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 1يوسف شمعون السمعانيّ مؤلّفات 

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(

 
 

 األدب 
)فهارس  ة، مجع وتصنيفبالالتينيّ  ،(Bibliotheca Orientalis Clementino-Vaticana)الشرقّية  المكتبة .1

 وقوانني مكتبّية( منشور
والتعليق  ،وتلخيص مضموهنا ،والتعريف مبؤلّفيها ،جبمع املخطوطات وتصنيفها يف املكتبة الشرقّية الفاتيكانّية قام السمعانّ 

عليها. وقد تضاربت املصادر حول عددها النهائّي. ففي حني يكتفي املطران الدبس وغامن واألب صفري بذكر اجملّلدات 
جزءًا. ويقع األبايت فهد يف التناقض يف كتابه  13جملموعة الكاملة تقع يف األربعة املطبوعة، يشري األب بطرس ضّو إىل أّن ا

نّه طُبع منها أربعة إجزءًا، مّث يعود ليقول يف مكان آخر  12إذ يذكر يف مكان أّول أّن اجملموعة تضّم  عن السمعانّ 
نال ماي الالتينّية. باملقابل، حيّدد وظّلت ناقصة تسعة أخرى، مستشهًدا باجلزء الثالث من مؤّلفات الكردي ،جمّلدات فقط

جزًءا. ومن املرّجح أّن ذكر اجملّلد التاسع قد سقط سهًوا من الئحة األبايت  12األب رزق عدد جمّلدات هذه اجملموعة بـ
كّل منهما فهد، إذ انتقل مباشرة من اجملّلد الثامن إىل اجملّلد العاشر. أّما التفصيل يف ذكر جزَئي اجملّلد الثالث مع موضوع  

ومل يرد عند األب بطرس ضو الذي اعترب أّن اجلزء الثان من اجملّلد  ،وتاريخ طبعهما، فقد ورد عند األبايت فهد واألب رزق
. وأّما األب أنطوان ضّو فقد انتبه إىل 12جمّلدا وليس  13الثالث هو مبثابة اجملّلد الرابع وهذا ما جعل الئحته تتأّلف من 

من هذه طُبع أربعة جمّلًدا.  12وأشار إىل مضامني كّل منهما. وأّما جمموعة املكتبة الشرقّية فتضّم  ،د الثالثاجلزئني يف اجمللّ 
يف  Gorgias Pressجتدر اإلشارة إىل أّن دار  .1728 – 1719 بني رومايف  مطبعة جممع انتشار اإلميان اجملّلدات يف

 لت على إعادة طبع هذه اجملموعة.نيو جورزي، يف الواليات املّتحدة األمريكّية عم
 بالعربية والالتينّية، رسائل )منفردة(، بعضها منشور، رسائل السمعانيّ  .2

. 1759و 1720ليس للسمعاّن كتاب جيمع رسائله، لكّن بعض الباحثني أشاروا إىل بعض رسائله اليت يرتاوح تارخيها بني 
يف  من الرسالة موجودةورقّية ورقمّية . نسخة 1736ومجيع أبنائها سنة رسالة اىل رئيس عاّم الرهبانّية ومدبّريها من ضمنها 

رئيس رسالة إىل . من ضمن هذه الرسائل أيًضا SP077/MCحتت الرمز  مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة
 موجودة يف روما حتمل الرمزن الرسالة م. مثّة نسخة ورقّية 1735آذار  1عاّم الرهبان اللبنانينّي واملدبّرين ومجاعة الرهبان يف 

                                                           
1
  .34-11، ص 1منشورات جامعة سّيدة اللويزة، مقّدمة د. أمني ألربت الرحيان، ج.  ،كتاب اإللهّياتاعُتِمد الثبت الوارد يف   
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OR14/Rm  .ورهبان مار  العامّ  رسالة إىل الرئيسباإلضافة إىل هاتني الرسالتني، وعنها نسخة رقمّية حتمل الرمز نفسه
 1720رسائل أخرى قبل العام  بَ تَ . وقد يكون كَ 1741أشعيا املوارنة يف أصل الرهبان يف لبنان. طُبعت يف روما عام 

 . واألرجح أهنا مؤلّفة باللغتني العربّية والالتينّية .1759وبعد العام 
 بصورة متفرّقة ةبالالتينّية، مراثي، نصوصه منشور كتاب المراثي،  .3

املراثي من نتاج ( هذه 1لسببني:  هيف ثبت مؤلَّفاتقد أدرجه د. أمني ألربت الرحيان ليس للسمعاّن كتاب هبذا العنوان، و 
هذه كتب السمعان . ( ميكن نشرها يف كتاب واحد حيمل غرًضا أدبيًّا واحًدا يشري إليه عنوان الكتاب2السمعان، و

: مرثاة البابا بندكتوس الثالث عشر ألقاها السمعان يف كاتدرائّية مار وتضّم ثالثة نصوص ،ااجملموعة باللغة الالتينّية ترجيحً 
. وأّما اخلوري اجلمّيل 1732. ويذكر األب نطني أّن تاريخ تلك املرثاة كان عام 1730شباط  22، يف بطرس بالفاتيكان

، ولّكن األبايت فهد قد ذكر أهّنا 1733شباط  22فيشري إىل أّن املرثاة قد أُلقيت يف كنيسة اآلباء الدومينيكانّيني يف 
، وفق ما 1730شباط  21بابا بندكتوس الثالث عشر تويّف يف . وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن ال1732طُبعت يف روما سنة 

؛ املرثاة الثانية هي مللك بولونيا فردريك أوغوسطوس الثان، ألقاها يف كاتدرائّية  Annuario Pontificio جاء يف سلسلة
ا إكليمنضوس الثان ؛ والثالثة للباب1733، طُبعت يف املطبعة الفاتيكانّية سنة 1733أيّار  22القّديس إكليمنضوس يف 

 ، وطُبعت يف السنة عينها. 1740شباط  18عشر، ألقاها يف 
 ة، فهارس وقوانني مكتبّية، منشوربالالتينيّ ، قوانين المكتبة الفاتيكانّية وأنظمتها .4

يف ثالثة  القواننيتقع هذه  القوانني واألنظمة املتعّلقة مبكتبة الفاتيكان حني كان رئيًسا على هذه املكتبة. وضع السمعانّ 
ومل تتوّقف املصادر عند حمتوياهتا. واجلدير ذكره أّن البابا إكليمنضوس الثان  ،املطبعة الفاتيكانّيةوقد طُِبعت يف  ،جمّلدات

 عند طبعه. 1739عشر أثبت هذا الكتاب مبوجب براءة رسولّية صادرة عن الفاتيكان عام 
 De Sanctis Ferentinis in Tuscia Bonifacio et Redempto وعنوانه بالالتينّية:، قّديسو فلورنسا .5

Episcopis et de Presbyt et Martyre Eutychio)بالعربية، سرية، منشور ،  
يسني بونيفاتيوس وريدمتوس األسقف نّه كتّيب حول القدّ أويشري األبايت فهد إىل  ،ا مقالةيذكر املطران الدبس أهنّ 

مطبعة جينروزي ولكّن املرّجح أنّه طُبع يف  ،1745بعض املصادر إىل أنّه طُبع سنة وأوطيكيوس الكاهن الشهيد. تشري 
 الوثيقة الفاتيكانّية املصّدقة.حبسب  1748سنة  روما يف سلومون

 20من أصل  4صفحة من اجلزء  80أجزاء و 3بالعربية، فهرسة املخطوطات، منشور ) فهارس المخطوطات الشرقّية، .6
 جمّلًدا(

ة دَّ عَ كانت هذه الفهارس مُ سطفان عّواد رئيس أساقفة محاه. و إ يتأليف هذا الكتاب مع ابن شقيقته املطران قام السمعان
: سّتة لفهرس املخطوطات الشرقّية، وأربعة لفهرس املخطوطات اليونانّية، وعشرة لفهارس التكون يف عشرين جمّلدً 

: األّول حول لكّن الطبع اقتصر على ثالثة جمّلدات فقطاملخطوطات الالتينّية، كما جاء يف مقّدمة اجلزء األّول. 
عام خطوطات الكلدانّية أو السريانّية، وطبع حول امل والثان ؛1756عام بع يف روما املخطوطات العربانّية والسامريّة، طُ 
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ومل يطبع من اجملّلد الرابع سوى مثانني  .1759عام  حول سائر املخطوطات الكلدانّية أو السريانّية، طبع والثالث ؛1758
أنطوان ضو صفحة. ويشري األبايت فهد إىل أّن هذه اجملّلدات املطبوعة قد احرتقت مجيعها مع مكتبة السمعاّن، لكّن األب 

حتت رقم  أّن نسخة وحيدة جنت من احلريق وهي ال تزال حمفوظة يف املكتبة الفاتيكانّية يف مقالة عن السمعانّ  يؤّكد
 .(266، ص 6-3، ج 1968)املشرق  من القسم الالتيينّ  13202

 ة، فهرسة املخطوطات، خمطوطبالالتينيّ ، فهرس مخطوطات مكتبة أورسيني .7
وأعطى لكّل خمطوط عنوانًا خاصًّا به، Fulvio Orsini فهرس جملموعة خمطوطات فولفيو أورسيين هذا ال وضع السمعانّ 

. ومل تأِت سائر املصادر على 7205ودّونه يف الفهرس املذكور. هذا التصنيف موجود يف جامعة الالتران يف روما حتت رقم 
 دون تاريخ. ذكره.

 

 تاريخ:  
 ة، تاريخ، خمطوطبالعربيّ  تاريخ سورية القديمة والحديثة، .8

تسعة جمّلدات من هذا املؤلَّف. يتناول اجملّلد األّول ختطيط سورية ووصف أقسامها، والثان بالد فلسطني،  أجنز السمعانّ 
قربس.  ة اجملّوفة وسوريا الفرات، والثامن البالد العربّية، والتاسع واألخري جزيرةسوري حّّت السابع ثالث بالد فينيقية، والرابعوال

إىل أّن اجملّلد التاسع يتعّلق ببالد مصر وليس قربس   ،(167استناًدا إىل جمموعة الكاردينال ماي )ص  ،ويشري األبايت فهد
ونـَُبذ من سائر الكتب قد جنت من  ،أّن اجملّلَدين الثان والتاسع واملطران الدبس. ويذكر األب نطني األب نطنيكما يشري 

من باقي الكتب قد جنت من احلريق، وهي  التاسع وقسمً طران الدبس إىل أّن اجملّلَدين الثامن وااحلريق؛ يف حني يشري امل
 . اآلن عند ورثته

 ة، تاريخ، خمطوطبالعربيّ  ،التاريخ المشرقيّ أو  التاريخ الشرقيّ  .9
والثالث عن الدروز والنصرييّة، : األّول عن املوارنة، والثان عن الروم امللكّيني، الكتاب غري مكتمل ويقع يف تسعة جمّلدات

والرابع عن اإلسالم واملسلمني، واخلامس عن األقباط، والسادس عن اليعاقبة السريان، والسابع عن األحباش، والثامن عن 
 النساطرة السريان، والتاسع واألخري عن األرمن. وقد ذكره الكاردينال ماي يف فهرسه عن مؤلّفات السمعاّن.

ة، بالالتينيّ  ،(Italicae Historiae Sriptores ex Bibl. Vaticana) تاريخ مؤرّخي إيطاليا أو تاريخ إيطاليا .10
 ّلدات(جم 6جمّلدات(، خمطوط ) 4) منشور تاريخ،

إىل سنة  500. يتناول اجملّلدان األّول والثان تاريخ نابويل وصقلّية من سنة أجنز منه املؤلِّف أربعة جمّلدات من أصل عشرة
حّّت زمن املؤّلف. صدرت هذه اجملّلدات  1200. ويتابع اجملّلدان الثالث والرابع تاريخ هذين املكانني منذ العام 1200

ىل أّن يشري األب أنطوان ضو إو  .1753  سنةحّّت  1751 ها من سنةتأليفاألربعة يف روما تباًعا وبالالتينّية، وميتّد تاريخ 
إذ يضّم اجملّلدان اخلامس والسادس املؤّلفني النابوليتانّيني والصقلّيني القدامى،  يف مثانية جمّلدات هذه اجملموعة أُعّدت أصاًل 

 (. 290، ص 1968ويضّم اجملّلدان السابع والثامن الرتاث النابوليتاّن والّصقلّي. )جمّلة الوحدة يف اإلميان، تشرين األّول 
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 الدين  
 ، خمطوطالهوتة، بالعربيّ تفسير آيات العهَدين القديم والجديد،  .11

. وأشار إليه املطران الدبس بعنوان: تفسير اآليات الغامضة في العهدين القديم والحديثذكره األب نطني بعنوان 
-القسم األّول  -ّن نسخة منه موجودة يف بكركي أ، و كتاب تفسير اآليات الغامضة في العهدين القديم والجديد

 .1705سنة . ويعود تأليف هذا الكتاب إىل 97خمطوط رقم 
 ، الهوت، خمطوط بالكرشونّية )ترجيًحا(، الالهوت األدبيّ  .12

. يعاجل فيه معىن اخلطيئة وأنواع اخلطايا. مثّة وضعه السمعاّن بالعربّية وفق املطران الدبس، وبالكرشوّن وفق األبايت فهد
يف دير مار أنطونيوس للرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم بالكرشونّية من هذا الكتاب ورقّية نسخة 

MD066/Rm  :وضعه عنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزةو  ،في الخطاياوعنوانه .
 .اترجيحً  1707سنة  السمعانّ 

 منشورة، حبوث كنسّية، بالعربيّ  كتاب في بطاركة المشرق األربعة، .13
ا نشر األب يوحنّ  .1707 كانون الثان  17، وقد أجنزا تأليفه يف تأليف يوسف مشعون السمعاّن ومسعان عّواد احلصرونّ 

نطاكية" يف مطبعة جممع إنتشار اإلميان املقّدس يف روما أنبذة يف بطاركة مدينة اهلل "نَطني قسًما من هذا املؤلَّف بعنوان :
يف جمّلة املشرق يف عددها األخري من العام  هذا الكتاب ونشره األب أنطوان ضّو األنطونّ  . مّث عين بتحقيق1881سنة 

يعود تارخيها  الكسروانّ  . ومثّة نسخة خمطوطة من هذا الكتاب خبّط موسى منصور الدلبتانّ 484-258، ص 1968
 ، القسم األّول.127، وهي حمفوظة يف بكركي حتت رقم 1711لسنة 

 خمطوطمجع وتصنيف )روحانّيات(،  ،بالسريانّية والكرشونّية، نكتاب المبتدئي .14
 يقتصر على اجلمع من دون أيّة قيمة تأليفّية. دوره يف عداد مؤّلفات السمعاّن ولكنّ بعض الدارسني أدرجوا هذا الكتاب 

مثّة نسخة ورقّية من هذا الكتاب يف دير  .1709سنة  يتناول هذا املؤلَّف جمموعة الصلوات واملزامري اليت مجعها السمعانّ 
وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف  ML07/Rmمار أنطونيوس للرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم 

 حتمل الرمز نفسه.  جامعة سّيدة اللويزة
 ، خمطوطالهوت، ةبالكرشونيّ ، كتاب التأّمالت السبعة .15

ويتناول مواضيع تتعّلق خبلق اإلنسان وهنايته، واخلطيئة املميتة والَعَرضّية، واملوت، ويوم الدينونة،  ،بالكرشونّ  وضعه السمعانّ 
 (.161 (، واألبايت فهد يف فهارس املخطوطات )ص199م والسماء. ذكره األب مسعد يف األصول التارخيّية )ص نَّ هَ وجَ 

وعنه نسخة رقمّية يف ، SP056/Rmّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم توَجد املخطوطة يف دير مار أنطونيوس للرهبان
 .اترجيحً  1710سنة  . وضعه السمعانّ مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة
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 خمطوطة، الهوت، ، بالكرشونيّ كتاب في السّيد المسيح .16
، وعنه نسخة رقمّية MD009/Rmتوَجد نسخة منه يف دير مار أنطونيوس للرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم 

والثان حياة  ،. يقع الكتاب يف قسمني: األّول يتناول جتّسد الكلمةيف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة
 .ارجيحً ت 1712سنة  املسيح. وضعه السمعانّ 

 ، منشورالهوتة، بالعربيّ الحبر األعظم: في االنتخاب واالنتداب،  .17
. يتحّدث األّول عن طريقة ا يف كتاب لرتابط املوضوع بينهماميف األصل إذ يتأّلف من خطابني مُيِكن مجعه اوهو ليس كتابً 

عن كيفّية  الثان . ويتحّدث1721عام روما يف بع طُ انتخاب رأس الكنيسة الكاثوليكّية والظروف احمليطة هبذا العمل، 
 .1740يف الفاتيكان عام  عَ بِ انتداب احلرب األعظم ألحد كبار املسؤولني يف الفاتيكان يف مهّمة كنسّية يف اخلارج، طُ 

 De Sacramento Confirmationis a Presbyteris Graecis)، وعنوانه بالالتينّية:سّر التثبيت .18

Ceterisque ord.adm.) ، ّة، حبوث كنسّية، منشوربالعربي 
 ،عند كهنة الروم إوكيفّية تطبيق هذا املبد ،التثبيت يف اإلميان إيف هذا الكتاب سّر الكنيسة املتعّلق مببد يعاجل السمعانّ 

ر ا نَطني ويوسف خطّاوقد ذكر األب يوحنّ  .1725ا سنة روم يف طبعة القاعة الرسولّيةع مببِ وسائر الكهنة الشرقّيني. طُ 
 يف حني أشار إليه األبايت بطرس فهد على أنّه كتاب. ،هو مقالة سّر التثبيت أنّ  ،غامنّ 

 ة، حبوث كنسّية، منشور بالعربيّ  ،(De Syris Monophysitis Dissertatioالسريان المونوفيزيتّيون  ) .19
. أّما األب نطني فيضّم مقالة "السريان المونوفيزيتّيون مجادلة عن السريانوقد ترجم األبايت فهد عنوان الكتاب: 

 .1730سنة  روما إىل اجملّلد الرابع من املكتبة الشرقّية. طُبع هذا الكتاب يف  "املونوفيزيتّيون
 Rudimenta Lingua Arab cum) عنوانه بالالتينّية، ]قواعد اللغة العربّية[ ومبادىء التعليم المسيحيّ  .20

Catechesi Christiana)،  ّة، حبوث كنسّية، منشور بالعربي 
واملرّجح أنّه قد مّت  .قواعد اللغة العربّيةبكتاب  ايف بعض املصادر ُمقرتنً يُعاجل هذا الكتاب موضوعني خمتلفني، وقد ورد 

 .1732روما سنة . طُبع يف ابالالتينّية حيمل املوضوعني معً  جتليد الكتابني يف جمّلد واحد والعنوان
 خمطوطروحانّيات، ، بالكرشونّ ، الصلوات السبع .21

النهاريّة والليلّية. ذكر األب رزق أّن املخطوط موجود  ،تناول صلوات الفرض السبعيو  ،بالكرشوّن والعربّية وضعه السمعانّ 
 Liber Precum Septemمن القسم العريّب حتت عنوان:  666يف مكتبة الفاتيكان حتت رقم 

Nocturnarum et Diurnarum . 1736 سنة السمعانّ وضعه. 
 ة، قوانني كنسّية، منشوربالعربيّ ، أعمال المجالس البابويّة .22

عندما ثّبت البابا بنديكتوس الرابع عشر انتخاب بطرس ورتبيت بطريرًكا على أرمينيا  1742يتناول املؤلَّف أعمال جملس 
عندما ثّبت املطران مسعان بطرس عّواد بطريرًكا أنطاكيًّا على  1744 الصغرى وقلقيليا ومنحه الباليوم؛ وأعمال جملس
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ا على الطائفة املارونّية ومنحه درع عندما ثّبت املطران طوبّيا اخلازن بطريرًكا أنطاكيًّ  1757 أعمال جملسو الطائفة املارونّية؛ 
  .روما يف ار اإلميانمطبعة جممع انتشيف  األعمال بالتواريخ املذكورة سابقً بعت هذه اوقد طُ  الرئاسة.

 6دات(، خمطوط )جملّ  6منشور )ة، طقوس دينّية، ، بالعربيّ أي روزنامة() كلندرياتو كاالندرياأو ، كلندار الكنيسة .23
 )كما ذكرت بعض املصادر( دات(، غري مكتمل التأليفجملّ 

 1750 بني سنة يف روما 12جمّلدات من أصل  6 طُبع منه الكتاب تعريف بالقّديسني مع صورهم وأيّام أعيادهم.
 .الكنيسة السالفّية الكاثوليكّية دات السّتة املطبوعة كلندار. تتناول هذه اجمللّ 1755و

ة، حبوث كنسّية، بالعربيّ  ،(De Sacris Imaginibus et Reliquis) وعنوانه بالالتينّية: الصَور والذخائر المقّدسة .24
 وقسم من اجملّلد األّول(، غري مكتمل التأليف جملدات 4منشور )قسم من اجملّلد األّول(، خمطوط )

 ((Bottariusومل يُطبع منه سوى قسم من اجملّلد األّول، نشره السّيد يوحنا بوتاريوس يف مخسة جمّلدات يقع هذا املصّنف 
عن  1756ادرة سنة يف اجملّلة الالترانّية الص (Alemmani)ضمن مقالة له بعنوان: "اجلداريّات الالترانّية لنيقوالوس أملان" 

 .غري مكتمل التأليف هوتذكر بعض املصادر أنّ  . 201-135مطبعة سالفيون، ص 
 ، منشورة، تاريخ كنسيّ بالعربيّ ، أصل الرهبانّية الباسيلّية .25

مطبعة يف هذا املؤلَّف كيفّية انتشار الرهبانّية الباسلّية يف كّل من الكبادوك وسورية ولبنان. وقد طُبع يف  يعاجل السمعانّ 
 .1758ا سنة روم يف جممع انتشار اإلميان

جمّلًدا(، غري مكتمل  15جمّلدات(، خمطوط  ) 5) ة، قوانني كنسّية، منشوربالعربيّ ، الناموس الشرقّي القانونّي والمدنيّ  .26
 التأليف

ضع هذا املؤلَّف يف عشرين وتشري بعض املصادر إىل أّن السمعاّن قد و يتناول الكتاب جمموعة القوانني الكنسّية واملدنّية. 
 بع مبطبعةطُ وقد  ،يتضّمن قوانني الكنيسة الرومّيةأّما اجملّلد األّول ف. مّت نشر مخسة جمّلدات منه مل تكتمل حُمتوياهتا. اجمّلدً 

. يتناول اجملّلد الثان القوانني الكنسّية يف هذه الكنيسة. اجملّلدات األخرى تضّم احلواشي ين كوماركيزار بيفرنسيس 
ولكّن  ،1766و1762بني  رومابع الكتاب يف والتعليقات املرتبطة باحلقوق البيعّية واملدنّية التابعة للكنيسة املذكورة. طُ 

 .1769و 1762ني املطران الدبس يشري إىل أّن الطباعة مّتت ب
 ، منشورة، تاريخ كنسيّ بالعربيّ  ،أصل الراهبات الباسيلّيات في سورية ولبنان .27

 مطبعة جممع انتشار اإلميان بع يفليّات الكاثوليكّيات يف كّل من سورية ولبنان. طُ ييتناول هذا املؤلَّف انتشار الراهبات الباس
ولكن من  .1744ه طُبع سنة حبسب ما ورد عند املطران الدبس. وأّما األبايت فهد فقد ذكر أنّ  1764سنة  روما يف

فني سابقني يعود نّه وقد اعتمد التسلسل التارخيّي، أورد ذكر هذا املؤلَّف بعد مؤلَّ كن أّن يكون هناك خطأ مطبعّي إذ إاملم
 على التوايل. 1758و 1741طبعهما إىل العام 
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 قوانني كنسّية، منشوربالعربّية، ، نطاكّي بالعربّيةألمجمع ]اللبنانّي[ المارونّي اال .28
وضعه السمعان معّداًل عن النسخة الالتينّية قبيل انعقاد اجملمع اللبناّن الذي ناقش هذه الوثيقة وأقّرها حبضور البطريرك 

وجاء  ممّثاًل قداسة البابا إكليمنضوس الثان عشر.يوسف ضرغام اخلازن، ويوسف السمعان بصفته القاصد الرسويل 
مطبعة مضمون النسخة العربّية نتيجة املناقشات بني السمعان والبطريرك واألساقفة والرهبان. طبعت هذه النسخة العربّية يف 

 . 1788لبنان، سنة  -مار يوحنّا الصايغ، الشوير 
 Synodus Antiochena Maronita) . عنوانه بالالتينّية:ّيةالمجمع ]اللبنانّي[ المارونّي اإلنطاكّي بالالتين .29

Preside I.S. Assemanio) ، ّمنشور ة، قوانني كنسّية،بالالتيني 
مستقاة  إىل لبنان لتنظيم وترّؤس اجملمع اللبناّن، كان حيمل معه النسخة الالتينّية املقرتحة ألعمال اجملمع يوم جاء السمعانّ 

. ويبدو أّن البطريرك وبعض األساقفة املوارنة رفضوا قسًما من الرومانّية وال سّيما قوانني اجملمع الرتيدنيتّ من جمامع الكنيسة 
تعديلها واضًعا بذلك النسخة العربّية املنّقحة عن الالتينّية واليت أقّرها اجملمع.  إىل والقوانني الواردة، فعمد السمعانّ  املوادّ 

. 1741ا محل معه النسخة الالتينّية اليت أقّرها وأثبتها الحًقا البابا بندكتوس الرابع عشر عام إىل روم وحني عاد السمعانّ 
مبطبعة انتشار اإلميان املقّدس. ترجم هذه النسخة إىل العربّية املطران يوسف جنم، مطران  1820بعت يف روما سنة وقد طُ 

. ويشار إىل أنّه قد 1986عيد طبعها سنة ، مّث أُ 1900ة سنة ونشرها يف مطبعة األرز يف جوني ،عّكا والنائب البطريركيّ 
، أمر آباء اجملمع بنشر بعض القوانني الكنسّية مبا فيها 1900من ذيل اجملمع اللبناّن، طبعة جونية  148ورد على الصفحة 

وهي  ،1737الثان كانون   17هذه الرسوم بالكرشوّن بتاريخ  "رسوم القوانني" بصورة مستقّلة. وقد وضع السمعانّ 
. نشرها األب أنطوان ضّو األنطوّن يف جمّلة املشرق، Vat Ar. 666, ff.1 – 4vحمفوظة يف املكتبة الفاتيكانّية حتت رقم 

 . 406-391، ص 1969تشرين األّول  –وز عدد متّ 
أي جمموعة الطقوس الليتورجّية والرتب ) أوخولوجّيات وأوكولوجيوم وأوخوليجيون أو أفخولوجّيات الكنيسة الشرقّية .30

 جمّلدات(، غري مكتمل التأليف 6) خمطوطمنشور )جمّلد واحد(، ة، طقوس دينّية، بالعربيّ واألسرار والفروض(، 
جمّلدات  6 وتعين مجع الصلوات. يذكر الدبس أهّنا غري مطبوعة. وأّما األب بطرس ضّو فيذكر أنّ  والكلمة من أصل يونانّ 

وتذكر بعض  ، فيتناول رتب وطقوس العماد.وأّما اجملّلد املطبوع بعناية أحد أنسباء السمعانّ  .ال تزال خمطوطة 7من أصل 
 . املصادر إىل أّن هذا املصّنف غري مكتمل التأليف

 ، خمطوطحبوث كنسّيةبالعربية، ، ترّقي الدرجات الكنسّية ومقاالت أخرى .31
ومواعظه اليت تتناول الشؤون الكنسّية  هذه التسمية هبدف مجع مقاالت السمعانّ  الرَّحيانأطلق د. أمني ألربت  دون تاريخ.

ومقاالت أخرى  ،املختلفة. وقد أشارت بعض املصادر إىل مقالة يف صّحة الدرجات اليت رُّقي إليها أساقفة مصريّون أقباط
  والتعاليم اإلهلّية. ،حول سّر االعرتاف

 فهرس ميامر القّديس يوحّنا الروحاّن املعروف بالشيخيتضّمن  يف خمطوطموجودة  ،بالكرشونّية ،مثّة مواعظ للسمعانّ 
 موجود (222-207)ص  هذا املخطوط. جمموعة خمتلفة من كتب عّدة من بينها القرآن ودرج الفضائل وابن العربيّ و 
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وأّما نسخته الرقمّية فموجودة يف مركز  ،DV19/Rmحتت الرمز  يف روما الكبري بنسخته الورقّية يف دير مار أنطونيوس
ص )يف املخطوط عينه بالسريانّية،  ،احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة وحتمل الرمز نفسه. ومثّة نافور للسمعانّ 

، بنسختها موجودة مواعظ ومقاالت يف املنطق وغريهاأضف إىل ذلك جمموعة  .غري مكتمل التأليفوهو  (197-198
اجلامعة املذكورة حتت  يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف ، وبنسختها الرقمّية،SP055/Rmيف روما أيًضا حتت الرمز  ة،الورقيّ 

   الرمز نفسه.

 ة، قوانني كنسّية، خمطوطبالعربيّ ، قوانين راهبات الزيارة ورسوم من قوانين مار فرنسيس .32
املخطوط يشمل إرشادات روحّية  ويشري األب رزق إىل أّن هذا فهد.يف املكتبة الفاتيكانّية حبسب األبايت  665حيمل الرقم 

 دون تاريخ.موّجهة إىل راهبات الزيارة وقوانني رهبانّية القّديس أوغسطينوس املتعّلقة بالراهبات. 
 ة، قوانني كنسّية، خمطوطبالعربيّ ، مجامع الكنيسة الشرقّية .33

جملامع الكنيسة املارونّية؛ والثان جملامع كنيسة الكلدان النساطرة؛ والثالث . يعرض األّول هذا الكتاب يف سّتة جمّلدات يقع
جملامع كنيسة السريان اليعاقبة؛ والرابع جملامع كنيسة األقباط؛ واخلامس جملامع كنيسة األرمن؛ والسادس جملامع كنيسة الروم 

 دون تاريخ.. واأللبانّيني والروتانّيني
 خمطوطة، طقوس دينّية، سريانيّ بال، كتاب الجّنازات .34

ذكره األبايت فهد استناًدا إىل الكاردينال أجنيلو ماي، يف الفهرس الذي وضعه بالالتينّية عن خمطوطات املكتبة الفاتيكانّية، 
 دون تاريخ.. من القسم السريانّ  421وحيمل الرقم 

 ة، الهوت، خمطوطبالعربيّ ، الالهوت العقائديّ  .35
كسروان، ويشري األب بطرس ضّو إىل –منه موجودة يف املكتبة البطريركّية املارونّية يف بكركي يذكر األبايت فهد أّن نسخة 

 دون تاريخ.. الالهوت النظريّ هذا املخطوط بعنوان: 
 ، خمطوطالهوتبالكرشونّية، ، كتاب الفضائل اإللهّية .36

واألب  ،األصول التاريخّيةويشتمل على ثالثة أبواب موّزعة إىل فصول. ذكره األب مسعد يف  وضعه السمعاّن بالكرشونّ 
 املخطوط يف دير مار أنطونيوس للرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم يوَجد. الموسوعة المارونّيةرزق يف 

MD065/Rmدون تاريخ. .سّيدة اللويزة ، وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة 
 ، خمطوطدينّية مرافعاتة، بالعربيّ ، دعاوى نصارى المشرق .37

لة إليه من اجملمع املقّدس لنشر اإلميان، يعاجل هذا املخطوط جمموعة قضايا ومشكالت واردة من املسيحّيني يف الشرق، حموَّ 
ووضع املطالعات فيها. ويشري األبايت فهد، استناًدا إىل املطران  ،لدراسة الدعاوى "السنت أوفيشيو"وجممع فحص الدعاوى 

بعض املصادر على ذكر هذا  ت. وقد أتالدبس، إىل أّن أصول تلك الدعاوى ما تزال حمفوظة يف خزائن اجملامع املقّدسة
 .ن تاريخاليت وضعها السمعاّن حول القضايا الكنسّية الشرقّية. دو  مجموعة التقاريرالتأليف حتت عنوان 
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 خمطوط، الهوتبالكرشونّية، ، في الوصايا العشر اإللهّية .38
مكتبة دير مار أنطونيوس  شرًحا وتعليًقا. املخطوط موجود يف ،وهو يتناول الوصايا العشر وضعه السمعاّن بالكرشونّ 

احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة وعنه نسخة رقمّية يف مركز ، MD064/Rmللرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، حتت رقم 
للسمعاّن، يف حني يذكر األبايت فهد  الالهوت األدبيّ بكتاب  قَ املخطوط قد أحلِْ  ا. ويشري املطران الدبس إىل أّن هذاللويزة

  أّن لكل منهما رقًما خاصًّا.
 ة، طقوس دينّية، خمطوطبالعربيّ ، كتاب رتب نصارى المشرق .39

 ،واملطران الدبس ،الكنسّية للمسيحّيني الشرقّيني على اختالف ِمللهم. ذكره األب نطني يعرض فيه السمعان الرتب
ف من الكتب اليت باشر السمعاّن بتأليفها من دون من احملتمل أن يكون هذا املؤلَّ و واكتفى األبايت فهد بذكر عنوانه.

 دون تاريخ.. إكماهلا
 خمطوطة، طقوس دينّية، بالعربيّ  كتاب الشرطونّية .40

رتب سيامة رجال الدين من أدىن أي  ،الكتاب جمموعة الرتب الكهنوتّيةويضم  ،يونانّية األصل تعين وضع اليدكلمة   وهي
د نسخة من هذا املخطوط يف والقيام مبسؤوليّاهتا. توجَ  ،وكيفّية الرتقي إليها ،مع شرح شروطها ،الدرجات حّّت األسقفّية

 دون تاريخ. املكتبة الفاتيكانّية.
 

 فلسفة:  
 منشورة، فلسفة، بالعربيّ ، كتاب المدخل إلى العلوم .41

يف دير مار . توجد منه نسختني ةويشري األبايت فهد أىل أنّه بالكرشونيّ  ،يذكر املطران الدبس أّن هذا الكتاب بالعربّية
وعنه نسخة رقمّية  PH07/Rmحتمل رقم و بالكرشونّية  . واحدةلرهبانّية املارونّية املرميّيةأنطونيوس الكبري يف روما، التابع ل

كما   .PH24/Rm وأخرى بالعربّية وحتمل الرمز  ؛يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة حتمل الرمز نفسه
يف دير  ورقيّتان ورقميّتان من القسم العريّب. ومثّة نسختان 703يف املكتبة الفاتيكانّية حتمل رقم  بالعربّية وهنالك نسخة

؛ وأخرى 1734شباط  3ويعود تاريخ نسخها إىل  PH01/OMسّيدة اللويزة يف زوق مصبح: األوىل بالكرشونّية ورقمها 
نشري إىل أّن هذا الكتاب قد ُغلِّف يف جمّلد . 1864آب  16سخت يف . نُ PH016/OM بالعربّية، جمتزأة، حتمل الرقم

قد حّدد تاريخ انتهائه من كّل كتاب  والدليل على ذلك أّن السمعانّ  كتاب الجدلو نطقكتاب المواحد مع كتايَب 
نشرته جامعة سّيدة اللويزة مع متهيد بقلم األب  ، وهو خبّط يده.1708متّوز  3مبفرده. وقد انتهى من هذا الكتاب بتاريخ 

  .2014األستاذ سامي سالمة، زوق مصبح، لبنان،  وتقدمي وحتقيق ،بيار جنم
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 منشورة، فلسفة، بالعربيّ ، كتاب المدخل إلى المنطق .42
 يف حني أّن السمعانّ  ،ألّن املصادر مل تأِت على ذكر هذا العنوان ،األرجح أّن هذا الكتاب هو من الكتب اليت احرتقت

نشرته جامعة  .اترجيحً  1708 هذا الكتاب إىل تأليف. يعود تاريخ (163، ص 1)ج  كتاب اإللهّياتأشار إليه يف 
   .2014األستاذ سامي سالمة، زوق مصبح، لبنان، وتقدمي وحتقيق  ،سّيدة اللويزة مع متهيد بقلم األب بيار جنم

 بالكرشونّية، فلسفة، منشور، الطبيعّيات أو العلم الطبيعيّ  .43
، يف المطلق العلم الطبيعيّ اختلفت املصادر حول عنوان الكتاب: فلقد أورد األب الدكتور كرم رزق العنوان كما يلي: 

وعاجل فيه ما اعتربه أساًسا يف التحليل  ،وضعه السمعاّن بالكرشونّ  .العلم الطبيعيّ حني أّن العنوان الصحيح هو: 
 يف حني أنّ  ،سّتة وثالثني فصاًل و مقّدمة على  الكتاب يشتملالفلسفّي، وفيه ثالثة مواضيع: املـُمتنع واملمكن والوجود. 

 16يضم  : األّولقع يف أربعة أجزاءياملخطوط  اأّن هذإىل  األب رزق. ويشري يتأّلف من ثالثني فصاًل  هاألبايت فهد ذكر أنّ 
فصول تعاجل الكائن، والرابع يّضم  6فصول تتناول خلق العامل، والثالث يضّم  3، والثان يضّم فصاًل تعاجل اجلسم الطبيعيّ 

-485ص  1968فصاًل تعاجل الروح. نشره األب اغناطيوس عبده خليفه اليسوعّي يف جمّلة املشرق يف بريوت عام  11
حزيران  24جنزت يف ، أُ خبّط السمعانّ  PH08/Rmس الكبري يف روما حتت رقم . مثّة نسخة يف دير مار أنطونيو 894

. كما وهنالك نسخة يف دير الشرفة 1854متّوز  23ُنسخت بتاريخ  357نسخة يف املكتبة الشرقّية رقمها  مثّة .1710
صفحة،  600الذي ذكره األبايت فهد، والذي يتأّلف من  كتاب الطبيعّياتأّما . 1845يعود تاريخ نسخها إىل نيسان 

وكون عدد  ،كونه مل يذكر اإلسم الثالثيفمن املرّجح أنّه ليس ليوسف مشعون السمعاّن، بل ألحد السماعنة اآلخرين،  
سامي  األستاذتقدمي وحتقيق ، نشرته جامعة سّيدة اللويزة صفحة. 301مع حجم الكتاب الواقع يف  يتطابقالصفحات ال 

 .  2017سالمة، زوق مصبح، لبنان، 
 منشورة، فلسفة، بالعربيّ ، كتاب المنطق .44

يأِت معظم املصادر لذا مل كتاب الجدل و مدخل إلى العلومنشري إىل أّن هذا الكتاب قد ُغلِّف يف جمّلد واحد مع كتايَب 
والدليل على أنّه كتاب مستقّل، أّن تأليفه قد مّت بتاريخ . المدخل إلى العلومأنّه جزء ال يتجزّأ من كتاب  اعلى ذكره ظنًّ 

يف دير  PH07/Rmحبسب النسخة اليت حتمل الرقم  1710أيار  27خمتلف. الكتاب خبّط السمعاّن وقد أجنز كتابته يف 
كتاب فه بعد ألّ أي أنّه وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة، مار أنطونيوس يف روما، 

يف مركز من الكتاب  ن بالصيغتني الورقّية والرقمّيةاإضافّيت انمثّة نسخت. كتاب المدخل إلى العلوموليس بعد  ،اإللهّيات
نشرته جامعة سّيدة اللويزة   .PH16/MCوالرقم  PH01/MC نيالرقمالن وحتماحلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة 

   .2014األستاذ سامي سالمة، زوق مصبح، لبنان، وتقدمي وحتقيق  ،بيار جنممع متهيد بقلم األب 
 منشورة، فلسفة، بالعربيّ  ،كتاب الجدل .45

يأِت معظم املصادر لذا مل كتاب المنطق و مدخل إلى العلومنشري إىل أّن هذا الكتاب قد ُغلِّف يف جمّلد واحد مع كتايَب 
هى تروما. ولكّنه كتاب مستقّل أن 258الذي حيمل رقم  المدخل إلى العلومأنّه جزء ال يتجزّأ من كتاب  اعلى ذكره ظنًّ 
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وتقدمي  ،نشرته جامعة سّيدة اللويزة مع متهيد بقلم األب بيار جنم، وهو خبّط يده. 1710أيّار  29من كتابته يف  السمعانّ 
مثّة نسخة أخرى من الكتاب يف روما أيًضا وحتمل الرقم   .2014األستاذ سامي سالمة، زوق مصبح، لبنان،  وحتقيق

PH07/Rm ، .وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيدة اللويزة 
 ، فلسفة، منشوربالكرشونّية، كتاب اإللهّيات .46

وقد وضعه د.  .وهو قابل للتصنيف ضمن الفلسفة والالهوت ةيقع الكتاب يف ثالثة أجزاء وضعها السمعاّن بالكرشونيّ 
وألّن علم اإلهلّيات أو  ،ته وبراهينه اإلهلّيةاالفلسفة ألنه يعتمد على علم املنطق يف جدليّ  أمني ألربت الرحيان يف باب

تاب حمطّة بارزة يف تطّور . ويشّكل هذا الكا ال يتجزّأ من تاريخ الفلسفة ووجوههاالفلسفة اإلهلّية تشّكل يف أوروبا جزءً 
املخطوط اجلزء األّول من . علم اإللهّياتاحلركة الفلسفّية يف املشرق منذ القرن السابع عشر. أشارت إليه بعض املصادر بـ

وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتوّن يف  MD007/Rmالرمز يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما حيمل موجود 
موجودة يف جامعة سّيدة اللويزة للجزئني الثان والثالث كما أّن نسخة ورقّية ورقمّية   .حتمل الرمز نفسه اللويزة جامعة سّيدة
 . MD08/MCحتت الرمز 

وعنها نسخة رقمّية يف  MD008/Rmموجودة حتت رقم  ،القسم الثالث ،ويف روما أيًضا نسخة ورقّية من الكتاب الثان
حتمل رقم يف روما أيًضا  من هذا األخرينسخة ثالثة  جامعة سّيدة اللويزة حتمل الرمز نفسه. مركز احلفظ اإللكرتوّن يف

MD010/Rm، وهي خبّط الراهب أنطون ماريا  ة اللويزة،احلفظ اإللكرتوّن يف جامعة سّيد وعنها نسخة رقمّية يف مركز
 بنسختيه الورقّية والرقمّية القسم الثالث من الكتاب. و 1714تشرين األّول  2ابن أندريا املاروّن، مؤّرخة يف  األورشليميّ 

 . MD02/MCحتت الرمز  ة اللويزةدموجود يف جامعة سيّ 

فتحمل رقم  اإللهّياتكتاب  القسم األّول منالعائدة لدير سّيدة اللويزة بعنوان بصيغتيها الورقّية والرقمّية، وأّما النسخة 
MD03/MC 1714متّوز  10، وهي خبّط القّس أغناطيوس احلاقالن الذي أهنى نسخها يف . 

تشرين الثان  24. وأهنى اجلزء الثان يف 1708تشرين األّول  31اجلزء األّول من الكتاب بتاريخ  أنتهى املؤّلف من
وصدر عن  ،كتاب اإلهليّات الذي قّدم له د. أمني ألربت الرحيانأما   .1708تشرين الثان  26، واجلزء الثالث يف 1708

وحمفوظ  فقد اعتمد املخطوط األصلي بأجزائه الثالثة، وهو خبط السمعان ،2003سنة  منشورات جامعة سّيدة اللويزة
    .بدير مار أنطونيوس، روما

 ة، فلسفة، خمطوطبالعربيّ ، كتاب السّتة أيّام .47
والبحث يف  ،وصواًل إىل تكوين اإلنسان ،التكوين: تكوين األرض والسماء والعناصر واملخلوقاتيعاجل الكتاب موضوع 

وال دليل على  ه.على ذكر  املصادر مل تأتِ و  من الكتب اليت احرتقتأيًضا األرجح أّن هذا الكتاب هو و  .سعادته وسقوطه
، املقالة الثانية، الفصالن الثان 3)ج لهّياتكتاب اإلنفسه الذي ذكر العنوان يف  وجوده سوى إشارة من السمعانّ 

كما ورد يف عنوان هذا القسم كتاب السّتة أيّام خيتصر  (، كما وأّن القسم الثالث من الكتاب نفسه179والثالث، ص 
 (.165)ص 
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 لغةال:  
 خمطوطة، معاجم، سريانيّ بال، جامع األلفاظ السريانّية أو اللكسيكون السريانيّ  .48

من املصادر على  ومل يأِت أي   ،وضعه السمعاّن بالتعاون مع الشدياق يوحّنا املطوشي القربسي اللغة السريانّيةيف  هو معجم
 الكتاب يقع. LP07/MCموجودة يف دير سّيدة اللويزة يف زوق مصبح حتت رقم ورقّية ورقمّية . نسخة وحيدة منه ذكره
 .(1715 –1705صفحة من احلجم الكبري خبّط املؤّلَفني. ) 273يف 

 ، لغة )صرف وحنو(، منشوربالكرشونّيةقواعد اللغة العربّية،  .49
، ومصادر أخرى مل تأِت التعليم المسيحيّ بكتاب  ايف بعض املصادر ُمقرتنً ذكره ُوضع هذا الكتاب بالكرشوّن، وقد ورد 

. التعليم المسيحيّ إذ وضعه السمعان بالتزامن مع كتاب واملرّجح أنّه قد مّت جتليد الكتابني يف جمّلد واحد  على ذكره.
. Rudimenta Lingua Arab cum Catechesi Christiana  ااملوضوعني معً  يتضّمنوالعنوان بالالتينّية 

وأشار إىل أنّه ُوضع  ،(442، ص 1وقد انفرد األب كرم رزق بذكره بصورة مستقّلة يف مقال يف املوسوعة املارونّية )ج
 .1735عام روما  بع يفوطُ  ،باحلرف السريانّ 

 منشور ة، لغة )صرف وحنو(،يونانيّ بال، غراماطيق يونانيّ  .50
، 1737سنة  أوربينو يف طبعة القربان األقدس. طُبع يف مجزئني يف أصول اللغة اليونانّية وفروعها. يقع يف وضعه السمعانّ 

 L’Arte Tipografica ، ذكره يف كتابه  L. Moranti ومل تتوّقف املصادر عند حمتوياته. ويشري اخلوري اجلمّيل إىل أّن 

in Urbino  453حتت رقم . 
 خمطوطة، لغة، بالعربيّ ، غراماطيق سريانيّ  .51

وهو عند ورثة  ،إىل أّن هذا الكتاب قد جنا من احلريق. وُتشري املصادر ألّفه السمعاّن بالعربّية ووضع عليه احلركات السريانّية
 دون تاريخ. املصادر على ذكر حمتوياته. املؤلِّف. ومل تأتِ 

 
 
 

 


