مراجع عن البطريرك إسطفان الدويهي
مقاالت أو دراسات
(وف ًقا للتسلسل األجبدي)

اللبناني
مؤسسة الفكر
 نماذج من األرشيف المتوفّر في ّ
ّ
.1
.2

أيب فاضل ،ربيعة" ،إسطفان الدويهي ُولِ َد ثالثًا :يف آب والبحر ولبنان" ،جريدة النهار 6 ،آب .1987

بدران ،شفيق" ،يف كيفية تعريب األناشيد السريانية" يف اجمللة الكهنوتية ،1959 ،12 -9 ،ص .312 -297

.3

بريدي ،ميشال" ،األصول األساسية لدرس مؤلفات الدويهي ونشر خمطوطاته" ،جملة املنارة ،العدد  ، 3السنة ،1981 ،22
ص .545-532

.4

بريدي ،ميشال" ،تتمة لطبعات "تاريخ األزمنة" للدويهي أخ ًذا عن نسخة تورينو وغريها" ،جملة املنارة ،العدد  ،3السنة ،33
 ،1992ص .88-73

.5

بريدي ،ميشال" ،ملاذا انغش الدويهي يف مقدمة ابن الطيب على إجنيل مّت؟" ،جملة املنارة ،العدد  ،2السنة  ،1983 ،24ص
.275-261

.6

بريدي ،ميشال" ،هل كان الدويهي على حق يف رفضه شهادة كتاب اهلُدى حول أصل املوارنة" يف جملة املنارة ،1982 ،ص

.7

توتل ،األب فردينان اليسوعي" ،البطريرك إسطفانوس الدويهي  :تاريخ األزمنة 1095م1699-م" ،جملة املشرق ،العدد ،3

.8

(سنة  ،)1949ص 26-14؛ العدد ( ،1سنة  ،)1950ص.383-1
توتل ،األب فردينانِ ،
"إسطفانوس الدويهي الواعظ يف حلب :مواعظ الدويهي ،عن مار مارون :إنه برج" يف جملة املشرق،

.425 -405

السنة اخلمسون ،تشرين الثاين -كانون األول  ،1956ص .668 -657
.9

توتل ،األب فردينان" ،توطئة" [لكتاب تاريخ األزمنة للبطريرك الدويهي الذي نشره األب توتل يف هذا العدد من املشرق] ،يف
جملة املشرق ،السنة الرابعة واألربعون.1950 ،

 .10اجلميل ،اخلوري (املطران) ناصر" ،سلسلة بطاركة الطائفة املارونية للبطريرك بولس مسعد" يف جملة املنارة ،1985 ،ص -55
.70

1

 .11اجلميل ،ناصر" ،مخس دقائق جديدة من البطريرك إسطفانوس الدويهي وعنه" ،جملة املنارة  ،العدد  1السنة  ،2007 ،48ص
.114-93
 .12حرفوش ،األب إبراهيم (" ،)1872-1949تالمذة املدرسة الرومانية املارونية القدمية" [دراسة ذات صلة بـ تاريخ المدرسة
المارونيّة من سنة  1639حتّى سنة  1685للدويهي] ،جملة املنارة  ،العدد ( 2السنة  ،7شباط  ،)1936ص -108
117؛ العدد ( 2السنة  ،9شباط )1938 ،ص 78 -70؛ العدد ( 3السنة  ،7اذار  ،)1936ص  187 -184؛ العدد
( 3السنة  ،8آذار  ،)1937ص 178-161؛ العدد( ،3السنة  ،9آذار )1938 ،ص 169-159؛ العدد ( 4السنة ،7
نيسان  ،)1936ص  273 -258؛ العدد ( 4السنة  ،8نيسان  ،)1937ص 280-274؛ العدد ( 6السنة  ،7حزيران
 ،)1936ص 432-424؛ العدد ( 6السنة  ، 8حزيران  )1937ص  430-423؛ العددان  7و( 8السنة  ،7متوز وآب
 ،)1936ص  550-543؛ العدد  (10-9السنة  ،8أيلول وتشرين األول  )1937ص 620-612؛ العدد ( 11السنة
 ،8تشرين الثاين  ،)1937ص  734-731؛ العدد ( 12السنة  ،8كانون األول  ،)1937ص801-777؛
عاما على وفاة البطريرك الدويهي :رجل يف تارخينا" ،جملة السنابل ،العدد  ،2السنة ،11
 .13خاطر ،حلد" ،يف ذكرى ً 250
 ،1955ص .98-82
 .14خوري ،األب عمانوئيل" ،إسطفانوس الدويهي" ،جملة املنارة ،العدد ( 3السنة  ،)1984 ،26ص 440-420؛ العدد 3
(السنة  ،)1985 ،26ص .474-441
 .15الدفوين ،بطرس شبلي" ،نبذة يف كتاب الشرطونية املارونية للبطريرك إسطفان الدويهي" ،جملة املشرق ،العدد  ،1899 ،14ص
.651-640
 .16الدويهي ،إسطفانوس بطرس (" ، )1704-1670سلسلة بطاركة الطائفة املارونية  /البطريرك إسطفان الدويهي" ،جملة
املشرق ،العدد ( 6سنة  ،)1898ص  252-247؛ العدد ( 7سنة  )1898ص  313-308؛ العدد  ( 8سنة )1898
ص 353-347؛ العدد ( 9سنة  ،)1898ص .396-390
اضعا مقدماته
 .17الدويهي ،إسطفانوس بطرس" ،كتاب االحتجاج  :للعالمة البطريرك إسطفانوس الدويهي" ،نشره ألول مرة و ً
ومعل ًقا عليه األب فيليب السمراين ،جملة املنارة  ،العدد( 1السنة  ،)1940 ،11ص 43 -27؛ العدد ( 1السنة ،14
 ،)1943ص  49-41؛ العدد ( 2السنة  ،8شباط  ،)1937ص 92 -81؛ العدد ( 2السنة  )1940 ،11ص -242
290؛ العدد ( 2السنة  ،)1940 ،11ص 373-319؛ العدد ( 2السنة  ،)1941 ،12ص 149 -14؛ العدد 2
(السنة  ،)1942 ،13ص 141 -133؛ العدد ( 2السنة  ،)1943 ،14ص 137 – 119؛ العدد  )1943( 3ص
219-168؛ العدد ( 3السنة  ،8آذار  ،)1937ص  212-198؛ العدد ( 3السنة  ،)1941 ،12ص 232 – 217؛
العدد ( 3السنة  ،)1942 ،13ص 220-204؛ العدد ( 4السنة  ،8نيسان  ،)1937ص 309-301؛ العدد ( 4السنة
2

 ،)1940 ،11ص 476-432؛ العدد ( 4السنة  ،)1942 ،13ص  304 -289؛ العدد  7و ( 8السنة  ،8متوز وآب
 ،)1937ص 568-558؛ العددان ( 10-9السنة  ،8أيلول وتشرين األول )1937 ،ص 664 -651؛ العدد 11
(السنة  ،8تشرين الثاين  ،)1937ص .757-735
تباعا يف جريدة
 .18دي طرازي ،للفيكونت فيليب" ،أصدق ما كان عن تاريخ لبنان وصفحة من أخبار السريان" ،مقاالت ظهرت ً

البريق البريوتية بني  26متوز سنة  1948و  15شباط  ،1949مث نشرت منقَّحة يف جملة املنارة لآلباء املرسلني اللبنانيني يف

جونيه ،ويليها نبذتان خطيتان للبطريرك إسطفان الدويهي.
 .19الرجي ،اخلوراسقف ميخائيل "،كتاب "تاريخ األزمنة" للدويهي  :وثبت النساخ يف القرن الـ  ،"16جملة املشرق ،العدد ،2
 ،1954ص .81-77
 .20الرجي ،املونسنيور خمائيل" ،نوافري القداس اإلهلي" [على صلة بكتاب النوافير السريانيّة للدويهي] ،جملة املنارة،1946 ،14 ،
ص .180 -168

إلكتروني :
عبر موقع
ّ
.21

حنا ،األب إيلي" ،العالمة إسـطفان الدويهـي بطريرك إنطاكيـة وسـائـر الـمشرق  22 ،"2007– 1630حزيران ،2007
راجع املوقع اإللكرتوين التايلchahadatouna.com :
http://www.chahadatouna.com/wordpress/?p=92

.22

كرم ،سركيس" ،البطريرك إسطفان الدويهي ،من هو؟" 14 ،متوز  ،2010راجع املوقع اإللكرتوين التايلAleteia:
http://ar.aleteia.org/2015/08/01/%D8%A7%

.23

"إسطفان الدويهي" ،راجع املوقع اإللكرتوين التايل :عيلة مار شربل
http://www.ayletmarcharbel.org/content/Patriarch/Estephan-Doueihy

.24

قديسا" ،2017/8/16 ،راجع املوقع
قزي" ،صلوا للبطريرك الدويهي للحصول منه على عجائب وشفاءات تسرع إعالنه ً
اإللكرتوين التايلnow :
https://now.mmedia.me/lb/ar/nowspecialar/%D9%82%D8%

.25

الراعي ،البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس ،عظة ،مولد املكرم البطريرك إسطفان الدويهي ،إهدن ،2015 /4/ 2 ،راجع
املوقع اإللكرتوين التايل :البطريركية األنطاكية السريانية املارونية
http://www.bkerke.org.lb/post_patriarch.php?patparam=1018
3

