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 مقدمة 
ال املقدمات  إن وجوَد  القول  ملا    غزليةميكن  إبداعية  استجابًة  عامًة كان  العريب  الشعر  يف 

وقد ظلت قضية هذه املقدمات تتأرجح بني    وسبباً يف إاثرة قرحيته، تداعى يف نفس الشاعر وخاطره،  
النموذج الشعري، ومنهم من قال إهنا قناع  النقاد، فمنهم من عّدها   ضرورة أو الزمة شعرية رافقت 

فين خيتفي الشاعر خلفه عند طرحه القضية األساسية يف القصيدة، ومهما يكن فمن غري املمكن أن  
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Abstract 
 

This research deals with an analytical study of the flirtatious introductions that 

came in the view of the praise poems that spread widely in the Ottoman era, 

where this study attempts to monitor the aspects of creativity and the status of 

poetic thought among some poets of the Levant in dealing with a broad poetic 

purpose is spinning, and how these poets benefited From the experiences of the 

ex throughout the ages and adding what is related to the spirit of their times on 

the one hand, and their personal perception about the issues of spinning and 

women and what they feel on the other hand, and this study relied on the 

analytical method that helps in clarifying the tradition and creativity in these 

introductions. 
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نطلق حكماً هنائياً على مسألة املقدمات الغزلية أو الوقوف على األطالل بشكل عام ألن هذا األمر  
 .1الشاعر أو خياله خاصة، وملستوى احلالة الشعورية اليت يعيشها الشاعر عامة مرتوك لواقع 

ومن املالحظ أن الشاعر يف العصر العثماين وعى إىل فكرة مفادها أن هذه املقدمات هي  
يف احلقيقة مهزة وصل بني شعره وشعر من سبقه، ويف كثري من األحيان كان يسلك منهج األقدمني  

لتقليدية إمياانً منه بتأثري القصيدة بشكلها اجلاهلي وما جاء بعد على ذوق وخيال  يف كتابة القصيدة ا
لعاطفة   استجابة  أكانت  سواء  املقدمات،  هذه  صدق  إىل  األحوال  من  حبال  يفكر  ومل  املتلقي، 

   خالصة، أم كانت متهيداً وبسطاً ملوضوع القصيدة. 
الوقوف على األطالل  العصر    وإذا حبثنا عما هو جديد يف مسألة  الغزلية يف  واملقدمات 

، ضّمن خممسته أقوال من سبق يف هذا اجملال، وكأنه حياول  •، جند أن الشاعر مكي اجلوخيالعثماين
 أن يضيف صبغة التجديد على ما سبق، وأن يعطي وقوفه بعداً من احليوية واحلركة، فيقول: 

 قفا ننشد األحباب عّل الندا جيدي 
 نسمة الرند وقوالً إذا ما هيمنت  

 بسفح اللوى والبان من علمي سعدي 
 أال اي صبا جند مىت هجت من جند 

 لقد زادين مسراك وجداً على وجدي  
 إذا ما وميض الربق الح وأوضحا 
 أهيم بذكراهم وجسمي قد امنحى 

 

 وأبدى حديث الشوق عين وصرحا  
 وإن هتفت ورقاء يف رونق الضحى 

 2غــــــــض النبات من الرند على فنـــــــــن  
يطلب الوقوف صراحًة من أشخاص رمبا ال يريدون الوقوف، ولكن هذا الوقوف اختلف  
عن وقوف امرئ القيس، فوقوف امرئ القيس كان للبكاء، أما وقوف شاعران فكان للطلب والنداء،  

ت لطيفة كرايح الصبا  عّل صوته يصل إىل من حيب فريّق حلاله، ال سيما إذا تداخل نداءه مع نسما
واليت هيجت أشجانه وزادته أملاً على أمل، وليست تلك النسمات هي   ، اليت ذكرها الشاعر ابن الدمينة

فقط ما زاد من وجده وشوقه، حىت الربوق اليت تتبدى يف السماء فتنري املكان لربهة، وتعطي الشاعر  
يت كان الشاعر فيها يبث حمبوبته جنوى  رؤية أوضح ملعامل املكان، وخاصة تلك السراديب والطرق ال

يقاوم   ال  حنيالً  جسماً  خّلفت  ولكنها  انقضت  ألحداث  ذكرايت  حمض  هذا كله  واهليام،  الشوق 
تبعات الشوق وأحزان الفقد، وليت األمر ينقضي عند هذا احلد، بل مثة ما يؤرق الشاعر ويزيد من  

 مواجعه مع كل هتاف لورقاء، أو هديل حلمامة. 
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السفرجالين  والتجديد مصطفى  الشاعر  مع  جلياً  نلحظه  الطللية  املقدمات  الذي   •يف 
 حياول أن يرسم مشاهد مآلنة ابلصور التشبيهية، ومشاركة عناصر الطبيعة يف مقدمته اليت يقول فيها: 

اليت سكنتها سعدى، وقد  رسم صورة جديدة لألطالل   اخليام  واضحة يف صورة  تتجلى 
عن ضجة   بعيداً  النفس،  والراحة يف  اهلدوء  يبعث  الليل  ليالً، ألن  الوقت  يكون  أن  الشاعر  اختار 
النهار والناس، ومن املمكن أن يكون اختيار الليل هنا ليقنع الشاعر نفسه أن الداير ليست خالية،  

النوم،  الليلة كانت مقمرة وقد عال بدرها ليتوسط    وإمنا خلَد سكاهنا إىل  لكن الغريب يف األمر أن 
الذي يتخطف األبصار ويلمع يف كل انحية وسط هذا  الربق  للشاعر صورة  السماء، فكيف هيئ 
اجلو الصحو، فهي حالة تركيب فين ليربز لنا مشهداً مجيالً متعلقاً ابلغمزات اليت تصدر عن سكان  

واخ الربق  العني وإغماضها، ومع كل غمزة يتضوع  اخليام، فظهور  بفتح  أشبه ما يكون  تفائه فجأة 
الدنو   فهو حياول  الفعل،  ورّد  الفعل  مبدأ  الشاعر على  يعتمد  ذلك  بعد  الساحات، مث  العبري وميأل 
والقرب إن أمكن، وإن مل يستطع فيكفيه السؤال فقط، لذلك يوصي رسوله أبن ال يكون حلوحاً يف  

فإن هي ابدر  يُرجعها  سؤاله،  فرمبا  فدعها  وإن غضبت  تعريضاً،  ولو  يُذكر  أن  ابلسؤال فال أبس  ت 
احلنني، ويعود ليوصيه جمدداً أن يبتعد عن كل ما يثري الريبة والشك واالهتام، إذن هي صورة جديدة  
للوقوف على األطالل، حاول الشاعر فيها أن يبتكر ما هو جديد، وأن خيرج عن النسق التقليدي  

 لوقوف والبكاء. املتعلق اب
وقد حاول غريه من الشعراء أن يبدع ويبتكر صوراً جديدة يف مسألة األطالل والوقوف  

 يبدأ قصيدته بوقوف روحي وليس جسدي، فيقول:   •هبا، فالشاعر جرمانوس فرحات

سعدى  بـدار  اخلـيـام  بـدت   إذا 
ثغور   مـن  يـلمـع  البـرق   وشـمـت 
فـبـلغ  سـاحـتـهـا  عـبـيـر   وفـاح 

إليـهـا     فــإن بـي  فـعـّرض   سـألت 
سـحـر  فـنـون  فـهـمـت  إن   وغـالط 

 

التـمام  أفـق  فـي  البـدر   والح 
اخلـيـام  سـكـان  عـيـون   كــغـمـز 
مـسـتـهـام مـتـيـم  مـن   ســالمــاً 
مرامي عن  فـأعـرض  غـضـبـت   فـإن 
إتـهـام عـن  وهــمــهـا   3لتــصــرف 
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به   تعصف  أن  خشية  الدارسة  املرابع  على  وروحه  جبسده  يقف  أن  هنا  الشاعر  يشأ  مل 
عندما كانت   الثياب  أبفخر  يتزاي  الذي كان  احلبيب  ذلك  إىل  قلبه  يُرسل  أن  فأراد  فتؤمله،  الذكرى 

يعوج   أن  فيوصيه  قلبه،  وبني  بينه  حواراً  خيتلق  مث  ابحلياة،  عامرة  بوجود  الداير  احلية  الداير  على 
من   برسالة  حممل  وهو  إليه  قلبه  يُعيد  أن  حياول  هنا  وكأنه  ومسرهم،  بكالمهم  املتكلمة  أصحاهبا، 
األحباب مفادها أهنم موجودون، مل يربحوا أماكنهم، ولكن هيهات، فاألحبة رحلوا ابلفعل، ومل يرتكوا  

ىل فكرًة تعاود الشاعر كل حني ليأنس هبا،  وراءهم إال نفساً كئيبة بعيدة، وما كان القلب الرسول إ
 وتعزّيه مبرارة البعد والفقد: 

الَوجناءِ  راِكَب  اي  ابحِلمى   ُعج 
احِلمى  َك  َذايا ُأَهيَل  السالَم   واقِر 
إل  فِاعُشو  مربعي  جتَهُل  كنَت   إن 
احليا  َصوُب  أحبايت  دايَر   َفَسقى 

 

اأَلحياءِ   َمّيَت  حُتيي   فَعساَك 
محا عن  فِإين  انءِ َعيّن   هم 

الُصَعداءِ  بَزفَرِة  ُتَشبُّ   انٍر 
األنواءِ  عن  تُغين  أدمعي   5بل 

 
 

هو   املرة  هذه  الرسول  لكن  اثنية،  طللية  مقدمة  يف  تكرر  هذا  الشاعر  أسلوب  ولعل 
 األشواق اليت أرسلها الدايَر، فيقول:  

البعد   من  املنهك  القلب  بدمع  مغلف  سالٌم  الداير،  أهل  على  ابلسالم  رسالته  يبدأ 
 واملدمى من نسائم هتّب عليه من حني آلخر

األحـشـاِء  وُْكـنـة  مـن  ِطـر  قـلب   يـا 
حـبـه   مـورد  حــيـث  املــنــازَل   ورِد 
مـتـى   حـتـى  أحــبـتـي  ربــِع  آل   يــا 
داركـم  فـي  فــكــرتــي  تــردد   لوال 

                 

األزيـاءِ   الفـاخـر  احلـبـيـب   نـحـو 
األحـيـاء بـتـلكـُم  احلـيـاة   تــجـد 
نـاء حـمـاكـم  عـن  كـئيـبـاً   أُمــســي 

بـش الفـريـد  وتـوائيكــنـت   4ـقـوتـي 
 
 
 

رحـــابُ  والصـــدوُر  ســــالٌم   هــــذا 
أحـباٍة   نـحـو  األشـواُق  بـه   تــغـدو 
الصدى   يـجـاوبُُه  صـوٌت  راعـنـي   قـد 
بـصـروفه ربـوَعهـا  الزمـاُن   ورمـى 

كأهنا    الشتات  أيدي  بـهـا   َضـَربـت 
           

ِحرابُ   الفؤاد  يف  املـنازِل   وهـوى 
جــواب يُــَردا  ال  أن   ســيــمــاؤهــم 
خـــراب والبـــالُد  نــــزيــــٌح   إلٌف 
األصـحاب لبـيـنـهـا  وبـان   فـخـَلت 
ِضـراب  الفـراُق  وهلـا  سـبـا   6أيـدي 
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تكون  أن  ويرجو  األطالل،  تلك  جهة  قلبه    من  يُثلج  بردِّ  املرسلة  األشواق  هذه  تظفر 
له بصدى   تعود  أرسلها يف كل انحية  اليت  فأصواته  متاماً،  احلال خمتلف  واقع  لكن  وُيشفي صدره، 
بعد أن تركها أصحاهبا، هي حال   خيربه أن ال أحد يف الداير، حىت إن هذه الداير أصبحت خراابً 

ألايم كان سبب البني والبعد، فتفرق من أحب أشبه ما  الدنيا كما يصفها الشاعر، فتقلب الدهر وا
 يكون بتفرق قوم سبق شتااتً يف األرض بعد أن ضرهم السيل العرمرم. 

رمسه   الذي  الداليل  األطالل  حقل  عن  جرمانوس  شاعران  خيرج  ال  األحيان  بعض  ويف 
أ وقد  فيقول  بقلبه،  واحلنني  الشوق  يعصف  عندما  الدموع  البكاء وذرف  يف  الذكرى  القدماء  ذابت 

 قلبه:
واحلَِللِ  األطالل  إل  يذوب   قلٌب 

ضحًى   الداير  تلك  من  الريُح  هبت   ما 
جوانبها   من  برقاً  ِِشُت  وال   كال 
تذكُّرها   يف  وقليب  عيين   شغلت 
منسجماً   يفا  دمٍع  رسَم  تنكروا   ال 

    

اهلطلِ   كالعارض  يـَُرى  ودمٌع   شوقاً 
الثمل  كالشارب  هلا  ُهِززُت   إال 

وعدُت   منهمل إال  منه   بدمٍع 
شغل  يف  األحباب  عن  لقلٍب   بعداً 
تنخذل  ابلغيث  جُتد  مل  إن   7فالسحب 

 
هنا جيّسد حالة العاشق الذي حين إىل الداير، واصفاً رّقة قلبه عندما تستسلم للشوق مث   

البكاء يف حضرة األطالل، فالذكرى تؤرقه وجتعل دموعه هتطل مبرارة، وكلما جاءت نسمة أو هّبت  
النشوان يف   يرتنح كما يرتنح  النار يف جسده فاحرتق وبدا مائالً  ريح من طرف تلك الداير أذكت 
سكره، مع كل املعاانة اليت عاانها إال أنه يبقى مصرّاً أال يوجه قلبه إال لتلك الداير وساكنيها، فال  

ولبكائه  ومربرات حلالته  أعذار  خلق  احلبيب، حماوالً  ذِّكر  ُيشغل عن  لقلب  فالعني    حاجة  الشديد، 
 اليت ال تدمع يف مثل هذا املوقف شبه السحابة اليت ال يُرجى منها شيء إذا مل هتمع ابألمطار. 

يف رسم    •ومن صور التجديد يف املقدمات الطللية ما حاوله الشاعر إبراهيم احلكيم احلليب
 صورة تضّج ابحلركة واحلياة ومشاركة عناصر الطبيعة واخلمرة، حيث قال: 
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القماري  صوُت  اجلوى  زاد   لقد 
تبداى  اذا  احلمام   وتغريد 

هاتوا   قوم  اي  لرفقيت   وقلت 
راحٍ  كاسات  بيننا   فدارت 

خياماً     لنا  الغمام  ضرب   وقد 
                   

والسحاري   األحباة   وذكرين 
الدايرِ  ال  اهلياُم  فينا   بدا 
الصحاري  ذي  يف  املىن   لنغتنم 
مثارِ  مع  وورٍد   ورحيان 

الرباريسراد تلك  كست   8قها 
 
 
 
 

النفسي املتعب من الشوق، وكأن األطالل   أراد الشاعر هنا أن يُدخلنا مباشرة إىل جّوه 
القماري   هي حتصيل حاصل ابلنسبة له، فاعتمد على تصوير األشياء املتحركة أواًل، واملتمثلة بتلك 

مثة داللة خفية يف استخدام الشاعر  اليت تعزف أحلاانً شجية زادت من شجن الشاعر وأحزانه، وهنا  
الطيور املهاجرة، وعلى الرغم من ذلك   لطائر القمري يف صورته، فاملعروف أن هذا الطائر يعد من 
فقد أىب الذهاب وترك الداير على عكس ساكنيها، حىت احلمام شاركه أحزانه هبديله املتواصل، هنا  

احلزن، وأعادته إىل ذكرايت خَلت، كسر هذا اجلو    أراد الشاعر بعد رمست له الطيور املغردة لوحة من
تلك   يف  الفرح  حلظات  القتناص  والندماء  الرفاق  فدعا  واهلم،  احلزن  يُنسي  مبا  والتسلي  الكئيب، 
الصحاري اهلادئة اخلالية إال من الذكرايت، وييدع يف رسم صورة اجلو السائد مع هطول املطر  الذي  

 اء الصحراء كلها. شّكل خياماً بغزارته، ُضربت يف أحن
ومن الشعراء من أطلق دعوة مفتوحة للوقوف على األطالل، فالوقوف عليها يعيد للروح  

، الذي وجد يف الوقوف على األطالل وتذكر التفاصيل  •نشوهتا، ومنهم الشاعر هباء الدين العاملي
 شفاء للروح من أسقامها، حيث يقول:

سلماها  أين  وسلها  ابلطلول   قف 
الطرف   ساحتها وردد  أطراف   يف 

خمربها  األطالل  من  يفتك   فإن 
تربتها  الترب  تباهي  فضل   ربوع 
بساحتها  حلواً  جرية  على   عدا 
سلفت  ظلهم  يف  أزمن  حبذا   اي 

 

جرعاها   األجفان  جرع  من   ورّو 
أرجاها  أرواح  من  الروح   وأرج 
ورايها مرآها  يفوتنك   فال 
حصباها  الدر  ختال  أنس   ودار 
وأبالها فأبالهم  الزمان   صرف 
وأحالها عمراً  أقصرها  كان   9ما 
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الوقوف ابألطالل هنا ضرورة نفسية ال بّد منها، والسؤال عن سلمى يريح النفس ويهّدئ 
ثورة احلنني، فإذا أجلت النظر يف أحنائها عادت إليك روحك من جديد، هي مواساة الشاعر لنفسه 
ففقد احملبوبة ال يعين فقد كل شيء، فأثر منه وموضع سكن يغرسان يف نفسك األمل ابلعودة واللقاء 
رمبا، مث يبدأ الشاعر إببراز مجاليات املكان الذي تركه ساكنوه، فالرتاب هو خليط من شوارد الذهب، 
وأرض الداير ما هي إىل حصيات من الدر الثمني، ورمبا كان هذا إشارة إىل أقدام حمبوبته عندما وطئت 

ر مآل ما وصل إليه، فهو هذه األرض أعطتها قيمتها وحولت تربتها إىل ترب ودّر، مث يشكو الزمان ليرب 
الدهر الذي ال يُبقي على حال، فالزمان كفيل أبن يغري كل شيء وال عودة إىل الوراء وهذا ما جيعل 
احلياة صعبة والفقد أصعب، فلحظات السرور قصرية جداً وعلى الرغم من قصرها إال أهنا أحلى ما مير 

 على اإلنسان.
ارتباط وثيق، فاألثر املادي املتبقي من الداير واملساكن  إذن فارتباط الزمان ابألطالل هو  

ال يقّل أتثرياً يف النفس عن األثر املعنوي املتمثل مبدة من الزمن قضاها الشاعر جبوار من حيب فرتكت  
 : •ذكرايت ال تُنسى، وهنا يقول الشاعر مصطفى العلواين

حييتا  ابألنداء  األحبة   ربع 
هبا مسحت  قد  أنس  أوقات   ّلّل 

ضحكتح أزهارها  إذا  الرايض   يث 
ضمنا قد  والقمري  املطّوق   حيث 
غدا صفه  قيل  ما  إذا   والسلسبيل 
جرى  فيه  املاء  وجلني  به   أكرم 

 

أبقيتا   الدّوار  الفلك  بقى   وما 
ماشيتا  السّراء  من  فيها   بذلت 
مبهوت  الصّب  فظل  الغمام   بكى 
وتصويتا  تغريداً  الناي  يسكت   أن 
سكيتا  املكثار  أوصافه  بعض   عن 

حوت عسجد  من  غامراً  يرى   10فكم 
 

يكرر الشاعر هنا مشهد املاء، فهذه املرة جاء املاء على شكل قطرات ندى مع تباشري  
الندى   حيل  صباح كما  حلول كل  مع  الداير  على  التحية  يلقي  أن  الشاعر  يريد  حيث  الصباح، 
ويغطي وجه األرض، فهي حالة الشعور أبن شيئاً ال بّد أن يستمر، فبما أن احلياة قائمة واألرض  

إذا كانت يف جو حتفه  تدور فال مف ّر من األمل، أوقات األنس والسرور تنقضي سريعاً، وخصوصاً 
احلدائق والرايض من كل جانب، مع اسرتسال الشاعر يف رسم املشهد إال أن هناك قلق يساوره فيبدأ  
بني   ما  موزعة  فنسه  متاماً  الغمام، كحاله  بكاء  يقابله  الزهور  فضحك  املتعاكسات  على  ابالعتماد 
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الناي  ضحك   أسكتا  والقمري  فاملطوق  الطبيعة،  املصنوعات جبمال  ويتابع ابستبدال مجال  وبكاء، 
واحلياة   ابلضجة  مآلنة  الشاعر  ساقها  صور  فضة،  من  جداول  إىل  حتول  واملاء  الشجي،  بصوهتما 

 والتناقض معاً، إهنا تعكس حالته النفسية املتأرجحة بني قبول ونفور، وبني حزن وسعادة.  

 خامتة 

من صفحات هذه الدراسة خنلص إىل أنه ال بّد عند دراسة الغزل يف هذا العصر مراعاة   
 ما يلي: 

النظر إىل غزل هذه املرحلة على أنه غرض شعري يستحق الدرس ملا فيه من صور وتشبيهات    -1
 وإبداع على املستوى الفين. 

 بشكل عام. اعتماد املنهجيات احلديثة وتطبيقها على أدب هذه املرحلة  -2
 االبتعاد عن األفكار املسبقة اليت تقيد دراسة الشعر يف هذا العصر، وتصفه ابجلمود والتقليد.   -3

حالة   خيلق  املقدمات  هذه  من  بنوع  واملدحية خاصة  عامة  القصائد  استهالل  أن  واحلق 
تقليدي   االستهالل  أن هذا  املوضوع جند  التقليدية يف هذا  إىل  نظران  وإذا  املتلقي،  عند  هتيؤ مجايل 
أنه واقعي مضموانً   اللغوي، ومن جهة أخرى جند  أو  الفين  والوجود  الشعرية  املادة  حبت من حيث 

تراكم  ألن نفسيةه جاء من  ابلشاعر  شعوريةو   حاجات  العثماين كان  ،  أملّت  العصر  الشاعر يف  وأن 
ملتزماً ابملعجم اللغوي الذي فرضته البيئة فاستعمل هلذا االستهالل ألفاظا وتراكيب تناسب مرحلته  

 ليدايً.  قبل كل شيء، فكان يف هذا اجملال متماشياً مع ذوق عصره، وكان حمّداثً أكثر من كونه تق
 اهلوامش

 
 25م، ص1968، د.دار نشر، دمشق،  1يُنظر حسن عزة، شعر الوقوف على األطالل، ط  1

Yunzar Hasan Iza, shar ul waqoof ali alatlal, Taba1, D. Dar nashar, Demashq, 1968, P# 25. 
جده من  مكي بن حممد سعيد بن يس بن طه بن سليمان اجلوخي الشافعي احلليب األصل الدمشقي املولد، قدم  ھو   •

حلب إىل دمشق للتجارة فأنزله مفيت دمشق العالمة املوىل أمحد املهمنداري احلليب وصار لههه أوالد مههنهم حممههد سههعيد  
الذي ولد له شاعران ونشأ وترعرع يف حجر والده.كان حمباً للعلم منههذ طفولتههه، ومههن املشههايت الههذين تههرىب علههى يههدهم  

منه علوم القرآن، والشيت حممد الغزي، والشيت طه اجلربيين، والشههيت  وهنل من علومهم: الشيت حسن البتماين وأخذ  
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يُنظههر  .  برع يف النثر والشعر، فمن مؤلفاته النثرية: خمتصر شرح األذكار للنووي، وخمتصر شرح الصههدور،  حممد املواهيب
 .5/399،  2002جبوري كامل سلمان، معجم الشعراء من العصر اجلاهلي حىت سنة  

Mukhtasir sharah azkar linnawawi wa mukhtasir sharah alsodoor. Yunzar Jabori Kamil 

Salman, Mujam ul shura min al asriljahili hatta sanata 2002,399/5. 
 4/134،  ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، دت 1املرادي، سلك الدرر، ط   2
ابلسفرجالين احلنفي الدمشقي نزيل قسطنطينية وأحد املدرسني  مصطفى بن حممد بن عمر بن إبراهيم املعروف  ھو   •

هبا ، ولد بدمشق ونشأ هبا ولكن أصله من املناطقة اجلنوبية حملافظة درعا جنوب سورية،  كان لذكائه املفرط وفطنته  
د ذلك إىل دار  ارحتل بع، دور كبري يف حبه للعلم واحلصول عليه، حيث مكنه ذلك من تعلم العربية والفارسية والرتكية

اخلالفة يف القسطنطينية حيث أقرأ يف جامع السلطان حممد وبرز بني أهل تلك املنطقة بعلمه حيث احتل مكانة  
.  برع يف الشعر والنثر   ،مرموقة حيث كان من مجلة املدرسني العلماء الذين يقرؤون يف حضرة السلطان أايم رمضان

 . 3/237ا يف القرن الثاين عشر اهلجري،  احلافظ حممد مطيع، علماء دمشق وأعياهنيُنظر  
Alhafiz Muhammad Mutee, Ulama Dimashq waagyanuha fe alqarn Alsani ashar 

alhijri,237/3.  
   3/220،  حممد أمني احمليب، خالصة األثر، دار صادر، بريوت، دت    3

Muhammad Ameen Almuhye, Khulasa tul Asar, Dar sadir, Bairoot, 220/3. 
فرحات  ھو • جرمانوس  نفسه  مّسى  ذلك  وبعد  مطر،  آل  فرحات  بن  يف  جربيل  حلب  مدينة  يف  والدته  ، كانت 

م، ويعود ابألصل إىل أسرة هاجرت قدمياً من جبل لبنان واستقرت يف  1670العشرين من شهر تشرين الثاين عام  
ثلة من علماء  كان جرمانوس منذ  ،  حلب  أيدي  املبكر على  تعليمه  فتلقى  ابلعلم واألدب،  نعومة أظفاره شغوفاً 

حلب آنذاك، فأتقن العربية وعلومها وآداهبا، والنتمائه إىل أسرة مسيحية فقد أصبح راهباً وتقّلد مناصب كثرية يف  
ف جمموعة من الكتب منها: )إحكام  األديرة املارونية، ابإلضافة إىل انصرافه للدرس النحوي، فألف يف النحو والصر 

يُنظر جبوري  .  ابب اإلعراب( و)املثلثات الدرية( و)املطالب يف علم العربية( و)األجوبة اجللية يف األصول النحوية( 
سنة   حىت  اجلاهلي  العصر  من  الشعراء  معجم  سلمان،  معجم و   .6/255،  2002كامل  رضا،  عمر  كحالة 

 . 110املؤلفني، ص  
Jabori Kamil Salman, Mujam Al shura min Alasr Aljahli hatta sana 2002,255/6. 

Wakahala Omar raza, Mujam Almoalfeen, P#110. 
 43ص،  فرحات جرمانوس، الديوان ، خمطوط غري حمقق، مكتبة اإلسكندرية     4

Farhat Jarmanoos, Aldewaan, Makhtot gair muhaqiq, Maktaba Aliskandaria, P 

43. 
 14املصدر السابق، ص   5

Ibid, P14. 
 71-70املصدر السابق، ص   6

Ibid, P 70-71, 
 358-357املصدر السابق، ص   7

Ibid, P 357-358. 
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هههه، وقههد كههان طبيبههاً عمههل يف هههذه املهنههة    1123الكههاثوليكي، ولههد يف مدينههة حلههب عههام    إبههراهيم احلكههيم احللههيب  ھوو •

القربصههي    كان سبب هربه إىل مصر اضطهاد البطريههرك سههلفرتوس،  لسنوات يف مدينة حلب قبل أن يغادرها إىل مصر
مسؤواًل عن الكنيسة، مما اضطر كثرياً من النههاس    له، حيث قام األخري بتعيني األسقف فيليمون ذي األخالق السيئة

 .1/8ينظر اخلليلي حممد، معجم أدابء األطباء،  هذا الشاعر.  إىل اهلرب خارج حلب ومنهم  
Alkhalili Muhammad, MujamA dba Alatbaa, 8/1. 

 . 714ص  ،  م1907جملة املشرق )جملة كاثوليكية تُعىن ابألدب والعلم(، العدد العاشر، لبنان،     8
Majala tul Almashriq (Majala Kayolekita tugni biladab walilam), Aladad 

alaashir, Labnan, 1907,P 714. 
اهلمذاين، كانت والدته يف مدينة بعلبّك يف لبنان    حممد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي، هباء الدين العاملي  ھو •

هه، وينتمي العاملي إىل أسرة لبنانية ُعرف عنها حب العلم، فوالده الشيت حسني بن  953ذي احلجة سنة    26يف  
عبد الصمد العاملي، وجده الشيت عبد الصمد بن حممد احلارثي اهلمداين اجلبعي العاملي، وعمه الشيت نورالدين  

القا الشهيد(أبو  ألفية  )نظم  الثاين وصاحب  الشهيد  تالمذة  أجلة  من  الصمد،  عبد  بن  علي  احمليب،  .  سم  يُنظر 
 . 6/102، والزركلي، األعالم،  3/440خالصة األثر،  

Almuhye, Khulasa tul Alasar, 440/3, Wa Alzrikli, Alalaam, 102/6. 
 .  3/133احمليب، خالصة األثر،     9

Almuhye, Khulasa tul Alasar, 133/3 
هو مصطفى بن إبراهيم بن حسن بن أويس املعروف ابألويس العلواين الشافعي احلموي نزيل دمشق ولد حبماة سنة    •

مثان ومائة وألف، نشأ يف كنف والده وترىب يف عزه وتعلم منه العربية وقراءة القرآن ومن املشايت الذين قرأ عليهم، 
، وبعد تعلمه اللغة العربية والقرآن،  ، والشيت عبد هللا البصروي، والشيت عبد الغين النابلسيالشيت إمساعيل العجلوين

 . 16  –4/15يُنظر املرادي، سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،  . تعلم اإلنشاء ونظم الشعر واخلط
 

Almuradi, Sulk Aldrar fe aayan Al-Qur’an Alsani ashar, 16-15/4. 
 .  4/146املرادي، سلك الدرر،     10

Almuradi, Sulk Aldrar,146/4. 


