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 املصادر
 

 الكّتاب
 
 
 :  هو    ثّة مرجع عامّ  للتعريف بالكتّاب املسيحّي� واملسلم� وكتاباتهم 

شؤون إسالمّية “ يف الحوليّة  -بإدارة كاسبار  -” بيبليوغرافيا الحوار اإلسالمّي املسيحّي “ = حوار 
 :وما يتبع  1975 املعهد البابوّي للدراسات العربيّة ولإلسالميّات   روما   -” مسيحيّة 

 
Bibliographie du dialogue islamo-chrétien, dir. Robert Caspar, Islamochristiana,  

 
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Roma. 

 
 :  هو    فثّمة مرجع شامل أّما للتعريف بالكتّاب املسيحيّ� وكتاباتهم 

 : 1947الفاتيكان  -املجلّد الثا�  -املسيحّي تاري  اددب العرّب = غراف 
 

Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur. 
 
 :  وشيخو يف كتاب�  وثّة مراجع هي نصوص مسيحيّة قد�ة جمعها سباط يف كتاب 

عني بنرشها  -. مباحث فلسفيّة دينيّة لبعض القدماء من عل�ء النرصانيّة ) =  مباحث (سباط 
 .ص  206   1929القاهرة    -بولس سباط 

عني بنرشها لويس  - . محاورات جدليّة ومجالس دينيّة ورسالة الهوتيّة) =  محاورات (شيخو 
 .ص  93   1923ب�وت    -شيخو وإلياس بطارخ 

إىل القرن  من القرن التاسع مقاالت دينيّة قد�ة لبعض مشاه� الكتبة النصارى) =  مقاالت (شيخو 
وهي  -عني بنرشها لويس شيخو ولويس معلوف وقسطنط� الباشا  -. الثالث عرش 
 .ص  149   1920ب�وت   طبعة ثانية    -عرشون مقالة 

 
   امللكيّة:  لِفرقهم  فهم ايت ذكرهم وفًقا للتسلسل التاريخّي  أّما الكتّاب املسيحيّون 

 . فالقبطيّة     فاليعقوبيّة فالنسطوريّة
 

 :من ب� امللكيّة 
   راجع غراف -.  825ملّك خلقيدوّ�   توّيف حوايل سنة  -. ثاودورس أبو قرّة أسقف حرّان  )1

 ) . 8 ( 12  وحوار  26-7ص 
ّّ ملكّ  -. مجهول املؤلّف  -. يف تثليث هللا الواحد = تثليث  )2 نرشته  -. من القرن التاسع  ن

لندن    - Margaret Dunlop Gibsonجيبسون ة مرغريت دنلوب ونقلته إىل اإلنكليزيّ 
ّّ العرّب  -)  36-2ص ( اإلنكليزيّة  الرتجمة - 1899 راجع غراف   ص  -) .  107-74ص ( الن
 ) . 4(  12  وحوار  27-28
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   راجع غراف -. القرن التاسع املؤلّف مجهول   ملّك   عاش يف  -. إبراهيم الطرباّ� = أنبا أبراهام  )3
 . ) 11 ( 12  وحوار  32-28ص 

 ) . 20 ( 12  وحوار  32-30راجع غراف   ص  -.  912  توّيف سنة  ملكّ  - .قسطا بن لوقا  )4
 . ) 22 ( 12  وحوار  38-32  ص  راجع غراف -.  940-877ملّك    -. سعيد بن البطريق  )5
   64-52راجع غراف   ص  -. حادي عرش ملّك   عاش يف القرن ال: عبد هللا ابن الفضل  )6

 ) . 7 ( 22وحوار 
 78-72  ص  راجع غراف -. ملّك   القرن الثا� عرش  - .بولّ الراه  أسقف ييدا ادنطاكّ  )7

 ) . 25 ( 22  وحوار  
راجع  -. ملّك   القرن الثا� عرش أو الثالث عرش  -. عفيف ابن الشي  املك� ابن مؤّمل  )8

 ) .26( 22  وحوار  79-78غراف   
يف رأي خليل  1217سنة  (القرن الثالث عرش    يف أوائل ملكّ  -. أنبا جرجي الراه  السمعاّ�  )9

 . ) 1 ( 32  وحوار  81 -79راجع غراف   ص  -) .  سم�
 

 :من ب� املوارنة 
راجع غراف   ص  - .ماروّ�   عاش يف القرن الحادي عرش أو الثا� عرش  -. توما الكفرطاب ) 10

98-100. 
 

 :من ب� النساطرة 
 ) . 5(  12  وحوار  118-114راجع غراف   ص  -.  823-780نسطورّي    -. طي�ثاوس   )11
) .  الحايك (يف القرن التاسع      نسطوريّ  ) الحايك ( ” اسم مجهول املسّمى “:  عّ�ر البرصي) 12

 . 211-210راجع غراف   ص  -
  ص  راجع غراف -) .   سم� ونويا : 873  ( 877-808نسطورّي    -. حن� بن إسحق أبو زيد ) 13

 . ) 12 ( 12  وحوار  122-129
راجع  -. نسطورّي   عاش يف القرن التاسع أو العارش  -. عبد املسيح بن إسحق الكندّي ) 14

التينيّة للقرآن ترجمتان إىل ال( راجع دالفر�  -) .  10(  12  وحوار  145-135غراف   ص 
 : 1948-1947  ) الوسيط  وثائق يف التاري  العقائدّي واددّب للعرص(  -) يف العرص الوسيط 

 
M. Th. d’Alverny, Deux traductions latines du Coran au moyen âge. —  
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge : 
 

ّّ إىل القرن العارش يف رأي كراوس :  90-87ص      Massignon وماسينيون Krausيرقى الن
 .ثّم   يف رأي ماسينيون   إن   يكن املؤلّف ابن عدي   فهو ع  أّي حال يعقوّب 

 -) . قَُسيم -خليل(  1043نسطورّي   توّيف سنة  -. أبو الفرج عبد هللا بن الطيّ  العراقّي ) 15
 ) . 3(  22  وحوار  176-160غراف   صراجع 

أو ابن شينا أو ( الِسنّي وأع�لها   املعروف بابن ) أو نَصيب�(أنبا إيليّا   مطران نِّصيب� ) 16
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 ) . 4(  22  وحوار  189-177راجع غراف   ص  - . 1046-975نسطورّي    -) . برشيناي 
 -. ّي   عاش يف القرن الثالث عرش نسطور  -. مار إيشوعياب بن ملكون مطران نصيب� ) 17

 . 210-208راجع غراف   ص 
 

 :من اليعقوبيّة 
يعقوّب   عاش يف الربع ادّول  -. حبي  بن خدمة   املعروف ببب رائطة التكريتّي اليعقوّب ) 18

 ) . 6(  12  وحوار  226-222راجع غراف   ص  -. من القرن التاسع 
راجع  -.  974-893يعقوّب    -. ن حميد بن زكريّا التكريتّي أبو زكريّا يحيى بن عدّي ب) 19

 ) . 24(  12  وحوار  249-233غراف   ص 
   256-252راجع غراف   ص  -.  1008-943يعقوّب    -. أبو عّيل بن إسحق بن ُزرعة ) 20

 ) . 31(  12وحوار 
 -.  القرن الحادي عرش   عاش يف يعقوبّ   -. أبو سهل عيىس بن يحيى املسيحّي الجرجا�) 21

 . 258-257راجع غراف   ص 
 ) . 27(  22راجع حوار  -. يعقوّب   عاش يف القرن الحادي عرش  -. عيل بن داود ادرفادي ) 22
   راجع غراف  -. يعقوّب   عاش يف القرن الثالث عرش -) . العجمّي ( محيي الدين اإليفها�   )23

 . ) 31 ( 12  وحوار  259ص 
يعقوّب   عاش يف  -. أبو الحسن بن إبراهيم بن يعقوب بن مختومة الخبّاز بن املحرومة ) 24

 . 271-270راجع غراف   ص  -. الرابع عرش / القرن الثالث عرش 
راجع  -.  1327ولد سنة    يعقوبّ  -. الربّان دانيال الرسياّ� املاردينّي املكنّى بابن الخطّاب ) 25

 . 284-281غراف   ص 
 

 ) :القائل� بالطبيعة الواحدة للمسيح ( من ب� ادقباط 
راجع  -. القرن العارش يف    عاش قبطيّ  -. أنبا ساويرس أسقف ادشمون�   املعروف بابن املقّفع ) 26

 . ) 26(  12  وحوار  317-300غراف   ص 
راجع  -.  1206عد سنة   توّيف ب قبطيّ  -. سمعان بن كليل بن مقارة بن أب الفرج القبطّي   )27

 ) . 22(  22  وحوار  338-336غراف   ص 
راجع غراف    -. قبطّي   عاش يف القرن الثالث عرش  -. الرشيد أبو الخ� بن الطيّ    )28

 . 348-344ص
 . 360-356راجع غراف   ص  -. قبطّي   عاش يف القرن الثالث عرش  -. بولس البويش ) 29
 
 :   همم ايت ذكرهم بالتسلسل التاريخيّ  املسلمونأّما الكّتاب  
 
 ) . 6(  11حوار  راجع -) . الرشيف (  820سنة  -. عبد هللا بن إسمعيل الهاشمّي  )1
راجع حوار  -.  855توّيف سنة  -. بان املهتدي الطربي ) ربّان   زين ( عيل بن سهل بن ربّن  )2
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11  )10 . ( 
 ) . 11(  11راجع حوار  -.  860-785 -. الحسني أبو القاسم بن إبراهيم  )3
 ) . 12(  11راجع حوار  - . 909أو  861توّيف سنة  - . أبو عيىس محّمد بن هارون الورّاق )4
 ) . 13(  11راجع حوار  -.  869-776 -. أبو عث�ن عمرو بن بحر الجاحظ  )5
 17(  11راجع حوار  -.  913 سنة توّيف  -. يحيى بن عيل بن املنّجم ) أبو أحمد ( أبو عيىس  )6

. ( 
 . 923توّيف سنة  -. أبو جعفر محّمد بن جرير الطربي  )7
 .عاش يف القرن العارش  -. أبو الحس� عبد الرحيم بن محّمد بن عث�ن الخيّاط املعتزل  )8
ّّ ضمن رّد اب -. اددلّة ) عيون ( أوائل : أبو قاسم عبد هللا بن أحمد البلخي  )9 ن زرعة الن

 ) .بلخي ( راجع ابن زرعة : عليه 
 ) . 22(  11راجع حوار  -.  935-873 -. أبو الحسن بن إس�عيل ادشعري ) 10
 . ) 26(  11راجع حوار - .  988توّيف سنة  - . الحسن بن أيّوب) 11
 . ) 29(  11راجع حوار  -.  1013-941 -. القايض أبو بكر محّمد بن الطيّ  الباقالّ�   )12
قايض القضاة عبد الجّبار أبو الحس� بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن خليل عبد هللا ) 13

 ) . 30(  12راجع حوار  -.  1025-)؟ ( 934 -. الهمذاّ� ادسدآبادّي 
 . 1037توّيف سنة  -. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محّمد التميمّي البغدادي ) 14
 ) . 7(  21راجع حوار  -.  1064-944 - . ن سعيد بن حزم ادندلّيس الظاهريّ أبو محّمد عيل ب) 15
راجع  -.  1085-1028 - . إمام الحرم� أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني) 16

 ) . 9(  21حوار 
 ) . 11(  21راجع حوار  -.  1111-1058 -.  أبو حامد محّمد بن محّمد الغزايل  )17
 .  1144توّيف سنة  -. أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخرشي الخوارزمي ) 18
 . ) 12(  21راجع حوار  - . 1153-1086 - . أبو الفتح محّمد بن عبد الكريم الشهرستا�) 19
أبو جعفر أحمد بن الصمد بن أب عبيدة بن محّمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محّمد ) 20

 . ) 15(  21راجع حوار  -.  1186-1125 -.  الخزرجي السعيديّ نصارّي بن عبد الحّق اد 
 . 1198-1126  -. أبو الوليد محّمد بن أحمد بن محّمد ابن رشد) 21
 -. البكرّي الطربّي الرازيفخر الدين محّمد بن عمر بن الحس� بن الحسن بن عيل التميمّي ) 22

 ) . 1(  31 راجع حوار - . 50/1149-1209 
 
 :أّما أقوال املسلم� يف املجادالت املسيحّية   هيوردها  
أبو  -. أنبا إيليّا   -. البرصي  -. طي�ثاوس  -. أنبا جرجي  -. أنبا أبراهام  - .أبو قرّة  

 .ابن الطيّ   -. ابن زرعة  -. ابن عدي  -. رائطة 
 

♦ 
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 النصوص
 
   راجع غراف -.  825  توّيف حوايل سنة  ملّك خلقيدو�ّ  -. ثاودورس أبو قرّة أسقف حرّان  )1

 ) .8( 12  وحوار  26-7ص 
نقلها إىل .  1904نرشها قسطنط� الباشا   ب�وت   : ميامر ثاودورس أب قرّة أسقف حرّان 

  مخالًفا ترتي  امليامر ك� ورد يف  1910ادملانيّة غيورخ غراف   ونرشها يف بادربورن   
يامر العرشة ك� رتّبها غراف   مع ذكر الصفحات يف طبعة وهذه هي امل. طبعة الباشا 

 : الباشا
ميمر يف تحقيق ناموس موىس املقّدس وادنبياء الذين تنبّبوا ع  املسيح ) = 1ميمر (أبو قرّة 

واإلنجيل الطاهر الذي نقله إىل ادمم تالميذ املسيح املولود من مريم العذراء   وتحقيق 
سوى هذه  ها الناس إىل الخلكيدونيّة   وإبطال كّل ملّة تنتحل النرصانيّةالتي ينسبادرثوذكسيّة 

وضعه املعلّم العامل والفيلسوف الكامل وادب الفاضل ك� ثاودورس أسقف حرّان . امللّة 
 . 107-80  ص ) مقاالت(نرش هذا امليمر يف مجموعة شيخو  -) 179-140ص (

وضعه .  يل   وأّن كلّ� ال يحّققه اإلنجيل فهو باطلميمر يف تحّقق اإلنج) = 2ميمر (أبو قرّة 
 . )75-71ص (املعلّم ثاودورس أسقف حرّان 

يحّقق أنّه ال يلزم النصارى أن    ميمر لألب الفاضل ك� ثاودورس أسقف حرّان) = 3ميمر (أبو قرّة 
ب واالبن   وإّن اي ) إله(يقولوا ثالثة آلهة إذ يقولون ايب إله واالبن إله وروح القدس 

 ) .47-23ص . (  ولو كان كّل واحد منهم تاّم ع  حدته ) واحد(وروح القدس إله 
وضعه املعلّم الالهوتّ ك� .  ميمر ع  سبيل معرفة هللا وتحقيق االبن ادزيلّ ) = 4ميمر (أبو قرّة 

 ) .82-75ص (ثاودورس أسقف حرّان 
التي حلّت به يف شبن  خطيّته إالّ ببوجاع املسيحميمر يف أنّه ال يُغفر دحد ) = 5ميمر (أبو قرّة 

. الناس   وأّن من ال يؤمن بهذه ادوجاع ويقّربها لآلب عن ذنوبه   فال مغفرة لذنوبه أبًدا 
 ) .91-83ص (وضعه ادب ك� ثاودورس أسقف حرّان 

“ يحّل فيه  ميمر يف الرّد ع  من ينكر ل التجّسد والحلول في� أحّ  أن) = 6ميمر (أبو قرّة 
املطهّرة بنزلة جلوسه ع  العرش “ املبخوذ من مريم   وأنّه يف حلوله يف الجسد ” من خلقه 
 ) .186-180ص (وضعه ك� ثاودورس أسقف حرّان  . ” يف الس�

وضعه املعلّم . ميمر يحّقق أّن ل ابنًا هو عدله يف الجوهر و  يزل معه ) = 7ميمر (أبو قرّة 
 ) .104-91ص (ورس أسقف حرّان الفيلسوف ثاود

ميمر يف موت املسيح   وأنّا إذا قلنا إّن املسيح مات عنّا   إّ�ا نقول إّن االبن ) = 8ميمر (أبو قرّة 
  بل يف    ال يف طبيعته اإللهّية ادزّيل املولود من ايب قبل الدهور هو الذي مات عنّا

ه يحسن أن يقال ع  االبن ادزّيل يف الجهة   وكيف يعقل هذا املوت   وأنّ  طبيعته اإلنسانيّة
 ) .70-48ص (وضعه املعلّم الالهوتّ ثاودورس أسقف حرّان . التي تقوله عليه ادرثوذكسّية 

ميمر يحّقق لإلنسان حّريّة ثابتة يف خليقته   وأّن حّريّة اإلنسان ال يدخل ) = 9ميمر (أبو قرّة 
) 22-9ص (وضعه املعلّم ك� ثاودورس أسقف حرّان . عليها القهر من وجه من الوجوه بتّة 

. 
إىل يديق له كان يعقوبيّا رسالة يف إجابة مسبلة   كتبها أبو قرّة القّديس ) = 10ميمر (أبو قرّة 

 ) .139-104ص ( فصار أرثوذكسيّا عند رّده عليه الجواب
حّققه وقّدم له وفهرسه  - . ميمر يف إكرام اإليقونات لثاوذورس أب قرّة) = إيقونات(أبو قرّة 
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 -. 1986املكتبة البولسيّة   جونية   لبنان    - 10 الرتا  العرّب املسيحيّ  -إغناطيوس ديك 
ّّ العرّب  -) 82-15ص (مقّدمة بالعربيّة  -) V-XXVIIIص (مقّدمة بالفرنسيّة  ص (الن

 ) .272-221ص (الفهارس  -) 85-219
حّققه وقّدم له  -. لخالق والدين القويم لثاوذورس أب قرّة ميمر يف وجود ا) = خالق(أبو قرّة 

 -. 1982املكتبة البولسيّة   جونية    - 3الرتا  العرّب املسيحّي  -وفهرسه إغناطيوس ديك 
ّّ العرّب  - )170-15ص (مقّدمة بالعربيّة  -) V-LVIص (مقّدمة بالفرنسيّة  ) 270-173ص (الن

 . )298-271ص (الفهارس  -
ّّ العرّب  -. هذه أمانة ادرثوذكسيّة قالها أبو قرّة ) = أمانة(قرّة  أبو الرتجمة  -) 59-56ص (الن

 Deux écrits inédits de: نرشها إغناطيوس ديك يف مقالة له  -) . 62-60ص (الفرنسيّة 
Théodore Abuqurra )يف مجلّة املوزيون    )قوالن غ� منشوران لثاودورس أب قرّةLe 

Muséon 1959لوفن   -  لوفان . 
ميمر يحّقق أّن دين هللا الذي يبخذ به العباد يوم القيامة وال يقبل منهم دينًا ) = دين(أبو قرّة 

الحواريّون إىل أقطار ادرض وجميع أمم الدنيا   وهو رسل غ�ه   وهو الدين الذي خرجت به 
ّّ العربّ  -. وضعه ثياذرس أسقف حرّان .  ربّنا املسيح الرتجمة الفرنسّية  -) 65-62ص ( الن

 ) .67-65ص (
من مخطوط رشقّي (اقتطفها لويس معلوف  -. خطبة يف تبنّس هللا الكلمة ) = تبنّس(أبو قرّة 

: من أربعة أبواب وهي الخامس والسادس والسابع والثامن ) 4950يف املتحف الربيطاّ� رقمه 
-110  ص ) مقاالت(يف مجموعة شيخو  - .يف تبنّس هللا الكلمة وهو دربع خصال  القول  
120 . 
  ص  215مخطوط باريس العرّب رقم  -. مجادلة أب قرّة مع املبمون ) = مجادلة(أبو قرّة 
 .ظ 260-ظ228

 
ّّ ملكّ  -. مجهول املؤلّف  -. يف تثليث هللا الواحد = تثليث  )2 نرشته  -. من القرن التاسع  ن

لندن    - Margaret Dunlop Gibsonجيبسون ونقلته إىل اإلنكليزيّة مرغريت دنلوب 
ّّ العرّب  -) 36-2ص (اإلنكليزيّة  الرتجمة - 1899 راجع غراف   ص  -) . 107-74ص (الن
 ) .4( 12  وحوار  27-28

 
راجع غراف   ص  -التاسع  جهول   ملّك   يف القرناملؤلّف م -. إبراهيم الطرباّ� = أنبا أبراهام  )3

 ) .11( 12  وحوار  28-32
وعبد الرحمن املسلم من  ما جرى ب� ادب القّديس أنبا أبراهام الراه ) = جدال(أنبا أبراهام 
حّققه ونقله إىل  -. ظ 47-و26  ص  214يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. الجدال 

 :سة مطّولة جاِشنتو بولس َمركُتسو الفرنسيّة وقّدم له بدرا
Le Dialogue d’Abraham de Tibériade avec ‘Abd al-Rahman al-Hašimi à 
Jérusalem vers 820  

 1986روما    -) 820سنة حوار إبراهيم الطرباّ� مع عبد الرحمن الهاشمّي يف القدس حوايل ( 
ّّ  -) 248-9ص (الدراسة  - فهرس املصطلحات  -) 533-252ص (العرّب والرتجمة املقابلة  الن
 ) .629-627ص(اييات البيبليّة والقرآنيّة  فهرس -) 626-535ص (

 
   32-30راجع غراف   ص  -. 912  توّيف سنة  املؤلّف ملكّ  - .قسطا بن لوقا = ابن لوقا  )4
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 ) .20( 12وحوار 
: ضمن الكتاب  -. الربهان :   عن رسالة ابن املنّجم جواب -. جواب النرصاّ� ) = جواب(ابن لوقا 

 :مراسلة إسالميّة مسيحيّة ب� ابن املنّجم وحن� بن إسحق وقسطا بن لوقا 
 

Une correspondance islamo-chrétienne entre Ibn al-Muna؛؛im, Hunayn Ibn 
Ishaq et Qusta Ibn Luqa 
 

ضمن مجموعة كتابات ايباء  -قّدم له وحّققه ونقله إىل الفرنسيّة خليل سم� وبولس نويا  
  تُرنو    185  رقم  4  الجزء  40  املجلّد  Patrologia orientalis (F. Graffin)الرشقيّ� 
 . 685-592  ص 1981   بلجيكا

 
   38-32  ص  راجع غراف -.  940-877املؤلّف ملّك    -. سعيد بن البطريق = ابن البطريق  )5

 . )22( 12وحوار 
ونقله إىل اإلنكليزيّة ِوليَم    )Cachia(حّققه بيار كاشيا  -.  كتاب الربهان) = برهان(ابن البطريق 

 . 1961و 1960لوفان    -) Watt(مونتغومري واط 
 
   64-52  ص  راجع غراف -. ملّك   عاش يف القرن الحادي عرش : عبد هللا ابن الفضل  )6

 ) .7( 22وحوار 
مخطوط املكتبة الرشقيّة   ب�وت   رقم  -. كتاب املنفعة الكب� ) = منفعة كب�(ابن الفضل 
 . 32فصول مختارة   أّولها الفصل  -ظ 313-ظ239  ص  549

مخطوط املكتبة الرشقية   ب�وت   رقم  -. كتاب املنفعة الصغ� ) = منفعة يغ�(ابن الفضل 
 .و 324-و314ص    549

والنسطور ع  سبيل رشح ادمانة املستقيمة   وإبانة غلط اليعاقبة ) = أمانة(ابن الفضل 
 .و 239-و174  ص  549رقم    مخطوط املكتبة الرشقيّة   ب�وت -.  اإليجاز

 
 78-72  ص  راجع غراف -. ملّك   القرن الثا� عرش  - .بولّ الراه  أسقف ييدا ادنطاكّ  )7

 ) .25( 22  وحوار  
طبعة  -لها وحّققها ونقلها إىل الفرنسيّة بولس الخوري  قّدم -) . مقاالت الهوتيّة(بولّ الراه  

 : أوىل
 

 Paul d’Antioche, évêque melkite de Sidon (XII P

e
P siècle)  

 
  يف سلسلة أبحا  معهد ايداب ) بولّ ادنطاكّ أسقف ييدا امللّك   يف القرن الثا� عرش( 

 :طبعة ثانية  - 1964الكاثوليكيّة   ب�وت     املطبعة  24الرشقيّة   رقم 
Paul d’Antioche, Traités théologiques  

 . 1994ألتنربغه   -  فورتسبورغ) مقاالت الهوتيّة: بولّ ادنطاكّ ( 
رسالة مخترصة عقليّة   أنشبها بولّ الراه  أسقف ييدا ) = رسالة مخترصة(بولّ الراه  

نرشت هذه الرسالة يف  -) 74-1رقم ( 189-124ص  : ادنطاّك   وهي اثنان وعرشين بابًا
 . 63-47  ص ) مقاالت( مجموعة شيخو
   وتشاسع بلدانها لسنتهارشح الحال املوج  لألمم   ع  اختالف أ ) = رشح(بولّ الراه  
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نرشت هذه  -) 79-1رقم ( 239-190ص : طوًعا  الدخول   مع اليهود   يف دين الترصانيّة
 . 12-1  ص ) مقاالت(املقالة يف مجموعة شيخو 

 289-240ص : من املسلم� رسالة إىل بعض أيدقائه الذين بصيدا ) = رسالة(بولّ الراه  
 . 26-15  ص ) مقاالت( مجموعة شيخو يف نرشت هذه املقالة -) 64-1رقم(

يف هذا الزمان   ويوضح رأي  قول يدّل ع  الفرق املتعارفة من النصارى) = فرق(بولّ الراه  
 317-290ص : كّل فرقة منهم   ويبّ� ما الخلف بينهم والرّد ع  معتقدي الخطإ منهم 

 . 34-27ص   ) مقاالت(نرشت هذه املقالة يف مجموعة شيخو  -) 40-1رقم (
ملّا أن سبله الشي  أبو الرسور التنّيس الرقّام أن يرشح له رشًحا ) = توحيد(بولّ الراه  

نرشت هذه  -) 16-1رقم ( 325-318ص : مختًرصا يف رأي النصارى يف التوحيد واالتّحاد 
 . 14-13  ص ) مقاالت(املقالة يف مجموعة شيخو 

 
ملّك   القرن الثا� عرش أو الثالث  -. ابن مؤّمل عفيف ابن الشي  املك� = ابن مؤّمل  )8

 ) .26( 22  وحوار  79-78راجع غراف    -عرش 
رسالة مخترصة مشتملة ع  مذاه  النصارى وما ذه  إليه كّل ) = مذاه ( ابن مؤّمل 

فريق منهم   واإلبانة عن الحّق ادبل  واستواء املنه  والرّد ع  مخالفي الحّق با يسّوغه 
 رسالة: ُعني بنرشها وتطبيق حواشيها إيلياس بطارخ  -. املستقيم عقل السليم والنظر ال

   1923  ب�وت  )محاورات(مجموعة شيخو ضمن  -الهوتيّة تاريخيّة ع  مذاه  النصارى 
ّّ  -) 74-73ص (توطئة :  91-73ص   ) .91-74ص (الن

 
 1217سنة (القرن الثالث عرش    يف أوائل ملكّ  -. أنبا جرجي الراه  السمعاّ� = أنبا جرجي  )9

 . )1( 32  وحوار  81 -79راجع غراف   ص  -) يف رأي خليل سم�
وب� ثلث نفر من  ويف محاورة جدليّة جرت ب� الراه  السمعا�ّ ) = مجادلة(أنبا جرجي 

لخطاب يف املسلم� وعدولهم بحرضة ادم� املكّنا بامللك املشّمر   وما جرى بينه� من ا
إمارة امللك الظاهر غازي ابن يوسف ابن أيّوب الصالحّي ع  أّمة اإلسالم بدينة حل  
الشاميّة وياح  مدينة أنطاكية   ويف تلّك الون ابن إسطفان ع  قبيلة ادرمن   ويف سنة 
م التاري  العارش املوافق لسنة ستّة آالف وستّ�ية وخمسة عرش دبونا آدم عليه أفضل السال 

تّت املقالة بعون هللا : ظ 48ص  -. ظ 48-ظ2  ص  186مخطوط باريس العرّب رقم  -. 
طبعة أحد الرهبان  -. وتبييده   وينّفها تلميذه جرجي املقّدم ذكره   الذي كان معه حارض 

مع ثالثة شيوخ من فقهاء  مجادلة ادنبا جرجي الراه  السمعا�ّ : املرسل� الكاثوليك يف أفريقيا 
تّت :  115ص  -دون ذكر تاري  الطبعة ومكانها  - ملسلم�   بحرضة ادم� مشّمر اديّوبّ ا

ويفها تلميذ الراه  جرجي املتقّدم ذكره   الذي كان حاًرضا . هللا وتبييده  املجادلة بعون
 .معه 

 
 :من ب� املوارنة 

 
راجع غراف  -عرش أو الثا� عرش  ماروّ�   يف القرن الحادي -. توما الكفرطاب = الكفرطاب ) 10

 .100-98  ص 
  السنة ” املنارة “ مجلّة  -قّدم لها ونرشها فيلي  السمرا�  -) . املقاالت العرش(الكفرطاب 
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 . 1936السابعة   
 . )102-81ص (” املطران توما الكفرطاب واملشيئة الواحدة “ املقّدمة 

 . 350-347ص ) : ديباجة(الكفرطاب 
  . 352-351ص ) : 1(ب الكفرطا 

   . 405-401ص ) : 2(الكفرطاب 
 . 407-405ص ) : 3(الكفرطاب 
  . 576-565ص ) : 4(الكفرطاب 
 . 649-647ص ) : 5(الكفرطاب 
   . 651-649ص ) : 6(الكفرطاب 
 . 652-651ص ) : 7(الكفرطاب 
 . 652ص ) : 8(الكفرطاب 
 . 819-815ص ) : 9(الكفرطاب 
 . 820-819ص ) : 10( الكفرطاب

 
 :من ب� النساطرة 

 
 ) .5( 12  وحوار  118-114راجع غراف   ص  - 823-780نسطورّي    -. طي�ثاوس   )11

املؤمن� وطي�ثاوس الجاثليق املحاورة الدينيّة التي جرت ب� املهدي أم� ) = محاورة(طي�ثاوس 
بعد املسيح   قد ترجمت حديثًا من اللغة الرسيانيّة إىل  الباطريرك النسطورّي يف القرن الثامن

البطريرك طيموتاوس ادّول   أو “ هانس بوتان    Hans Putmanطبعة  -. العربيّة 
ّّ املحاورة ب�  الكنيسة واإلسالم يف العرص العبّاّيس ادّول   دراسة تاريخيّة وتحقيق لن

 . 1977  ب�وت    ” البطريرك والخليفة املهدي
 

 -) الحايك(  نسطورّي   يف القرن التاسع ) الحايك(” اسم مجهول املسّمى “ : عّ�ر البرصي  )12
 . 211-210راجع غراف   ص 

عّ�ر “  -) . كتاب تحقيق ادمانة(كتاب الربهان ع  سياقة التدب� اإللهّي ) = برهان(البرصي 
حّققه وقّدم له ميشال الحايك    - . ”كتاب الربهان   وكتاب املسائل وادجوبة : البرصي 
ّّ  -) 18-7ص ( املقّدمة بالعربيّة -) 91-13ص (مقّدمة بالفرنسيّة  - 1977   ب�وت ص (الن
19-90. ( 
كتاب الربهان   وكتاب املسائل : عّ�ر البرصي “  -. كتاب املسائل وادجوبة ) = مسائل(البرصي 

ّّ  - 1977ك   ب�وت   حّققه وقّدم له ميشال الحاي -. ” وادجوبة   ) .265-91ص(الن
 

  ص  راجع غراف -) سم� ونويا:  873( 877-808نسطورّي    -. أبو زيد حن� بن إسحق ) 13
 . )12( 12  وحوار  122-129

يف  -. حقيقة الديانة  مقالة لحن� بن إسحق املتطبّ    يف كيفيّة إدراك) = ديانة(ابن إسحق 
 ) .200-186ص (يتبعها إضافة ليوحنّا بن مينا  - 185-181   ص) مباحث(مجموعة سباط 

: خليل سم� وبولس نويا طبعة  -. البن املنّجم ” الربهان “ جواب عن ) = جواب(ابن إسحق 
مجموعة كتابات  -بن إسحق وقسطا بن لوقا  مراسلة إسالميّة مسيحيّة ب� ابن املنّجم وحن�
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 :ايباء الرشقيّ� 
 

Une correspondance islamo-chrétienne entre Ibn al-Muna؛؛im, Hunayn Ibn 
Ishaq et Qusta Ibn Luqa — Patrologia orientalis (Graffin) 
 

ّّ جواب ابن إسحق العرّب    - )555-523ص(املقّدمات  - 185  رقم  4  الجزء  40املجلّد   - ن
 . )701 -686(مع الرتجمة الفرنسيّة 

 
راجع  -نسطورّي   يف القرن التاسع أو العارش  -. سيح بن إسحق الكندّي عبد امل= الكندي ) 14

يف ترجمتان إىل الالتينّية للقرآن (راجع دالفر�  -) 10( 12  وحوار  145-135غراف   ص 
 : 1948-1947  ) الوسيط وثائق يف التاري  العقائدّي واددّب للعرص( -) العرص الوسيط

 
M. Th. D’Alverny, Deux traductions latines du Coran au moyen âge. — 
Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge, 
 

ّّ إىل القرن العارش يف رأي كراوس :  90-87ص      Massignon وماسينيون Krausيرقى الن
 .ثّم   يف رأي ماسينيون   إن   يكن املؤلّف ابن عدي   فهو ع  أّي حال يعقوّب 

الطبعة ( 1885  لندن   ) دفاع الكنديّ (من طبعة تيان الثانية  270-38ص ) = رسالة(الكندي 
 ) :1880: ادوىل 

 
A. Tien, The Apology of el-Kindi 

 
رسالة عبد هللا بن إسمعيل الهاشمّي إىل عبد املسيح بن إسحق الكندّي يدعوه فيها إىل =  

طبعة  -. اإلسالم   ورسالة عبد املسيح إىل الهاشمّي يرّد فيها عليه ويدعوه إىل النرصانيّة 
يف عهد الخليفة  حوار إسالمّي مسيحيّ (مقّدمة وتحقيق وترجمة فرنسيّة لجورج ترتار : حديثة 

 : 1977سرتاسبورغ    - )رسالتا الهاشمّي والكنديّ :  )834-813(بمون امل
 

Georges Tartar, Dialogue islamo-chrétien sous le calife al-Ma’mun (813-
834) : les Épîtres d’Al-Ha UshUimi et d’Al-Kindi 
 

 . 1985ثّم املقّدمة والرتجمة الفرنسيّة   باريس     -
 

القرن العارش أو الحادي عرش يف    نسطوريّ  -. الخ� الحسن بن سّوار البغدادّي  أبو= ابن سّوار ) 15
 ) .32( 12وحوار    157-156راجع غراف   ص  -

مقالة دب الخ� الحسن بن سوار البغدادي يف أّن دليل يحيى النحوي ) = محد (ابن سّوار 
: نرشة عبد الرحمن بدوي  - .ع  حدو  العا  أوىل بالقبول من دليل املتكلّم� أيالً 

قّدم له ونقله إىل الفرنسيّة برنهارد  -.  247-243  ص  1955ادفالطونيّة املحدثة   القاهرة   
 ) :87-84ص (املقّدمة  -: ليف� 

 
Bernhard Lewin, La notion de muhdat dans le kalam et dans la philosophie 
: Un petit traité inédit du philosophe chrétien Ibn Suwar  
 

للفيلسوف املسيحّي ابن مقالة يغ�ة غ� منشورة : مفهوم املحَد  يف الكالم والفلسفة ( 
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فيها أّن دب الخ� الحسن بن سوار البغدادّي يثبت  مقالة) : (93-88ص (الرتجمة  -) ُسوار
 ) :برهان يوحنّا النحوّي ع  حدو  العا  أقرب من برهان املتكلّم�

 
Un traité par Abu l’Khayr al-Hasan Ibn Suwar al-Baghdadi démontrant 
que l’argument de Jean le Grammairien prouvant la contingence du 
Monde est plus acceptable que celui des théologiens.  
 

 
 1043نسطورّي   توّيف سنة  -. أبو الفرج عبد هللا بن الطيّ  العراقّي = ابن الطيّ  العراقّي ) 16

 ) .3( 22  وحوار  176-160راجع غراف   ص -) قَُسيم-خليل(
ّّ لعبد هللا بن الطيّ   رضورة العلم(قَُسيم   -سم� خليل) = 1مقّدمة (ابن الطيّ  العراقّي    ن

 ) :1043توّيف سنة   
 

Nécessité de la science, Texte de ‘Abdallah Ibn at- Tayyib (m. 1043)  
 

ّّ والرتجمة الفرنسيّة يف مجلّة     الكسليك   لبنان   ) كلمة الرشق( Parole de l’Orientالن
 . 259-241  ص  1972  3

ّّ لعبد هللا بن الطيّ  � العلمّي  رضورة التفس: (سم� خليل ) = 2مقّدمة (ابن الطيّ  العراقّي  ) ن
: 

Nécessité de l’exégèse scientifique, Texte de ‘Abdallah Ibn at-Tayyib  
 

ّّ والرتجمة الفرنسيّة يف مجلّة    الكسليك   لبنان   ) كلمة الرشق( Parole de l’Orient الن
 . 279-243  ص  1974   5

املقالة يف (نرشها ج�ار تروبو  -. مقالة يف التوحيد والتثليث ) = توحيد(ابن الطيّ  العراقّي 
 ) :التوحيد والتثليث لعبد هللا بن الطيّ 

 
Gérard Troupeau, Le traité sur l’unité et la trinité de ‘Abd Allah Ibn al-Tayyib  
 

ّّ والرتجمة الفرنسيّة يف   -    2الكسليك   لبنان      )كلمة الرشق( Parole de l’Orientالن
 . 89-71  ص  1971

 
أو ابن شينا أو (الِسنّي وأع�لها   املعروف بابن ) أو نَصيب�(أنبا إيليّا   مطران نِّصيب� ) 17

 ) .4( 22  وحوار  189-177راجع غراف   ص  - . 1046-975نسطورّي    -) . برشيناي
 -. الحس� بن عيل املغرّب ) القاسم(ر أب القسم املجالس التي جرت بينه وب� الوزي: أنبا إيليّا 

 . 73-27  ص ) محاورات(طبعة شيخو 
ادّول من الكالم واملسائل  الفصل ادّول   يتضّمن ذكر ما جرى يف املجلس) = 1مجلس (أنبا إيليّا 

 ) .36-27ص (والجوابات يف التوحيد والتثليث 
ما جرى من الكالم يف حلول ابن هللا واتّحاده  املجلس الثا�   ذكر) = 2مجلس (أنبا إيليّا 

 ) .42-26ص (بالطبيعة البرشيّة 
ص (املجلس الثالث   يف إقامة الدليل ع  توحيد النصارى من القرآن ) = 3مجلس (أنبا إيليّا 
42-47. ( 
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املجلس الرابع   يف تثبيت مذه  النصارى من موج  العقل واملعجز ) = 4مجلس (أنبا إيليّا 
 ) .50-47ص (

ص (املجلس الخامس   يف براءة النصارى من كّل مذه  يخالف الحّق ) = 5مجلس (أنبا إيليّا 
50-53. ( 

املجلس السادس   يف ذكر ما جرى من البحث يف النحو واللغة والخّط ) = 6مجلس (أنبا إيليّا 
 ) .64-53ص (والكالم 
النصارى عن أحكام النجوم   وعن املسلم�   املجلس السابع   يف اعتقاد ) = 7مجلس (أنبا إيليّا 

 ) .72-64ص (وجوهر النفس 
ُعني بنرشها لويس  -. رسالة يف وحدانيّة الخالق وتثليث أقانيمه ) = وحدانيّة(أنبا إيليّا 

ّّ  -) 125-124ص (املقّدمة ) : مقاالت(  يف مجموعة شيخو  معلوف  ) .129-125ص (الن
.   حدو  العا  ووحدانيّة الخالق   تقّدس اسمه   وتثليث ادقانيمرسالة يف) = حدو (أنبا إيليّا 
 . 103-75  ص ) مباحث(يف مجموعة سباط  -

 
راجع  -نسطورّي   يف القرن الثالث عرش  -. مار إيشوعياب بن ملكون مطران نصيب� ) 18

 . 210-208غراف   ص 
 . 155-152  ص ) مباحث(سباط يف مجموعة  -. براه� ع  يّحة اإلنجيل ) = 1(ابن ملكون 
 . 158-155  ص ) مباحث(يف مجموعة سباط  -. أدلّة ع  يّحة اإلنجيل ) = 2(ابن ملكون 
مقالة يف الرّد ع  اليهود واملسلم� الذين يتّهمون النصارى بعبادة ادينام ) = 3(ابن ملكون 

 مجموعة سباط يف -. لسجودهم للصلي  وإكرامهم يور املسيح والسّيدة والقّديس� 
 . 165-158  ص ) مباحث (

 . 167-166  ص ) مباحث(يف مجموعة سباط  -. مقالة يف قيامة ادجساد العاّمة ) = 4(ابن ملكون 
 
 
 

 :من اليعقوبيّة 
 

يعقوّب   يف  -. حبي  بن خدمة   املعروف ببب رائطة التكريتّي اليعقوّب = أبو رائطة ) 19
 ) .6( 12  وحوار  226-222راجع غراف   ص  -تاسع الربع ادّول من القرن ال

 . 1951تحقيق غراف وترجمة أملانيّة   لوفان    -.  )رسائل(أبو رائطة 
 ) .26-1ص (الرسالة ادوىل   يف الثالو  املقّدس ) = 1(أبو رائطة 
 ) .64-27ص (الرسالة الثانية   يف التجّسد ) = 2(أبو رائطة 
 ) .72-65ص (لة الثالثة   يف الرّد ع  امللكيّة يف االتّحاد من الرسا) = 3(أبو رائطة 
الرسالة الثالثة   احتجاج عن الثلث تقديسات للذي يل  عنّا   دب العبّاس ) = 4(أبو رائطة 

 ) .87-73ص (البطريق بن سنباط 
 ) .93-88ص (مقالة يف احتجاج عن الثال  تقديسات للذي يل  عنّا ) = 5(أبو رائطة 

 ) .104 -ص  94(شهادات من قول التوراة وادنبياء والقّديس� ) = 6(ائطة أبو ر 
 . )130-105ص (  رّد ع  امللكيّة  الرسالة الرابعة) = 7(أبو رائطة 
 ) .159-131ص ( رسالة يف إثبات دين النرصانيّة وإثبات الثالو  املقّدس) = 8(أبو رائطة 
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 ) .161-160ص (من كتاب اعرتاف ايباء ) = 9(أبو رائطة 
من قول أب رائطة التكريتّي الرسياّ� أسقف نصيب�   مستدالّ به ع  يّحة ) = 10(أبو رائطة 

 ) .162ص (النرصانيّة املقبولة من الداع� املبّرشين بها باإلنجيل املقّدس 
وأبو رائطة ادسقف امللّك   قيل إّن عبد إيشوع املطران النسطورّي   وأبو قرّة ) = 11(أبو رائطة 

فطل  منهم أن يصف كّل واحد منهم اعتقاده بقول  . اليعقوّب   اجتمعوا عند أحد الوزراء
 ) .165-163ص (موجز   وال يعرتض أحد منهم ع  ياحبه 

 
راجع غراف  - 974-893يعقوّب    -. أبو زكريّا يحيى بن عدّي بن حميد بن زكريّا التكريتّي ) 20

 ) .24( 12  وحوار  249-233  ص 
كتابه يف الرّد ... عيىس الورّاق   يف تبي� غلط محّمد بن هارون   املعروف ببب ) = وّراق(ابن عدي 

العنوان يف ص (وهم اليعقوبيّة والنسطوريّة وامللكيّة    ع  الثلث الفرق من النصارى
 ) .1228( 167يف مخطوط باريس العرّب رقم  -) . ظ119
 -دراسة وتحقيق َسحبان َخليفات  -. االت يحيى بن عدي الفلسفيّة مق) = مقاالت ( ابن عدي 

 ) . 431-134ص ( املقاالت  -)  113-8ص ( دراسة  -.  1988ادردنيّة   عّ�ن    الجامعة
 طبعة -.  406-375  ص ) مقاالت ( يف ابن عدي  -. مقالة يف التوحيد ) = توحيد(ابن عدي 

مقّدمة  -.  1980جونية   لبنان      املكتبة البولسيّة - 2يحّي الرتا  العرّب املس -سم� خليل 
ّّ املقالة  -) 156-15ص (النارش   -) 307-279 ص(فهرس أغل  املفردات  -) 277-157ص (ن

 ) .X-XLIIص (مخترص املقالة بالفرنسيّة 
ذو ثلث مقالة يف يّحة اعتقاد النصارى يف الباري عّز زجّل أنّه جوهر واحد ) = 1(ابن عدي 
مقاالت (طبعة وترجمة ب�يه  -و 23-و21  ص  169مخطوط باريس العرّب رقم  -يفات 

 ) :يغ�ة دفاعيّة ليحيى بن عديّ 
Augustin Périer, Petits traités apologétiques de Yahyâ Ben ‘Adi. 

-51  ص ) مقاالت(نرشت هذه املقالة يف مجموعة شيخو  -) 23-11ص ( 1920باريس     -
55 . 

مقالة يف تثيل النصارى االبن بالعاقل دون املعقول   والروح باملعقول دون ) = 2(ابن عدي 
طبعة  -وظ 23  ص  169مخطوط باريس العرّب رقم  -. العاقل   وحّل الشّك يف ذلك 

 . 74ص    )مقاالت(نرشت هذه املقالة يف مجموعة شيخو  - 27-24ص وترجمة ب�يه   
مخطوط  -. اإلاله الواحد عن مسائل سبل عنها سائل يف ادقانيم الثلثة  جواب) = 3(ابن عدي 

 . 43-28طبعة وترجمة ب�يه   ص  -ظ 26-ظ23  ص  169باريس العرّب رقم 
جّل وتعاىل إنّه جوهر واحد  مقالة يف تبي� الوجه الذي عليه يصّح القول يف الباري) = 4(ابن عدي 

-ظ26  ص  169مخطوط باريس العرّب رقم  -. انيم ذو ثلث خواّص تسّميها النصارى أق
 . 62-44طبعة وترجمة ب�يه   ص  -و 30

جواب عن مسبلة جرت ب� يدي عّيل بن عيىس بن الجرّاح يف التثليث ) = 5(ابن عدي 
طبعة وترجمة ب�يه   ص  -و 31-ظ30  ص  269مخطوط باريس العرّب رقم  -. والتوحيد 

63-68 . 
-ظ31  ص  169العرّب رقم  مخطوط باريس -. التبنّس ) وجود(قالة يف وجوب م) = 6(ابن عدي 
 . 86-69طبعة وترجمة ب�يه   ص  -.ظ 34

جواب عن مسبلة سبل عنها مخالفو النصارى يف نقضهم أويافهم املسيح من ) = 7(ابن عدي 
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يه   طبعة وترجمة ب� -و 41-و37  ص  169مخطوط باريس العرّب رقم  -. جهة التبنّس 
 . 109-87ص 

طبعة وترجمة ب�يه   ص  -. مقالة يف غلط من يقول إّن املسيح واحد بالعرض ) = 8(ابن عدي 
110-117 . 

تبي� غلط أب يوسف يعقوب بن إسحق الكندي يف مقالته يف الرّد ع  ) = 9(ابن عدي 
 :طبعة وترجمة ب�يه  -. النصارى 

 
Augustin Périer, Un traité de Yahyâ ben ‘Adî, Défense du dogme de la 
trinité contre les objections d’al-Kindî 
 

 Revue de l’Orientيف  - )رّد شبهات الكندّي ع  عقيدة التثليث: مقالة ليحيى بن عدي ( 
chrétien ) ّ21-3  ص 1921-1920  22  ) مجلّة الرشق املسيحي  : ّّ  -) 14-4ص (الن
 . 128-118  ص  ترجمة فرنسيّة منّقحة   يف ب�ييه -) 21-15ص (الرتجمة 
مخطوط  -. جواب عن ثالثة أسئلة سبلها أبو عيل سعيد داووديشع ) = جواب(ابن عدي 

 .و 47-ظ42  ص  169باريس العرّب رقم 
يف  -. مقالة يف إثبات يدق اإلنجيل ع  طريق القياس بالربهان والدليل ) = جيلإن(ابن عدي 

 . 171-168  ص ) مباحث(مجموعة سباط 
-171  ص ) مباحث(سباط  يف مجموعة -. يف اختالف لفظ ادناجيل ومعانيها ) = أناجيل(ابن عدي 
172 . 
يف مجموعة  -. ” ريم العذراء وتجّسد من الروح القدس ومن م“ يف قولنا ) = تجّسد(ابن عدي 
 . 175-172  ص ) مباحث(سباط 

 
  وحوار  256-252راجع غراف   ص  - 1008-943يعقوّب    -. أبو عّيل بن إسحق بن ُزرعة ) 21

12 )31. ( 
-و67  ص ) القرن الرابع عرش( 174 يف مخطوط باريس العرّب رقم -. يف العقل ) = عقل(ابن زرعة 
 . 75-68ص    )مباحث(باط يف مجموعة س -ظ 72

يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. رسالة يف معاٍن سبله عنها بعض إخوانه ) = رسالة(ابن زرعة 
 .ظ 10-ظ1  ص  174
يف مخطوط باريس  -. مسائل سئل عنها   سبله عنها أبو حكيم البُح�ي ) = 5بح�ي (ابن زرعة 

 .ظ 91-ظ86  ص  173العرّب رقم 
. املكّنى ببب حكيم ) البحرتي(مسائل وردته من جهة يوسف البُح�ي ) = 12بح�ي (ابن زرعة 

 .و 86-و79  ص  173يف مخطوط باريس العرّب رقم  -
“ النصارى يف كتابه املسّمى رّد أب القاسم عبد هللا بن أحمد البلخي ع  ) = بلخي(ابن زرعة 

يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. إلجابة عنه تصّفحه وا   سبلني بعض أيدقائ” أوائل اددلّة 
 . 68-52  ص ) مباحث(يف مجموعة سباط  -ظ 66-ظ53ص    174
يف  -. مقالة إىل بعض اليهود   وهو برش بن فنحاس بن ُشعي  الحاس  ) = برش(ابن زرعة 

-19  ص ) مباحث(يف مجموعة سباط  -و 72-ظ53  ص  173مخطوط باريس العرّب رقم 
52 . 
يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. مقالة يف املباحث ادربعة عن االتّحاد ) = 1اتّحاد (زرعة ابن 
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 .و 109-ظ101  ص  173
  ص  173يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. االتّحاد ما هو وكيف هو ) = 2اتّحاد (ابن زرعة 
 .و 99-و92

اليعقوبيّة   وبراءتهم مّ� يقرفهم به مقالة يف تبي� ما تعتقده النصارى ) = يعقوبيّة( ابن زرعة 
   173يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. خصومهم من القول بحلول اد  باالبن ادزّيل 

 .و 46-ظ39ص
قال الشي  يف آخر مقاالته يف التوحيد والتثليث الذي تقول به النصارى يف ) = توحيد(ابن زرعة 

كن أن يكون أقّل منها وما زاد عنها فهو مشتّق منها الذات ادزليّة ويفاتها الثالثة التي ال �
 .و 113-و109  ص  173يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. 

يقرفون من فساد مّ�  مقالة يبّ� فيها براءة الناظرين يف املنطق والفلسفة) = فلسفة(ابن زرعة 
 .و 170-ظ166ص    132يف مخطوط باريس العرّب رقم  -. الدين 

 
يعقوّب   يف القرن الحادي  -. أبو سهل عيىس بن يحيى املسيحّي الجرجا� = رجا� الج) 22

 . 258-257راجع غراف   ص  -عرش 
 13  الفصل ” أيول الدين “ :  يف كتاب ابن العّسال -. مقالة يف أقسام الدين )  = دين(الجرجا� 

 . 143-136ّسال   ص مع تفس� ابن الع - 136-132ص    )مقاالت(يف مجموعة شيخو  -. 
 

راجع  -يعقوّب   يف القرن الحادي عرش  -. عيل بن داود ادرفادي ) = اجت�ع(ادرفادي ) 23
 ) .27( 22حوار 
طبعة  -. كتاب اجت�ع ادمانة وعنرص الديانة وفخر ادرثوذكسيّة املجيدة ) = اجت�ع(ادرفادي 
 Melto (Recherches orientales)لّة يف مج -ترجمة فرنسيّة مع  Gérard Troupeauتروبو 

 . 219-197  ص  1969  الكسليك   لبنان   ) أبحا  مرشقيّة : ملتو(
 

   259راجع غراف   ص  -عرش  يعقوّب   يف القرن الثالث -) . العجميّ (محيي الدين اإليفها�   )24
 ) .31( 12وحوار 
.  1962العقل   ومقطع يف النفس   ب�وت   رسالة يف التوحيد والتثليث   ومقالة يف = اإليفها� 

 :نرش مقاالته مع مقّدمة وترجمة فرنسيّة أالر وتروبو  -
 

Michel Allard et Gérard Troupeau, Épître sur l’unité et la trinité, Traité sur 
l’Intellect, Fragment sur l’âme. 
 

يف مخطوط اليدن  - .وحيد والتثليث رسالة أرشف الحديث يف رشيف الت) = توحيد(اإليفها� 
-1ص (الرتجمة : يف طبعة أالر وتروبو  - 335-285  ص ) 2( 1290الرشقّي رقم ) هولندا(
35 (-  ّّ  ) .54-37ص (الن

-ظ36  ص  202العرّب رقم  يف مخطوط باريس -. يف العقل والعاقل واملعقول ) = عقل(اإليفها� 
ّّ  -) 58-55ص (الرتجمة  : طبعة وترجمة أالر وتروبو -) ظ37  ) .61-59ص (الن

طبعة  -وظ 38  ص  202رقم  يف مخطوط باريس العربّ  -. من قوله يف النفس ) = نفس(اإليفها� 
ّّ  -) 65-63ص (الرتجمة : وترجمة أالر وتروبو   ) .68-67ص (الن
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 -. ملحرومة أبو الحسن بن إبراهيم بن يعقوب بن مختومة الخّباز بن ا= ابن املحرومة ) 25
 . 271-270راجع غراف   ص  -الرابع عرش / يعقوّب   يف القرن الثالث عرش 

تنقيح ادبحا  “ حوايش ابن املحرومة ع  الباب الثالث من كتاب ) = حوايش(ابن املحرومة 
من كتاب  228-189ص : لسعد بن منصور بن كّمونة ” ) يف املسيحّية(للملل الثال  

حّققه وقّدم  -البن كّمونة ” تنقيح ادبحا  للملل الثال  “ ع  كتاب  حوايش ابن املحرومة
 . 1984املكتبة البولسيّة   جونية   لبنان    - 6الرتا  العرّب املسيحّي  -له حبي  باشا 

 
يعقوّب   ولد سنة  -. الربّان دانيال الرسياّ� املاردينّي املكنّى بابن الخطّاب = ابن الخطّاب ) 26

 . 284-281راجع غراف   ص  - 1327
  ) مباحث(يف مجموعة سباط  -. مقالة يف وجود الباري تعاىل وك�الته ) = وجود(ابن الخطّاب 

 . 151-148ص 
كتاب اإلرشاق يف اديول الدينيّة والقواعد البيعيّة املقّدسة اليعقوبيّة ) = إرشاق ( ابن الخطّاب 

 . 281-1  ص  1290مخطو اليدن الرشقّس رقم  -. 
 

 ) :أيحاب الطبيعة الواحدة للمسيح(من ب� ادقباط 
 

راجع غراف    -القرن العارش يف    قبطيّ  -. أنبا ساويرس أسقف ادشمون�   املعروف بابن املقّفع ) 27
 . )26( 12  وحوار  317-300ص 

وتحقيق خليل تقديم  - 1 الرتث العرّب املسيحيّ  -. كتاب مصباح العقل ) = مصباح(ابن املقّفع 
ّّ  -) 71-5ص ( مقّدمة النارش -.  1978سم�   القاهرة     ) .104-3ص (الن

ترتي  الكهنوت “ من كتاب  21وهو الفصل : يف الفرق ب� القبط وامللكيّة ) = فرق(ابن املقّفع 
  1970   56يف مجلّة املّرسة   حريصا   لبنان    -قّدم للفصل ونرشه بطرس كامل مدّور  -. ” 
 . 416-412   336-331   256-253 -) املقّدمة( 253-249ص 

مّ� سبله عنه مّمن وقف ع  كتاب سعيد بن ... رشح كتاب املجامع ) = مجامع(ابن املقّفع 
 :نرشه ونقله إىل الفرنسيّة شبيل  -. بطريق امللّك   املعروف بابن الفرّاش 

 
Sévère Ibn al Moqaffa‘, évêque d’Aschmounain Réfutation de Sa‘id Ibn-
Batriq (Eutychius) (le Livre des conciles) 
 
 -) الرّد ع  سعيد بن البطريق   كتاب املجامع: ساويروس بن املقّفع أسقف أشمونَ� ( 

ّّ العرّب ونقله إىل الفرنسيّة ب   ) مجموعة كتابات ايباء الرشقيّ�(يف  -. شبيل . نرش الن
:  242-127  ص  1905  باريس    3املجلّد  Patrologia orientalis (R Graffin et F. 

Nau)  .  
تاري  املجامع   الكتاب الثا�   : ساويروس بن املقّفع أسقف أشمونَ� ) = (أمانة(املقّفع  ابن

ّّ العرّب ونقله إىل الفرنسيّة ل) الجزء ادّول مجموعة كتابات ايباء (يف  -لوروا .   نرش الن
 : 600-465  ص  1910  بريس    6  املجلّد ) الرشقيّ�

 
L. Leroy : Sévère Ibn al-Moqaffa‘, évêque d’Aschmounain, Histoire des 
conciles (Scond Livre). — Patrologia orientalis (R. (Graffin et F. Nau). 
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  توّيف بعد سنة  قبطيّ  -. سمعان بن كليل بن مقارة بن أب الفرج القبطّي = ابن مقارة   )28
 ) .22( 22  وحوار  338-336راجع غراف   ص  - 1206

يف مجموعة سباط  -. يف وحدانيّة الباري تعاىل وتثليث أقانيمه ) = وحدانيّة(مقارة ابن 
 . 111-103  ص ) مباحث(

 
راجع غراف    -قبطّي   يف القرن الثالث عرش  -. الرشيد أبو الخ� بن الطيّ  = ابن الطيّ    )29

 . 348-344ص
   178 مخطوط باريس العرّب رقم يف -. درياق العقول يف علم اديول ) = درياق(ابن الطيّ  

 .و 170-و1ص 
 

 . 360-356راجع غراف   ص  -قبطّي   يف القرن الثالث عرش  -. بولس البويش = البويش ) 30
تحقيق ودراسة  -. التثليث والتجّسد ويّحة املسيحيّة ) التوحيد و(مقالة يف ) = توحيد(البويش 

 -.  1983ذوق مكايل   لبنان    - 4الرتا  العرّب املسيحّي  -وفهرسة كاملة لسم� خليل 
ّّ املقالة  -) 114-13ص (مقّدمة النارش  ص (فهرس كامل للمفردات  -) 258-115ص (ن

 ) .V-XLVIص (مقّدمة فرنسّية  -) 259-312
 
 :   فهي ايتية بالتسلسل التاريخيّ  أّما الكتّاب املسلمون وكتاباتهم 
 
 ) .6( 11راجع حوار  -) الرشيف( 820سنة  -. عبد هللا بن إسمعيل الهاشمّي = الهاشمي  )1

الكندي   رسالة عبد هللا بن إسمعيل الهاشمّي إىل عبد املسيح بن إسحق ) = رسالة(الهاشمي 
 Ant. Tien, The) : دفاع الكندي(يف طبعة تيان  37-2ص  -. يدعوه بها إىل اإلسالم 
Apology of el Kindi  يف  32-1ص  -) 1800الطبعة ادوىل ( 1885  لندن   طبعة ثانية

-813(حوار إسالمّي مسيحّي يف عهد الخليفة املبمون ( :يف طبعة ترتار الحديثة  2املجلّد 
 : 1977  سرتاسبورغ   ) رسالتا الهاشمّي والكنديّ ) : 834

 
Georges Tartar, Dialogue islamo-chrétien sous le calife al-Ma’mun (813-
834) : les Épîtres d’Al-Ha UshUimi et d’Al-Kindi. 

 
 - 855توّيف سنة  -. بان املهتدي الطربي ) ربّان   زين(عيل بن سهل بن ربّن = الطربي  )2

 ) .10( 11راجع حوار 
 طبعة خليفة وكوتش -. الرّد ع  النصارى ) = ردّ (الطربي 

I.-A. Khalifé et W. Kutsch  - Mélanges de l’Université Saint-Joseph  
 -) 118-115ص ( املقّدمة: 1959   36/4  ب�وت   ) متفرّقات جامعة القّديس يوسف( 

 ّّ  . 148-119ص (الن
 
 ) .11( 11راجع حوار  - 860-785 -. أبو القاسم بن إبراهيم الحسني = الحسني  )3

الرّد : (قّدم له وحّققه ونقله إىل اإليطاليّة دي ماتيو  -. كتاب الرّد ع  النصارى ) = ردّ (الحسني 
 )ع  النصارى دب القاسم بن إبراهيم الزيديّ 
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Ignazio Di Matteo, Confutazione contro I cristiani dello Zaydita al-Qasim 
b.-Ibrahim, 

ص (املقّدمة :  1922   9  ) مجلّة الدراسات الرشقيّة( Rivista degli Studi Orientaliيف  
301-304 (-  ّّ  ) .364-332ص (الرتجمة اإليطالّية  -) 331-304ص (الن

 
 11راجع حوار  - 909أو  861توّيف سنة  -. عيىس محّمد بن هارون الورّاق أبو = الورّاق  )4

)12. ( 
الرّد ع  الثلث الفرق من النصارى   وهم اليعقوبيّة والنسطوريّة وامللكيّة ) = ردّ (الورّاق 
كتاب أعّده  -) 1228( 167يف مخطوط باريس العرّب رقم  -) . ظ119العنوان يف ص (

 :للطبع أبيل 
 

Armand Abel, Réfutation des melchites, jacobites et nestoriens sur l’union et 
l’incarnation, par Abu ‘Isà Muhammad B. Harun al-Warraq, Traité 
polémique anti-chrétien du IXP

e
P siècle   

 
الرّد ع  امللكيّة واليعقوبيّة والنسطوريّة دب عيىس محّمد بن هارون الورّاق   مقالة ( 

 -قّدم له وحّققه ونقله إىل الفرنسيّة أرمان أبيل  -) هجوميّة ع  النصارى من القرن التاسع
ّّ والرتجمة ص  -) I-LXXXIص (املقّدمة  -غ� مطبوع  ّّ :  68-1الن رقم يفحة الن
 .1949بروكسل    -) يفحة الرتجمةيوازي رقم 

 
 ) .13( 11راجع حوار  - 869-776 -. أبو عث�ن عمرو بن بحر الجاحظ = الجاحظ  )5

 : طبعة فينكل -. رسالة يف الرّد ع  النصارى ) = ردّ (الجاحظ 
J. Finkel, Three Essays of Abu ‘Othman Amr ibn Bahr al-Jahiz 

طبعه  - 38-10  ص  1926القاهرة    -) . بن بحر الجاحظثال  رسائل دب عث�ن عمرو ( 
     القاهرة 289-253  ص  11الجاحظ   الرسائل الكالميّة   رقم  رسائل: عيل أبو ملحم يف مجموعة 

 ) :مجادلة مسيحّية إسالمية من القرن التاسع(ترجمة فرنسيّة لعلّوش  - 1987
 

I. S. Allouche, Un traité de polémique christiano-musulmane au IX P

e
P siècle. 

 . 155-123  ص  1939   26  ) هسب�يس( Hespérisيف مجلّة  - 
 
راجع  - 913توّيف سنة  -. يحيى بن عيل بن املنّجم ) أبو أحمد(أبو عيىس = ابن املنّجم  )6

 ) .17( 11حوار 
 :رنسيّة خليل سم� وبولس نويا قّدم له وحّققه ونقله إىل الف -. الربهان ) = برهان(ابن املنّجم 

 
Samir Khalil et Paul Nwyia, Une correspondance islamo-chrétienne entre 
Ibn al-Munaggim, Hunayn Ibn Ishaq et Qusta Ibn Luqa 
 

ضمن  -) . مراسلة إسالميّة مسيحّية ب� ابن املنّجم وحن� بن إسحق وقسطا بن لوقا( 
   40  املجلّد  Patrologia orientalis (F. Graffin)   ) مجموعة كتابات ايباء الرشقيّ�(

 . 591-556  ص 1981  تُرنو   بلجيكا    185  رقم  4الجزء 
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 . 923توّيف سنة  -. لطربي أبو جعفر محّمد بن جرير ا= الطربي  )7
كتاب جامع البيان يف تفس� القرآن   وبهامشه تفس� غرائ  القرآن ورغائ  ) = تفس�(الطربي 

القاهرة   طبعة أوىل  -. الفرقان   لنظام الدين الحسن بن محّمد بن حس� النيسابوري 
 . 1980رابعة  مجلًّدا   ب�وت   طبعة 13أعيد طبع ادجزاء الثالث� يف  -هـ  1323

 
عاش يف القرن  -. أبو الحس� عبد الرحيم بن محّمد بن عث�ن الخيّاط املعتزل = الخيّاط  )8

 .العارش 
أعاد طبعة نيربغ  -. امللحد  )الراوندي(كتاب االنتصار والرّد ع  ابن الروندي ) = انتصار(الخيّاط 

Nyberg    إىل الفرنسيّة ألب� نرصي نادر ّّ  . 1957ب�وت     ونقل الن
 
ّّ ضمن  -. اددلّة ) عيون(أوائل : أبو قاسم عبد هللا بن أحمد البلخي ) = أوائل(البلخي  )9 الن

 ) .بلخي(راجع ابن زرعة : رّد ابن زرعة عليه 
 

 ) .22( 11راجع حوار  - 935-873 -. أبو الحسن بن إس�عيل ادشعري = ادشعري ) 10
طبعة محيي الدين عبد الحميد    -. اإلسالميّ� واختالف املصلّ� مقاالت ) = مقاالت(ادشعري 

 . 1954   1950القاهرة   
كالميّات (طبقة مكارث  -. رسالة يف استحسان الخوض يف علم الكالم ) = كالم(ادشعري 

 : 97-87  ص  1953ب�وت    -)  ادشعري
 

Richard McCarthy, The Theology of al-A UshU‘ari. 
 

 :طبعة مكارث  -. اإلبانة عن أيول الديانة ) = إبانة(ري ادشع
 

Richard McCarthy, The Theology of al-A UshU‘ari 
 

 : 254-235ص   ) تلخيصان للعقائد لألشعري: ( 4  ملحق ) كالميّات ادشعري( 
 

Two Creeds of al-A UshU‘ari. 
 

 ) .26( 11حوار  راجع - 988توّيف سنة  -. الحسن بن أيّوب = ابن أيّوب ) 11
الجواب الصحيح ملن : يف كتاب ابن تيميّة  -. رسالة إىل أخيه عيل بن أيّوب ) = رسالة(ابن أيّوب 

 . 1905   القاهرة   3-2  ص  3  الجزء  363-352   345-312ص    2بّدل دين املسيح   الجزء 
 

 11راجع حوار  - 1013-941 -. القايض أبو بكر محّمد بن الطيّ  الباقالّ� = الباقالّ�   )12
)29( . 

عنوان آخر  -كتاب التمهيد يف الرّد ع  امللحدة والرافضة والخوارج واملعتزلة ) = تهيد(الباقالّ� 
 . 1957طبعة مكارث   ب�وت    -. كتاب تهيد ادوائل وتلخيّ الدالئل : للكتاب 

 
بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن  قايض القضاة عبد الجبّار أبو الحس�= عبد الجبّار ) 13

 ) .30( 12راجع حوار  - 1025-)؟(934 -. خليل عبدهللا الهمذاّ� ادسدآبادّي 
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يف الكالم ع  :  298-291  ص  1965رشح اديول الخمسة   القاهرة   ) = رشح(عبد الجبّار 
 .النصارى 
املجلّد  -.  1969-1960القاهرة   املغني يف أبواب التوحيد والعدل   ) = مغني(عبد الجبّار 

 .الكالم ع  النصارى :  151-80الخامس   طبعة محّمد الخض�ي   ص 
 . 1966ب�وت      طبعة عبد الكريم عث�ن  -. تثبيت دالئل النبّوة ) = نبّوة(عبد الجبّار 

 
 . 1037توّيف سنة  -. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محّمد التميمّي البغدادي = البغدادي ) 14

 . 1970طبعة ألب� نرصي نادر   ب�وت    -. كتاب امللل والنحل ) = ملل(البغدادي 
 

راجع حوار  - 1064-944 - . أبو محّمد عيل بن سعيد بن حزم ادندلّيس الظاهريّ = ابن حزم ) 15
21 )7. ( 

 -. ب امللل للشهرستا� كتا كتاب الفصل يف امللل وادهواء والنحل   وبهامشه) = فصل(ابن حزم 
 .أعادت طبعه دار املثنّى   بغداد   دون ذكر التاري  

 
-1028 -. إمام الحرم� أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف الجويني = الجويني ) 16

 ) .9( 21راجع حوار  - 1085
بدير عون وسه�  وفيصل طبعة عيل سامي النّشار -. الشامل يف أيول الدين ) = شامل(الجويني 

 . 1969محّمد مختار   اإلسكندريّة   
طبعة محّمد يوسف موىس  - . كتاب اإلرشاد إىل قواطع اددلّة يف أيول االعتقاد) = إرشاد(الجويني 

 .J. Dنرشه ونقله إىل الفرنسيّة لوسيا�  - 1950   وعيل عبد املنعم عبد الحميد   القاهرة
Luciani    1938  باريس . 

نرشه ونقله إىل  -. شفاء الغليل يف ما وقع يف التوراة واإلنجيل من التبديل ) = شفاء(يني الجو
 : 83-38  ص  1968ب�وت    -) نصوص دفاعيّة للجويني(الفرنسيّة أالر 

Michel Allard, Textes apologétiques de Guwaini. 
 

 )11( 21راجع حوار  - 1111-1058 -. أبو حامد محّمد بن محّمد الغزايل = الغزايل   )17
حّققه وعلّق عليه ونقله إىل  -. الرّد الجميل إللهيّة عيىس برصيح اإلنجيل ) = ردّ (الغزايل 

 :1939باريس   : الفرنسيّة روب� شدياق 
 

Robert Chidiac, Une Réfutation excellente de la divinité de Jésus-Christ d’après 
le texte même de l’Évangile, par le cheik Abou Hamed al Ghazali. 

 
توّيف سنة  -. أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخرشي الخوارزمي = الزمخرشي ) 18

1144  . 
طبعة  -. الكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون ادقاويل يف وجوب التبويل ) = كّشاف(الزمخرشي 

 . 1946مصطفى حس� أحمد   القاهرة   
راجع حوار  - 1153-1086 -. أبو الفتح محّمد بن عبد الكريم الشهرستا� = الشهرستا� ) 19

12 )12( . 
طبعة محّمد بن فتح هللا بدران   القاهرة   طبعة  -. كتاب امللل والنحل ) = ملل(الشهرستا� 
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 . 1956ثانية 
 Alfredطبعة غيّوم  -. يف علم الكالم ) ادقدام(كتاب نهاية اإلقدام ) = نهاية(الشهرستا� 

Guillaume    1934  أكسفورد . 
 

أبو جعفر أحمد بن الصمد بن أب عبيدة بن محّمد بن أحمد بن عبد الرحمن = الخزرجي ) 20
 21راجع حوار  - 1186-1125 -. الخزرجي السعيدّي بن محّمد بن عبد الحّق ادنصارّي 

)15( . 
 . 1975طبعة عبد املجيد الرشيف   تونس    -. مقامع الصلبان ) = مقامع(الخزرجي 

 
 . 1198-1126 -. أبو الوليد محّمد بن أحمد بن محّمد ابن رشد = ابن رشد ) 21

طبعة ألب�  -. فصل املقال وتقرير ما ب� الرشيعة والحكمة من االتّصال ) = فصل(ابن رشد 
  القاهرة أو  ”فلسفة ابن رشد “ طبعة ضمن مجموعة  - 1961نرصي نادر   ب�وت   

 . 39-9  ص  1935  طبعة ثانية  ب�وت
طبعة ضمن مجموعة  - . كتاب الكشف عن مناه  اددلّة يف عقائد امللّة) = كشف(ابن رشد 

 . 160-40فلسفة ابن رشد   ص 
مكتبة “ سلسلة  - Maurice Bouygesطبعة بوي   -. تهافت التهافت ) = تهافت ( ابن رشد 

دار املرشق    - 3  املجلّد  scholasticorum arabica Bibliothecaاملدرسيّ� العربيّة 
 . 1992ب�وت   طبعة ثالثة 

 Mauriceحّققه ونرشه موريس بوي   -. تفس� ما بعد الطبيعة ) = تفس� (ابن رشد 
Bouyges  مكتبة املدرسيّ� العربيّة “ من  7و 6و) 2(5يف ثالثة مجلّدات   هي ادرقام ”  
 : ار املرشقب�وت   د

 ) :CCXVII(ص  217   1990  طبعة ثالثة ) 1(5هي املجلّد رقم  Noticeقّدم لها بدراسة  
ادلف الصغرى وكتاب ادلف   يتضّمن كتاب ) 2(5املجلّد ادّول   رقم ) =  1تفس� (ابن رشد 

 .) فهارس(يفحة  23و  472-3  ص  1991الكربى وكتاب الباء وكتاب الجيم   طبعة رابعة 
  يتضّمن كتاب الدال والهاء والزاي والحاء والطاء    6املجلّد الثا�   رقم ) =  2تفس� (ابن رشد 

 ) .فهرس(يفحة  57و 1233-473  ص  1990طبعة ثالثة 
  يتضّمن كتاب الياء وكتاب الالم   طبعة ثالثة  7املجلّد الثالث   رقم ) =  3تفس� (ابن رشد 
 319-1  وص ) فهرس( 82-59  وص ) املحتوى( 1953-1738وص  1736-1235  ص  1990

 ) .معجم وفهارس(
تحقيق ج�ار جهامي   منشورات ثالثة مجلّدات    -. تلخيّ منطق أرسطو ) = تلخيّ(ابن رشد 

 : 1982  ب�وت    12الفلسفيّة واالجت�عيّة    الجامعة اللبنانيّة   قسم الدراسات
 -) 128-17ص (القسم ادّول   مقّدمة تحليلّية عاّمة : ّول املجلّد اد ) = 1تلخيّ (ابن رشد 

ّّ  -) 150-129ص(القسم الثا�   تصدير عاّم حول تحقيق املخطوطات  القسم الثالث   ن
-135ص(كتاب القياس    )133-79ص (  كتاب العبارة ) 77-1ص (كتاب املقوالت تلخيّ 

366. ( 
ّّ : املجلّد الثا� ) = 2تلخيّ (ابن رشد    كتاب الجدل ) 495-367ص (تلخيّ كتاب الربهان  ن

 ) .732-667ص (  كتاب املغالَطة ) 666-497ص (
الزمة الفروقات ب�  القسم ادّول   -لوازم وفهارس : املجلّد الثالث ) = 3تلخيّ (ابن رشد 
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واملراجع القسم الثالث   املصادر  -واملصطلحات القسم الثا�   فهارس ادس�ء  -املجطوطات 
 ) .1021-739 ص( -

 
فخر الدين محّمد بن عمر بن الحس� بن الحسن بن عيل التميمّي البكرّي = الرازي ) 22

 ) .1( 31راجع حوار  - 1209-50/1149 -. الطربّي الرازي 
طبعة  -. واملتكلّم�  محّصل أفكار املتقّدم� واملتبّخرين من العل�ء والحك�ء) = محّصل(الرازي 

 . 1992دغيم   ب�وت    سميح
 . 1990مجلًّدا   ب�وت    16جزًءا يف  32 -. التفس� الكب�   أو مفاتيح الغي  ) = تفس�(الرازي 

 
♦ 

 
 
 :املراجع باللغة العربّية  إىل هذه املصادر يجدر ذكر بعض 
 

 . 1966-1947القاهرة  -مجلًّدا  12 -. أع�ل أرسطو الكاملة بالعربيّة : عبد الرحمن بدوي 
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