علال  عمالل أو أي شاليه آخال
ن فعل فيّن استخدامب شعرت وسيلة للتسالب لالم يتالن مباشالراب بالل  يتتس ب بشعرت، وا 
بطريقة غير مباشرة، تما أّاب لم يتن يهتم بمستقبلب، وهالو با جمالال لالم يتالن لالب 

 (01)حم بالدايا.

، فقالالالد تالالالان يلالالالبس لبالالالاس المالالالوفّية، ويالالالتعّمم كـــين ُمق ـــالا فـــ  المطعـــم والملـــب  –ب 
لب المإزر العسلّي، ويلبس التياب الرتالة الوسالخة التالي تبالدو بالموف الذي يقال 

، وسد رأف البورياّي أّن مديقب العااياتّي تالان يلالبس (01)تأّاها ماديل ماإدة طعام
التيالالالاب التالالالي ا تليالالالق بأمتالالالالب، وبعلمالالالب، ومتااتالالالب فالالالي المجتمالالال  الدمشالالالقّي، سالالالال: 

حتالالال  تالالالذهب مالالالن "ويلالالالبس التيالالالاب التالالالي ا تليالالالق بأمتالالالالب، ويتوشالالالحها متوسالالالخة 
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المالالالالالالالزاأ ومالالالالالالالالف اعتدالالالالالالالالالب، وهالالالالالالالم يالالالالالالالالتعّمم بالالالالالالالالالمإزر والمالالالالالالالوف علالالالالالالالال  طريقالالالالالالالالة 
 :(01). وسد ومف العااياتّي سااعتب بيقرت، وبعباهتب فقال(01)الموفّية"

 إذا لالالالالالالالالالالالالالم أتعالالالالالالالالالالالالالّز فمالالالالالالالالالالالالالن ذا يعالالالالالالالالالالالالالزر 
االالالالالالالالالالالالالالالاُت   ومتلالالالالالالالالالالالالالالالي حالالالالالالالالالالالالالالالر  عبالالالالالالالالالالالالالالالاة  غ 

 

زُ   الالالالالالالالالالالر  الالالالالالالالالالالز  وح   وفتق الالالالالالالالالالالري وستا عالالالالالالالالالالالي تتا 
الالالالالالالالالالتعبدت الاالالالالالالالالالالاست خالالالالالالالالالالز  وبتالالالالالالالالالالزر   إذا است

 

تان ا يهتم بأمور دايات، ويرف أّن الدايا داّية، ا تستحق أن يهتم بهاذ فيسأل  – أ
الاالالاس أمالالراب مالالن أمورهالالا، أو شالالأااب مالالن شالالؤواها، سالالال البالالورياّي: "ومالالا لالالب اهتمالالام 

 .(01)بتحميل الدايا الداّية"

تالالان متواضالالعاب، عالالّف السالالريرة، طالالاهر األتالالواب، ُيتتالالر الجلالالوس ببيالالوع القهالالواع،  –د 
 (01)الس فيها عوام الااس وياادمهم.ويج

 عالقيته بأدبيء عصره – 6
أسام العااياتّي عقساع جيدة محدودة م  عدد سليل من أدبالاه عمالرت، وحالافم 

عل  تلك العقساع، وفي المقابالل تااالع لالب بعالض العقسالاع غيالر الجّيالدة  –غالباب  –
 م  عدد أسل من معامريب. 

، (00)إلالال  حالالّب ااايالالراد والعزلالالة عالالن الاالالاس ولّمالالا تااالالع طبيعالالة العاايالالاتّي تميالالل
والبعد عن لطالف المعاشالرة مال  ا خالوان والرفالاق، وتالان يشالّك فالي أمالدساإب المقالّربين 

فياالالب لالالم يقالالم إا عقسالالاع سليلالالة، ومّمالالن أسالالام  –إليالالب، وسالالرعان مالالا ياسالال  مالالحبتب لهالالم 
 اآلتية أسماؤهم:  -وتمتاع من معرفتهم  -معهم عقساع جّيدة

: وهالالو شالاعر ومالالؤّرخ، ولغالوّي، وفقيالالب، عالا  مالالا (07)محمالالد البالوريايّ  الحسالن بالن – 1
م(. وتااالالع بدايالالة معرفتالالب بالشالالاعر أحمالالد 1011هالالال 1111 –م 1111هالالال 201بالالين )

م في الزاوية الداوودّية بدمشق في مجلس علم ومذاترة 1178هال 280العااياتّي ساة 
أن تالالالالوفي حالالالالول شالالالالعر الشالالالالاعر عمالالالالر بالالالالن اليالالالالارض، وسالالالالد اسالالالالتمّرع مالالالالداستهما إلالالالال  
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العاايالالاتّيذ ذلالالك أّن البالالورياّي عاالالدما تالالرجم للعاايالالاتّي فالالي تتابالالب تالالراجم األعيالالان، أتاالال  
عليب تتيرابذ تما أّن العاايالاتّي مالدح البالورياّي، وطارحالب تتيالراب مالن شالعرت، وتالان يتالردد 

 (08)عليب في المدرسة الاامرّية الجوااّية حيث تان مجاوراب فيها.

، وهو جّد المحبّي، عالا  مالا بالين (02)حّب الدين المحبيّ محّب اللب بن محّمد م – 1
م(، تان فاضقب عالماب، تّريالاب، عمالل فالي 1018هال 1121 –م 1117هال 1111)

ايابة القضاه، وسضاه العستر، والح ، وتان لب م  العااياتّي مداعباع ألطف 
 (71)من اسماع الرياض.

، المتالالالالالالوف  سالالالالالالاة (71)أبالالالالالالو الّطيالالالالالالب بالالالالالالن بالالالالالالدر الالالالالالالدين محّمالالالالالالد الغالالالالالالزّي الشالالالالالالافعيّ  – 1
م، وهو تان شاعراب، وأديباب بارعاب، ومتمّوفاب، درس فالي دمشالق 1011هال 1111

وممالالالالالالالر، تالالالالالالالم عالالالالالالالرض لالالالالالالالب عالالالالالالالارض سالالالالالالالوداوي فاختلالالالالالالالع أحوالالالالالالالالب ماالالالالالالالذ عالالالالالالالام 
م، وتالالالان سبالالالل اخالالالتقل أحوالالالالب مالالالديقاب للعاايالالالاتّي يخالالالرأ معالالالب 1101هالالالال 1111

 (71)للازهة في متاّزهاع دمشق، فيلهوان ويتطارحان الشعر.

م، تالان عالمالاب 1181هالال 221، المتالوف  سالاة (71)أبو بتر بن محّمد المهيوايّ  – 1
فالالالي القالالالراهاع، وعلالالالم الاجالالالوم واليلالالالك، واّللغالالالة وغيرهالالالا. ويبالالالدو أن عقسالالالة طيبالالالة 
جمعالالالالع بياالالالالب وبالالالالين العاايالالالالاتّي، إذ رتالالالالات العاايالالالالاتّي عاالالالالدما مالالالالاع بدالّيالالالالة، ماهالالالالا 

 :(71)سولب

 لهيالالالي عليالالالكت أبالالالا بتالالالر إذا احتجالالالبت الالالالال
 سالالالالالد  ُتاالالالالالعت سمالالالالالعت بعلالالالالالم  الالالالالالا جم  ُما يالالالالالرداب 

 

تالالالالالاجوا إلالالالالال  العتالالالالالدد    ، واح   الالالالالالهقُل للمالالالالالوم 
 بطالالالالالالالالالالالالالالالال   فيالالالالالالالالالالالالالالالب با سالالالالالالالالالالالالالالالعاد  ُمايالالالالالالالالالالالالالالالرد  

 

 

ومقابالالالل هالالالذت العقسالالالاع الجيالالالدة، تالالالان لالالالب عقسالالالاع غيالالالر جيالالالدة مالالال  عالالالدد مالالالن 
معامريب، فتان لب م  عالدد مالن شالعراه عمالرت عالداوة وحسالدذ إذ تالان يتبالادل معهالم 
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والتجري ، سال البورياّي: "وتان هو )العااياتّي( أيضاب يسالبر بعالض  الشتيمة، والقدح،
واسالتطعع التعالّرف  –، وأهم مالن تالان لالب عقسالة غيالر جيالدة معهالم (71)شعراه عمرت"

هو الشاعر واألديب الدمشقّي، الشيخ محّمد بن اجم الدين محّمد المالحّي  –إليهم 
م(. 1011هالالال 1111 –م 1112هالالال 210، عالالا  مالالا بالالين )(70)الهقلالالّي شالالمس الالالدين

وتالالالان شالالالاعراب، وأديبالالالاب بارعالالالاب، ولالالالد بدمشالالالق، ورحالالالل إلالالال  مّتالالالة المتّرمالالالة، وتعلالالالم علالالال  
م عاد إل  دمشق، فعمل بها في 1110هال 201علماإها. ولما ماع والدت بمّتة ساة 

التالالدريس. وسالالد اشالالترك مالال  العاايالالاتّي فالالي: حالالّب العزلالالة، والوحشالالة مالالن الاالالاس، وعالالدم 
. فضقب عن الستن في مّتة المتّرمة ودمشق. ولعّل ذلك ساعد الزواأ، وجم  المال

فالالي أن يتاافسالالا، ويتهاجيالالا، ويشالالتم أحالالدهما اآلخالالر. وذلالالك حسالالداب وغيالالرةب وخالالذاااب. سالالال 
البالالورياّي: "وتالالان األديالالب محّمالالد المالالالحّي الهقلالالّي يقدحالالب، ويذّمالالب، ويجر حالالب، عمالالقب 

ذا أغضالالبب ياتالالر حسالالبب، ويسالالتلإم بمالالا عليالالب األسالالران مالالن التحاسالالد والخالالذان، وتالالان إ
اسبب، ويقول: هذا لقيط سبّياع مّتة .. وما تالان ذلالك إّا للحسالد الالذي ا يخلالو ماالب 
في الغالالب جسالد ا سالّيما أهالل اليضالاإل، فاليّن الحسالد عاالدهم مرتالوز فالي الطبالاإ  ا 

 .(77)يزايل"

 وفيته  – 7
ا فالالالالي مالالالالرض العاايالالالالاتّي وهالالالالو فالالالالي حجرتالالالالب التالالالالي تالالالالان يسالالالالتاها، ويجالالالالاور فيهالالالال

المدرسالالالالة الباذراإّيالالالالة بدمشالالالالق، وفالالالالي أتاالالالالاه مرضالالالالب سالالالالام برعايتالالالالب أحالالالالد مريالالالالدي بعالالالالض 
المتمالالّوفةذ إذ تالالان هالالذا المريالالد هالالو الشالالخس الوحيالالد الالالذي يالالزور العاايالالاتّي، ويتالالرّدد 

 عليب، فيقوم بخدمتب.

 

، دخالالل (78)م1011هالالال 1111وفالالي عشالالرّي ذي القعالالدة الحالالرام أو حالالادي عشالالريب سالالاة 
المالالوع، ولّمالالا تحقالالق خادمالالب المالالوفّي أّاالالب مّيالالع، سالالرق أموالالالب العاايالالاتّي فالالي سالالتراع 
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التالي تبلال  ماإالة دياالار ذهبالاب. وهالرب بهالا إلال  حالّي المالالحّية، وتالرك العاايالاتّي يمالالوع 
وحيداب، وباب حجرتب مغلق عليب، فلم يشعر بب جيرااب وأمدساؤت إّا بعد تقتالة أيالام. 

وا مالالا بقالالي مالالن تتبالالب، وأتوابالالب، ولّمالالا فتحالالوا حجرتالالب وجالالدوا بعالالض المتشالالّيخين سالالد أخالالذ
وأتاتالالب، سالالالال البالالالورياّي فالالي ومالالالف وفالالالاة العاايالالالاتّي: "فخدمالالب بعالالالض المريالالالدين لالالالبعض 
المتموفين، فلما غرق فالي سالتراع المالوع، وتحقالق الخالادم أاالب شالارب شالربة المالوع 
مّد الخادم يدت إل  مالا عاالدت، فتاالاول مالن بقيالارت، مالا أبقالات مالن دياالارت، فيقالال إاهالا مإالة 

فالالذهب، وترتالالب وحيالالداب، وأبقالالات فالالي سالالتراتب فريالالداب ... فقضالالي عليالالب بعالالد ذهابالالب،  دياالار،
 (72)وباب الحجرة مغلق عليب ... فلم يشعروا بب إا بعد تقتة أيام".

وسالالد ُغّسالالل العاايالالاتّي، وتيالالن فالالي حجرتالالب التالالي مالالاع فيهالالا بالمدرسالالة الباذراإّيالالة، 
ث دفالالن فالالي مقالالابر الغربالالاه وبعالالد المالالقة عليالالب، اقالالل جتمااالالب إلالال  متالالوات األخيالالر حيالال

 . (81)، وتان عمرت عاد وفاتب سد تجاوز التمااين ساة(81)بمقبرة مرأ الدحداح

وسد أّرخ بعالض األدبالاه وفالاة الشالاعر أحمالد العاايالاتّيذ اتالراب وشالعراب. فيالي الاتالر 
. وفالي الشالعر، (81)سال أحد الطلبة لّما ماع العااياتّي مؤّرخاب وفاتالب: "مالاع العاايالاتّي"

 :(81)أبو بتر بن مامور العمريّ سال 

جالالالالالالالال   مالالالالالالالالاعت العاايالالالالالالالالاتي بالالالالالالالالدُر الح 
 سالالالالالالالالت لسالالالالالالالاُن الحالالالالالالالزن  مالالالالالالالن بعالالالالالالالدت  

 

 والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوُع طبعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب بالعاايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتي 
 تاريخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب : مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعت العاايالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتي
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 آثيره  – 8
 

أشالالاد تتيالالر مالالن معامالالري العاايالالاتّي، ومّمالالن ترجمالالوا لالالب فالالي مؤليالالاتهم بشالالعر 
فالالالي  –بقغتالالالب، لتالالالن  عالالالدداب سلالالاليقب مالالالاهم الشالالالاعر أحمالالالد العاايالالالاتّي، وشالالالاعريتب وأدبالالالب و 

أشالار إلال  مؤلياتالب. وأّول  -حدود معرفتي وما تمتاع من الومول إليب من ممادر
. وتبعب ابن (81)من ذتر مؤلياع العااياتّي تان المحبّي فقال: "وديوان شعرت مشهور"

 . (80)يّ . تما ذتر حاجي خليية ديوان شعر العاايات(81)الغّزي فقال: "لب ديوان شعر"

ومالالن خالالقل بحتالالي فالالي المراجالال  الحديتالالة، وفهالالارس المتتبالالاع، وتتالالاب تالالاريخ األدب 
العربي لتارل بروتلمان تمّتاع من معرفة اتاين من مؤلياع العااياتّي، حيمتهما لاا 

 عدة متتباع بين مقتاياتها، والمؤليان هما: 
  (87)الديوان – 1

، اسالخة ال سخة األولىوسد تمّتاع من الحمول عل  خمس اسخ ماب هالي: 
ورسالة،  112(، وعالدد ورساتهالا OC.Add 1948المتحالف البريطالااّي بلاالدن ورسمهالا )

، اسالالالالخة المتحالالالالف البريطالالالالااّي بلاالالالالدن، وال ســــخة الثي يــــة(. 1ورمالالالزع لهالالالالا بالالالالالرمز )م
(. 1ورسالة، ورمالزع لهالا بالالرمز )م 21(، وعدد ورساتها OC. Add 19541ورسمها )

(، III F- 51ة العامالة باالابولي فالي إيطاليالا، ورسمهالا )، اسالخة المتتبالوال سخة الثيلثة
، اسالالخة معهالالد وال ســخة الرابعــةورسالالة، ورمالالزع لهالالا بالالالرمز )ن(.  11وعالالدد ورساتهالالا 

ورسة. ورمالزع  11  أدب، وعدد ورساتها 811المخطوطاع العربّية بالقاهرة، ورسمها 
 .MS) لهالالا بالالالرمز )ة(. والاسالالخة الخامسالالة، اسالالخة معهالالد غوتالالة ببالالرلين، ورسمهالالا

Orient A 1660 (، وعالالدد ورساتهالا تالالقث ورسالالاع، ورمالالزع لهالالا بالالالرمز ) غ(. وسالالد
 سمع بتحقيق الديوان، وعمل دراسة عليب، وهو سيد الطب . 

 الدُّّرة المضّية ف  األخالق المرضّية  – 2
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وسد ذترتها المراج  التي أوردع مؤلياع الشاعر أحمد العااياتّي بتقتة 
 عااوين هي:

 ، وأشار الزرتلّي إل  أّاها مخطوطة. (88)المضّية في األدب واألخقق الدرر –أ 

، وذتالالالالر جرجالالالالي زيالالالالدان أّاهالالالالا فالالالالي (82)الالالالالدرر المضالالالالّية فالالالالي األخالالالالقق المرضالالالالّية –ب 
 موضوة األدب، وأّن اسخة ماها موجودة في متتبة معهد غوتة.

ن . وسالالالد ذتالالالر بروتلمالالالان اوعهالالالا مالالال(21)الالالالدرر المضالالالّية فالالالي األخالالالقق المرضالالالّية –أ 
القمالالاليد الشالالالعري فقالالالال: إّاهالالالا متاالالالوّي، وذتالالالر موضالالالوعها فقالالالال: إّاهالالالا بمحتالالالوف 
أخقسالّي تمالالويرّي، تمالالا ذتالر أّاهالالا مخطوطالالة وموجالالودة فالي معهالالد غوتالالب تحالالع 

 (.2322رسم )

 . سبب  ظم الشيعر أحمد الع يييتّ  لتذكرة ابن حمدون9
اس مالالن الواضالال  أّن تالالذترة ابالالن حمالالدون تااالالع مشالالهورة متداولالالة بالالين أيالالدي الاالال

عل  مّر العمور، لتن أحداب لم ياممها ليسالهل علال  الاالاس حيمهالا وتااسالل مالا فيهالا 
من علوم ومعارف إل  القرن العاشر الهجرّي  السادس عشر الميقدّي، حيث االالع 
الشهرة ايسها، فأشار بعض أمدساه العااياتّي عليب أن ياممها في أرجوزة مختمالرة 

معاايهالالالا، فامتتالالالل العاايالالالاتّي  شالالالارة هالالالؤاه  ليسالالالهل علالالال  الاالالالاس تااسلهالالالا، وتعالالالذب لهالالالم
األمالالالالدساه، ولّبالالالال  طلالالالالبهم، وسالالالالّم  مالالالالا اممالالالالب باسالالالالم "الالالالالدرّرة المضالالالالّية فالالالالي األخالالالالقق 

 (21)المرضّية".
 تعريف بيبن حمدون  –ثي ييا 

هالالالالو محّمالالالالد بالالالالن الحسالالالالن بالالالالن محّمالالالالد بالالالالن علالالالالي بالالالالن حمالالالالدون، المتّاالالالال  بالالالالأبي         
محاب حلب، تما ذتر ياسوع الحموّي في ، ويتمل اسبب بالحمداايين أ(21)المعالي

ترجمتب اباب أبي سالعد الحسالن حيالث سالألب عالن اسالبهم فأجابالب: "احالن مالن آل ساليف 
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، عالالالالا  فالالالالي اليتالالالالرة مالالالالا بالالالالين      (21)الدولالالالالة بالالالالن حمالالالالدان بالالالالن حمالالالالدون مالالالالن باالالالالي تغلالالالالب"
 (21)م(.1100هال 101 –م 1111هال 121)

، (20)والميل إل   التشّي ، (21)وهو من أسرة معروفة بالرياسة والرواية والتتابة
وولد في بغداد، واشأ بها وترعرة، وتعّلم عل  يد تبار علماإها، فبرة في اليماحة، 
واألدب، والتتابالالالة والتالالالاريخ. وتالالالان شالالالغوفاب بجمالالال  التتالالالب، فالالالاستا  ماهالالالا عالالالدداب تبيالالالراب، 

 .(27)ووّرث اباب أبا سعد الحسن ذلك الشغف

مالام زمالن  عمل في خدمة الخلياه العباسيين حيث ومل إلال  رإاسالة ديالوان الز 
الخلييالالة المسالالتاجد باللالالب العباسالالّي، واادمالالب فتالالان مقّربالالاب ماالالب إّا أّاالالب مالالا لبالالث أن تغّيالالر 
عليب فسجاب، وسيل: تالان سالبب سالجاب أن  الخلييالة وجالد فالي تتالاب التالذترة الالذي أّليالب 
 ابالالن حمالالدون مالالا يغالالضر مالالن الدولالالة العباسالالّية، وبقالالي فالالي السالالجن إلالال  أن مالالاع سالالاة

 (28)م، ودفن في مقابر سري  ببغداد.1100هال 101
 تعريف بيلتذكرة  –ثيلثيا 

عّرفالالع بالتالالذترة مالالن خالالقل توضالالي : معااهالالا اللغالالوي، واامالالطقحي، وسالالبب 
تألييها، وغاية تألييها، وماه  تألييها، ورأي الُتتالاب فيهالا، وأترهالا علال  حيالاة مؤليهالا. 

 وفق اآلتي: 

. وفالالي اامالالطقح: اختلالالف (22)تسالالتذتر بالالب الحاجالالة معاال  التالالذترة فالالي اللغالالة: مالالا –أ 
الدارسون في إعطاه تعريف واض  لهالا، فمالن ساإالل إّاهالا مجموعالة لطييالة تجمال  بالين 

. ومن ساإل : إّاها ليمة تدّل علال  مقّيالداع (111)التاريخ، واألدب، واألشعار، والاوادر
والتجربالالالالالة  ا يضالالالالالبطها ضالالالالالابط تجمالالالالال  بالالالالالين الموعمالالالالالة، والاالالالالالادرة، والياإالالالالالدة العلمّيالالالالالة،

 (111)الذاتّية.
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 سبب تأليفهي  -2

ألالالالف ابالالالن حمالالالدون تذترتالالالب حالالالين ااقلالالالب عليالالالب الالالالزمن، وتعّتالالالر بعالالالد مالالاليوت، فوجالالالد أّن 
مقزمة التتب أفضل من مقزمة الااس، والوحدة أسلم من المخالطة، وأّن ا فضالاه 

الماليو  للتتب أتتر أمااب من ا فضاه للبشر. سال: "هذا تتاب جمعتب ... حين ُبالد ل
 (111)بالتدر، وغي رع باي األاام الغير، وفسد الزمان، وخان       ا خوان ...".

 غيية تأليفهي  –3

فّمالالالل ابالالالن حمالالالدون غايتالالالب مالالالن تالالالأليف تذترتالالالب، فالالالذتر عالالالّدة أهالالالداف وغايالالالاع 
، التسالالاللية الذاتّيالالالة، لّمالالالا تبالالالّدلع عليالالالب األيالالالام، فيسالالالد األولـــىأجملهالالالا فالالالي غالالالايتين همالالالا: 

، أن  يقّدم للقّراه أمتالااب، وحتمالاب، وحتايالاع، وأخبالاراب، والثي يةخوان. الزمان، وخان ا 
عطالالالالالالالاه العمالالالالالالالاُع  متالالالالالالالاعهم، وتالالالالالالالأديبهم، وتتقالالالالالالالييهم وا  واالالالالالالالوادر، بهالالالالالالالدف: تسالالالالالالالليتهم، وا 

 (111)والعبر.

 م هج تأليفهي  – 4

سّسالالم ابالالن حمالالدون تذترتالالب إلالال  خمسالالين بابالالا، تالالم جعالالل فالالي تالالل بالالاب فمالالالواب 
ا جالالاه فالالي فمالالل واحالالد تالالاألبواب مالالن التالالالث إلالال  تتااسالالب ومضالالمون البالالابذ فبعضالاله

السالالاب  عشالالر، وبعضالالها أتتالالر مالالن ذلالالك، وأتترهالالا جالالاه فالالي تسالالعة فمالالول وهالالو البالالاب 
، وباالالال  تالالالل فمالالالل علالالال  مالالالاه  محالالالّددذ فبالالالدأ بالالالالقرآن التالالالريم، تالالالم (111)التالالالامن عشالالالر

، الحديث الابوّي الّشريف، تم تقم علي بن أبي طالب تّرم اللب وجهب والعترة الابوّية
 (111)تم تقم الّمحابة والتابعين.
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 رأي الُكتّيب ف  التذكرة - 5

اهتم األدباه والتتّاب بتقييم تذترة ابن حمدون، وسد ااقسالموا فالي مالوسيهم ماهالا 
 تقتة أسسام، هي:

، يشالاليد بهالالا، ويرفالال  مالالن متااتهالالا، وهالالم الغالبيالالة العممالال  مّمالالن ذتروهالالا، األول
، وسالالالالال ابالالالالن (110)، وسالالالالد أجالالالالاد فيالالالالب وأحسالالالالن"سالالالالال الماالالالالذرّي: "تتالالالالاب التالالالالذترة المشالالالالهور

خلتالالالالالان: "وهالالالالالو مالالالالالن أحسالالالالالن المجالالالالالامي ، يشالالالالالتمل علالالالالال  التالالالالالاريخ، واألدب، والاالالالالالوادر، 
واألشالالعار، لالالالم يجمالالال  أحالالالد مالالالن المتالالالأخرين متلالالب، وهالالالو مشالالالهور بأيالالالدي الاالالالاس، تتيالالالر 

 (117)الوجود، وهو من التتب الممتعة".
ع مالن معرفالة أديالب واحالد ذّمهالا ، يذّمها، ويقل ُل من متااتها، وسد تمّتاالوالثي  

هو العماد األماليهااّي، سالال: "وألالف تتابالاب تبيالراب سالّمات التالذترة، وجمال  فيالب مالن الغالّث 
 (118)والسمين، والمعرفة والّاترة".

والتالالالث، يقالالالف موسيالالالاب محايالالالداب، فهالالالو ذترهالالالا مالالالن دون مالالالدح أو ذّم، وهالالالم تتالالالر، 
ال ابالالن الجالالوزّي: "ومالالاف تتابالالاب واتتيالالوا فالالي الترجمالالة لمالالاحبها بالالذترها ممالالاياب لالالب، سالال

 (112)سّمات الّتذترة".
 أثر الّتذكرة على ابن حمدون  – 6

الالن ترجمالالوا ابالالن حمالالدون، وذتالالروا تذترتالالب أّن ابالالن حمالالدون جمالال   رأف تتيالالر مم 
فيها حتاياع تاريخّية تغضر من متااة دولة باي العباس، وتتعالّرض للقالدح فالي سالير 

ة بالذلك إلال  الخلييالة المسالتاجد باللالب العباسالّي، الخلياه العباسيين، فوش  بعض الوشا
الذي اعتقل ابن حمدون، وحبسب إلال  أن مالاع فالي حبسالب. سالال العمالاد األماليهااّي: 
"فوسالالالف ا مالالالام المسالالالتاجد علالالال  حتايالالالاع ذترهالالالا اقالالالقب مالالالن التالالالواريخ تالالالوهم فالالالي الدولالالالة 
غضاضة، ويعتقد للتعرض بالقالدح فيهالا غراضالة، فأخالذ مالن دسالع مامالبب، وحالبس، 

 (111)يزل في امبب إل  أن رمس".ولم 
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وبذلك يتض  أّن الّتذترة تااع سبب هقك مؤليها ابن حمدون، إذ مهر فالي 
بعالالض األدعيالالة التالالي وضالالعها فالالي فالالوات  أبالالواب تذترتالالب ميولالالب الشالاليعّية، تمالالا أّاالالب سالالّدم 
تالالقم علالالي بالالن أبالالي طالالالب علالال  تالالقم غيالالرت مالالن الّمالالحابة والتالالابعين فالالي ترتيالالب مالالا 

 ع في تل فمل من فمول التتاب.أوردت من معلوما
 

 ترتيب  سخ الدُّّرة المضّية ف  األخالق المرضّية –رابعيا 

 رتبع اسخ الّدرة التي حملع عليها تما يأتي: 

( أمالالقب، 1اعتمالالدع اسالالخة المتحالالف البريطالالااّي، التالالي أعطيتهالالا الرمالالز )م -1
ليف العاايالاتّي ووضعتها في المتن، وذلك احتواإها عل  مقّدمة اترّيالة تبالّين سالبب تالأ

لألرجالالوزة، و ّاهالالا ماسالالوخة عالالن الاسالالخة األمالالل للالالديوان )وفيالالب األرجالالوزة( التالالي تااالالع 
موجالودة فالالي جالالام  باالالي أمّيالالة فالالي دمشالالق، تمالالا أن  لهالالا ااسالالخ هالالو علالالي بالالن أحمالالد بالالن 

 م.1018هال 1120شوال ساة  0يحي ، وسد ااته  من اسخها في 

ا الرمز )غ( في المرتبة جعلع اسخة معهد غوتب ببرلين، والتي أعطيته -1
التااية من اسخ األرجوزة، ألّاها تحتوي عل  مقّدمة سميرة، واهاية أسمر، ما يدّل 

 عل  أاها اسخع من ااسخ يعرف أّاها أرجوزة مايملة عن غيرها من المؤلياع.

جعلع اسخة دار إسعاف الاشاشاليبّي للتقافالة والياالون واآلداب بالقالدس الشالريف،  -1
 الرمز )د(. في المرتبة التالتة من اسخ األرجوزة.والتي أعطيتها 

جعلع اسالخة معهالد المخطوطالاع العربّيالة بالقالاهرة، والتالي أعطيتهالا الرمالز )مال (  -1
 في المرتبة الرابعة من اسخ األرجوزة، ألاها مأخوذة عن الاسخة )د(.

 

 وصف المخطوطيت  –خيمسيا 
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بلاالالالدن فالالالي المملتالالالة مخطوطالالالة ديالالالوان العاايالالالاتّي فالالالي المتحالالالف البريطالالالااّي  -1
(، وعاوااهالالا فالالي 1(، ورمالالزع لهالالا بالالالرمز )م(OC.ADD.19486المتحالالدة، ورسمهالالا 

الالالديوان: "الالالالدرة المضالالالّية فالالالي األخالالالقق المرضالالالّية". وهالالي تقالالال  فالالالي تالالالقث ورسالالالاع مالالالن 
 أ. وأرجال  أّن ترويسالة الالّدرة المضالّية، وشاليإاب سلاليقب مالن المقّدمالة 87 – ب 81الورسالة 

سالقط مالن اسالخة الالديوان فالي هالذا المتالان، إذ القماليدة رسالم  الاترّية سد سالقطع مال  مالا
 ب بيع ميالرد أعطيتالب 81 أ، بل جاه في بداية ق 81لم تتتمل في اهاية ق  111
 في ترسيمي ألشعار الديوان. 111رسم

وا يوجالالد فالالراغ بالالين البيالالع الميالالرد، ومقّدمالالة األرجالالوزة الاترّيالالةذ إذ عالالدد أسالالطر 
سالطراب  18البيع الميرد وهالو السالطر األول، وسطراب. ماها  12ميحاع الديوان هو 

سالطراب اتريالاب، والسالطر  18 أ يوجالد 81من الاتالر الالذي هالو مقدمالة األرجالوزة. وفالي ق 
سالالالطراب )بيتالالالاب(، وفالالالي ق  12 ب يوجالالالد 81هالالالو أول بيالالالع فالالالي األرجالالالوزة. وفالالالي ق 12
 أ 87سطراب )بيتاب(، وفي ق  12 ب يوجد 80سطراب )بيتاب(، وفي ق  12 أ يوجد 80
. وسالالد 117أسالالطر )أبيالالاع(، وبهالالا تاتهالالي األرجالالوزة، تالالم تبالالدأ القمالاليدة رسالالم  11 يوجالالد

 أ تسالالالعة أسالالطر )أبيالالالاع(، وبالالالذلك تتتمالالل الّمالالاليحة األولالالال  مالالالن 87ورد ماهالالا فالالالي ق 
 .87الورسة 

سطراب،  12وهذت الّاسخة متتوبة بخط اسخّي واض  وجميل، في تل ميحة 
سسالمان: حمالد وتاالاه، تالم تالقم اتالرّي ولها مقّدمة اترّية تقسم إل  سسالمين: األول، فيالب 

مسالالجوة، وعّمالالا أمالالقت التاتالالب فالالي حالالديث الغالالرام، والحالالّب مالال  أّاالالب لالالم يخبالالرت. والقسالالم 
 التااي، يذتر فيب سبب امم العااياتّي هذت األرجوزة تم يورد األرجوزة. 

يوجد لهذت الاسخة ااسخ هو علي بن أحمد بالن يحيال ، وسالد ااتهال  مالن اسالخها اهالار 
للهجرة. والاسخة غير مضبوطة، وفيها سليل  1102شوال ساة  0في  السبع الواس 

 من األخطاه في ا مقه والاحو، وسد حملع عل  اسخة ميتروفيلم ماها.
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مخطوطة معهد غوتب ببرلين في ألماايا، ورمزع لها بالرمز )غ( ورسمها    -1
(Ms. Orient. A2322, Be.26/3a ّوعاوااهالالا تمالالا فالالي المخطالالوط، "الالالدرر ،) ة

المضّية في األخقق المرضّية". أما بروتلمان فقد عاواها باسم "الالدررر المضالّية فالي 
(. وومالالاليها بأّاهالالالا: متاالالالالوّي، 2322األخالالالقق المرضالالالّية"، وجعالالالالل رسمهالالالا هالالالو )غوتالالالالب 

 بمحتوف أخقسّي تمويرّي، وهي مجموة من تقتة أوراق.

سعّي وهي متتوبة بالخط الاسخّي غالباب، وفيب بعض معالم الخط الر 
 سطراب. 17-12والديوااّي. وخّطها واض  ومقروه، وفي تل ميحة ما بين 

 أ بياض تلهالا، وعليهالا فالي طرفهالا األيسالر مالن أعلال  مقيالاس الماليحاع 1ق 
 ب تبالالالالالدأ بالبسالالالالالملة، وعاالالالالالوان 1سالالالالالم عرضالالالالالاب. و ق 1191سالالالالالم طالالالالالواب، و1291وهالالالالالو 

م معهالد غوتالب، سالطراب، وأساليلها خالات 12المخطوط ومؤليب، تم أبياع األرجوزة، وفيها 
سالالالطراب، و  17 ب فيهالالالا 1سالالالطراب، و ق  12 أ فيهالالالا 1، و ق 1812، 181واألرسالالالام 

فيالالالب شالالالطر  17فيالالالب تقتالالالة أشالالالطر، والسالالالطر  10سالالالطراب، والسالالالطر  18 أ فيهالالالا 1ق 
فيالالالب خاتمالالالة األرجالالالوزة وهالالالي: "تمالالالع بحمالالالد اللالالالب تعالالالال ، وعواالالالب  18واحالالالد، والسالالالطر 

جويالف حالرف التالاه مالن تلمالة تمالع. و وُحسن توفيقب لاا". والتلماع تلها تتبع في ت
 سطراب.  11 ب فيها دعاه ا عقسة لب باأُلرجوزة، وفيها 1ق 

ا يوجد للاسخة ااسخ، وا تاريخ اسخ، وا تمليك، وهالي غيالر مضالبوطة، وا 
أخطالالاه تالالذتر فيهالالا، ا فالالي ا مالالقه، وا فالالي الاحالالو. وسالالد حمالاللع عالالل اسالالخة ورسّيالالة 

 ماها.
 

شالالالالالاليبّي للتقافالالالالالالة والياالالالالالالون واآلداب بالقالالالالالالدس مخطوطالالالالالالة دار إسالالالالالالعاف الاشا -1
حالال(، وعاوااهالا:  –م 111 011الشريف بيلسطين، ورمزع لها بالرمز )د(، ورسمهالا )
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"سمالاليدة الالالّدّرة المضالالّية فالالي األخالالقق المرضالالّية"، واسالالم المؤلالالف فيهالالا هالالو: السالالاعاتّي 
 (.12العااياتّي، وهي في ورسة واحدة تحمل الرسم )

ل، وواض ، وبالحبر األزرق، وفي تل ميحة وهي متتوبة بخط اسخّي جمي
تقتة أتشطر، بين تل شطر وآخر اقطة تبيرة باللون األحمر. وفي تل ميحة 

 أ تبدأ بالبسملة فوق الشطرين األول والتااي من 12تقتة وعشرون سطرابذ ق 
سم، 11سطراب. وطولها  11 ب فيها 12سطراب. ق  11البيع األول، وبعدها 

 سم.11وعرضها 

يوجد للاسخة ااسخ، وا تاريخ اسخ، وا تمليك، وهي غير مضبوطة، وا أخطالاه ا 
تالالالالذتر فيهالالالالا، ا فالالالالي ا مالالالالقه، وا فالالالالي الاحالالالالو. وسالالالالد اطلعالالالالع علالالالال  الاسالالالالخة الورسّيالالالالة 

 األمل، وحملع عل  مورة ورسية ماها.

مخطوطالالالالة معهالالالالد المخطوطالالالالاع العربّيالالالالة بالقالالالالاهرة فالالالالي جمهوريالالالالة ممالالالالر  -1
ضالالالمن مجموعالالالة التتالالالاب الخالالالامس،  1مز )مالالال (. ورسمهالالالا العربّيالالالة، ورمالالالزع لهالالالا بالالالالر 

وعاوااها "الدرة المضّية في األخقق المرضّية"، ومؤليها مجهالول، وهالي مالأخوذة مالن 
متتبالالالالة األسالالالالتاذ الالالالالدتتور إسالالالالحاق موسالالالال  الحسالالالالياّي الخاّمالالالالة. والحقيقالالالالة أّن األسالالالالتاذ 

ة هاالالد الالالدتتور إسالالحاق موسالال  الحسالالياّي أهالالدف مقتايالالاع متتبتالالب الخامالالة لمتتبالالة تليالال
الحسياّي للبااع  جامعة القدس ومتتبة مرتز البحوث ا سقمية التالاب  لالدار الطيالل 
العربّي بالقدس الّشريف في تماايااع القرن الماضي عادما تان رإيساب للتلية ومالديراب 
للمرتز. ويسم  المرتز اليوم دار إسعاف الاشاشيبّي للتقافالة والياالون واآلداب. وهالي 

. وهالالالي مالالالورة عالالالن اسالالالخة )د(، لالالالذلك فبقيالالالة 18و  17حتين فالالالي ورسالالالة واحالالالدة بمالالالي
 وميها تما في اسخة )د(. وسد حملع عل  اسخة ورسّية ماها.

 م هج  ف  التحقيق –سيدسيا 

 عملع في تحقيق "الدرة المضّية في األخقق المرضّية"، وفقاب لآلتي: 
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التقتالالالة ( فالالالي المالالالتن، وساراتهالالالا بالاسالالالخ 1. اعتمالالالدع اسالالالخة المتحالالالف البريطالالالااّي )م1
 األخرف: غ،ود،وم .

( فالالي المالالتنذ فالاليّااي التزمالالع بهالالا وبترتيبهالالا، مالال  1. بمالالا أّااالالي اعتمالالدع الاسالالخة )م1
العلم بأّن ترتيب أبياع األرجوزة في الاسخ التقتالة األخالرف هالو ايسالب فالي الاسالخة 

 (.1)م

 . اعتمدع الخطواع اآلتية في التحقيق: 1

( بسبب سقط أو خالرم، ووجدتالب فالي 1)م إذا تان التقم غير موجود في الاسخة –أ 
الاسخ األخرف، أو تمّتاع مالن تخمياالب وترجيحالب بمالا ا يخالل بالالمعا ، فقالد وضالعتب 
بالالين سوسالالين مالالرّتاين أ ر، وأشالالرع إلالال  ذلالالك فالالي الحاشالالية بتحديالالد المتالالان الالالذي أتبتالالب 

 ماب، ولماذا أتبتب.

اسالخ، أو لوجالود إذا تان التقم غير وارد في إحدف الاسخ اتيجالة سالهو مالن الا –ب 
اخالالتقف فالالي مالالا هالالو موجالالود بالالين اسالالخة وأخالالرف، فعاالالد ذلالالك أشالالير إلالال  ذلالالك فالالي 

 الحاشية بعبارة "غير موجود، أو غير موجودة".

سمالالالع بتوضالالالالي  األحالالالالداث التاريخّيالالالالة، وبتعريالالالف أعالالالالقم األشالالالالخاس واألمالالالالاتن،  –أ 
 والتلماع التي وردع في األرجوزة ورأيع أاها بحاجة إل  توضي  أو تعريف.

( مرّسمالالة األوراق، ولتالالّل ورسالالة وجالالب ومهالالر، فقالالد أشالالرع إلالال  1بمالالا أّن الاسالالخة )م – د
 أ( فيعاالالي ذلالالك بدايالالة 81بدايالالة وجالالب تالالل ورسالالة، وبدايالالة مهالالر تالالل ورسالالة هتالالذا: )

 ب( فيعاالالي ذلالالك بدايالالة مهالالر الورسالالة 81)المالاليحة األولالال (، و)81وجالالب الورسالالة 
 )الميحة التااية(، ووضعع هذا حيتما ورد. 81
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 ( وهي تمهر بداية األرجوزة1 ب من الاسخة )م81مورة ق            
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 ( وهي تمهر اهاية األرجوزة1 أ من الاسخة )م87مورة  ق 
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  ب من الاسخة )غ( وهي تمهر بداية األرجوزة1مورة ق  
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ن الاسخة )د( وهي تمتل األرجوزة تاملة. ومورة الاسخة )م ( هي م 12مورة ق 
ايسها الاسخة )د(.
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 الّ ص المحّقق -القسم الثي  
 

 (111)]بسم الله الرحمن الرحيم[

 ]وصّلى الله على سّيد ي محّمد وآله وسّلم

 الدّرة المضّية ف  األخالق المرضّية

 (111)ة رحمه الله تعيلى، قيل[للعاّلمة أحمد بن أحمد بن أب  الع يييت  بن مكيّ 
 

الالالب  الّسالالالحاحة، خالالالاف ض   أحمالالالُدُت حمالالالدت معتالالالرف  بالتّقمالالالير، عالالالن تالالالوافي شالالالتر  اعم 
ُب، واعتالالرفت التالاللر  جااحالب  عالالن اعالالم  عجالالزت عالالن شالالت ر ها مالن سبلالالي بلغالالاُه األتدب  وُفّمالالاحت

شالالريكت لالالُب،  بالالأّن لالاليست لهالالم فالالي هالالذا األتدب  سالالباحة، وأشالالهُد أن  ا إلالالبت إّا اللالالُب وحالالدتُت ا
ُب. (111)شهادةب تريُ    جااحت ساإلها، وتضمُن اجاحت

ل الالق   وأتشالالهُد أن  محمالالداب عبالالدتُت ورسالالولتُب األتمالاللت األجمالاللت األتالالرمت األعمالالمت فالالي الخت
ة   الالالالحاحت ، الجالالالالام ت بجوامالالالال   تتلمالالالالب  بالالالالينت (111)والُخل الالالالق  والس الالالالماحة ، والس  ، الملالالالالي ت اليمالالالالي ت
ة. مالالالالّل  ا ضالالالالاحت بب ، الالالالالذين أعالالالالز  اللالالالالُب بهالالالالم الو جالالالازتة  والوت للالالالالُب عليالالالالب وعلالالالال  آلالالالب  ومالالالالح 

بُ  ياحت سقمت، وتااوا م  ا  
ال  المالقُم غالداإرتتُ  (111) ُب، مالا أتر خت وتر ماحت

، وتشالفت اليجالُر (110)
هب  مباحب  وسل م، وبعدذ  عن وج 

 ، ، أن  ُيملالي علال  األسالقم  ، إلال  ُترجمالان  الل سالان  زت مرسوُم سلطان  الغترام  فقد بترت
، بالس الالالعي  علالالال   الالالر  تتالالالال  هالالالذا األتم  ُع بام  ، فبالالالادر  ، مالالالن سواتالالالل  األتجي الالالان  سالالالان  مقاتالالاللت الُير 

، أوأتد يُعر . (117)الرؤوس  ، إل  سطور  الطرروس   ما اقلتُب من ُمدور  الرُؤوس 
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الالالالها الس الالالالوادت علالالالال  فالالالالراق  أتت راب هالالالالا  لب س  وسالالالالال لسالالالالاُن حالهالالالالا فالالالالي اا قطاعهالالالالا، واغتراب هالالالالا، وت
يهالالالالا وأتذنت وُاح الالالالها (118)ولهالالالالا، وسالالالالد  جالالالالاوزت الحالالالالد  فالالالالي بر  راس  ، ورُتوبهالالالالا ميالالالالار قت (112)بااد 

ها:(111)المهارق  ، في خدمة  باريها عل  شتق  رأ س 

) ع ُر لسان  حال  القتلتم   :                                     )البحر التامل((111))ش 

الالن  ستالاللت الهتالالوف  ُسّمالالوا علالالي  حالالديثت مت
الالالالالالالالق تي فقتالالالالالالالالد  دترتف الالالالالالالالُع مشت لالالالالالالالالإ ن  تتتتم   وت

 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزين    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ُروحت ُتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  حت  إن  الت أس 
 ة  الُعّشالالالالالاق  الُعالالالالالذ ر ي  والمجاالالالالالون  بممالالالالالار  

 

الالالالم عتُب جاالالالالاُن  ، مالالالالا إذا ست الالالالُع مالالالالن ممالالالالار ة  الُعّشالالالالاق ، بالالالالينت الُقلالالالالوب  والُمقتالالالالل  فأتملتي 
الالرعتع  مالالن الالرتت  أتخالالوكت ا بطالالل، فلتالالم  أتد ر  أتش  ، سالالالت مت  ، أو   الجاالالان  إ ليات هالالا ُغمالالوُن القالالدود 

، أو تسالالالي باالالالي 81عواسالالالُل )ق  ، أو مالالالد ع مالالالن ُاوااتهالالالا حواجالالالُب الحباإ الالالب  الالالل   أ( األتست
الالي ااع تغالالور  جعالالل  ، أو الس  ، أو سامالالاع تعااتقتالالع  للُقبتالالل  الالع  امالالاُع الّقمالالاع  تعالالل، أو فرغت

ُدهالا فتالو  ُر األتجيالان  عالن اط يالاه  الّتشديُد بحراستها مرامي أو ساليااُع التغالور  الحالامي بتر 
، فتيالالالا لالالالُب مالالالن  معالالالرتك  تُبالالالذتُل فيالالالب الاريالالالوُس، وتتيالالالُر فيالالالب فالالالتُن األتحالالالداق  علالالال  (111)ُأوامالالالي

بت البتسالالوس   هالالا هالالذا الجالالّقد، وا مالالن (111)الُعّشالالاق  حالالر  ، علالال  أّاالالي لالالم أُتالالن  مالالن أتجقد 
ن تاُع سد  أخذت الحالبر مجالام عي، وفالت ت السرال هاُد ُجيالواي، وسالد  عالن لذاذة  هذا الّلذاذ، وا 

العذل  متسامعي، وأتر عدت بقعجب  
الدامعي، وغالادتراي بالينت  (111) ُضاللوعي، وأتجالرف ساليلت مت

دي محي    ، فها أاا بعليل  جس مي محي ، ومحي   وج  شموس  الوجوت  أتلوُح تالهباه 
الاليُع بالينت ُضالال البا فييهالالا تمالا شالاهت الاحالالوُل مقالامي، وأتمست ، فالا طلبواي مالالنت الم  لوعي عليالل 

تياس ها موامي، وُعيون  بغوادي ها عل  الد وام  دتوامي، وبعدذ (111)في احتراق  اش   دموع 

 

مالالاُم الياضالالُل الشالاليُخ أحمالالُد بالالن أتحمالالد  بالالن عبالالد الالالرحمن بالالن   فقالالد سالالال الشالاليُخ ا  
ستالترت عيوبتالُب، ولمالن دعالا لالُب،  أحمدت بن متي ةت الّشهير بالعااياتّي غيرت اللالُب لالُب ذاوبتالُب، وت
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عشالُر عشالراع  فالي أخالقق  شالّت  ( 110)ولجمي  المسلمين: يقوُل فالي التالذترة  الحمدواّيالة
الالالعُب  ، والا تالالالُر يتم  ي متهالالالا إّا أا هالالالا اتالالالر  فالالالي غايالالالة  الا يالالال   لمالالالن  طالتعهالالالا أتو تتخل الالالقت بهالالالا وحت

ُجزتها في أبيالاع  وجيالزة  ُمختت  مالرة  حيُمُب، فأتشارت بعُض ا خوان  من  أهل  التمال  أن  أتر 
ليتسالالالالالُهلت تعاايهالالالالالا، ويتعالالالالالُذبت معايُاهالالالالالا، فامتتلالالالالالُع أمالالالالالرتُت بالّطاعالالالالالة ، وبالالالالالذلُع فيهالالالالالا ُجه الالالالالدت 
الالأتُل أن  تتالالونت  ااسالالتطاعة ، وسالالم يُتها بالالالدرّرة  المضالالّية فالالي األتخالالقق  المرضالالّية. اللالالُب أس 

. وهذت  سبي، واع مت الوتيل   اأُلرجوزتُة: خالمةب لوجهب  التريم  فتهوت بالاّياع  عليم ، وهوت حت

 )البحر الّرجز( 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداب لمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن عل ماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقلم   م   حت
 

 لاالالالالالالالالالا تالالالالالالالالالالعتلتم   (117)وأمهالالالالالالالالالرت اليتضالالالالالالالالاللت 
 

ي الالالالالالالالالالالالالالالالالالزت ا اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالانت بالبيالالالالالالالالالالالالالالالالالالان   /ب(58)ق   ومت
 

 ُمشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرفاب بالقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  والل سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  
 

 فالقتلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُب حالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقت مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ا يمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان
 

 تحليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الّلسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقرآن
 

 فهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو خلييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّرحمن
 

 علالالالالالالالالالالالالالالال  جميالالالالالالالالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالالالالالالالالم التيالالالالالالالالالالالالالالالالان
 

 وبعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد حمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقة
 

 علالالالالالالالالالالالالالالالال  حيالالالالالالالالالالالالالالالالاة أعالالالالالالالالالالالالالالالالين الحيالالالالالالالالالالالالالالالالاة
 

 اخبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداان الابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا
 

 أشالالالالالالالالالالالالالالالتر راجالالالالالالالالالالالالالالالالي ربالالالالالالالالالالالالالالالب وأحمالالالالالالالالالالالالالالالالدا
 

 (118)وآلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  ومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحبب  األخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار
 

 الممالالالالالالالالالالالالالالالالالالطيين السالالالالالالالالالالالالالالالالالالادة األبالالالالالالالالالالالالالالالالالالرار
 

 الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالطور (112)مالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اقلالالالالالالالالالالالالالالالالالالع مهالالالالالالالالالالالالالالالالالالارق
 

 الطالالالالالالروس أاجالالالالالالم المالالالالالالدور (111)إلالالالالالال 
 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اليقيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر للغاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي أحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد
 

 اجالالالالالالالالالالالالالالالل أبالالالالالالالالالالالالالالالي العاايالالالالالالالالالالالالالالالة المسالالالالالالالالالالالالالالالّدد
 

 ادة األجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة العمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالامالّسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال التالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرام (111)عبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد باالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي متيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
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 أولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي اليتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوي وأولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اليتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوة
 

 (111)والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالروة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوافرة المالالالالالالالالالالالالالالالالالالروة
 

 الغمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام (111)ا برحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع واتيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 

 الّسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقم (111)علالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليهم ماهلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 

 أهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي لتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم معاشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر األحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب
 

 حلالالالالالالالالالالالالالالالالل اآلداب (111)هديالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالن
 

 أحرزتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عاطلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن خالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرها
 

 ماتالالالالالالالالالالالالالالورة خافضالالالالالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالالالدرها
 

 فحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالين أفرغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع عليهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا اممالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي
 

 جالالالالالالالالالاهع تتيالالالالالالالالالب فالالالالالالالالالي ريالالالالالالالالالاض الالالالالالالالالالرسم
 

 واح مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحب الخيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدرها
 

 وااشالالالالالالق عالالالالالالن ليالالالالالالل الحجالالالالالالاب فجرهالالالالالالا
 

 حافمهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن العيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالون يحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم
 

 يعالالالالالالالالرف فالالالالالالالالي المحالالالالالالالالل تيالالالالالالالالف يليالالالالالالالالم
 

رة  أخقس هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا موزواالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  محالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر 
 

 عشالالالالالالرة فالالالالالالي عشالالالالالالرة (110)إذا ضالالالالالالربع
 

 بالعشالالالالالالالالالالالالالالالر التالالالالالالالالالالالالالالاليأاالالالالالالالالالالالالالالالا أبالالالالالالالالالالالالالالالدأ  (117)فهالالالالالالالالالالالالالالالا
 

 (118)فالالالي حيمهالالالا عالالالين التمالالالال حلالالالع
 

 أعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأّن للتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال عشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة
 

 علالالالالالالالال  سالالالالالالالالوف أهالالالالالالالالل التمالالالالالالالالال عسالالالالالالالالرت
 

 عراسالالالالالالالالالالالالة األمالالالالالالالالالالالالل وحسالالالالالالالالالالالالن العقالالالالالالالالالالالالل /أ(58)ق 
 

 البالالالالالالالذل (112)ومالالالالالالالّحة الالالالالالالالدين ولطالالالالالالالف
 

 والمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال والحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه والتواضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 

 والتشالالالالالاج  (111)والرفالالالالالق فالالالالالي العطالالالالالاه
 

 وحيمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك القالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرآن فهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي خاتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب
 

 لعشالالالالالالالالالالالالالرة التمالالالالالالالالالالالالالال وهالالالالالالالالالالالالالي حاتمالالالالالالالالالالالالالب
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزري بأهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل اليخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر
 

 تجالالالالالالالالالالالالالر بالالالالالالالالالالالالالالخيض رفيالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالذتر
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الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالردير والاذالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةُ   الحست
 

 والخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُق الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد اري والر ذالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 

 وسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة العقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوُه اليعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  
 

 التالالالالالالالالالالالالذُب والجالالالالالالالالالالالالبُن وسالالالالالالالالالالالالبُ  الا جالالالالالالالالالالالالل  
 

 ورأُس هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذت العشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة الُيجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور
 

 (111)إي اتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فتلرهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورُ 
 

 اس  ود  الا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال (111)وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  تجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبُ 
 

 بالا اسالالالالالالالالالي (111)فالالالالالالالالالق تتالالالالالالالالالن  لحيمهالالالالالالالالالا
 

 العيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  وا غضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ولطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُف الحلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  
 

 واألخالالالالالالالالالالالالالالُذ بالالالالالالالالالالالالالالالحزم  وتالالالالالالالالالالالالالالرُك الالالالالالالالالالالالالالالذ م  
 

 والبشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُر فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي القضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه للحقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوق  
 

 والحسالالالالالالالالالالالالُن فالالالالالالالالالالالالي اللقالالالالالالالالالالالالاه  للمالالالالالالالالالالالالديق  
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر    وعي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا يس  وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتُم الس 
 

 وترُتالالالالالالالالالالالالالالالالالالكت الغيبالالالالالالالالالالالالالالالالالالةت رأ ُس العشالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُة يمحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُق فيهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالترُ 
 

 البعتضالالالالالالا بالالالالالالإ ست العشالالالالالالرُ  (111)وتجلالالالالالالبُ 
 

 المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنر بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمن  وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوُه الُخل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق  
 

 الاًّط الالالالالالق   (111)بالالالالالالالعيو  وُسالالالالالالوهُ  والبخالالالالالاللُ 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرورة  والمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُك عاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد حاجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  ضت
 

 وسل الالالالالالالالالالالالُة ا امالالالالالالالالالالالالاف  فالالالالالالالالالالالالي العشالالالالالالالالالالالاليرة  
 

 علمالالالالالالالالالالالالالالالالا موهبالالالالالالالالالالالالالالالالة (110)والبالالالالالالالالالالالالالالالالذُل للجاهالالالالالالالالالالالالالالالالل  
 

 الهبالالالالالب (117)والحقالالالالالُد والالالالالالبغُض فتاتيالالالالالب
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  فاسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدُة المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروهة  
 

 ساطعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  متمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُل اآلخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  
 

 فتتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُة العتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاب  والجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه  
 

 (118)فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاه  وسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة الحيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالام  والو 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدة  وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبُ  ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم  ُيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالردي  و ح 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد    وا ُمواسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاةت وُخل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُف الوتع 
 

 والعاالالالالالالالالالالالالالُع الزاإالالالالالالالالالالالالالُد فالالالالالالالالالالالالالي التمالالالالالالالالالالالالالّلف   والحميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة الّزاإالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدُة التتلرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  
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 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُة تورتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكت المحّبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةت  /ب(58)ق 
 

ّبالالالالالالالالالالالة ها علالالالالالالالالالالال  عرضالالالالالالالالالالالكت تالمتت  خالالالالالالالالالالالذ 
 

 رسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي التالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقمالمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدُق وال
 

 واللالالالالالالالالالالالالالالاليُن والتتالالالالالالالالالالالالالالالرُة فالالالالالالالالالالالالالالالي الّسالالالالالالالالالالالالالالالقم  
 

 وعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالودكت المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريُض والهديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةُ 
 

ف  وأتاجالالالالالالالالالالالالالالالز  وعالالالالالالالالالالالالالالالدك العتطيالالالالالالالالالالالالالالالة    وأتو 
 

 واألجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُر فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي اتبتاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك الجاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازة
 

فالالالالالالالالالالالالالالاق  فالالالالالالالالالالالالالالي الميالالالالالالالالالالالالالالازتة  وخدمالالالالالالالالالالالالالالُة الر 
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُة تلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبُس تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوبت العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز  
 

ز   (112)حاإزهالالالالالا الالالالالر   مالالالالالن الالالالالالر دف فالالالالالي ح 
 

ماعالالالالالالالالالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالالالالالالالالقة  فالالالالالالالالالالالالالالالالالي الجت  ُحضالالالالالالالالالالالالالالالالالوُركت الم 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالمُع والعيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة والقااعت  والم 
 

 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُك الابيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذ، ولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزوم  الماالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالزل
 

 وااستمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُد واجتاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاُب األرذل  
 

 وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُك مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالألب أتساُسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالها
 

 الالالالالدين فالالالالذاكت رأسالالالالها (111)واحالالالالذر  مالالالالن
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمو بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ُسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالموا
 

 وتعتلالالالالالالالالالالالالالالالي علالالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالورف ُعلالالالالالالالالالالالالالالالوا
 

 ُحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبر المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاتين وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرك السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرسة
 

 المالالالالدسب (111)وبالالالُذل (111)إسالالالعافك الاالالالالاُس 
 

م    وطاعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُة اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب وحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُل العتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالز 
 

 تم  وسلالالالالالالالالالالالالالالالُة المشالالالالالالالالالالالالالالالي وتالالالالالالالالالالالالالالالرُك الشالالالالالالالالالالالالالالال
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  إذا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  وا ُتعااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد مت
 

 وأد  مالالالالالالالالالالالالالالا اتماالالالالالالالالالالالالالالعت فيالالالالالالالالالالالالالالب بالعجالالالالالالالالالالالالالالل  
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورُث حسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنت التالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرم  
 

 تعالالالالالالالالالرُف فالالالالالالالالالي البالالالالالالالالالر التقالالالالالالالالالي  األتالالالالالالالالالرم  
 

 ا خالالالالالالالالالالالالوان  ( 111)خالالالالالالالالالالالالفت المؤواالالالالالالالالالالالالاع    علالالالالالالالالالالالال 
 

 وبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالذلك المعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروُف لألتسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالران  
 



 11 

 حملتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبُ وتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرُك مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا تسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتطي  
 

 وحمالالالالالالالالالالالالالالالُل مالالالالالالالالالالالالالالالا أطقالالالالالالالالالالالالالالالّع أن تقلالالالالالالالالالالالالالالالب
 

االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  وسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوض  بمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ا ُيع 
 

الالالالالالالالالالالي  والمالالالالالالالالالالالبُر عاالالالالالالالالالالالد الااإبالالالالالالالالالالالاع  أتعا 
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالن  تهالالالالالالالالالالالالالالالالالوف علالالالالالالالالالالالالالالالالال  ُمالالالالالالالالالالالالالالالالالرادت  وابالالالالالالالالالالالالالالالالالق  م 
 

 ودادت( 111)واعالالالالالالر ض  عالالالالالالن المتالالالالالالروت فالالالالالالي
 

 وسلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة األي مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان  رأُس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدين  
 

 واشالالالالالالالالالالالالهد  إذا شالالالالالالالالالالالالهدعت عالالالالالالالالالالالالن يقالالالالالالالالالالالالين  
 

 وعشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة  تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالورُث حمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدت العاسبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة
 

 لتالالالالالالالالالالالالالالل  ذهالالالالالالالالالالالالالالن  بالّمالالالالالالالالالالالالالالقح  تاسبالالالالالالالالالالالالالالب
 

، مالالالالالالالالالالّحُة المحّبالالالالالالالالالالب /ب(58)ق   حسالالالالالالالالالالُن الجالالالالالالالالالالوار 
 

الالالالالالالالحبب سالالالالالالالالقمُة المالالالالالالالالدر    وحيالالالالالالالالم المر
 

 وحسالالالالالالالالالالالالالالالالالُاكت المالالالالالالالالالالالالالالالالالن  بتالالالالالالالالالالالالالالالالالل  مالالالالالالالالالالالالالالالالالا تتالالالالالالالالالالالالالالالالالرف
 

 (111)وا تتالالالالالالالالالالالالالالالالالن  ُمماريالالالالالالالالالالالالالالالالالا متالالالالالالالالالالالالالالالالالات را
 

 وجااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  األحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقت فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي المشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارت
 

 (110)وبالالالن  علالالال  العالالالدو فالالالي المحالالالا)ورت(

 

 وتالالالالالالالالالالالالالالالن  علالالالالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالدهر  شالالالالالالالالالالالالالالالديدت البالالالالالالالالالالالالالالالاس  
 

 تالالالالالالالالالالم تخلالالالالالالالالالال  عالالالالالالالالالالن جميالالالالالالالالالال  الاالالالالالالالالالالاس  
 

 مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّذترة( 117)وهاتتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا امالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليحةُ 
 

 التالالالالالالالالالذترة اممُتهالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن اتالالالالالالالالالر  ليالالالالالالالالالم  
 

 هديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  أرجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو بهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدعاه
 

 اليضالالالالالالالالل والتاالالالالالالالالاه (118)مّمالالالالالالالالن يحالالالالالالالالب
 

 والحمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُد للالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  علالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا أتل هتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
 

الالالالالالالالالالالالن  فضالالالالالالالالالالالالل  مالالالالالالالالالالالالا أدتب االالالالالالالالالالالالا وعل مالالالالالالالالالالالالا  م 
 

 تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالقُة اللالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  تتت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُرف أبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدا
 

 علالالالالالالالالالالالال  الا بالالالالالالالالالالالالي الهاشالالالالالالالالالالالالمي  أحمالالالالالالالالالالالالدا
 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالحبب  وحز    بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  وآلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  ومت
 

 ومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لإالالالالالالالالالالالالالالالالالالالينت سلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبهم بحب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالب  
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 (112)مالالالالالالالالالالالالالا غامالالالالالالالالالالالالالع اليهالالالالالالالالالالالالالوم فالالالالالالالالالالالالالي اآلداب
 

 (101)وأهالالالالالالالالالدع الالالالالالالالالالدر  إلالالالالالالالالال  الطالالالالالالالالالقب
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 الهــوامـش

 

  بذ البالالالالورياّي، تالالالالراجم األعيالالالالان،  18اامالالالالر: ابالالالالن أيالالالالوبذ الالالالالروض العالالالالاطر، ق  (1)
 أذ اجم 11ذ ا شعافّي، التابيهاع الزياية، ق 111،  110ذ الديوان، س 21 1

 أذ 0شالالهاب الخيالالاجي، خبايالالا الزوايالالا، ق ذ ال181 1الالالدين الغالالزي، لطالالف السالالمر، 
ذ ابالالالالن الغالالالالزي، ديالالالالوان 1:100ذ المحبالالالالي، خقمالالالالة األتالالالالر، 11 1ريحااالالالالة األلبالالالالا، 

 .117 1ا سقم، 
ذ ابالالالالن الغالالالالزي، 111، الالالالالديوان، س 100 1اامالالالالر: البالالالالورياي، تالالالالراجم األعيالالالالان،  (2)

وفيالالالب عالالالرف بالالالابن متالالالي.  181 1ذ اجالالالم الالالالدين الغالالالزي، م.س.  117 1م.س.، 
ذ بروتلمالالالالالالان، تالالالالالالاريخ األدب 111 1البغالالالالالالدادي ، إيضالالالالالالاح المتاالالالالالالون،  واسالالالالالالماعيل
، وفيهالالالالالا ابالالالالالن متيالالالالالة. وفالالالالالي عمالالالالالر تحالالالالالالة، معجالالالالالم المالالالالالؤليين،       118 11العربالالالالالي، 

:  وفيب: 100 1ذ عمر فروخ، معالم األدب، 21 1ذ الزرتلي، ا عقم، 111 1
 متي". "ولد في متة من أمب المتية فأمب  يعرف أيضاب بلقب ابن المتية، وابن

ذ ا شعافي، 111  110ذ الديوان، س 21 1اامر: البورياي، تراجم األعيان،  (1)
 م.س.،

 أ: "وفيالالب الشالالامي"ذ اجالالم الالالدين 0 أذ الشالالهاب الخيالالاجي، خبايالالا الزوايالالا، ق 11ق 
: الدمشالالالالقي  11ذ وفالالالالي العرضالالالالي، معالالالالادن الالالالالذهب س181 1الغالالالالزي، م. س.، 

 .100 1الموطن والمدفنذ المحبي، م.س. ، 

 .111العرضي، م.س.، س  (4)

ذ ابالالالالن الغالالالالزي، م.س.، حاشالالالالية المحقالالالالق،   111 1اامالالالالر: عمالالالالر تحالالالالالة، م.س.،  (1)
1 117. 
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ذ 21 1 بذ البالالالالالالورياي، تالالالالالالراجم األعيالالالالالالان، 18اامالالالالالالر : ابالالالالالالن أيالالالالالالوب، م.س.، ق  (0)
  أ.11ذ ااشعافي، م.س.، ق 111، 110الديوان، 

، 181 1الغالالزي، م.س.، ذ اجالالم الالالدين 21 1اامالالر: البالالورياي، تالالراجم األعيالالان،  (7)
ذ الزرتلالالالالالالالي، م.س.،   100 1ذ عمالالالالالالالر فالالالالالالالروخ، م.س.، 100 1المحبالالالالالالالي، م.س.، 

 .111 1، هااي العمد، معجم، 11، عرفان أبو حمد، م.س.، س 21 1

ذ ابالالن 171، 100 1ذ المحبالالي، م.س.،21 1اامالالر: البالالورياي، تالالراجم األعيالالان،  (8)
وخ، م.س.،     ، عمالالالالالالالالالالالر فالالالالالالالالالالالر 21 1ذ الزرتلالالالالالالالالالالالي، م.س.، 117 1الغالالالالالالالالالالالزي، م.س.، 

1 100. 

ذ عمالالالالر فالالالالروخ، 21 1ذ الزرتلالالالالي، م.س، 111 1اامالالالالر: عمالالالالر تحالالالالالة، م.س.،  (2)
مذ عرفالالالالالان أبالالالالالو حمالالالالالد، 1111للهجالالالالالرة  211وفيالالالالالب: احالالالالالو سالالالالالاة  100 1م.س.، 

ذ 1111  211وفيالالالالالالالب: سالالالالالالالاة  111 1ذ هالالالالالالالااي العمالالالالالالالد، م.س.، 11م.س.، س 
ي أاالب ولالد فالي ، وفيب شرح من المحققين: "ذتالر المحبال18 11بروتلمان، م.س.، 
، ويتيالالق مالال  هالالذا أاالالب احالالتيم طالالوال عمالالرت باللهجالالة ه211-211متالالة بالالين عالالام  

المتيالالة" ، وسالالد عالالّدع إلالال  ترجمالالة العاايالالاتي فالالي خقمالالة األتالالر للمحبالالي، فلالالم أجالالد 
ذلالالالالك. والمالالالالحي  أن هالالالالذا موجالالالالود فالالالالي أحمالالالالد العاايالالالالاتي، الالالالالديوان: اسالالالالخة غ، ق 

تقتالالالالين واألربعالالالالين بعالالالالد  ب حيالالالالث ورد: "ولالالالالد بمتالالالالة المشالالالالرفة فالالالالي مالالالالا بالالالالين ال118
 التسعماية من الهجرة الابوية".

  ب.118اامر: أحمد العااياتي، م.س.،  (11)

 أ، وفيالالب: "لّمالالا بلالال  أشالالّدت، 112 – ب 118اامالالر: أحمالالد العاايالالاتي، م.س.، ق  (11)
وملك رشدت، سافر من متة م  الحاأ إل  اابلس، واجتمال  بوالالدت تالم سالافر إلال  

: حيالالث 21 1اواع، والبالالورياي، تالالراجم األعيالالان، حلالالب وأسالالام بهالالا احالالو عشالالر سالال
 ه.280سال البورياي أاب اجتم  في أول مرة بالعااياتي في دمشق ساة 
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: "و 111ذ العرضالي، م.س.، س 21-21 1اامر البورياي، تراجم األعيان،  (11)
مت حلب مّراع عديدة، وما رأياات، ولتن تاا اسم  بذترت".  ستد 

  أ.112 – ب 118، م.س. ، ق اامر: أحمد العااياتي (11)

  أ.112اامر: أحمد العااياتي، م.س.، ق  (11)

  أ.118 ب، واامر: أحمد العااياتي، م.س.، ق 18ابن أيوب ، م.س.، ق  (11)

  أ.71، ق  1أحمد العااياتي، الديوان : اسخة م (10)
  أ .112 – ب 118أحمد العااياتي، الديوان: اسخة غ ، ق  (17)

  ب. 07، ق1اياتي، الديوان : اسخة مأحمد العا (18)

: حيث سال البورياي أاب اجتمال  بالب أول 20 1اامر: البورياي، تراجم األعيان،  (12)
مذ وأحمالد العاايالاتي، الالديوان: اسالخة غ، ق 1178هالال 280مّرة فالي دمشالق سالاة 

  أ. حيث سال أاب أسام في حلب احو عشر ساواع.112

  أ.112 – ب 118: اسخة غ، ق اامر: أحمد العااياتي، الديوان (11)

  ب.118اامر: أحمد العااياتي، الديوان: اسخة غ، ق  (11)

 .21 1اامر: البورياي، تراجم األعيان.،  (11)
 أذ ابالالالن أيالالالوب، الالالالروض 112اامالالالر: أحمالالالد العاايالالالاتي، الالالالديوان: اسالالالخة غ، ق  (11)

  ب.18العاطر، ق 

 . 21 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

 .107 1، م.س.، المحبي (11)

 .181 1الاجم الغزي، م.س.،  (10)
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 .107 1المحبي، م.س.، (17)

 أ. واامالالالالالالالالالر: الالالالالالالالالالاجم الغالالالالالالالالالزي، م.س.،         12 – ب 18ابالالالالالالالالالن أيالالالالالالالالالوب، م.س.، ق  (18)
1 181. 

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (12)

 .111العرضي، م.س.، س  (11)

  أ.0الشهاب الخياجي، خبايا الزوايا، ق  (11)

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

 .111العرضي، م.س.، س  (11)

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

الزاوية الداووديالة : أعمالم زوايالا المالالحية، أاشالأها أبالو بتالر بالن داود المالالحي  (11)
م، وأتّمها ووسعها اباب عبالد الالرحمن، وهالي ا تالزال معروفالة 1127هال 811ساة 

آلن، ولالالالم يبالالالق ماهالالالا غيالالالر عرمالالالة فيهالالالا سبالالالور، اامالالالر: ابالالالن بهالالالذا ااسالالالم حتالالال  ا
 . 128 1طولون، الققإد، 

المدرسالالالالة الباذراإيالالالالة: أاشالالالالأها اجالالالالم الالالالالدين عبالالالالد اللالالالالب بالالالالن محمالالالالد البالالالالاذراإي سالالالالاة  (10)
م، وهالالي مدرسالالة تبيالالرة مسالالجلة بأاهالالا آتالالار سديمالالة، ويسالالم  الحالالي 1111هالالال 011

بالالن طولالالون، إعالالقم الالالورف، الالالذي هالالي فيالالب بالبدراإيالالة، بالالالدال المهملالالة، اامالالر: ا
 . 102 1ذ ابن العماد الحابلي، م.س.، 11س

 .118،  120 1. واامر: 112 1الشهاب الخياجي، ريحااة األلبا،  (17)
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ذ 21 1 ب، البالالالالالالورياي، تالالالالالالراجم األعيالالالالالالان، 18اامالالالالالالر: ابالالالالالالن أيالالالالالالوب، م.س.، ق (18)
، الاابلسي، الحضرة 118 1، ابن الغزي، م.س.، 111العرضي، م.س. ، س

 .71سية، س ااا

 .118 1البورياي، تراجم األعيان،  (12)

 .118 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

ذ الشالالالهاب الخيالالالاجي، ريحااالالالة األلبالالالا،  21 1اامالالالر: البالالالورياي: تالالالراجم األعيالالالان،  (11)
 .107 1، المحبي، م.س.، 111ذ العرضي، م.س.، س 17 1

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

 .21 1، تراجم األعيان، البورياي (11)

ذ 181 1 أذ الاجم الغالزي، م.س.، 12 – ب 18اامر: ابن أيوب، م.س.، ق  (11)
 .18 11ذ بروتلمان، م.س.، 100 1المحبي، م.س.، 

 .181 1الاجم الغزي، م.س.،  (11)

 .100 1ذ  المحبي، م.س.، 21 – 21 1اامر: البورياي، تراجم األعيان،  (10)

 .100 1المحبي: م.س.،  (17)

 .118 1البورياي، تراجم األعيان،  (18)

 .17 1الشهاب الخياجي، ريحااة األلبا،  (12)

 111ذ العرضالالي، م.س.، س 118، 21 1اامالالر: البالالورياي، تالالراجم األعيالالان،  (11)
 .107 1، المحبي، م.س.، 111 –

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (11)

 .188 1الاجم الغزي، م.س.،  (11)
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 .181 1الغزي، م.س.،  الاجم (11)

، واامر: أحمالد العاايالاتي، الالديوان: اخسالة غ، ق 181 1الاجم الغزي، م.س.،  (11)
 .107 1ذ المحبي، م.س.، 21 1 بذ البورياي، تراجم األعيان، 118

 .107 1ذ المحبي، م.س.، 21 1اامر: البورياي: تراجم األعيان،  (11)
ذ 181 1ذ الالالالالالاجم الغالالالالالزي، م.س.، 21 1اامالالالالالر: البالالالالالورياي، تالالالالالراجم األعيالالالالالان،  (10)

 .107 1المحبي، م.س.، 

 .181 1الاجم الغزي، لطف السمر،  (17)

  ب.118أحمد العااياتي، الديوانذ اسخة غ، ق  (18)

 .17  1الشهاب الخياجي، ريحااة األلبا،  (12)
ذ الشالالالهاب الخيالالالاجي، ريحااالالالة األلبالالالا،  21 1اامالالالر: البالالالورياي، تالالالراجم األعيالالالان،  (01)

 .107 1لمحبي، م.س.، ذ ا18 1

 .107 1ذ المحبي، م.س.، 118، 21 1اامر: البورياي، تراجم األعيان،  (01)

 .118 1البورياي، تراجم األعيان،  (01)

 .18 1الشهاب الخياجي، ريحااة األلبا،  (01)

 .118 1البورياي، تراجم األعيان،  (01)

ذ 181 1ي، م.س.، ، الالالالالالاجم الغالالالالالز 21 1اامالالالالالر: البالالالالالورياي، تالالالالالراجم األعيالالالالالان،  (01)
 .18 1الشهاب الخياجي، ريحااة األلبا، 

  أ .12اامر: ابن ايوب، م.س.، ق  (00)

ذ الشالهاب الخيالاجي، خبايالا 111 1اامر: ترجمتالب فالي : الالاجم الغالزي، م.س.،  (07)
 الزوايا،
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ذ مشالالالالهور الحبالالالالازي، 11 1ذ المحبالالالالي، م.س.، 11 1 أذ ريحااالالالالة األلبالالالالا، 11ق  
 .177 – 10 1الحسن البورياي، 

، والمدرسالة الاامالرية 110-22، 27-20 1اامر: البورياي، تراجم األعيالان،  (08)
الجواايالالالة: مالالالن مالالالدارس الشالالالافعية بدمشالالالق، داخالالالل بالالالاب اليالالالراديس شالالالمال الجالالالام  

، وتحولالع 1111 011األموي، أاشأها الاامر يوسف بالن مالقح الالدين سالاة 
 .87 0إل  دار للستن. أامر: محمد ترد علي، خطط الشام، 

ذ ليلال  121 1ذ ايحالة الريحااالة، 118 1اامر ترجمتالب فالي : المحبالي، م.س.،  (02)
 .01-17المباغ، من أعقم اليتر، س 

 .107 1اامر: المحبي، م.س.،  (71)

ذ الشالالالالهاب الخيالالالالاجي، 100 1اامالالالالر ترجمتالالالالب فالالالالي: البالالالالورياي، تالالالالراجم األعيالالالالان،  (71)
 .18 1حااة، ذ ايحة الري111 1ذ المحبي، م.س.، 101 1ريحااة األلبا، 

 .180 1اامر: الاجم الغزي، م.س.،  (72)

ذ البالالالالورياي، تالالالالراجم 112 0اامالالالالر ترجمتالالالالب فالالالالي: ابالالالالن العمالالالالاد الحابلالالالالي، م.س.،  (71)
 . 170 1األعيان، 

 .20 1الاجم الغزي، م.س.،  (71)

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (71)

 بذ ريحااالالة االبالالا، 7اامالالر ترجمتالالب فالالي: الشالالهاب الخيالالاجي، خبايالالا الزوايالالا، ق  (70)
 .112 1ذ المحبي، خقمة األتر، 17 1

 .21 1البورياي، تراجم األعيان،  (77)
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ذ 171 1ذ المحبالالي، خقمالالة األتالالالر، 20 1اامالالر: البالالورياي، تالالراجم األعيالالالان،  (78)
 أ. 112ذ أحمالالد العاايالالاتي، الالالديوان: اسالالخة غ، ق 118 1ابالالن الغالالزي، م.س.، 

بعد األلف من الهجرة"ذ الاجم الغزي، م.س.،  وفيب توف  "أواإل ساة أرب  عشرة
. وفيالالالب: "مالالالاع فالالالي عشالالالري ذي القعالالالدة الحالالالرام أو حالالالادي عشالالالريب سالالالاة 182 1

. وفيالالب: "وأمالالن 111تالالقث عشالالر بعالالد األلالالف"ذ العرضالالي، معالالادن الالالذهب، س 
 أاب ماع ساة تمان وألف".

 .20 1البورياي، تراجم األعيان،  (72)

هالي أتبالر مقالابر دمشالق الشالمالية، وأشالهرها، وتقال  تدع  مقبرة باب اليالراديس، و (  81)
اليالالالوم شالالالرق شالالالارة بغالالالداد سالالالرب األزبتيالالالة، اامالالالر: مالالالقح الالالالدين الماجالالالد، خطالالالط 

 .117دمشق، س
 أذ المحبالالالالالي، خقمالالالالالة 112اامالالالالالر: أحمالالالالالد العاايالالالالالاتي، الالالالالالديوان: اسالالالالالخة غ، ق  (81)

 .171، 107 – 100 1األتر، 

 .118-117 1البورياي، تراجم األعيان،  (82)

 .171 1ذ واامر: المحبي، خقمة األتر، 182 1الاجم الغزي، م.س.،  (83)

 .100 1المحبي، خقمة األتر،  (84)

 .118 1ابن الغزي، م.س.، (81)

 .111  1اامر: حاجي خليية، تشف الماون،  (80)

ذ حاجي 118 1ذ ابن الغزي، م.س.، 100 1اامر: المحبي، خقمة األتر،  (87)
ذ جرجالي زيالدان، 18 11ذ بروتلمالان، م.س.،111 1خليية، إيضالاح المتاالون، 

ذ 111 1ذ عمالالر تحالالالة، م.س.،     21 1ذ الزرتلالي، م.س.،121 1م.س.، 
 .11عرفان أبو حمد، م.س.، س 



 01 

ذ عرفالالالالالالالان أبالالالالالالالو 111 1ذعمالالالالالالالر تحالالالالالالالالة،م.س.،21 1اامالالالالالالالر: الزرتلالالالالالالالي،م.س.، (88)
 .11حمد،م.س.،س 

 .121 1اامر: جرجي زيدان، م.س.،  (82)

 .18 11لمان، م.س.، اامر: بروت (21)

  أ.81، ق1اامر: أحمد العااياتي، الديوان: اسخة م (21)

ذ ابالن 111 11ذ ابالن األتيالر، التامالل، 081 11اامر: ابن الجوزي، الماتمم،  (21)
ذ المالالالالاليدي، 177 1ذ ابالالالالالن شالالالالالاتر التتبالالالالالي، فالالالالالواع، 181 1خلتالالالالالان، وفيالالالالالاع، 

حابلالالالي، م.س.،  ذ ابالالالن العمالالالاد ال127 8ذ ابالالالن تتيالالالر، البدايالالالة، 101 1الالالالوافي، 
1 110. 

 . 181 2ياسوع الحموي، معجم األدباه،  (21)

ذ ابالالالالن 111 11ذ ابالالالالن األتيالالالالر، م.س.،081 11اامالالالالر: ابالالالالن الجالالالالوزي، م.س.، (94)
 .101 1ذ الميدي، م.س.، 181 1خلتان، م.س.، 

 .171 1ذ اليافعي، مرآة الجاان، 111 1اامر: الماذري، التتملة،  (21)

 .7 1لتذترة: مقدمة المحقق، اامر: ابن حمدون، ا (20)

ذ ابالالالالالالالالن األتيالالالالالالالالر، م.س.، 181 1اامالالالالالالالالر: العمالالالالالالالالاد التاتالالالالالالالالب، خريالالالالالالالالدة القمالالالالالالالالر،  (27)
 .101 1ذ الميدي، م.س.، 181 1ذ ابن خلتان، م.س.،111 11

ذ 181 1ذ العمالالالاد األمالالاليهااي، م.س.،181 11اامالالالر: ابالالالن الجالالالوزي، م.س.، (28)
ذ ابالالن 72لالالذيل، سذ وفالالي ابالالو شالالامة المقدسالالي، ا181 1ابالالن خلتالالان، م.س.، 

ذ ابالالالالالالن العمالالالالالالاد الحابلالالالالالالي، 101 1ذ المالالالالالاليدي، م.س.، 127 8تتيالالالالالالر، م.س.، 
 .110 1م.س.، 
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 اامر: ابن مامور، لسان العرب، مادة : ذتر. (22)

ذ حالالالاجي خلييالالالة، م.س.،  111 1اامالالالر: طالالالا  تبالالالري زادة، ميتالالالاح السالالالعادة،  (111)
1 181. 

 .11 1اامر: ابن حمدون، التذترة: مقدمة المحقق،  (111)

 .11 1ابن حمدون، التذترة،  (111)

 .11 – 11 1اامر: ابن حمدون، م.س.،  (111)

 .11 – 11 1اامر: ابن حمدون، م.س.،  (111)

 .11 1اامر: ابن حمدون، التذترة: مقّدمة المحقق،  (111)

 .111 1الماذري، التتملة،  (101)

. 177 1.س.، ذ واامالالر: ابالالن شالالاتر التتبالالي، م181 1ابالالن خلتالالان، م.س.،  (117)
وزاد بأاالالالالالب تتالالالالالاب تبيالالالالالر يالالالالالدخل فالالالالالي اتاالالالالالي عشالالالالالر مجلالالالالالدابذ المالالالالاليدي، م.س.،      

 .111 1ذ طا  تبري زادت، م.س.، 171 1ذ اليافعي، م.س.،101 1

 .181 1العماد األميهااي، م.س.،  (118)

. واامالالالر: أبالالالو شالالالامة المقدسالالالي، م.س.، س 181 11ابالالالن الجالالالوزي، م.س.،  (112)
ذ ابالن تتيالر، 12ذ المختمر المحتاأ إليالب، س181 1ذ الذهبي، العبر، 72

 .127 8م.س.، 

ذ واامالالالالر: ابالالالالن شالالالالاتر التتبالالالالالي، م.س.،    181 1العمالالالالاد األمالالالاليهااي، م.س.،  (111)
ذ 110 1ذ ابن العماد الحابلالي، م.س.، 101 1ذ الميدي، م.س.، 177 1

 .81 0الزرتلي، م.س.، 

 : غير موجودة، والمتبع في : غ، د، م .1في م (111)



 01 

 ، د، م : غير موجود، والمتبع في :غ .1في م (111)

تري  مباح ساإلها: تجعلب يميب خيراب، تحسن حالالب، وتقّويالب، وتحس الاب. ابالن  (111)
 مامور، لسان العرب، مادة ري .

الّسالالحاحة: تتيالالرة المالالب والسالاليقن والعطالالاهذ ابالالن مامالالور، لسالالان العالالرب، مالالادة  (111)
 سح .

 لمييحة: السيف العريضذ اللسان : مادة مي .مي  السيف: ُعرضُب، وا (111)

الغالالديرة: ذؤابالالة الشالالعر تسالالقط علالال  المالالدرذ ابالالن مامالالور، لسالالان العالالرب، مالالادة  (110)
 غدر.

 : وأدع. والمتبع ترجيحاب  سامة المعا .1في م (117)

 : تتبع هذت التلمة فوق السطر.1في م (118)

 لعرب، مادة درس.درس الشيه: عيا، مح  أترتذ ابن مامور، لسان ا (112)

: تتبالالالالع هالالالالذت التلمالالالالة فالالالالوق السالالالالطر وبجاابهالالالالا تلمالالالالة مالالالال ، والمهالالالالارق: 1فالالالالي م (111)
اليلالالواع، المالالحاري، وسيالالل: الطالالرق، المالالحاإفذ ابالالن مامالالور، لسالالان العالالرب، 

 مادة هرق.

 : تتبع العبارة بخط أسو غليم.1في م (111)

 أوم.األوام: حّر العط  وشّدتبذ ابن مامور، لسان العرب، مادة  (111)

حالالالرب وسعالالالع بالالالين سبيلتالالالي بتالالالر وتغلالالالب اباالالالي واإالالالل، واسالالالتمرع أربعالالالين سالالالاة،  (111)
ووسعالالع فيهالالا سالالتة ايالالام، والبسالالوس هالالي البسالالوس باالالع ماقالالذ خالالالة جّسالالاس بالالن 
مّرة، وهي من باي تميم، تااع سبب الحربذ فيضالرب بهالا المتالل: "أشالأم مالن 

 .108-111البسوس"، اامر: محمد جاد المول ، أيام العرب، س 
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القعالال : حرسالالة اليالالؤاد مالالن الحالالّب، الّلعالال : الحرسالالةذ ابالالن مامالالور، لسالالان العالالرب،  (111)
 مادة لع .

الغوادي: السحب تاشُأ ُغدوة، الغادية: السحابة تاشأ فتمطر غدوة أي مباحابذ  (111)
 ابن مامور، لسان العرب، مادة غدا.

محمالالد بالالن هالالو تتالالاب التالالذترة الحمدوايالالة ألبالالي المعالالالي محمالالد بالالن الحسالالن بالالن  (110)
 –م 1111هالالالالالالال 121علالالالالالالي بالالالالالالن حمالالالالالالدون،  بهالالالالالالاه الالالالالالالدين، عالالالالالالا  مالالالالالالا بالالالالالالين )

م، عن 1220هال 1117م(. وسد مدر في طبعتب األول  ساة 1100هال 101
 دار مادر ببيروع بتحقيق إحسان عباس وبتر عباس.

  ب: الدين .1في غ ق  (117)

  ب: األبرار.1 أ، غ ق 12في د ق  (118)
ة البيضالالاه يتتالالب فيهالالاذ ابالالن مامالالور، لسالالان العالالرب، مهالالارق: الُمهالالرق: المالالحيي (112)

 مادة هرق.
  ب: عل .1 أ، غ ق 12في د ق  (111)

  أ: المتية.12في د ق  (111)

  ب: لم يرد هذا البيع.1 أ، غ ق 12في د ق  (111)

، سالذ ابن مامور، لسان العرب، مادة وتف. (111)  وتف: هطلت وسطرت
الموضالال  الالالذي فيالالب المشالالرب، مالالورد المالالاهذ ابالالن  الّاهالالل: أول الشرالالرب. الما هالالل: (111)

 مامور، لسان العرب، مادة اهل.

  أ : في .12في د ق  (111)
  أ : حسبع.1 ا، غ ق 12في د ق  (110)
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  أ: وها.1 أ، غ ق 12في د ق  (117)

  أ : جلع.1في غ ق  (181)

  أ: وحسن.1في غ ق  (112)

  أ: والسخاه.1 أ، غ ق 12في د ق  (111)

  أ: شرور.1 أ، غ ق 12دق  في (111)

  أ: يجلبن.1 أ، غ ق 12في دق  (111)

  أ: عن حيمها.1 أ، غ ق 12في دق  (111)

  أ : ويجلب.12في د ق  (111)

  أ: وبذل. 1 أ ، غ ق 12في د ق  (111)

 ب: تتالالالب فوسهالالالا بمقالالالدار سالالالطرين: لألحمالالالق. وأشالالالير إليهالالالا بالالالرأس 12فالالالي دق  (110)
  أ : لألحمق.1سهم. وفي غ ق 

  أ: وتاتيد.1 ب، غ ق 12في د ق  (711)

  ب: واللقاه.1في غ ق  (118)

  ب: حافمها.1 ب، غ ق 12في د ق  (112)

  ب: وسلة.1 ب، غ ق 12في د ق  (111)

 ب: فالالوق اسالالعافك الاالالاس تتالالب: وطاعالالة اللالالب وحمالالل. وعليهالالا خالالط 1فالالي غ ق  (111)
 أفقي.

  ب: وسّر.1 ب، غ ق 12في د ق  (111)

 عن .  ب :12في د ق  (111)



 00 

  أ: وغض في المتروت من.1 ب، غ ق 12في د ق  (111)

  أ: متابرا.1في غ ق  (111)

  ب: تتبع عل  الهام  األيسر مقابل التلمة.12في د ق  (110)

  ب: موعمة.1في د ق  (117)

  أ: يود.1 ب، غ ق 12في د ق  (118)

ق وبخالط  أ: تتالب هالذا الشالطر بعالد الشالطر التالااي مالن البيالع السالاب1في غ ق  (112)
 أمغر.

  أ: تتب هذا الشطر وسط الميحة.1في غ ق  (101)
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 المصـيدر والمراجـع

 

 أ. المصيدر المخطوطة

م(، التابيهالالاع الزياّيالالة علالال  1011هالالال 1111ا شالالعافي، أحمالالد بالالن علالالي )ع .1
الغيالالالالالالالالقع العياّيالالالالالالالالة، د.ن، القالالالالالالالالرن الحالالالالالالالالادي عشر السالالالالالالالالاب  عشالالالالالالالالر، متتبالالالالالالالالة 

 (.1811تشستربيتي، دبلن، رسم )

م(، الروض 1121هال بعد 1111، موس  بن أيوب )ع بعد ساة ابن أيوب .1
العالالاطر فيمالالا تيس الالر مالالن أخبالالار أهالالل القالالرن السالالاب  إلالال  ختالالام القالالرن العاشالالر، 

محمالالالالالالالالالد، القالالالالالالالالالرن الحالالالالالالالالالادي عشر السالالالالالالالالالاب  عشالالالالالالالالالر، متتبالالالالالالالالالة بالالالالالالالالالرلين، رسالالالالالالالالالم        
 سطراب. 11-11ورساع،  111(، ممّور بحوزتي، 2880)

م(، خبايالالالا 1018هالالالال 1102)ع  الخيالالالاجي، شالالالهاب الالالالدين أحمالالالد بالالالن محمالالالد .1
، المتتبالالالالالالة 1071 1181الزوايالالالالالا فيمالالالالالا فالالالالالي الرجالالالالالالال مالالالالالن البقايالالالالالا، رجالالالالالب، 

 سطراب. 11ورسة،  118(، ممّور بحوزتي، 7112الماهرية، دمشق، رسم )

 م(:1011هال 1111العااياتي، أحمد بن أحمد )ع  .1

. 12180أ. الالالالالالالالالالديوان، مخطوطالالالالالالالالالة المتحالالالالالالالالالف البريطالالالالالالالالالااي بلاالالالالالالالالالدن، رسالالالالالالالالالم )
OC.ADDورسة. 112ورساتها  (، وعدد 

 1(، وعالدد ورساتهالا 1001ب. الديوان، مخطوطة معهد غوتب ببرلين، رسم )
 ورساع.
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 المصيدر المطبوعةب. 

م(، التامالالل فالالي التالالاريخ، 1111هالالال 011ابالالن األتيالالر، محمالالد بالالن محمالالد )ع  .1
 .11م، أ1272هال 1122بيروع: دار مادر، 

الماالالالتمم فالالالي م(، 1111هالالالال 127ابالالالن الجالالالوزي، عبالالالد الالالالرحمن بالالالن علالالالي )ع  .1
تالالالالالواريخ الملالالالالالوك واألمالالالالالم، تحقيالالالالالق سالالالالالهيل زّتالالالالالار بيشالالالالالراف متتالالالالالب البحالالالالالوث 

 .11، أ1221 1111والدراساع في دار اليتر، بيروع، 

م(، التالالالذترة، تحقيالالالق 1107هالالالال 101ابالالالن حمالالالدون، محمالالالد بالالالن الحسالالالن )ع  .1
 1-1م، أ1220، بيروع: دار مادر، 1إحسان عباس وبتر عباس، ط

م(، وفيالاع األعيالان وأابالاه 1181هالال 081ابن خلتان، أحمد بالن محمالد )ع  .1
 .1أبااه الزمان، تحقيق إحسان عباس، بيروع: دار مادر، د.ع،  أ

م(، فالواع الوفيالاع، 1101هالال 701ابن شاتر التتبي، محمد بالن شالاتر )ع  .1
تحقيق محمالد محيالي الالدين عبالد الحميالد، القالاهرة: متتبالة الاهضالة الممالرية، 

 .1م، أ1211

 م(،1110هال 211علي )ع  ابن طولون المالحي، محمد بن .0

أ. إعالالقم الالالورف بمالالن ولالالي ااإبالالاب مالالن األتالالراك بدمشالالق الشالالام التبالالرف، تحقيالالق 
 م.1201هال 1181محمد أحمد دهمان، دمشق: 

ب. الققإد الجوهرية في تاريخ المالحية، تحقيق محمد أحمد دهمان، دمشق:  
 .1م، أ1281هال 1111مطبوعاع مجم  اللغة العربية، 

م(، شالالذراع الالالذهب 1078هالالال  1182بلالالي، عبالالد الحالالي )ع ابالالن العمالالاد الحا .7
فالالالالي أخبالالالالار مالالالالن ذهالالالالب، عالالالالن اسالالالالخة الممالالالالاف المحيومالالالالة فالالالالي دار التتالالالالب 

 م.1272هال 1122أماقحةر، بيروع: دار المسيرة،  1الممرية، ط
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م(، 1711هالالال 1107ابالالن الغالالزي، شالالمس الالالدين محمالالد بالالن عبالالد الالالرحمن )ع  .8
تحقيق سيد تالروي حسالن،  ديوان ا سقم، أوبحاشيتب أسماه تتب األعقمر،

 .1م، أ1221هال 1111، بيروع: دار التتب العلمية، 1ط

م(، البدايالالة والاهايالالة، 1171هالالال 771ابالالن تتيالالر، عمالالاد الالالدين إسالالماعيل )ع  .2
تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي بيشراف متتالب البحالوث والدراسالاع فالي 

 .8، أ1220 1110، بيروع، 1دار اليتر، ط

م(، سالالالقفة العمالالالر فالالالي 1717هالالالال 1112مالالالد )ع . ابالالالن معمالالالوم، علالالالي بالالالن أح11
، الدوحالالالالالالالة: مطالالالالالالالاب  علالالالالالالالي بالالالالالالالن علالالالالالالالي،            1محاسالالالالالالالن الشالالالالالالالعراه بتالالالالالالالل ممالالالالالالالر، ط

 هال.1181

م(، لسالالان العالالرب، بيالالروع: 1111هالالال 711. ابالالن مامالالور، محمالالد بالالن متالالرم )ع 11
 .1م، أ1208هال 1188دار مادر، 

م(، تالالراجم 1100هالال 001. أبالو شالامة المقدسالالي، عبالد الالالرحمن بالن إسالالماعيل )ع 11
رجالالالال القالالالراين السالالالادس والسالالالاب  المعالالالروف بالالالالذيل علالالال  الروضالالالتين، تمالالالحي  

، بيالروع: دار الجيالل، 1محمد زاهد التوتري، عااية عزع العطار الحسالياي، ط
 م.1271

م(، فريدة القمر 1111هال 127. األمبهااي، عماد الدين محمد بن محمد )ع 11
حمالالالالد بهجالالالالة األتالالالالري وزميلالالالالب، وجريالالالالدة أهالالالالل العمالالالالر: القسالالالالم العراسالالالالي، تحقيالالالالق م

 .1، أ1211 1171المجم  العلمي العراسي، 

م(، تالراجم األعيالان مالن أباالاه 1011هالال 1111. البورياي، الحسن بن محمالد )ع 11
الزمان، تحقيق مالقح الالدين الماجالد، دمشالق: مطبوعالاع مجمال  اللغالة العربيالة، 

 ، جزهان.1201و  1212
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م(، تشالف الماالون 1010هالال 1107. حاجي خليية، ممطي  بن عبالد اللالب )ع 11
 .1هال، أ1101عن أسامي التتب والياون، استاابول: المطبعة البهّية، 

م(، ريحااة األلبالا 1018هال 1102. الخياجي، شهاب الدين أحمد بن محمد )ع 10
، مطبعة عيس  البابي 1وزهرة الحياة الدايا، تحقيق محمد عبد اليتاح الحلو، ط

 .1، أم1207هال 1180الحلبي وشرتات، 

م(: )أ( العبر في خبر مالن عبالر، 1117هال 718. الذهبي، محمد بن أحمد )ع 17
، بيشالالالالالالراف متتالالالالالالب البحالالالالالالوث ]اسالالالالالالخة محققالالالالالالة علالالالالالال  أمالالالالالالول مخطوطالالالالالالة[، 1ط

. )ب( المختمالالالر 1م، أ1227هالالالال 1118والدراسالالالاع فالالالي دار اليتالالالر، بيالالالروع، 
، بيالالالالالالالالروع: دار التتالالالالالالالالب العلميالالالالالالالالة، 1المحتالالالالالالالالاأ إليالالالالالالالالب مالالالالالالالالن تالالالالالالالالاريخ الحيالالالالالالالالام، ط

 م.1281هال 1111

م(، الوافي بالوفياع، تحقيالق أحمالد 1101هال 701. الميدي، خليل بن أيبك )ع18
، بيالالالالالالالالالالالالالالالروع: دار إحيالالالالالالالالالالالالالالالاه التالالالالالالالالالالالالالالالراث العربالالالالالالالالالالالالالالالي، 1األراالالالالالالالالالالالالالالالاؤوط، وزميلالالالالالالالالالالالالالالالب، ط

 .1م، أ1111هال 1111

م(، ميتالالاح السالالعادة 1101هالالال 208. طالالا  تبالالري زادة، أحمالالد بالالن ممالالطي  )ع 12
دار التتالالالب العلميالالالة، ، بيالالالروع: 1وممالالالباح السالالاليادة فالالالي موضالالالوعاع العلالالالوم، ط

 .1م، أ1281هال 1111

م(، معالادن الالذهب فالي 1001هالال 1171. العرضي، أبو الوفالا وفالا بالن عمالر )ع 11
، حلالالالب: دار 1األعيالالان المشالالرفة بهالالالم حلالالب، حققالالب وشالالالرحب محمالالد التالالواجي، ط

 م.1287هال 1117المقح للطباعة والاشر، 

 م(،1022هال 1111. المحبي، محمد امين بن فضل اللب )ع11
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مة األتر في أعيان القرن الحادي عشر، القاهرة: المطبعة الوهبية، خق .أ
 .1هال، أ1181

ايحالالة الريحااالالة ورشالالحة طالالقه الحااالالة، تحقيالالق عبالالد اليتالالاح محمالالد الحلالالو،  .ب
 1م، 1202هالالال 1182 –م 1207هالالال 1187دار إحيالالاه التالالراث العربالالي، 

 أجزاه.

تتملة لوفياع م(، ال1118هال 010. الماذري، عبد العميم بن عبد القوي )ع 11
، بيروع: مؤسسة الرسالة،          1الا قلة، تحقيق بشار عواد معروف، ط

 19م، م1281هال 1111

م(، الحضالرة األاسالية 1711هالال 1111. الاابلسي، عبالد الغاالي بالن إسالماعيل )ع 11
، بيالالالالروع: الممالالالالادر، 1فالالالالي الرحلالالالالة القدسالالالالية، تحقيالالالالق أتالالالالرم حسالالالالن العلبالالالالي، ط

 م.1221هال 1111

م(، لطالالالف الّسالالالمر 1011هالالالال 1101الغالالالزي، محمالالالد بالالالن محمالالالد )ع  . اجالالالم الالالالدين11
وسطف التمر من تراجم أعيان الطبقة األولال  مالن القالرن الحالادي عشالر، تحقيالق 

م، 1281-1281محمالالالالالالود الشالالالالالاليخ، دمشالالالالالالق: وزارة التقافالالالالالالة وا رشالالالالالالاد القالالالالالالومي، 
 (، جزهان.17)إحياه التراثذ 

لالالالدارس فالالالي تالالالاريخ م(، ا1111هالالالال 217. الاعيمالالالي، عبالالالد القالالالادر بالالالن محمالالالد )ع 11
 م، جزهان.1288المدارس، تحقيق جعير الحساي، متتبة التقافة الدياية، 

م(، مرآة الجاان وعبرة اليقمالان 1100هال 708. اليافعي، عبد اللب بن أسعد )ع 10
، القالاهرة: دار التتالاب ا سالقمي، 1في معرفة ما يعتبالر مالن حالوادث الزمالان، ط

 .1م، أ1221هال 1111
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م(، معجالالم األدبالالاه، 1118هالالال 010، يالالاسوع بالالن عبالالد اللالالب )ع . يالالاسوع الحمالالوي17
أماقحالالة وممالالالّححة وفيهالالا زيالالالاداعر، دار اليتالالر للطباعالالالة والاشالالر والتوزيالالال ،  1ط

 .2م، أ1281هال 1111

 

 ج. المراجع

أبالالالالو حمالالالالد )عرفالالالالان(، أعالالالالقم مالالالالن أرض السالالالالقم، إشالالالالراف محمالالالالود عباسالالالالي  .1
يالة، جامعالة حييالا، وزميلب، شيا عمالرو، حييالا: شالرتة األبحالاث العلميالة والعمل

 م.1272مطبعة دار المشرق، 

بروتلمان )تارل(، تاريخ األدب العربي، العمر العتمااي )مالن فالت  ممالر  .1
م(، تالالالالرجم بيشالالالالراف محمالالالالود فهمالالالالي 1728م حتالالالال  الحملالالالالة اليراسالالالالية 1117

م، )الماممالالالالالة العربيالالالالالة 1221حجالالالالالازي، الهيإالالالالالة الممالالالالالرية العامالالالالالة للتتالالالالالاب، 
 أ(.11-11) 8للتربية والتقافة والعلوم(، سسم

جاد المالول  بالك )محمالد أحمالد( وزماليقت، أيالام العالرب فالي الجاهليالة، المتتبالة  .1
 ا سقمية، دار إحياه التتب العربية، د.ع.

الحبالالالالازي )مشالالالالهور(، الحسالالالالن البالالالالورياي أديبالالالالاب ومؤرخالالالالاب، مالالالال  تحقيالالالالق ديوااالالالالب          .1
م(، بيالالالالروع: معهالالالالد اآلداب الشالالالالرسية، 1011هالالالالال 1111-م1110هالالالالال 201)

والعلالالوم ا اسالالااية، جامعالالة القالالديس يوسالالف، أطروحالالة دتتالالورات،  تليالالة اآلداب
 م، سسمان.1228هال 1112

حمادة )محمد عمر(، أعقم فلسطين من القرن األول حتال  القالرن الخالامس  .1
عشالالر الهجالالري، مالالن القالالرن السالالاب  حتالال  القالالرن العشالالرين المالاليقدي، دمشالالق: 

 .1م، أ1281دار ستيبة، 
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وس تالراجم ألشالهر الرجالال والاسالاه مالن الزرتلي )خير الدين(، األعالقم: سالام .0
، بيالالالالالروع: دار العلالالالالالم للمقيالالالالالين، 1العالالالالالرب والمسالالالالالتعربين والمستشالالالالالرسين، ط

 م.1281

زيالالالدان )جرجالالالي(، تالالالاريخ آداب اللغالالالة العربيالالالة، بيالالالروع: دار متتبالالالة الحيالالالاة،  .7
 .1م، أ1281

، دمشق، بيروع: متتبالة الاالوري، دار 1علي )محمد ترد(، خطط الشام، ط .8
 09م، أ1281هال 1111العلم للمقيين، 

.  العمالالد )هالالااي(، معجالالم الاالالابهين فالالي جاالالوبي بالالقد الشالالام، فلسالالطين واألردن  2
 19م، أ1281م(، عمان: دار الترمل، 1881-011هال=1-1111)

. فالالروخ )عمالالر(، معالالالم األدب العربالالي فالالي العمالالر الحالالديث: القالالرن الحالالادي 11
، بيالالالروع: دار 1م(، ط1088-1121هالالالال=1111-1111عشالالالر الهجالالالري )

 19م، أ1280لعلم للمقيين، ا

. تحالالالالة )عمالالالر رضالالالالا(، معجالالالم المالالالالؤليين: تالالالراجم ممالالالالايي التتالالالب العربيالالالالة، 11
 .2بيروع: متتبة المتا ، دار إحياه التراث العربي، د.ع، أ

. الماجالالالد )مالالالالقح الالالالالدين(، خطالالالالط دمشالالالق، بيالالالالروع: المطبعالالالالة التاتوليتيالالالالة، 11
 م.1212


