مراجع حول بهاء الدين العاملي
فصول في كتب
األجبدي)
(وف ًقا للتسلسل
ّ

 نماذج من األرشيف المتوفر في مؤسسة الفكر اللبناني
"عاملي" يف دائرة المعارف ،جملّد  ،11بريوت ،دار املعرفة[ ،د .ت ،].ص .464 -462
 .1البستاين ،املعلّم بطرس،
ّ

"البهائي ( 1622 -1547م 1053 -953 /هـ)" يف المؤلفات الكاملة ،اجمللّد احلادي عشر ،في
 .2احلاج ،كمال يوسف،
ّ
َس ِسيَّة كمال يوسف احلاج /11 ،2014 ،موجز-818/
الفلسفة اللبنانية ( ،)2الطبعة األوىل ،جونيه ،بيت الفكر -أ َ
.844
فرَيه،
حّت ،فيليپ" ،املـَتا ِولَة" يف لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر ،ترمجة د .أنيس َ
ّ .3
مراجعة د .نقوال زياده ،بريوت ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،1959 ،ص .499 -498
العاملي ( 953هـ 1546 /م 1031 -هـ 1622 /م)" يف معالم األدب العاملي من بداية
احلر ،عبد اجمليد" ،هباء الدين
ّ .4
ّ
القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،أطروحة أُعِدَّت
لنيل شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) يف اللغة العربيّة وآداهبا ،إشراف د .أمحد م ّكي ،بريوت ،جامعة الق ّديس يوسف ،كلّيّة
اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،فر اآلداب العربيّة ،1981 ،ص .278 -240
العاملي" يف تاريخ سورية ،اجمللّد السابع ،اجلزء الرابع ،بريوت ،املطبعة
 .5الدبس ،املطران يوسف رئيس أساقفة بريوت" ،البهاء
ّ
العموميّة ،1903 ،ص .232 -230

العاملي ( 1031 -953هـ =  1622 -1547م)" يف األعالم ،قاموس تراجم ألشهر
الزِرْكلي ،خري الدين" ،هباء الدين
ِّ .6
ّ
والم ْستَع ِربين والمستشرقين ،اجمللّد السادس ،الطبعة العاشرة ،بريوت ،دار العلم للماليني،
الرجال والنساء من العرب ُ
 ،1992ص .102

تويف  1030هـ" يف تاريخ آداب اللغة العربية ،اجمللّد الثاين ،اجلزء الثالث ،بريوت،
 .7زيدان ،جرجي" ،هباء الدين
العامليّ ،
ّ
دار مكتبة احلياة ،1992 ،ص .347 -346

العاملي ،ترمجة وحتقيق دالل عبّاس،
 .8عبّاس ،دالل" ،املق ّدمة" يف التَّديُّن والنِّفاق بلسان القط والفأر ،تأليف هباء الدين
ّ
الطبعة األوىل ،بريوت -لندن ،رياض الريّس للكتب والنشر ،1996 ،ص .28 -7
1

