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ٔأغهة ْزِ األصٕاخ . ْذفّ أٌ ٚغاعذ انكُٓح ٔانشًايغح نًعشفح ْزِ األصٕاخ. انًقاالخ انًٕجٕدج فٙ انكرة انطقغّٛح عهٗ أّٚائّفّٛ جًٛع سؤٔط 

ّٙ . انغشٚاَّٛح ذشّكثد عهٗ ٔصٌ انشعش انز٘ تاعى ياس ٚعقٕب ٔذهًٛزِ ياس أفشاو ٔياس تاال٘ ذهًٛز ياس أفشاو  .ْإالال انلثالح ْى أستاب َنى انشعش انغشٚاَ

 :قّغى انذٔٚٓٙ ْزِ انًقاالخ ئنٗ الًاَٛح أتٕاب

ًٍّ األصٕاخ انرٙ قٕائًٓا يضدٔجح االُراٌ االُراٌ" -1  .ٚرض

ًٍّ األصٕاخ انرٙ قٕائًٓا الثالح الثالح -2  .ٚرض

ًٍّ األصٕاخ انرٙ قٕائًٓا أستعح أستعح -3  .ٚرض

ًٍّ األصٕاخ انرٙ قٕائًٓا خًغح خًغح -4  .ٚرض

ًٍّ األصٕاخ انرٙ قٕائًٓا يخرهفح أف -5  .ساد ٔأصٔاجٚرض

ًٍّ األصٕاخ انًفشدج، فًُٓا انثعض يضدٔج ٔانثعض الثز ٔانثعض ستاع ٔانثعض خًاط ٔانثعض يخرهف -6  .ٚرض

ًٍّ ذٕصٚع األصٕاخ عهٗ عثع أّٚاو انغُح -7  .ٚرض

ًٍّ ذٕصٚع سعى انرشًشراخ جًٛعٓا عهٗ يٕجة أّٚاو انغُح -8  ."ٚرض

ٔذقغى ْزِ األتٛاخ تذٔسْا ئنٗ يا ٚقاتم األشطش . اتٓح ٚرأنّف كّم يُٓا يٍ عذد يحذٔد يٍ األتٛاخٔٚقغى ئعطفاٌ انذٔٚٓٙ انقصٛذج انغشٚاَّٛح ئنٗ أدٔاس يرش

 ّٙ ٌ يٍ يقاطع أٔ ٔحذاخ. فٙ انشعش انعشت ّٕ ٔذخرهف األٔصاٌ تاخرثف عذد انًقاطع فٙ انقائًح ٔعذد انقٕائى فٙ انثٛد ٔعذد األتٛاخ فٙ . ٔكّم قائًح ذرك

 .انذٔس

 

 مخطىطات الكتاب -أ
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 :651حهة  -2

 (:1699عُح ) 81ٔ 76سٔيا، انًشًٌّٕٚٛ  -3-4 -1

ل يٍ  -2 ّٔ  .ص 151األ

 .ص 250انلاَٙ يٍ  -3

 .ْٕٔ تخظّ انذٔٚٓٙ َفغّ -4

  .ص 67. تذٌٔ ذاسٚخ قذ ٚكٌٕ يٍ انقشٌ انلايٍ عشش: 86تكشكٙ  -5

ل  16، جًعٓا يُصٕس انحكّٛى فٙ 1351انًكرثح انششقّٛح،  -6 ّٔ  .1890كإٌَ األ

اتٍ انشذٚاق أَطٌٕ  تقهى انشذٚاق حُّا 1717شثاط  3َغخ فٙ ". ششح يخرصش عهٗ أٔصاٌ األتٛاخ انغشٚاَّٛح ٔسؤٔط يقاالذٓا"، 42عشقٕخ،  -7

ّٙ ذهًٛز سٔيّٛ  .[919، ص 1927انًششق . ]اتٍ انخٕس٘ حُّا انًذائٙ انقشتاصٙ انقثشع

ذّى . صفحح 98. ٔقف نًذسعح انطائفح تشٔيٛح 1700آراس  18حشس فٙ دٚش عٛذج قُّٕتٍٛ فٙ عُح : 32يكرثح دٚش ياس أشعٛا نهشْثاٌ األَطٍَّٕٛٛ  -8

ّٙ َششِ عهٗ ٚذ األب تٕنظ األشقش األ  .9ساجع سقى . َطَٕ

 طبعة الكتاب -ب

ٔنقذ َششِ تطشٚقح عهًّٛح ٔيقاسَح يع طقٕط أخشٖ، . 228-133، ص 1939َششِ األب تٕنظ األشقش، األنحاٌ انغشٚاَّٛح انًاسَّٔٛح، جَٕٛح،  -9

ا يُٓا الّى أعا(. أَنش انًشاجع)، تانفشَغّٛح ٔتاإلَكهٛضّٚح (نثُاٌ)األب نٕٚظ انحاج، سئٛظ جايعح انشٔح انقذط  ًً ، األب [نٛهٕٛ ٔصفشٔ]د َشش قغ

 L’office commun maronite; Beyrouth, 1972, pp. 309-315:  ٕٚحُّا ذاتد، فٙ

 


