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 أحمد فارس الشدياقمؤلَّفات 

 كتب
 (لكل بابللصدور  الزمني )وفًقا للتسلسل 

 
 

َتناَولة يف كلي منها، مع مراعاة 
ُ

هذا الثبت مبؤليفات أمحد فارس الشدياق يعتمد التوزيع املوضوعايتي، فرتد فيه وفًقا للموضوعات امل
التسلسل الزمني لتاريخ التأليف يف كلي موضوع. ومؤليفاته منها ما هو منشور، ومنها ما ال يزال خمطوطًا. ومنها ما هو موضوع، ومنها 

ا ُفقد منها وال ما هو مُ  رَتَجم. وهناك البعض األخري الذي حقَّقه أو أشرف على طباعته يف مطبعة اجلوائب يف اآلستانة. هذا فضًًل عمي
نعرف سوى عناوينها فقط. وسنحاول، هنا، الوقوف على ذلك كليه بغية تقدمي ثبت يكون أوسع ما متي تقدميه، معتمدين يف ذلك على 

عارف املعليم بطرس البستاين، ويف تاريخ الصحافة العربيية لفيليب دي طريازي، ولدى بولس مسعد؛ وما وضعه ما ورد ذكره يف دائرة م
باحثون آخرون أحدث عهًدا، منهم: يوسف أسعد داغر، وعماد الصلح، وفوياز طرابلسي وعزيز العظمة، واألب كميل حشيمه؛ ممين 

 سنشري إليهم يف احلواشي الًلحقة.  

 األدب 
 شعر عمودي، خمطوطبالعربيية،  ،قرود في ذّم اليهودلّم ال .1

18321.    
  شعر عمودي، منشوربالعربيية، ، قصيدة زارت سعاد .2

طبعها بالعربيية علي احلجر، ترمجها إىل الفرنسيية وعليق عليها املستشرق غوستاف دوغا . ميتدح هبا أمحد باشا، باي تونس 
؛ "صدرت مع ترمجتها 2صفحة 61، 1851، باريس،  Imprimerie de Bineteayعضو اجلمعيية اآلسيويية، باريس،

 .ZDMG ،5 :250"3األملانيية يف جملية )اجلمعيية اآلسيويية األملانيية( 
 أدب السرية، منشوربالعربيية،  ،الساق على الساق في ما هو الفارياق أو أيّام وشهور وأعوام في َعْجم العرب واألعجام .3

                                                           
 ، "وهو قصيدة طويلة تسخر من بعض مقاطع العهد القدمي". 408مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، . طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 1

 .409. مرجع نفسه، ص  2
، بريوت، دار املشرق، طبعة أوىل، المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم حّتى أواخر القرن العشرين، الجز الخامس. حشيمه، األب كميل،"أمحد فارس الشدياق"، يف   3

، بريوت، (1955 -1800مصادر الدراسة األدبّية، الجزء الثاني، الفكر العربّي الحديث في ِسَير أعالمه، الراحلون ). راجع أيًضا: داغر، يوسف أسعد، 358، ص 2013
 .460، ص 1983، 7منشورات اجلامعة اللبنانيية، قسم الدراسات األدبيية، 
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 .1صفحة Benjamin Dupart, Librairie de L’Institut ،1855 ،712باريس، طبعة أوىل،  
 شعر عمودي، منشوربالعربيية،  ،الحمد هلل .4

 .18572لندن،  
 شرح أديب، منشوربالعربيية،  ،مقّدمة ديوان أحمد فارس .5

  .18603اآلستانة،  
 ، منشور)أدب الرحلة( حتقيق وتقدميبالعربيية، ، البن بطيوطة تحفة الّنظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار .6

 .1862اآلستانة،  
 لوصف )العادات والتقاليد(، منشورأدب ابالعربيية، ، الواسطة في معرفة أحوال مالطة .7

 .18664تونس، املطبعة الرمسيية،  
 منشورأدب الوصف )العادات والتقاليد(، بالعربيية،  ،كشف المخّبا عن فنون أوروبّا .8

 .18665طبعة أوىل،  تونس، 
 منشور، )نقد أديب( حتقيق وتقدميبالعربيية،  ،القاسم اآلمدي يبأل الموازنة بين أبي تّمام والبحتري .9

   .1870اآلستانة،  
 أديب، منشور نقدبالعربيية،  ،صوت الرديف في شعر الشيخ ناصيف .10

 . 18711اآلستانة،  
                                                           

؛ ويف املرية 1919وىل نشرته مكتبة العرب لصاحبها يوسف توما البستاين، وقد متيت طباعته يف مطبعة رعمسيس بالفجالة يف شهر أييار . أُعيد نشر الكتاب يف مصر مريتني: يف املرية األ 1
د، وقد متيت طباعته يف مطبعة الفنون اجلميلة يف شارع كوبري قصر النيل وهي ال حت مةالثانية نشرته املكتبة التجاريية لصاحبها مصطفى حممي للناشر وال تارخيًا )اخلازن، الشيخ  مل مقدي

نقًًل  1966نشره عام  -بريوت -(. وأعادت دار مكتبة احلياة52، ص 1966، بريوت، دار مكتبة احلياة، الساق على الساق في ماهو الفارياقنسيب وَهْيبه، "هذا الكتاب" يف 
حمرًَّرا "من  1982هي اليت اعتمدناها هنا، ويف وضع سرية صاحبها. وُنِشر للمرية اخلامسة يف بريوت عام  . ونسخة دار مكتبة احلياة هذه1855عن طبعة باريس األصليية الصادرة عام 

 Faris(. ترمجه إىل الفرنسيية رينه خويام حتت عنوان: 20، حاشية 253وعصره، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره االستطرادات اللغويية" )الصلح، عماد، 
Chidyaq: La Jambe sur la Jambe, Roman traduit de l’arabe par R. Khawam, Phébus, Paris 1991, 742 p,. هكما تَ ْرمج 

Humphrey Davies  وصدر عن  2014، والثالث والرابع سنة 2013إىل االنكليزيية يف أربعة أجزاء: األول والثاين منها سنةNew York University Press . 
على الصفحة ذاهتا، أنيه كرياس "بإمضاء أنطونيوس األميوين  21. ويضيف الصلح، يف احلاشية 253، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  2

 وهو للشدياق حيتوي على أربع قصائد يف مدح رجاالت تونس وخرب تعيينه إلنشاء جريدة يف تونس".
مة ذُكرت يف دائرة معارف املعليم  22ح، يف احلاشية . مرجع نفسه، صفحة نفسها. ويذكر الصل 3 على الصفحة ذاهتا، أني للمقدمة أصل خمطوط يف مكتبة األوقاف يف بغداد. وهذه املقدي

ن نقًدا للشعر مل جيِر عليه  ، وذُكر أيًضا أني الشدياق طبعها يف أواخر حياته وأهدى صاحب الدائرة نسخة منها، وهي فريدة يف باهبا430بطرس البستاين، اجلزء العاشر، ص  وتتضمي
 كتياب العرب، وأنيه مل يشاء إذاعتها قبل الفراغ من طبع ديوانه، لكني املنيية حالت دون ذلك. أحد من

 . 253، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  4
. ويذكر 358، مرجع سابق، ص رب المسيحّيون من قبل اإلسالم حّتى أواخر القرن العشرين، الجزء الخامسالمؤّلفون الع. حشيمه، األب كميل، "أمحد فارس الشدياق"، يف  5

مسيية، احد: "الطبعة األوىل: تونس، املطبعة الر طرابلسي والعظمة يف كتاهبما عن الشدياق أني كتابا "الواسطة يف معرفة أحوال مالطة" و"كشف املخبيا عن فنون أوروبيا" ُنشرا يف كتاب و 
حة: القسطنطينيية،  386، 1865أو  1863 ح أني الشدياق أليفهما سنة  361، 1867صفحة. الطبعة الثانية، مزيدة ومنقي " )طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 1862صفحة. ويُرجَّ

 (.409، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق
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 الوصف، منشورأدب بالعربيية، ، أحاسن المقال في محاسن الشمال .11
 . 18712اآلستانة،  

 منشور)رسائل(، حتقيق وتقدميبالعربيية،  لخوارزمي،ل رسائل الخوارزمي .12
   .1879اآلستانة،  

  ، منشور)رسائل( حتقيق وتقدميبالعربيية،  بديع الزمان اهلمذاين،ل رسائل بديع الزمان .13
 .1880اآلستانة،  

ن صرعهم العشق( بن السرَّاجال مصارع العّشاق .14  ، منشور)رواية( حتقيق وتقدميبالعربيية،  ،)روايات عمي
 . 1883اآلستانة،  

 أدب املقامة، منشوربالعربيية،  ،المقامة البخشيشّية أو السلطان بخشيش .15
صفحة )مستَ لَّة من  Imprimerie de P. Fontana ،1893 ،46، اجلزائر،  R. Arnaudنشرها مع ترمجة فرنسيية  

 . 3اجلوائب(
 منشور )أقوال خمتارة من ِحَكمه اليت نشرها يف اجلوائب(،أقوال مأثورة بالعربيية، ، فلسفة التربية واألدب .16

د علي احلطياب، القاهرة،    .1924نشرها حممي
 منشورمقالة صحافيية، بالعربيية، ، مختارات من فارس الشدياق .17

 . 19634 )مستلية من "كنز الرغائب"(، بريوت، مكتبة صادر، 
 رسائل )يف كتاب(، منشوربالعربيية،  ،رسائل أحمد فارس الشدياق المحفوظة في األرشيف الوطنّي التونسيّ  .18

سة العربيية للدراسات والنشر،  دراسة وحتقيق د سواعي، الطبعة األوىل، بريوت، املؤسي )نصي الرسائل  صفحة 170، 2004حممي
مة الكتاب  i, ii, iiiفضًًل عن ثًلث صفحات مرقيمة هكذا: ) ، 122لغاية ص  78من ص خمطوط ومطبوع  (، وهي مقدي

 باإلنكليزيية(.
 شعر عمودي، منشوربالعربيية، ، ديوان شعر .19

 ، نسيب أمحد فارس الشدياق.موجود عند السييد شارل كميل الشدياق 
 أدب املقامة، خمطوطبالعربيية، ، 1بالدرر واليواقيت )السّت( نطق السيط .20

                                                                                                                                                                                           
 .253سابق، ص ، مرجع أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  1
: "قال الشدياق عن هذا الكتاب:" هي رسالة أودعتها ذكر ما رأيته من 531من الصفحة ذاهتا، نقًًل عن عدد اجلوائب  29. ويضيف الصلح يف احلاشية 253. مرجع نفسه، ص  2

 حماسن جرمانيا اخلفيية عنيا"".
 تارخيًا للنشر. 1895( العام 254. يذكر الصلح )ص 410ابق، ص ، مرجع سأحمد فارس الشدياق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز،  3
 .410، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز،  4
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 رسائل )يف كتاب(، خمطوطبالعربيية، ، رسائلمجموعة  .21
  .2رسالة إىل أهله وأصدقائه ورجال احلكم يف اآلستانة ومصر وتونس وسوريا ولبنان" 80"تتأليف من 

 ، منشور)رسائل( حتقيق وتقدميبالعربيية، ، رسائل المقريزي وابن العديم وياقوت والثعالبي وابن سينا .22
 .أقوال مأثورة، مفقودبالعربيية، ، 3الروض الناضر في أبيات ونوادر .23
 . أدب السرية، مفقودبالعربيية، ، 4كتاب في تراجم أعيان العصر .24
 .مفقودشعر عمودي، بالعربيية، ، 5المغنى لكّل معنى .25

 

 الدين 
 روحانيات، منشوربالعربيية، )كرياس ترانيم(،  صليب المسيح .26

  . 18366مالطا،   
 نقد دين، منشوربالعربيية،  ،مماحكات التأويل في مناقضات اإلنجيل .27

د أمحد عمايرة،     .20077حتقيق حممي
 . مفقود ،نقد دينبالعربيية، ، 8المسائل المفخمة في العقائد المبهمة .28
 .، مفقودنقد دين، 9اعتراضات إنجيل شريف .29
 .مفقود نقد دين،بالعربيية،  ،10نبذة شائقة في الرّد على مطران الروم في مالطة .30
 .مفقودنقد دين، بالعربيية، ، 1التوراةالمرآة في عكس  .31

                                                                                                                                                                                           
وطنيية يف باريس )الصلح، ص نفسها، ، مقامة تنسب إىل الشدياق يف مدح األمري بشري الثاين، املكتبة ال251، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  1

 شؤونًا يف اللغة والشعر" ) طرابلسي، (. ويذكر طرابلسي والعظمة هذا املؤلَّف للشدياق حتت عنوان آخر مغايِر: "نطق الستي بالدرر والياقوت" ويقوالن عنه إنيه "مقامة  تعاجل1حاشية 
 (.409، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياقفوياز، والعظمة، عزيز، 

 .252، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  2
 .98. مرجع نفسه، ص نفسها. أيًضا: دي طريازي، مرجع نفسه، ص  3
تأليفه، وأنيه أطلعه يف اآلستانة على شيء منه، وأنيه ، حيث يَذَكر كاتب املقال أني الشدياق مل يفرغ من 430، مرجع سابق، ص دائرة المعارف، الجزء العاشر. املعليم بطرس البستاين،  4

 ال يعرف "ما فعلت به يد الزمان".
حه يف سنة  22. "ديوان شعر حيوي  5  .46 -45، مرجع سابق، ص فارس الشدياق": مسعد، بولس، 1882ألف بيت من الشعر النفيس وقد صحي
 .234على الصفحة 58، واحلاشية 41. راجع أيًضا املرجع نفسه ص 252سابق، ص ، مرجع أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره. الصلح، عماد،  6
ل من 358، مرجع سابق، ص المؤّلفون العرب المسيحّيون من قبل اإلسالم حّتى أواخر القرن العشرين، الجزء الخامس. حشيمه، األب كميل،  7 . ويذكر دي طريازي يف اجلزء األوي

 ( كتاب "ال تأويل يف اإلجنيل" يف عداد كتب الشدياق غري املطبوعة، ولعليه هو نفسه كتاب "مماحكات التايويل يف مناقضات اإلجنيل".97ص )تاريخ الصحافة العربّية كتابه 
 . 251وص  72. مرجع نفسه، ص  8
 .252. مرجع نفسه، ص  9

 .46، مرجع سابق، ص فارس الشدياق . مسعد، بولس،  10
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 :العلوم االجتماعية 
 .خمطوطعلم إجتماع، بالعربيية، ، 2ارتباط التمّدن بدين اإلسالم  .32

 

 اللغة 
  منشور، )صرف وحنو( لغة، واإلنكليزيية بالعربيية، اللغة اإلنكليزيّة الباكورة الشهّية في نحو .33

 .1881ثانية، اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  صفحات؛ طبعة 104، 1836طبعة أوىل، مالطا،  
 جزء ثاٍن خمطوط ، جزء أويل منشور،لغة )صرف وحنو(بالعربيية، ، )أو طريف( 3اللفيف في كّل معنى ظريف .34

 212، 1882صفحة؛ طبعة ثانية، اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  297، 1839طبعة أوىل يف مالطا،  ،طُبع اجلزء األويل فقط 
 الثاين ال يزال خمطوطًا.، منشور. اجلزء صفحة

 بالعربيية واإلنكليزيية، لغة )صرف وحنو(، منشور ،المحاورة األنسّية في اللغتين اإلنكليزيّة والعربّية .35
 .1881صفحة؛ طبعة ثانية، اآلستانة،  188، 1840طبعة أوىل، مالطا،  

 وحنو(، منشورلغة )صرف بالعربيية،  ،األجوبة الجلّية في األصول النحويّة .36
 .1841مالطا، ، للمطران جرمانوس فرحات( بحث المطالب)خمتصر لكتاب  

س( مطارحاتبالعربيية، ، تخطئة المطران التتنجي .37  ، منشورلغويية )لرتمجة املطران التتنجي ألسفار من الكتاب املقدي
رات إىل جلنة    .18434]اجلمعيية اإلنكليزيية لرتقية املعارف املسيحيية[(، مالطا،   .S. P. C. K)مذكي

 عريب -لغة )صرف وحنو(، منشور، فرنسيبالعربيية والفرنسيية،  ،سند الراوي في الصرف الفرنساويّ  .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(، باريس،  Gustave Dugat)باالشرتاك مع املستشرق غوستاف دوغا  
 صفحة. 128، 1854

                                                                                                                                                                                           
حياته وكان قد صفحة أفرغه يف قالب بديع مل ينسج أحد على منواله وقد شرع يف إنشائه على أثر ترمجته للتوراة يف لندن )...( وأمتيه يف آخر مرحلة من  700. "ِسْفر ضخم يقع يف حنو  1

 .45، مرجع سابق، ص فارس الشدياقأوعز إىل ابنه سليم أالي يطبعه إالي بعد وفاته": مسعد، بولس، 
، حيث يرد العنوان 87حاشية  236. راِجع أيًضا ما ورد عن هذا املؤلَّف يف كتاب عماد الصلح، ص 408، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق. طرابلسي، فوياز، والعظمة عزيز،  2

ن بدين اإلسًلم".  على النحو التايل: "مبدأ يف بيان ارتباط التمدي
ل، ص 430ف املعليم بطرس البستاين، اجلزء العاشر، ص العنوان يف دائرة معار   . هكذا ورد 3 ولدى باحثني آخرين منهم  ، لفيليب دي طريازي،96، ويف تاريخ الصحافة العربيية، اجلزء األوي

 ، ولدى باحثني آخرين.252داغر وطرابلسي وحشيمه وآخرين. ولكن ورد "طريف" وليس " ظريف" لدى الصلح، عماد، ص 
 .253. مرجع نفسه، ص  4
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 جزء ثاٍن خمطوط جزء أويل منشور، وإبداهلا(،لغة )قلب احلروف بالعربيية، ، سّر الليال في القلب واإلبدال .39
 صفحات؛ والثاين ال يزال خمطوطًا. 609، 1867طُِبع األويل فقط يف اآلستانة، املطبعة العامرة السلطانيية،  

 منشور، )صرف وحنو( لغةبالعربيية، ، غنية الطالب ومنية الراغب في الصرف والنحو وحروف المعاني .40
 صفحة؛ الطبعة الثانية راجعها وأشرف على طباعتها ابنه سليم، 288، 1871اجلوائب، الطبعة األوىل اآلستانة، مطبعة  

 .1صفحة 275، 1898صفحة؛ طبعة أخرى: الهور، اهلند،  178، 1888اآلستانة، مطبعة اجلوائب، 
 منشور، مطارحات لغوييةبالعربيية،  ،تصويب سهام التغليط على قطر المحيط .41

 .18712اآلستانة، 
 منشور، مطارحات لغوييةبالعربيية،  ،هوادي التأليف في تخطئة إبراهيم بن ناصيف .42

 .18713اآلستانة،  
  منشور، معاجم، والفارسيية والرتكيية بالعربيية قاموس ،كنز اللغات .43

 . 1876بريوت،  
 ، منشور)لغة( حتقيق وتقدميبالعربيية،  لقاسم بن علي احلريري،ل ُدرَّة الَغّواص في أوهام الخواصّ  .44

1881. 
 منشور، مطارحات لغوييةبالعربيية،  ،الجاسوس على القاموس .45

ره مبقدمة عن تصنيف املعاجم عند العرب. طُِبع يف   690، 1882اآلستانة، مطبعة اجلوائب،  انتقد فيه الفريوزأبادي وصدي
 صفحة.

 منشور، )معاجم( وتقدميحتقيق بالعربيية،  ،مقّدمة وهوامش توضيحّية للسان العرب البن منظور .46
مة مكتوبة سنة    .4(1889 -1883(، يف عشرين جزًءا )1883القاهرة، مطبعة البوالق )املقدي

 ، منشور)لغة( حتقيق وتقدميبالعربيية، ، ُجرُّومآللصنهاجي املعروف بابن  التحفة البهّية .47
 .1884اآلستانة،  

 

                                                           
  .410، ص 1995قربص، ريياض الرييس للكتب والنشر، الطبعة األوىل،  -بريوت -، لندنأحمد فارس الشدياق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزي،.  1
 (.253، ص 1987والتوزيع، الطبعةالثانية، ، بريوت، لبنان، شركة املطبوعات للنشر أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره)نقًًل عن: الصلح، عماد،  567. مذكور يف اجلوائب العدد  2
(. وابن ناصيف املذكور أعًله هو الشيخ إبراهيم ابن الشيخ 253، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره)نقًًل عن: الصلح، عماد،  567. مذكور يف اجلوائب العدد  3

، كتابًا للشدياق حتت العنوان التايل: سلوان الشاجي يف الردي على إبراهيم اليازجي الصادر يف اآلستانة، 410ص  ناصيف اليازجي. ويذكر طرابلسي والعظمة، يف كتاهبما عن الشدياق
 ، وفيه1877( الذي أنشأ جريدة "الوطن" يف القاهرة عام 1914 -1860. والواقع أني هذا الكتاب هو للصحايف املصريي ميخائيل عبد السييد )1872عن مطبعة اجلوائب، عام 

هها إبراهيم اليازجي إىل الشدياق، ويدافع عن هذا   األخري.يتعرَّض لصاحب "اجلنان" املعليم بطرس البستاين، مثي يدفع التهم اللغويية اليت وجي
 . 410، مرجع سابق، ص أحمد فارس الشدياق. طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز،  4
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 بالعربيية، مناظرات لغويية، منشور ،الشدياق واليازجي .48
شر األول مقاالته يف جملية وقد نَ  1871ي النهضة يف سنة )جمموعة مناقشات ومناظرات علميية وأدبيية ولغويية جرت بني عمًلقَ 

مة مفصيلة تُعترب دراسة مستفيضة عن كلي من الرجلني، كما تبحث يف شروط األدب  اجلوائب والثاين يف اجلنان. وفيه مقدي
 صفحة. 350، 1950األب أنطونيوس شبلي، جونيه، مطبعة املرسلني اللبنانييني، حتقيق وتقدمي، (والشعر واملناظرة

 ، منشور.)لغة( حتقيق وتقدميبالعربيية، ، 1نزهة الَطْرف في علم الصرف .49
 ، منشور.)لغة( ، حتقيق وتقدميمجموعة في النحو .50
 ، منشور.)لغة( حتقيق وتقدميبالعربيية، ، جنان الجناس في علم البديع .51
 .مفقودلغة )بًلغة وبيان(، بالعربيية، ، 2إنشاء أحمد فارس النفائس في .52
 .مفقودبالعربيية، ، )صرف وحنو( لغة، 3جرومّيةاألَ  .53
 .مفقودلغة )بًلغة وبيان(، بالعربيية، ، 4التقنيع في علم البديع .54
 .مفقودبالعربيية،  لغة )بًلغة وبيان(، ،5منتهى العجب في خصائص لغة العرب .55

 
 
 

 

   

   

  

                                                           
ح الصلح )ص  1 ة للسلسلة املدرسيية اليت بدأها يف مالطا"  ( أن يكون هذا الكتاب والكتب132. يرجي الثًلثة اليت تليه "جمموعة من الكتب املدرسيية التثقيفيية وهي تصحي أن تكون تتمي

 ( أني "معظم هذه الكتب كان يُدرَّس يف املدارس الثانويية إىل آخر العهد العثمايني".7، حاشية 241ويضيف )ص 
 .97، مرجع سابق، ص تاريخ الصحافة العربّية، الجزء األّول. راِجع أيًضا: دي طريازي، فيليب،، 430، ص لمعارف، الجزء العاشردائرة ا. البستاين، املعليم بطرس،  2
 .97. مرجع نفسه، ص 3
 .98. مرجع نفسه، ص نفسها. راجع أيًضا: دي طريازي، مرجع نفسه، ص  4
فيه عن املعاين الوضعيية لكلي حرف من حروف اهلجاء )...(". لكنيه احرتق باحرتاق منزله يف اآلستانة:  البستاين، املعليم بطرس، . "كان كتابًا كبريًا قضى يف تأليفه السنني الطوال وحبث  5

 .430، مرجع سابق، ص دائرة المعارف، الجزء العاشر


