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 المطران عبداهلل قراعليمراجع حول 

 فصول في كتب
 (تسلسل األجبدي  )وفًقا لل

 
  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 

اللبنانّية المارونّية، اليوبيل المئوّي الثالث للرهبانّية باسيل، األب باسيل، "تاريخ وتطوُّر قوانني الرهباني ة اللبناني ة وفرائضها" يف  .1
 .109 -95، ص 1996 جامعة الروح القدس، لبنان، - ، الكسليكتراث ورؤى مستقبلّية

مطران  -املطران عبداهلل قرأعلي ات"تقرير مفصَّل عن رفع رفات املثلَّث الرمح (،إعداد وتنسيق)احلاج، األب فيليب ر. م. م.  .2
، زوق 1، ط 2007 -1682حولّيات دير سّيدة اللويزة، زوق مصبح ة واللبناني ة" يف بريوت، مؤس س الرهباني ة املاروني ة املرميي  

 .159 -157، ص 2007لبنان، منشورات الرهباني ة املاروني ة املرميي ة،  - مصبح
وري " "تقرير مفصًّل عن وضع رفات املؤس س املطران عبداهلل قراعلي يف صندوق بل   (إعداد وتنسيق)األب فيليب ر.م.م.  ،احلاج .3

، 2007 -1682حولّيات دير سّيدة اللويزة، زوق مصبح )وق عه بإمضائه وَمهره خبتمه قدس األب العام  مسعان أبو عبدو( يف 
 .   172، ص 2007لبنان، منشورات الرهباني ة املاروني ة املرميي ة،  - ، زوق مصبح1ط 

رعي  حول معاينة رفات مؤس س الرهباني ة املطران عبداهلل قراعلي" يف "تقرير الطبيب الش(، إعداد وتنسيق)األب فيليب ر.م.م.  ،احلاج .4
 - ، زوق مصبح1، إعداد وتنسيق األب فيليب احلاج ر.م.م.، ط 2007 -1682حولّيات دير سّيدة اللويزة، زوق مصبح 

 .162 -161، ص 2007لبنان، منشورات الرهباني ة املاروني ة املرميي ة، 
"تقرير من وضع العميد الركن املتقاعد ألبري احلاج، االختصاصي  يف علم الفراسة (، إعداد وتنسيق)األب فيليب ر.م.م.  ،احلاج .5

 -1682حولّيات دير سّيدة اللويزة، زوق مصبح احلديث، حول شخصي ة املؤس س عبداهلل قراعلي بعد معاينة رفاته" يف 
، ص 2007لبنان، منشورات الرهباني ة املاروني ة املرميي ة،  - ، زوق مصبح1.، ط ، إعداد وتنسيق األب فيليب احلاج ر.م.م2007

164- 169. 
اليوبيل المئوّي لي جمد د احلياة الرهباني ة يف الكنيسة املاروني ة" يف اعخليفة، األب الياس، "روحاني ة احلياة الرهباني ة لدى عبداهلل قر  .6

 .76 -57، ص 1996 جامعة الروح القدس، لبنان، - ، الكسليك، تراث ورؤى مستقبلّيةالثالث للرهبانّية اللبنانّية المارونّية
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َزْنَده، األب أغوسطني، "دير حراش" ]وفيه: "تسليم دير حراش للمطران عبداهلل قراعلي، موقع دير حراش وتارخيه، سلوك املطران  .7
تقدمي وحتقيق األب جوزف ، (1728 -1714يخ اللبنانّي )التار  ،5رهبانّيات  -التراث المارونيّ  يف ،]عبداهلل[ مع الراهبات"[

 .56 -50، ص 1988لبنان، جامعة الروح القدس،  - الكسليكقز ي، 
جتماع املطارنة املوارنة يف دير مار إ" ]1733"قرونيقون" البطريرك بولس مسعد، ]سنة[  سعاده، األب اغناطيوس م. ل.، " .8

خماسّية األب ريفون النتخاب بطريرك بعد وفاة البطريرك يعقوب عو اد وعدد األصوات اليت ناهلا املطران قراعلي[ يف  -سركيس
  .67 -65، ص 2010، جونيه، منشورات الرسل، إبراهيم حرفوش

خماسّية عبداهلل قراعلي وردت يف "قرونيقون" البطريرك بولس مسعد[ يف  سعاده، األب اغناطيوس م. ل.، ]أخبار متفر قة عن املطران .9
 .71، 52-51، 49، 30، 25، 12، ص 2010، جونيه، منشورات الرسل، األب إبراهيم حرفوش

 ،قز ي ب جوزفاأل وتقدمي ، حتقيقبدايات الرهبانّية اللبنانّية"رسالة السمعاين  إىل الرهبان اللبناني ني" يف السمعاين، يوسف،  .10
 .247 -239، ص 1988لبنان، مركز النشر والتوزيع،  - الكسليك


