مراجع عن البطريرك إسطفان الدويهي
فصول في كتب
(وف ًقا للتسلسل األجبدي)

اللبناني
مؤسسة الفكر
 نماذج من األرشيف المتوفّر في ّ
ّ
.1
.2
.3

أيب فاضل ،ربيعة" ،النّسر" ،يف وجوه مضيئة من لبنان [عن البطريرك إسطفان الدويهي] ،زوق مكايل -الدكوانه ،املكتبة
األهليّة[ ،د.ت ،].ص .34-9

مؤسسة احملفوظات الوطنيّة.2001 ،
"إسطفان الدويهي" يف أعالم في ذاكرة لبنان ،طبعة  ،1بريوتّ ،

"البطريرك إسطفان الدويهي كاهن يف  25آذار سنة  ،"1656يف دير مار سركيس وباخوس إهدن ،إهدن ،منشورات
رابطة البطريرك إسطفان الدويهي الثقافيّة.1986 ،

.4

العّلمة إسطفان الدويهي" يف الليتورجيات األنطاكيّة وبعض وجوهها  :سلسلة محاضرات ،2003
"البطريرك ّ
الكسليك ،جامعة الروح القدس2004 ،

.5

بليبل ،األب لويس ،تاريخ الرهبانيّة اللبنانيّة املارونيّة ،جملّد  ،1مصر ،1924 ،ص .47 -19

.6

المسيحي،2 ،
العربي
اجلميّل ،املطران مارون ناصر" ،البطريرك إسطفان الدويهي ( ")1704 -1630يف تاريخ التراث
ّ
ّ
العريب
المؤلّفون الموارنة في العصر
العثماني ،اجلزء ّ
األول ( ،)1760 -1516طبعة أوىل ،بريوت ،منشورات مركز الرتاث ّ
ّ

.7

احلاج ،كمال يوسف" ،يف املدرسة املارونيّة :البطريرك إسطفانوس بطرس الدويهي ( ")1704 – 1630يف كمال يوسف

املسيحي للتوثيق والبحث والنشر  ،2013 ،CEDRACص .748
ّ

الحاج المؤلفات الكاملة  -في الفلسفة اللبنانيّة ( ،)2اجمللّد احلادي عشر ،بيت الفكر – أسسيّة كمال يوسف احلاج،

جونية/ 11 ،2014 ،موجز.866-862 /
.8

"الطّلب املوارنة يف روما" (عن البطريرك إسطفان الدويهي) يف لبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى
حت ،فيليّ ،،
ّ
مؤسسة فرنكلني للطباعة
عصرنا الحاضر ،ترمجة الدكتور أنيس فرحيه ،مراجعة الدكتور نقوال زياده ،بريوت -نيويوركّ ،
والنشر ،1959 ،ص .489 -488

1

.9

اليسوعي" ،الدويهي ،إسطفان ( ")1704 -1630يف المؤلّفون العرب المسيحيّون من قبل
حشْيمه ،األب كميل
َ
ّ
اإلسالم إلى آخر القرن العشرين ،طبعة أوىل ،بريوت ،دار املشرق ،2012 ،ص .245 -243

.10

داغر ،اخلوراسقف يوسف ،بطاركة املوارنة ،بريوت ،1957 ،ص .313 -307
العّلمة البطريرك ِ
ؤصل ،ق ّدم
إسطفانوس الدويهي" يف الجامع
الم ًّ
َّ
الدبس ،املطران يوسف" ،يف ّ
المفصل في تاريخ الموارنة ُ

.12

العّلمة البطريرك إسطفانوس الدويهي" ،يف تاريخ سورية ،اجلزء الرابع ،اجمللّد السابع ،عدد
الدبس ،املطران يوسف" ،يف ّ

.11

له األب ميشال حايك ،طبعة ثالثة[ ،د .م ،].دار حلد خاطر ،1982 ،ص .238 -234

.13
.14
.15

 ،1023بريوت ،املطبعة العموميّة ،1903 ،ص .314 -307

طرازي ،فيلي ،،أصدق ما كان عن تاريخ لبنان ،جملّد  ،2بريوت ،1948 ،ص .93 -80
دي ّ

القس إغناطيوس طنّوس اخلوري ،حل،،
روفائيل ،اخلوري بطرس ،اليد المارونيّة في ارتداد الكنائس الشرقيّة ،ترمجة ّ
 ،1936ص .177 -168 ،102 -101
سعاده ،األب إغناطيوس م .ل" ،.مق ّدمة" يف البطريرك ِ
إسطفانوس الدويهي ،حياته ومؤلّفاته ،للخوري ناصر اجلميّل،
طبعة أوىل ،بريوت[ ،د.ن ،1991 ،].ص .9 -7

2

