بهاء الدين العاملي
المراجع المعول عليها
األجبدي)
(وف ًقا للتسلسل
ّ

 .1البستاين ،املعلّم بطرس ،دائرة المعارف ،اجمللّد ،11بريوت ،لبنان ،دار املعرفة[ ،د .ت ،].ص .464 -462

 .2احلاج ،كمال يوسف ،المؤلَّفات الكاملة ،المجلد الحادي عشر ،الفلسفة اللبنانية ( ،)2الطبعة األوىل ،جونيه ،لبنان،
َس ِسيَّة كمال يوسف احلاج ،2014 ،ص .361 -352
بيت الفكر -أ َ
حّت ،فيليب" ،املـَتَا ِولَة" يف لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر ،ترجة د .أنيس َفرحيه،
ّ .3
مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر ،1959 ،ص .499 -498
مراجعة د .نقوال زياده ،بريوت -نيويوركَّ ،

العاملي ( 953هـ 1546 /م1031 -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 ،أُطروحة أُعدَّت

لنيل شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) يف اللغة العربيّة وآداهبا ،إشراف د .أمحد م ّكي ،بريوت ،جامعة الق ّديس يوسف ،كلّيّة
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فرع اآلداب العربيّة ،1981 ،ص .279 -240

العاملي" يف تاريخ سورية ،اجمللّد  ،7اجلزء الرابع ،بريوت ،املطبعة العموميّة ،1903 ،ص
 .5الدبس ،املطران يوسف" ،البهاء
ّ
.232 -230
العاملي ( 1031 -953هـ =  1622 -1547م)" يف األعالم ،قاموس تراجم ألشهر
 .6ال ِزِرْكلي ،خري الدين" ،هباء الدين
ّ
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،اجمللّد السادس ،الطبعة العاشرة ،بريوت ،لبنان ،دار العلم

للماليني ،1992 ،ص .102
ويف سنة 1030هـ" يف تاريخ آداب اللغة العربية ،جملّد  ،2ج  ،3بريوت ،لبنان،
 .7زيدان ،جرجي" ،هباء الدين
العاملي ،تُ َّ
ّ
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 ،لندن -بريوت ،رياض الريّش للكتب والنشر ،1996 ،ص .28 -7
ِ
العريب760 ،2010 ،
 .9عبّاس ،دالل ،بهاء الدين العاملي أديبًا ً
وفقيها وعال ًما ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار ّ
املؤرخ ّ
صفحة.
1

حممد أمني بن فضل اهلل" ،البهائي العاملي" يف خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ،جزء ،3
احملب الدمشقيّ ،
ّ .10
بريوت ،مكتبة خيّاط[ ،د.ت ،].ص .455-440
العاملي ( 953هـ  1546 /م 1031 -هـ  1622/م) ،يف الحركة الفكرية واألدبية في
حممد
حممد كاظم" ،البهاء ّ
 .11م ّكيّ ،
ّ
جبل ِ
عامل ،الطبعة األوىل ،بريوت ،دار األندلس ،1963 ،ص .109 -97

سماة "وسيلة الفوز واألمان يف مدح
 .12املنيين ،الشيخ أمحد" ،شرح الشيخ أمحد املنيين على قصيدة هباء الدين
العاملي امل َّ
ّ ُ
ِ
العاملي ،اجمللّد الثاين ،الطبعة األوىل،
حممد بن حسني
صاحب الزمان" يف الكشكول ،تأليف الشيخ العاِل هباء الدين ّ
ّ
حممد علي بيضون ،دارالكتب العلميّة ،1998 ،ض .368 -319
بريوت ،لبنان ،منشورات ّ
"البهائي" يف فالسفة الشيعة ،حياتهم وآراؤهم ،بريوت ،منشورات دار مكتبة احلياة[ ،د .ت ،].ص
 .13نعمه ،الشيخ عبداهلل،
ّ
.415 -398
المخالة ،تأليف الشيخ ِ
ِ
َّمري ،حممد عبد الكرمي" ،ترمجة املؤلّف [البهائي] ،مؤلّفاته املطبوعة ،مؤلّفاته املخطوطة" يف ِ
العاِل
 .14الن ّ ّ
ّ
1
حممد علي بيضون ،دار الكتب العلميّة،
حممد بن حسني
العاملي  ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان ،منشورات ّ
هباء الدين ّ
ّ
 ،1997ص .6 -3

ِ
[ 1يشار إىل أ ّن كتاب ِ
العريب،
المخالة املنشور منسوب خطأً إىل
العاملي .ويُراجع هبذا الشأن دالل عبّاس يف كتاهبا بهاء الدين العاملي أديبًا ً
ُ
وفقيها وعال ًما ،ط ،1 .بريوت ،دار ّ
املؤرخ ّ
ّ
 ،2010ص .]288-277
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