مراجع عن إبراهيم الحاقالني
فصول في كتب
(وف ًقا للتسلسل األجبدي)

اللبناني
 نماذج من األرشيف المتوفّر في مؤسسة الفكر
ّ
روني -2-
 .1اجلميّل ،املطران مارون ناصر" ،إبراهيم احلاقِالّين أو احلاقِلي ( ،")1664-1605يف تاريخ التراث
العربي الما ّ
ّ
املسيحي للتوثيق والبحث
العريب
المؤلّفون الموارنة في العصر
العثماني ،اجلزء ّ
األول (1760-1516م) ،بريوت ،مركز الرتاث ّ
ّ
ّ
والنشر  ،2013 ،CEDRACص .217-192

حّت ،فيليب ،لبنان في التاريخ ،ترمجة عن اإلنكليزية د .أنيس فرحيه ،مراجعة د .نقوال زياده ،بريوت ،دار الثقافة ،1959 ،ص
ّ .2
.491-490
احلاقلي"
 .3الدبس ،يوسف" ،يف املشاهري من علماء املوارنة وفضالئهم يف القرن السابع عشر" عدد  69بعنوان "يف العالمة إبراهيم
ّ
المؤصل ،ط ،2 .بريوت ،دار حلد خاطر ،1978 ،ص .250 – 249
المفصل في تاريخ الموارنة
يف الجامع
ّ
ّ

والديني،
الدنيوي
احلاقلي" يف من تاريخ سورية
 .4الدبس ،يوسف" ،يف تاريخ املوارنة يف القرن السابع عشر – يف العالّمة إبراهيم
ّ
ّ
ّ
جملد رقم  ،9املقالة العاشرة ،الفصل الرابع ،العدد [ ،69د.ن[ ،].د.م[ ،].د.ت ،].ص .386 – 383

 .5صابر ،أنور" ،بعض األعالم احلاقليّني اآلخرين يف زوق مصبح" ،يف آل الحاقالني في تاريخ زوق مصبح  :بين القرن
املالح ،حترير ومتابعة جورج مغامس ،ط ،1 .زوق مصبح ،بلديّة
السادس عشر والقرن التاسع عشر ،إشراف ومراجعة عبداهلل ّ
زوق مصبح ،c2005 ،ص ( 133حاشية رقم .)1

 .6طربيه ،يوسف" ،حاقل يف خصوصيّاهتا" يف من حاقل ...إلى لبنان والعالم – مجتمعنا بين األمس والواقع والمرتجى ،دراسة
تاريخيّة ،تراثيّة واقتصاديّة ،في الذكرى المئويّة الرابعة لوالدة العالم الكبير إبراهيم الحاقالني (،)2005 – 1605
حاقل ،املهندس يوسف الياس طربيه ،2005 ،ص .76 – 74

 .7عاد ،يوسف فرج" ،إبراهيم احلاقالين" ،يف مدخل إلى الحركة الفكريّة في لبنان خالل القرن الثامن عشر ،1799-1700

أطروحة دكتوراه حلقة ثالثة ،إشراف د .يوسف فرحات ،بريوت ،جامعة القديس يوسف  -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،فرع
اآلداب العربيّة ،1982 ،ص .66-65

 .8العقيقي ،جنيب" ،اللبنانيّون – احلاقالين إبراهيم ( ")1665 – 1604يف المستشرقون ،ط ،4 .اجمللّد  ،3الفصل  ،25القاهرة،
[د.ن ،1981 ،].ص .323 – 322
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"العالمة إبراهيم احلاقالين :املقالة الثانية" يف لمحات وأحاديث مارونيّة ،اجلزء [ ،3د.م[ ،].د.ن،].
 .9فهد ،األبايت بطرسّ ،
 ،1995ص .48-33
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