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الص ْهيَوينّ اإلهدينّ" يف اتريخ سورية ،اجلز الرابع ،اجمللّد السابع ،بريوت ،املطبعة
الدبس ،املطران يوسف،
"القس جربائيل ّ
ّ
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املؤصل ،قد َ
الدبس ،املطران يوسفّ ،
ميشال حايك ،طبعة اثلثة ،بريوت ،دار حلد خاطر ،1982 ،ص .248
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الص ْهيَوين ،"1648 -1577 :جملّة املشرق ،بريوت ،السنة الثامنة
طنّوس ،األب اغناطيوس الراهب اللبناينّ" ،جربائيل ّ
والثالثون ،اجلزءان الثاين والثالث ،نيسان -حزيران ومتّوز -أيلول  ،1940ص .304 -253
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القس جربائيل ا
خملوف ،اخلوري يوحنّا ،العاِل املاروينا ا
مطبعة القارح 224 ،2005 ،صفحة.
ِّ
مي اإلهدينّ ( ")1648 -1575يف إهدنياون ،نوابغ املدرسة املارونياة
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ّ
الص ْهيَوينّ ال َكَر ّ
الرومانياة ( ،)1808 -1583الطبعة األوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،2007 ،ص .46 -40
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