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 أمحد فارس الشدايقمؤلَّفات 

 كتب
 (لكل اببللصدور  الزمني )وفًقا للتسلسل 

 
ُمَتناَولة يف كلي منها، مع مراعاة التسلسل ـهذا الثبت مبؤليفات أمحد فارس الشدايق يعتمد التوزيع املوضوعايتي، فرتد فيه وفًقا للموضوعات ال

َجم. الزمني لتاريخ التأليف يف كلي موضوع. ومؤليفاته منها ما هو منشور، ومنها ما ال يزال خمطوطًا. ومنها ما هو موضوع، ومنها ما هو ُمرتَ 
ا فضًًل عميا ُفقد منها وال نعرف سوى وهناك البعض األخري الذي حقَّقه أو أشرف على طباعته يف مطبعة اجلوائب يف اآلستانة. هذ

عناوينها فقط. وسنحاول، هنا، الوقوف على ذلك كليه بغية تقدمي ثبت يكون أوسع ما متي تقدميه، معتمدين يف ذلك على ما ورد ذكره 
ا وضعه ابحثون آخرون يف دائرة معارف املعليم بطرس البستاين، ويف اتريخ الصحافة العربيية لفيليب دي طريازي، ولدى بولس مسعد؛ وم

وفوياز طرابلسي وعزيز العظمة، واألب كميل حشيمه؛ وحمميد اهلادي املطويي، أحدث عهًدا، منهم: يوسف أسعد داغر، وعماد الصلح، 
 ممين سنشري إليهم يف احلواشي الًلحقة.  

 األدب 
 شعر عمودي، خمطوطابلعربيية،  ،يف ذّم اليهود 1رودملّ الق   .1

18322.   
 شعر عمودي، منشورابلعربيية، ، زارت سعادقصيدة  .2

احلجر، ترمجها إىل الفرنسيية  ىطبعها ابلعربيية عل. 1846ملناسبة زايرته إىل ابريس أواخر سنة  ميتدح هبا أمحد ابشا، ابي تونس 
 61، 1851، ابريس، Imprimerie de Bineteayوعليق عليها املستشرق غوستاف دوغا عضو اجلمعيية اآلسيويية، ابريس،

 .ZDMG ،5 :250"4؛ "صدرت مع ترمجتها األملانيية يف جملية )اجلمعيية اآلسيويية األملانيية( 3صفحة
 

                                                           
 .اليهود" ذمي "األلسن يف  ردََّدتهاللمي هو اجلمع والضمي. والَقرود مجع الَقَرد أي اللجلجة يف اللسان. واملقصود مجع ما  1
، "وهو قصيدة طويلة تسخر من بعض مقاطع العهد 408ص  ،1995أوىل، س للكتب والنشر، طبعة بريوت، رايض الريي أمحد فارس الشدايق، . طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 2

 القدمي". 
 .409. مرجع نفسه، ص 3
، 2013، بريوت، دار املشرق، طبعة أوىل، اخلامس ءاملؤّلفون العرب املسيحّيون من قبل اإلسالم حّّت أواخر القرن العشرين، اجلز . حشيمه، األب كميل،"أمحد فارس الشدايق"، يف 4

، بريوت، منشورات (1955 -1800مصادر الدراسة األدبّية، اجلزء الثاين، الفكر العريّب احلديث يف ِسَي  أعالمه، الراحلون ). راجع أيًضا: داغر، يوسف أسعد، 358ص 
 .460، ص 1983، 7اجلامعة اللبنانيية، قسم الدراسات األدبيية، 
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 أدب السرية، منشورابلعربيية،  ،الساق على الساق يف ما هو الفارايق أو أاّيم وشهور وأعوام يف ع ْجم العرب واألعجام .3
 .1صفحة Institut’Librairie de L, Benjamin Dupart ،1855 ،712ابريس، طبعة أوىل،  

 شعر عمودي، منشورابلعربيية، ،احلمد هلل .4
 .18572لندن،  

 شرح أديب، منشورابلعربيية،  ،(وعنوانه املغىن لكلي معىن) مقّدمة ديوان أمحد فارس .5
  .18603اآلستانة،  

 ، منشور)أدب الرحلة( حتقيق وتقدميابلعربيية، ، البن بطيوطة حتفة الّنظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار .6
 .1862اآلستانة، 

 لوصف )العادات والتقاليد(، منشورأدب اابلعربيية، ، الواسطة يف معرفة أحوال مالطة .7
 .1881طبعة اثنية ُمعدَّلة، اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  .18664تونس، املطبعة الرمسيية،  

 منشورأدب الوصف )العادات والتقاليد(، ابلعربيية،  ،كشف املخبّا عن فنون أوروبّ  .8
 .18665تونس، طبعة أوىل،  

 منشور، ()نقد أديبي  حتقيق وتقدميابلعربيية، ،القاسم اآلمدي يبأل املوازنة بني أيب متّام والبحرتي .9

                                                           
ر نشر الكتاب يف مصر مريتني: يف املرية األوىل نشرته مكتبة العرب لصاحبها يوسف توما البستاين، وقد متيت طباعته يف مطبعة رعمسيس ابلف. أُعيد 1 ؛ ويف املرية الثانية 1919جالة يف شهر أايي

مة للناشر وال اترخًيا )اخلازن، الشيخ نسيب نشرته املكتبة التجاريية لصاحبها مصطفى حمميد، وقد متيت طباعته يف مطبعة الفنون اجلميلة يف  شارع كوبري قصر النيل وهي ال حتمل مقدي
نقًًل عن طبعة  1966نشره عام  -بريوت -(. وأعادت دار مكتبة احلياة52، ص 1966، بريوت، دار مكتبة احلياة، الساق على الساق يف ماهو الفارايقوَهْيبه، "هذا الكتاب" يف 

حمرَّرًا "من االستطرادات  1982. ونسخة دار مكتبة احلياة هذه هي اليت اعتمدانها هنا، ويف وضع سرية صاحبها. وُنِشر للمرية اخلامسة يف بريوت عام 1855رة عام ابريس األصليية الصاد
 Faris Chidyaq: Laنه خويام حتت عنوان: (. ترمجه إىل الفرنسيية ري20، حاشية 253وعصره، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره اللغويية" )الصلح، عماد، 

Jambe sur la Jambe, Roman traduit de l’arabe par R. Khawam, Phébus, Paris 1991, 742 p,.هكما تـَْرمج Humphrey 
Davies  وصدر عن  2014، والثالث والرابع سنة 2013إىل االنكليزيية يف أربعة أجزاء: األول والثاين منها سنةNew York University Press . 

على الصفحة  21. ويضيف الصلح، يف احلاشية 253ص ، 1987بريوت، لبنان، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، طبعة اثنية، ، أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره. الصلح، عماد، 2
 دح رجاالت تونس وخرب تعيينه إلنشاء جريدة يف تونس".ذاهتا، أنيه كرياس "إبمضاء أنطونيوس األميوين وهو للشدايق حيتوي على أربع قصائد يف م

مة ذُكرت يف دائرة معارف املعليم  22. مرجع نفسه، صفحة نفسها. ويذكر الصلح، يف احلاشية 3 على الصفحة ذاهتا، أني للمقدمة أصل خمطوط يف مكتبة األوقاف يف بغداد. وهذه املقدي
يًضا أني الشدايق طبعها يف أواخر حياته وأهدى صاحب الدائرة نسخة منها، وهي فريدة يف ابهبا وتتضمين نقًدا للشعر مل جيِر عليه أحد ، وذُكر أ430بطرس البستاين، اجلزء العاشر، ص 

، 212 -211لشدايق، القسم األويل، ص ويذكر حمميد اهلادي املطوي يف مؤلَّفه عن ا كتياب العرب، وأنيه مل يشاء إذاعتها قبل الفراغ من طبع ديوانه، لكني املنيية حالت دون ذلك.  من
مة يف مطبعة اجلوائب يف  وأني هلا نسخة خمطوطة يف مكتبة األوقاف العامية يف بغداد حتت الرقم  صفحة من القطع الكبري، 31نقًًل عن بعض املراجع، إىل أني الشدايق طبع هذه املقدي

   .صفحة 19، وعدد صفحاهتا 1884 -1883أهداها الشدايق إىل نعمان األلوسي سنة  4576
 . 253، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره. الصلح، عماد، 4
. ويذكر طرابلسي 358، مرجع سابق، ص املؤّلفون العرب املسيحّيون من قبل اإلسالم حّّت أواخر القرن العشرين، اجلزء اخلامس. حشيمه، األب كميل، "أمحد فارس الشدايق"، يف 5

" ُنشرا يف كتاب واحد: "ال أو  1863، املطبعة الرمسيية، طبعة األوىل: تونسوالعظمة يف كتاهبما عن الشدايق أني كتااب "الواسطة يف معرفة أحوال مالطة" و"كشف املخبيا عن فنون أوروابي
أمحد فارس " )طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 1862صفحة. ويُرجَّح أني الشدايق أليفهما سنة  361، 1867صفحة. الطبعة الثانية، مزيدة ومنقيحة: القسطنطينيية،  386، 1865

 (.409، مرجع سابق، ص الشدايق
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   .1870اآلستانة،  
 ، منشورأديبي  نقدابلعربيية،  ،صوت الرديف يف شعر الشيخ انصيف .10

 . 18711اآلستانة،  
 أدب الوصف، منشورابلعربيية، ، أحاسن املقال يف حماسن الشمال .11

 . 18712اآلستانة،  
 منشور )رسائل(، حتقيق وتقدميابلعربيية،  لخوارزمي،لرسائل اخلوارزمي .12

   .1879اآلستانة،  
 ، منشور)رسائل( حتقيق وتقدميابلعربيية، بديع الزمان اهلمذاين،ل رسائل بديع الزمان .13

 .1880اآلستانة،  
 ، منشور)رواية( حتقيق وتقدميابلعربيية، ،)رواايت عمين صرعهم العشق( بن السرَّاجال مصارع العّشاق .14

 . 1883اآلستانة،  
 أدب املقامة، منشورابلعربيية،  ،املقامة البخشيشّية أو السلطان خبشيش .15

كنز الرغائب يف   أعاد الشدايق نشرها يف اجلزء األويل من. 1868كانون الثاين   26بتاريخ  324ُنِشَرت يف اجلوائب يف العدد 
 .1872 -1871املطبوع سنة منتخبات اجلوائب 

صفحة )مستَـلَّة من  Imprimerie de P. Fontana ،1893 ،46، اجلزائر، R. Arnaud ،مع ترمجة فرنسيية ،نشرها 
 . 3اجلوائب(

 منشور خمتارة من ِحَكمه اليت نشرها يف اجلوائب(، )أقوالأقوال مأثورة ابلعربيية، ، فلسفة الرتبية واألدب .16
 .1924نشرها حمميد علي احلطياب، القاهرة،  

 منشورمقالة صحافيية، ابلعربيية، ، خمتارات من فارس الشدايق .17
 . 19634"(، بريوت، مكتبة صادر، يف منتخبات اجلوائب )مستلية من "كنز الرغائب 

 رسائل )يف كتاب(، منشورابلعربيية،  ،األرشيف الوطيّن التونسيّ رسائل أمحد فارس الشدايق احملفوظة يف  .18

                                                           
لكني حمميد اهلادي املطوي يذكر، نقًًل عن الشدايق نفسه، أني النريان التهمته عندما احرتق منزله يف  .253، مرجع سابق، ص عصرهأمحد فارس الشدايق، آاثره و . الصلح، عماد، 1

األويل، بريوت، دار  ، القسم، حياته وآاثره وآراؤه يف النهضة العربية احلديثة1887 -1801أمحد فارس الشدايق، : املطوي، حمميد اهلادي، 1873أييلول سنة  22اآلستانة يف 
 ،  .255، ص 1989الغرب اإلسًلميي

هي رسالة أودعتها ذكر ما رأيته من حماسن " : "قال الشدايق عن هذا الكتاب:531من الصفحة ذاهتا، نقًًل عن عدد اجلوائب  29. ويضيف الصلح يف احلاشية 253. مرجع نفسه، ص 2
 ". جرمانيا اخلفيية عنيا"

 اترخيًا للنشر. 1895( العام 254. يذكر الصلح )ص 410، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 3
 .410، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 4
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)نصي الرسائل  صفحة 170، 2004حمميد سواعي، الطبعة األوىل، بريوت، املؤسيسة العربيية للدراسات والنشر،  دراسة وحتقيق
(، وهي مقديمة الكتاب  i, ii, iiiفضًًل عن ثًلث صفحات مرقيمة هكذا: ) ، 122لغاية ص  78من ص خمطوط ومطبوع 

 ابإلنكليزيية(.
 مفقودشعر عمودي، ابلعربيية،  ،(ديوان شعر)املغىن لكّل معىن  .19

 . 1ألف بيت من الشعر العموديي  22يشتمل هذا الديوان على 
 ، ابلعربيية، أدب السرية، منشور، ]وقائع من شبايب الباكر[ .20

يف عدد من األبيات الشعريية املرفقة بشروحات نثريية تبنيي املناسبة  شبابه الباكركتاب مطبوع صغري احلجم يتضمين وقائع من 
 2اليت قيلت فيها.

 أدب املقامة، خمطوطابلعربيية، ، 3بلدرر واليواقيت تيْ صِّ ال ق  طْ ن   .21
 رسائل )يف كتاب(، خمطوطابلعربيية، ، جمموعة رسائل .22

 .4اآلستانة ومصر وتونس وسوراي ولبنان"رسالة إىل أهله وأصدقائه ورجال احلكم يف  80"تتأليف من 
 ، منشور)رسائل( حتقيق وتقدميابلعربيية، ، رسائل املقريزي وابن العدمي وايقوت والثعاليب وابن سينا .23
 .أقوال مأثورة، مفقودابلعربيية، ، 5الروض الناضر يف أبيات ونوادر .24
 . أدب السرية، مفقودابلعربيية، ، 6كتاب يف تراجم أعيان العصر .25

 

 الدين 
 روحانيات، منشورابلعربيية، (، بيًتا ُوِضَعت لتُتلى يف الكنائس الربوتستنتيية 239ترنيمة من  13، )كرياس ترانيم صليب املسيح .26

                                                           
 -225، حياته وآاثره وآراؤه يف النهضة العربيية احلديثة، القسم األويل، مرجع سابق، ص 1887 -1801شدايق، وي، حمميد اهلادي، أمحد فارس الـــَطوملزيد من التفاصيل يُراَجع: امل . 1

226 . 
 احلجم. ةصغري  ة،مطبوع نسخة من الكتاب،. ولدى السييد شارل كميل الشدايق، نسيب أمحد فارس واملقيم يف دارة الشدايق الكبري يف بلدة حدث بريوت، 2
ْيط" عوض "الصِيْيت"،  ،251، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره يف كتابه،الصلح، العنوان الوارد أعًله ألنينا وجدانه األقرب إىل الصواب. ويذكر عماد  اعتمدان. 3 "السِي

بينما يذكر طرابلسي  ؛(1املكتبة الوطنيية يف ابريس )الصلح، ص نفسها، حاشية  واني مثية نسخة منه يف الثاين،الشهايب ب إىل الشدايق يف مدح األمري بشري نسَ مقامة تُ ويقول عنه إنيه 
، مرجع أمحد فارس الشدايقطرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، ، ويقوالن عنه إنيه "مقامة تعاجل شؤواًن يف اللغة والشعر" )نطق السّت بلدرر والياقوتوالعظمي هذا املؤلَّف حتت عنوان: 

 (.409سابق، ص 
 .252، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره. الصلح، عماد، 4
 .98. مرجع نفسه، ص نفسها. أيًضا: دي طريازي، مرجع نفسه، ص 5
أطلعه يف اآلستانة على شيء منه، وأنيه ال  ، حيث َيذَكر كاتب املقال أني الشدايق مل يفرغ من أتليفه، وأنيه430، مرجع سابق، ص دائرة املعارف، اجلزء العاشر. املعليم بطرس البستاين، 6

 يعرف "ما فعلت به يد الزمان".
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  . 18361مالطا،   
 نقد دين، منشورابلعربيية، ،مماحكات التأويل يف مناقضات اإلجنيل .27

 .20072حتقيق حمميد أمحد عمايرة،   
 . مفقود ،نقد دينابلعربيية، ، 3ة يف العقائد املبهمةم  خَّ ف  م  ـاملسائل ال .28
 .، مفقودنقد دين، 4اعرتاضات إجنيل شريف .29
الذي اعرتض على ترمجة الشدايق  5شائقة يف الردي على مطران الروم يف مالطةذة وهو نب ) التتنجياملطران  غلطالدّر اللّجّي يف  .30

 .مفقود نقد دين،ابلعربيية،  ،لكتاب صلوات اإلنكليز أبني عبارته إسًلميية، وصدَّرها بقصيدة هجاه فيها(
 .مفقودنقد دين، ابلعربيية، ، 6املرآة يف عكس التوراة .31

 

  ّة:العلوم االجتماعي 
 .خمطوطجتماع، علم اابلعربيية، ، 7ارتباط التمّدن بدين اإلسالم مبدأ  .32

 .1901ُكِتَبْت سنة 4088حتت رقم   مثية نسخة حديثة عنه يف مكتبة األوقاف العامية يف بغداد
 

 اللغة 
 منشور، )صرف وحنو( لغة، واإلنكليزيية ابلعربيية، اللغة اإلنكليزيّة الباكورة الشهّية يف حنو .33

بعنوان  H.G. Williams، صدرت عن وليامس 1866طبعة اثنية، لندن،  صفحات؛ 104، 1836طبعة أوىل، مالطا،  
Practical Arabic Grammar، ،ا اثنية، اآلستانة، مطبعة اجلوائب   .1881طبعة تُنَعُت أبّني

                                                           
و"صليب املسيح" هو عنوان الرتنيمة  .234على الصفحة 58، واحلاشية 41. راجع أيًضا املرجع نفسه ص 252، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره. الصلح، عماد، 1

 للكتاب لعدم معرفة العنوان األصلي بسبب ضياع غًلف النسخة اليت راجعها.  األوىل وقد اقرتحه الصلح عنواانً 
. ويذكر دي طريازي يف اجلزء األويل من كتابه 358، مرجع سابق، ص املؤّلفون العرب املسيحّيون من قبل اإلسالم حّّت أواخر القرن العشرين، اجلزء اخلامس. حشيمه، األب كميل، 2

 ( كتاب "ال أتويل يف اإلجنيل" يف عداد كتب الشدايق غري املطبوعة، ولعليه هو نفسه كتاب "مماحكات التايويل يف مناقضات اإلجنيل".97ص )اتريخ الصحافة العربّية 
 . 251وص  72. مرجع نفسه، ص 3
 .252. مرجع نفسه، ص 4
يف النهضة العربّية حياته وآاثره وآراؤه ، 1887 -1801، أمحد فارس الشدايقوللمزيد يُراَجع: املطوي، حمميد اهلادي،  .46، مرجع سابق، ص فارس الشدايق . مسعد، بولس، 5

 .215 -214ص ، القسم األويل، مرجع سابق، احلديثة
ر ترمجته للتوراة يف لندن )...( وأمتيه يف آخر مرحلة من حياته وكان قد صفحة أفرغه يف قالب بديع مل ينسج أحد على منواله وقد شرع يف إنشائه على أث 700. "ِسْفر ضخم يقع يف حنو 6

 .45، مرجع سابق، ص فارس الشدايقأوعز إىل ابنه سليم أالي يطبعه إالي بعد وفاته": مسعد، بولس، 
، حيث يرد العنوان 87حاشية  236ؤلَّف يف كتاب عماد الصلح، ص . راِجع أيًضا ما ورد عن هذا امل408، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق. طرابلسي، فوياز، والعظمة عزيز، 7

 على النحو التايل: "مبدأ يف بيان ارتباط التمدين بدين اإلسًلم".
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 اثٍن خمطوطجزء ، جزء أويل منشور،لغة )صرف وحنو(ابلعربيية، ، 1أو تعليم العربّية لغَي الناطقني هبا ريفطاللفيف يف كّل معىن  .34
 212، 1882صفحة؛ طبعة اثنية، اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  297، 1839طبعة أوىل يف مالطا،  ،طُبع اجلزء األويل فقط 

 الثاين ال يزال خمطوطًا.، منشور. اجلزء صفحة
 منشورابلعربيية واإلنكليزيية، لغة )صرف وحنو(،  ،نسّية يف اللغتني اإلنكليزيّة والعربّيةاحملاورة األ   .35

 .1881؛ طبعة اثنية، اآلستانة، (حبسب عماد الصلح 1836) صفحة 188، 1840طبعة أوىل، مالطا، 
 لغة )صرف وحنو(، منشورابلعربيية،  ،األجوبة اجللّية يف األصول النحويّة .36

 .1841مالطا، ، للمطران جرمانوس فرحات( حبث املطالب)خمتصر لكتاب  
 ، منشورلغويية )لرتمجة املطران التتنجي ألسفار من الكتاب املقديس( مطارحاتابلعربيية، ، ختطئة املطران التتنجي .37

 .18432]اجلمعيية اإلنكليزيية لرتقية املعارف املسيحيية[(، مالطا،   S. P. C. K.)مذكيرات إىل جلنة  
 عريب -لغة )صرف وحنو(، منشور، فرنسيابلعربيية والفرنسيية،  ،الفرنساويّ  النحوسند الراوي يف ال .38

Grammaire française à l'usage des Arabes de l'Algérie, de Tunis, du Maroc, de l'Égypte et de la 
Syrie, par Gustave Dugat et le cheikh Fârès Echchidiâk 

، Imprimerie Impérialeعضو اجلمعيية اآلسيويية(، ابريس،  Gustave Dugat)ابالشرتاك مع املستشرق غوستاف دوغا  
 صفحة. 128، 1854

 جزء اثٍن خمطوط جزء أويل منشور، لغة )قلب احلروف وإبداهلا(،ابلعربيية، ، سّر الليال يف القلب واإلبدال .39
 صفحات؛ والثاين ال يزال خمطوطًا. 609، 1867طُِبع األويل فقط يف اآلستانة، املطبعة العامرة السلطانيية،  

 ، منشورطروحات لغويية)وموضوعها هجاء سليمان احلرايري ونقده يف مسائل علميية ولغويية(، ابلعربيية، ِفيَّة املقامة األ نْ  .40
 .1863كانون الثاين   10و 3من اجلوائب بتاريخ  85و 84ُنشَرت يف العدَدين 

 منشور، )صرف وحنو( لغةابلعربيية، ، غنية الطالب ومنية الراغب يف الصرف والنحو وحروف املعاين .41
اآلستانة،  صفحة؛ الطبعة الثانية راجعها وأشرف على طباعتها ابنه سليم،288، 1871اآلستانة، مطبعة اجلوائب، الطبعة األوىل  

 .3صفحة 275، 1898صفحة؛ طبعة أخرى: الهور، اهلند،  178، 1888مطبعة اجلوائب، 
 منشور، مطارحات لغوييةابلعربيية، ،تصويب سهام التغليط على قطر احمليط .42

                                                           
مرجع سابق، ، حياته وآاثره وآراؤه يف النهضة العربيية احلديثة، القسم األويل، 1887 -1801وللمزيد حول هذا الكتاب ومضامينه يُراَجع: املطوي، حمميد اهلادي، أمحد فارس الشدايق، . 1

 .248 -240ص 
 .253. مرجع نفسه، ص 2
ض الرييس للكتب والنشر، الطبعة األوىل،  -بريوت -لندن، أمحد فارس الشدايق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزي،. 3   .410، ص 1995قربص، رايي
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 .18711اآلستانة، 
 منشور، مطارحات لغوييةابلعربيية،  ،هوادي التأليف يف ختطئة إبراهيم بن انصيف .43

 .18712اآلستانة،  
 منشور، معاجم، والفارسيية والرتكيية ابلعربيية قاموس ،كنز اللغات .44

 . 1876بريوت،  
 ، منشور)لغة( حتقيق وتقدميابلعربيية،  لقاسم بن علي احلريري،ل د رَّة الغ ّواص يف أوهام اخلواصّ  .45

1881. 
 منشور، مطارحات لغوييةابلعربيية، ،اجلاسوس على القاموس .46

 690، 1882اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  مة عن تصنيف املعاجم عند العرب. طُِبع يفانتقد فيه الفريوزأابدي وصديره مبقدي  
 صفحة.

 منشور، )معاجم( حتقيق وتقدميابلعربيية،  ،مقّدمة وهوامش توضيحّية للسان العرب البن منظور .47
لقاهرة، مطبعة ملناسبة إقدام مطبعة بوالق على طبع لسان العرب، ا 1882املقديمة هي ترمجة ابن منظور كتبها الشدايق سنة 

 .3(1889 -1883بوالق، يف عشرين جزًءا )
 ، منشور)لغة( وتقدميحتقيق ابلعربيية، ، ُجرُّومآللصنهاجي املعروف اببن  التحفة البهّية .48

 .1884اآلستانة،  

 ابلعربيية، مناظرات لغويية، منشور ،اليازجيو  بني الشدايق .49
ل مقاالته يف جملية شر األوي وقد نَ  1871ي النهضة يف سنة )جمموعة مناقشات ومناظرات علميية وأدبيية ولغويية جرت بني عمًلقَ 

، جونيه، مطبعة املرسلني بني الشدايق واليازجييف كتابه  اأنطونيوس شبلي نشرهوقد أعاد األب  .اجلوائب والثاين يف اجلنان.
مقديمة مفصيلة تُعترب دراسة مستفيضة عن كلي من الرجلني، كما تبحث  كتاب األب شبلي  يف) صفحة 350، 1950 اللبنانييني،

 .(311 -164، نصوص املناظرات من ص 163: لغاية الصفحة يف شروط األدب والشعر واملناظرة
 

                                                           
 (.253، ص 1987، بريوت، لبنان، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، الطبعةالثانية، أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره)نقًًل عن: الصلح، عماد،  567. مذكور يف اجلوائب العدد 1
(. وابن انصيف املذكور أعًله هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ 253، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره)نقًًل عن: الصلح، عماد،  567لعدد . مذكور يف اجلوائب ا2

ردي على إبراهيم اليازجي الصادر يف اآلستانة، ، كتااًب للشدايق حتت العنوان التايل: سلوان الشاجي يف ال410انصيف اليازجي. ويذكر طرابلسي والعظمة، يف كتاهبما عن الشدايق ص 
، وفيه 1877( الذي أنشأ جريدة "الوطن" يف القاهرة عام 1914 -1860. والواقع أني هذا الكتاب هو للصحايف املصريي ميخائيل عبد السييد )1872عن مطبعة اجلوائب، عام 

 اللغويية اليت وجيهها إبراهيم اليازجي إىل الشدايق، ويدافع عن هذا األخري. يتعرَّض لصاحب "اجلنان" املعليم بطرس البستاين، مثي يدفع التهم
 . 410، مرجع سابق، ص أمحد فارس الشدايق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 3
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 ، منشور.)لغة( حتقيق وتقدميابلعربيية، ، 1ْرف يف علم الصرفنزهة الطَّ  .50
 ، منشور.)لغة( ، حتقيق وتقدميجمموعة يف النحو .51
 ، منشور.)لغة( حتقيق وتقدميابلعربيية، ، ناس يف علم البديعاجلِ  نناجِ  .52
 .مفقود لغة )بًلغة وبيان(،، ابلعربيية ،)خمتارات من كتاابت الشدايق( 2النفائس يف إنشاء أمحد فارس .53
 .مفقودابلعربيية، ، )صرف وحنو( لغة، 3جرومّيةاأل   .54
 1434هـ/  837كتاب "خزانة األدب وغاية اأَلَرب" البن حجية احلمويي املتويفي سنة  )هو اختصار 4التقنيع يف علم البديع .55

 .خمطوطلغة )بًلغة وبيان(، ابلعربيية، ، م(
 إيرلندا( -يف مكتبة شسرتبييت )دبلن 4099 رقمهاخبطي املؤلَّف منه نسخة خمطوطة 

 .6مفقودابلعربيية، لغة )بًلغة وبيان(، ،5منتهى العجب يف خصائص لغة العرب .56
 
 
 

 

  

   

  

                                                           
املذكورة  - املقريزي وابن العدمي وايقوت والثعاليب وابن سينارسائل ، وِجنان اجلِناس يف علم البديع، وجمموعة يف النحو :بالكت( أن يكون هذا الكتاب و 132ص . يرجيح الصلح )1

ة للسلسلة املدرسيية اليت بدأها يف مالطا" ويضيف )ص  -يف هذه الًلئحة  ( أني "معظم هذه الكتب 7، حاشية 241"جمموعة من الكتب املدرسيية التثقيفيية وهي تصحي أن تكون تتمي
 آخر العهد العثمايني".كان يُدرَّس يف املدارس الثانويية إىل 

 .97، مرجع سابق، ص اتريخ الصحافة العربّية، اجلزء األّول. راِجع أيًضا: دي طريازي، فيليب،، 430، ص دائرة املعارف، اجلزء العاشر. البستاين، املعليم بطرس، 2
 .97. مرجع نفسه، ص3
 .98. مرجع نفسه، ص نفسها. راجع أيًضا: دي طريازي، مرجع نفسه، ص 4
اق منزله يف اآلستانة:  البستاين، املعليم بطرس، "كان كتااًب كبريًا قضى يف أتليفه السنني الطوال وحبث فيه عن املعاين الوضعيية لكلي حرف من حروف اهلجاء )...(". لكنيه احرتق ابحرت  .5

 .430، مرجع سابق، ص دائرة املعارف، اجلزء العاشر
 . 29/1/1862من سنته الثانية، بتاريخ  28العدد  ،، وعنها نقله الرائد التونسي20/12/1861، 30نشر منه الشدايق فصًًل يف صحيفة اجلوائب، العدد   6


