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 فانوس الدويهي  سط  إالبطريرك مؤلفات 

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(

 

 األدب 
 خمطوط أدب الوصف ترجيًحا، لالتينّية،با: كتاب الفردوس األرضي   .1

(، وحاول 1655وضعه بعد فراغه من دروسه يف املدرسة املارونّية يف روما، وقُ بَ ْيل عودته إىل لبنان )عاد الدويهي إىل لبنان عام 
: "فاألرُز مل يُِظلَّ فوقها يف 8: 31أن يربهن فيه أّن إهدن، بلدته، هي جّنة عدن، مستنًدا إىل اآلية الواردة يف سفر حزقيال، 

ر جّنة اهلل والسَّْرُو مل ُُياثل أغصاهنا والدلُب مل يكن كفروعها وكلُّ شجٍر يف جّنة اهلل مل ُُياثلها يف هبجته". ويذكر اخلوري ناص
 .1اجلمّيل أّن نسخة منه كانت موجودة يف مكتبة املدرسة املارونّية يف روما

بالعربّية ، أركان البيعة الذين ولَّفوا النوافير المقد سة لتقدمة جسد الرب   (يند  جلم  االمجيدين )أو في قصص اآلباء  .2
 خمطوط، ، أدب السريةوالسريانّية

ْرَسِلّي اللبنانّيّي  ُ ، ونسختان يف مكتبة امل18722متّوز  10ء اليسوعيّّي ُخطَّْت يف منه نسخة خمطوطة يف املكتبة الشرقّية لآلبا
، 19003آذار سنة  22، والثانية غري ُمَرقَّمة وقد نسخها اخلوري يوسف سالمة نّصار يف 123املوارنة، األوىل حتت رقم 

 ورقّية ورقمّيةونسخة . 595 -594(، ص 1903) 6املشرق جمّلة مقبس، كما ذكرت  -ونسخة رابعة يف مكتبة مار شلّيطا
بالعربّية  ورقّية ورقمّية ، ونسخة أخرىCH12/MCجامعة سّيدة اللويزة حتت رقم مركز احلفظ اإللكرتويّن يف يف  ،ةبالكرشونيّ 
 .CH11/OMتشّكل القسم الثاين من املخطوط رقم  يف املركز نفسه ،والسريانّية

 )ُنشرت له موعظة عن مار مارون( خمطوط، (دينّية مسيحّية)خطابة ، اإليطالّيةب والبعض منها العربّيةب: المواعظ .3
(، والعاّلمة يوسف 1756 -1742للبطريرك الدويهي كتابان يف املواعظ على ما قال البطريرك مسعان عّواد )بطريرك املوارنة 

(. لكّن 1890 -1854د )بطريرك املوارنة مشعون السمعاين؛ و"ثالثة كتب تتضمَّن عظات" على ما يرى البطريرك بولس مسع
الدويهي، على ما يتبّّي من مراسالته، "قّسم مواعظه إىل أربعة أدوار". وقد ألقاها يف كنيسة مار الياس يف حلب، يوم كان ال 

 حلب حاضرًا يف يزال كاهًنا يف تلك املدينة. وكان يلقي مواعظه بالعربّية، وأحيانًا باإليطالّية حّي يكون القنصل الفرنسّي يف
                                                           

 .148 -147، ص 1991 ،، طبعة أوىل، بريوتالبطريرك إسطفان الدويهي: حياته ومؤلَّفاته. اجلمّيل، اخلوري ناصر، 1
 .15، تأليف مار إسطفان الدويهي، ص منارة األقداس، الجزء األو ل. الشرتوين، رشيد اخلوري، "خطبة الطاِبع" يف 2
 .133، مرجع سابق، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاتهل، اخلوري ناصر، . اجلميّ 3
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( من جمّلة املشرق، نشر له األب فردينان توتل اليسوعّي، نقاًل عن كتاب أعاره 1956. ويف عدد السنة اخلمسّي )1الكنيسة
املثّلث الرمحات املطران عبداهلل اخلوري، الئحة بعناوين سّت عشرة موعظة، ونشر له منها، بنّصها الكامل،  1939إيّاه عام 

من القسم الثاين وحيتوي  3ونشري إىل أّن هذا املؤلَّف موجود يف بكركي وهو املخطوط  .2مارون: إنّه جبل"موعظة: "عن مار 
 موعظة خبطّه. 17على 

 ، أدب الرسالة، منشورةالكرشونيّ و  ُكِتبت هذه الرسائل بلغات عّدة منها: اإليطالّية  ،(إفراديّةيف كتاب ورسائل ) الرسائل .4
أثناء التنقيبات اليت كان جيريها يف أرشيف جممع انتشار اإلُيان يف روما، على رسائل للدويهي كّلها  عثر اخلوري ناصر اجلمّيل،

ون كّل منها، يف كتابه الذي وضعه عن حياة الدويهي ومؤلَّفاته. وفضاًل عن هذه مباإليطالّية، ونشرها، مع تلخيص بالعربّية ملض
مّيل رسائل أخرى له بعضها سبق نشره يف سياق مؤلَّفات تناولت الدويهي، الرسائل املكتوبة باإليطالّية، نشر اخلوري اجل

ا اآلخر يُنَشر للمرّة األوىل. تشتمل هذه املراسالت على مواضيع متنّوعة من سياسّية واجتماعّية وتارخيّية تتعّلق مبوارنة هوبعض
ورسولّية؛ ويف قسم آخر شؤونًا تتعّلق بكنيسته  حلب وجبل لبنان وقربص. يعاجل، يف قسم منها، مسائل الهوتّية وليتورجّية

يوم كان ال يزال   :املارونّية من تكريس كنائس، وأحكام، ومناشري، ورسائل توصية. ولقد حرَّرها يف مراحل خمتلفة من حياته
وري اجلمّيل سبعون رسالة، وعدد الرسائل اليت نشرها اخل كاهًنا، وأثناء فرتة أسقفيّته على قربص، وبعد ارتقائه السّدة البطريركّية.

متفاوتة يف احلجم. ويف معرض تلخيصه لكّل رسالة، يشري اخلوري اجلمّيل إىل تلك اليت سبق نشرها، وأين، وعلى يَدي َمن 
 .3ُنِشَرت

َير بعض القد يسين .5  ، أدب السرية، خمطوطترجيًحا ةشونيّ بالكر ، س 

 تاريخال 
 منشورتاريخ، العربّية، ب ،بدعة وكهانة ألمانة وصيانتهم من كل  الشرح المختصر في أصل الموارنة وثباتهم في ا .6

نشر رشيد اخلوري الشرتويّن اجلزء ، ان املستقيمُي: األّول حول أصل املوارنة، والثاين حول صّحة ثباهتم يف اإليتأّلف من جزئّي
آلباء ، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية للماروني ةتاريخ الطائفة ايف اجلزء األّول من كتابه الذي أمساه  األّول منه )أصل املوارنة(

واجلزء الثاين )حول صّحة ثباهتم يف اإلُيان املستقيم( يف اجلزء الثاين من كتابه نفسه حتت  ،96 -1، ص 1890اليسوعّيّي، 
منشورات  ،ضو األنطوينّ  األب أنطوان أصل املوارنة()اجلزء األّول  نشرو . 466 -292عنوان: "يف رّد الت َُّهم وَدْفع الُشَبه"، ص 

                                                           
. وحول تقسيمه )الدويهي( مواعظه إىل أدوار أربعة، تُراَجع رسالته إىل أمّي سّر اجملمع 140، املرجع نفسه، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاته. ااجلمّيل، اخلوري ناصر، 1

تشرين الثاين  11(؛ ورسالته إليه بتاريخ 194 -192حيث يعّّي املّدة الزمنّية النتهاء الدورة الثانية لسلسلة مواعظه يف حلب )املرجع نفسه ص  1665حزيران  30س بتاريخ املقدَّ 
 (. 203-202وفيها خيربه أنّه "دخل يف الدورة الرابعة للعظات يف هذه املدينة اجلليلة" )املرجع نفسه، ص  1666

 .668 -657(، 1956) 50، املشرقجمّلة ن اليسوعّي، "إسطفانوس الدويهي الواعظ يف حلب" يف . توتل، األب فردينا2
 .290 -151ص املرجع نفسه، ، البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاته. اجلمّيل، اخلوري ناصر، 3
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 األّول عام ،، الكتاب جبزئيهبالعربّية وبالالتينّية ،ونشر األبايت بطرس فهد .1973ا  اإلهديّن، إهدن، لبنان، مؤسَّسة الرت 
  .1974، والثاين عام 1973

 تاريخ، منشور، العربّيةب، سلسلة بطاركة الطائفة الماروني ة .7
جمّلة (. نشرها سابًقا يف 40 -11)من ص  1902يّن، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، نشره وعّلق عليه رشيد اخلوري الشرتو 

مثّة نسخة موجودة يف جامعة  .391 -390، 353 -347، 313 -308، 252 -249، ص 1898، 1املشرق، عدد 
، القسم 3، كذلك تشّكل جزًءا من املخطوط رقم CH11/OMسّيدة اللويزة من دون تاريخ تشّكل جزًءا من املخطوط 

 األّول من خمطوطات بكركي وهي خبّط الدويهي.
 منشور ،تاريخالعربّية، ب ،ةنتاريخ األزم .8

استناًدا إىل املخطوط الڤاتيكاينّ ] نشره ألّول مرّة ،(م1686م وتنتهي عام  622تبدأ أحداثه من تاريخ ظهور اإلسالم عام 
 ،1976، مطابع الُكَرْْي احلديثة، جونيه، لبنانبايت بطرس فهد، وعّلق حواشيه األ السريايّن[من القسم  215الكرشوين رقم 

ومثّة نسخة ورقّية منه  من القسم األّول. 137 و136 حتت رقم  موجود يف بكركي املخطوطهذا  .1982أُعيد طبعه عام 
نسخة رقمّية يف ، وعنه 1853تعود إىل ما قبل العام  GH07/Rmموجودة يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما حتت رقم 

 مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة.
 

"كتابان أو  إهّنما - X ص تاريخ األزمنةيف مقّدمته لكتاب  -)يقول األبايت فهد عنهما نّصان تاريخ األزمنةلكتاب و 
 :(تصنيفان متمايزان يف غالب األحيان"

، وهو الذي نشره األبايت "تاريخ املسلمّي"م، ويُقال له  1686عام  م وينتهي 622اإلسالم عام من تاريخ ظهور يبدأ  األو ل
وحتت  262لغاية الصفحة  97، من صفحة تاريخ الطائفة الماروني ةقد نشر يف كتابه  وكان رشيد اخلوري الشرتوين. 1فهد

اليت تتعّلق باملوارنة واليت جرت "أهّم احلواد   1890عام  الصادر عن املطبعة الكاثوليكّية لآلباء اليسوعّيّي ،عنوان "ملحق"
اإلسالم  مسّاه "تاريخ املسلمّي" بدأه ]الدويهي[ من ظهور [لدويهي]ا ري للمؤّلفبآخر ك كتاب  "مننقلها ]الشرتوين[  ببالدهم

ص راِجْع ) ما أخذه عن مؤّلفّي آخرين ،بّي مزدوجّي ،]الشرتوين[ مثبًتا فيهللمسيح"،  1699وانتهى به إىل سنة  622 سنة
م  752عام  )سّتة أسطر(،جّي و بّي مزد، يف فقرة صغرية وتبدأ حواد  التاريخ الذي نشره الشرتوين .من املرجع املذكور( 97

ه (،  231م ) 845إىل العام  قّل من أربعة أسطر(أ) بّي مزدوجّي كذلك ، يف فقرة أصغره (، وينتقل بعدها مباشرة 135)
 سنة واحدة قبل وفاة الدويهي،)1703، لينتقل بعدها مباشرة إىل السنة م 1699ة يف قفزات زمنّية حّّت يبلغ سنوهكذا 

                                                           
، "ملحق حيوي (574 -1ص )صفحة مرّقمة ترقيًما رومانيًّا، نصوص الكتاب  23لى النحو التايل: مقّدمة الناشر يف . تتوزّع صفحات تاريخ األزمنة الذي نشره األبايت فهد ع1

 .(652 -650 ص)، مقّدمة باللغة الفرنسّية (647 -625ص )، فهرس الكتاب (624 -575ص )وتفسريات من قلم الناشر"  مالحظات وحواشيَ 
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ما نشره الشرتوين تاريخ انتقائّي (. وهكذا يكون 262لغاية الصفحة  260من صفحة  1703يستغرق عرض أحدا  السنة و 
  .مؤّلفّي آخرين مل يذكرهم، بعضها منقول عن الدويهي، والبعض اآلخر عن يتعّلق بأهّم األحدا  اليت جرت للموارنة

، "تاريخ املسيحّيّي"، وهو املعروف ب1699)بدء احلمالت الصليبّية( وينتهي بأحدا  العام م  1095عام يبدأ  الثانيو
]استناًدا إىل  سنة على تأسيس جامعة القّديس يوسف يف بريوت 75، ملناسبة مرور قد نشرهاألب فردينان توتل اليسوعّي وكان 

 وعلى الصفحات ،384 -1، ص 1950، 44، جمّلة املشرقيف  [683رقم  -باخلّط الكرشوين -تبة الڤاتيكانّيةخمطوط املك
ويبدو، فهرس أعالم األماكن.  437 -413 وعلى الصفحاتفهرس أعالم األشخاص والقبائل والشعوب،  412 -385

شرع األب  1951. ويف العام املختصر"التاريخ زمنة" بل "ل ال يُدعى "تاريخ األاستناًدا إىل األبايت فهد، أّن ما نشره األب توت
"بولس مسعد الراهب احلليّب )املرُيّي(، مع املونسنيور بولس قراعلي، ونسيب وَهْيِبه اخلازن، بنشر النّص األصلّي لتاريخ األزمنة 

شر أربع مالزم فقط يف اجملّلة البطريركّية، "مقرونًا برتمجة فرنسّية ومشروًحا بإسهاب يف احلواشي". لكّن العمل توّقف بعد أن مّت ن
  . 1، اجلزء األّول13

 

مختصر تاريخ حتت عنوان: (، 1861+) طّنوس بن يوسف الشدياقوضعه الشيخ خمطوط خمتصر  تاريخ األزمنةولكتاب 
 S55 ,956.9رقمها  تاجلامعة األمريكّية يف بريو ومثّة نسخة خمطوطة منه يف مكتبة . 1856إىل العام  هيعود تارخي، الدويهي

m.A.  36، ونسخة أخرى يف املكتبة الشرقّية التابعة جلامعة القديس يوسف يف بريوت رقمها.  

 تاريخ، منشور، العربّيةب، 1685حت ى سنة  1639تاريخ المدرسة الماروني ة في روما من سنة  .9
)تالمذة املدرسة بّي سنيَت  216 -209، ص 1923، العام 21نشره األب لويس شيخو اليسوعّي يف جمّلة املشرق، اجملّلد 

أثر جليل (، حتت العنوان التايل: 1685 -1650)تالمذة املدرسة بّي سنيَت  279 -270(، ص 1649 -1639
 .  للبطريرك إسطفانوس الدويهي

العربّية، ب، المصن فينحتجاج عن المل ة الماروني ة بسبب الرزايا والب دَع التي اد عى بها عليهم توما الكرمليطي  وغيره من إ .10
 تاريخ، منشور

. صفحات 408، 1937، طبعة املرسلّي اللبنانّيّي، جونيه، لبنان، مكتاب االحتجاجنشره األب فيليب السمرايّن ودعاه 
 تان. وله نسخكتاب االحتجاج ورد  التهممن القسم األّول يف بكركي وعنوانه:  107مسوّدة الكتاب تشّكل املخطوط رقم 

                                                           
مة الكبير إسطفان الدويهي البطريرك األنطاكي  الماروني  األب توتل: فهد، األبايت بطرس، "مقّدمة الناشر" يف  . يُراَجع، حول توضيح حقيقة ما نشره1 ، نشره وعّلق تاريخ األزمنة للعّل 

 Les Ermites dansصفري، األب بولس، أيًضا:  . يُراَجع VI- XII, XXI- XIIIحواشيه للمرّة األوىل األبايت بطرس فهد الرئيس العاّم للرهبنة املارونّية املرُيّية، ص 
l’Eglise Maronite, Kaslik, Liban, 1986, p 3- 21 ،طبعة أوىل، بريوت، البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاته. كما يُراَجع: اجلمّيل، اخلوري ناصر ،

 .62، ص 1991، ]د.ن.[
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من القسم األّول. ونشري إىل أّن املخطوط موجود يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما  107و 106حتت رقم  يف بكركي
 .وعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة ،CH027/Rmحتت رقم 

 منشورتاريخ،  ،العربّيةب، 1690 -1382دَّمو جبَّة بشر ي من مق .11
، املقدَّمون من بيت احُلسينّيات من 1597 -1574، املقدَّمون العناحلة من 1574 -1382يوبّيون من املقدَّمون األ

قدَّمّي والتواريخ اليت توىّل ء هؤالء املا؛ الئحة بأمس1690 -1633، املقدَّمون الغرباء عن ُجبَّة بشّري من 1633 -1579
نشرها األبايت و . 339 -326، ص 1949ف بولس قرأيل يف جمّلة املنارة، اخلوراسق هذه النبذة  نشر .فيها كلٌّ منهم املقدَّمّية

في  بطاركة الموارنة وأساقفتهم(" يف 1690 -1382"ملحق هاّم عن ُمقدَّمي ُجبَّة بشرّاي )بطرس فهد وعلَّق عليها يف : 
ُمقدَّمو  -1ها ثانية يف "وأعاد األبايت فهد نشر ؛ 200 -184، ص 1982بريوت، املطبعة العربّية، ، القرن السادس عشر

مطابع يوين برنتنغ برس،  ة،بَ يْ الُعقَ اجلزء اخلامس، ، لمحات وأحاديث ماروني ة هام ة( يف 1690 -1382جبة بشرّاي )
 .24 -7ص ، 1996

 خمطوط تاريخ، ،ّيةكرشونبال، ةمن تاريخ المل ة الماروني   .12
مركز احلفظ اإللكرتوين موجود يف . دوام اتحادها بالكنيسة الروماني ةفي أصل المل ة الماروني ة و هو ما نشره الشرتوين وعنوانه: 

 من القسم األّول. 105، وله نسخة يف بكركي حتت رقم )نسخة ورقّية ورقمّية( CH04/MCيف جامعة سيدة اللويزة، 

 دينال 
 ترجيًحا، مطارحات دينّية، منشور لالتينّيةبا: محاورة الهوتي ة .13

(، 1656 -1648اختار البطريرك يوحنّا الصفراوي )بطريرك املوارنة من سها من املدرسة املارونّية، و هي أطروحة خترّج على أسا 
 .16541نُِشَرت سنة  رئيًسا شرفيًّا هلا.

  لغة التأليف غري معروفة، مطارحات دينّية، خمطوط، ك تَ ي ب يتضمَّن جدالا الهوتيًّا ضد  اليعاقبة .13
نتخاب بطريرَكّي على اليعاقبة يف حلب، وفيه يثبت الشرعّية انتخاب البطريرك ديوسقورس. ألَّفه الدويهي يف حلب بُ َعْيَد ا

يتضّمن الكتاب، كذلك، "إثباتات أخرى". ذكر الدويهي أنّه ألَّفه "جلميع كاثوليك حلب". ولقد ورد ذلك يف رسالة له، 
، يوم كان ال يزال كاهًنا يف 1664تشرين األّول  11ريخ باإليطالّية، إىل أمّي سّر اجملمع املقدَّس، ماريو ألربيشي، وحتمل تا

 .2حلب
 

                                                           
جبيل،  –، فغال 1، ، ط. 3، اجلزء تاريخ الموارنة ومسيحي  الشرق عبر العصور، يف "1842إىل سنة  1515عثمان، من سنة  موارنة لبنان يف عهد أمراء بين". أيب عبداهلل، عبداهلل، 1

 .62، ص 1997دار ملّفات، 
 .189، 74. املرجع نفسه، ص 2
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 دينّية، منشور طقوس ،ةوالكرشونيّ  لسريانّيةبا، كتاب وضع اليدأي  1كتاب السياميد أو كتاب الشرطوني ة .14
 هلذا الكتاب نسخ متعّددة أبرزها:

  :311املكتبة الفاتيكانّية، سريايّن، ، موجودة يف صفحة 630، 1683شرطونّية الدويهي املنّقحة قبل بالسريانّية. 
 صفحة؛ غري منشور باللغة العربّية، منشور  222السريانّية واخلّط الكرشويّن: شرطونّية دير الرهبان املرُيّيّي يف روما، ب

، وحيوي رسامة مجيع درجات الكهنوت وتكريس ثال  درجات الرهبان. أرسل الدويهي نسخة 2بالسريانّية والالتينّية
لُتطَبع هناك ومل ُتطَبع.  1685(، نسخها املطران يوسف مبارك الرَّيفويّن، إىل روما سنة 1683ة من الشرطونّية )منقحّ 

 . مثّة نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما1728القّس خمايل املطوشي القربسي سنة  أيًضا نسخها
مثّة نسختان من  إللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة.يف مركز احلفظ ا وعنها نسخة رقمّية ML17/Rmورقمها 

من القسم األّول  2املخطوط رقم و ، 1668إىل  امن القسم األّول يعود تارخيه 1خطوط رقم امل ،يف بكركيالشرطونّية 
 نسخها القّس يوسف القرطباوي.  ،1693يعود تارخيها إىل سنة 

 

نشر ( 1782 -1710السمعاين )ابن شقيقة السمعايّن الكبري، العاّلمة املونسنيور يوسف لويس ونشري إىل أّن 
نسخة من شرطونّية الدويهي )هي النسخة اليت نسخها اخلوري خمايل املطوشي، تلميذ املدرسة املارونّية يف روما، سنة 

 A. Assemani "جمموع ليتورجّيات الكنيسة" حلساب املطران جربايل حّوا( مع ترمجتها الالتينّية يف كتابه: 1728
Codex Liturgiques,t. IX et X)   J.)3.  

  (، بتكليف من البطريرك أنطون عريضه وموافقة 1981 -1894وضع املونسنيور خمايل الرَّّجي ) 1947ويف العام
صفحة )مضروب على اآللة الكاتبة(؛ كما أجنز  250الكرسّي الرسويّل، تقريرًا بالفرنسّية عن شرطونّية الدويهي من 

 وهي ال تزال غري مطبوعة.  1948التينّية هلا عام ترمجة 
كتاب الرتب والتكريسات المتم مة على أيدي رؤساء الكهنة األطهار حسب طقس الكنيسة   أو الخدمات المقد سة .15

 دينّية، خمطوط طقوس، ةالسريانّية والكرشونيّ ب المقد سة الماروني ة،
جرن تربيك رتبة تربيك املاء على عيد الغطاس، رتبة تربيك املذبح، رتبة وفيه "رَُتُب املوارنة على مدار السنة"، ومنها:  

من القسم  4املعموديّة، رتبة تربيك األواين املقّدسة، رتبة أحد الشعانّي، وغريها. منه نسخة خمطوطة يف بكركي رقمها 

                                                           
ام املذبح، وهي الكتاب الذي حيوي الصلوات اليت ( وهي بنفس معىن "سيوم إيدو" السريانّية أي "وضع اليد". وهي chirotono. الشرطونّية لفظة يونانّية )1 الّرتبة اليت يتكّرس هبا خدَّ

، والشرطونّيات السابقة هلا شرطوني ة الدويهي جيب تالوهتا عند "وضع اليد". والشرطونّية هي أهّم الكتب الكنسّية "اليت هبا يُتناَقل سلطان الكهنوت املسيحّي". وملعرفة املزيد حول
. كما يُراَجع: سعاده، األب اغناطيوس، م. ل.، "درس 111 -85، مرجع سابق، ص البطريرك إسطفان الدويهي، حياته ومؤلَّفاتهَجع: اجلمّيل، اخلوري ناصر، والالحقة، يُرا

 .  208 -113، ص 2010، جونيه، منشورات الرسل، خماسي ة األب إبراهيم حرفوشالشرطونّية املارونّية" يف  
 .114، 98 -97، مرجع سابق، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي،حياته ومؤلَّفاتهاصر، . اجلمّيل، اخلوري ن2
. يُراَجع أيًضا: سعاده، األب اغناطيوس م. ل.،"درس الشرطونّية املارونّية" يف 101 -100ص ، ، مرجع سابقالبطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاته. اجلمّيل، اخلوري ناصر، 3

 .164 -163، مرجع سابق، ص راهيم حرفوشخماسي ة األب إب
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)البطريرك يعقوب  من حصرونعّواد  والباقي دون ترقيم، نسخها يعقوب ابن اخلوري حنّا 275، عدد صفحاهتا املرّقمة األّول
كانت يف عداد   107َسلّي اللبنانّيّي املوارنة رقمها  ُرْ ، ونسخة يف مكتبة امل1694 سنة بدير قّنوبّي عّواد يف ما بعد(

ترمجها إىل  7345خمطوطات مكتبة دير مار شلّيطا مقبس. ويف املكتبة الڤاتيكانّية، القسم الالتييّن، نسخة خمطوطة رقمها 
 Ritual Syrorum Maronitarum seu Divina officia quae“الالتينّية األب بطرس مبارك اليسوعّي املارويّن وعنواهنا:

a sacerdotibus peragunter secundum ritum sancate Ecclesiae Syrorum Maronitarum”   قد تكون ترمجة
 . 1لكتاب الرََّتب والتربيكات

 ، خمطوططقوس دينّية ،ةوالكرشونيّ  ةبالسريانيّ  ،المارونية الليتورجيا ماروني، متعي د .16
)تاريخ  1874 ايلول 15 ، اللويزة دةسيّ  جامعة يف اإللكرتوين احلفظ مركزموجود يف  ،بنسختيه الورقّية والرقمّية ،منه قسم  

 . ML055/MC من هذه الصفحات ما هو من وضع البطريرك الدويهي(،) صفحة 580 ،النسخ(

 منشور ،دينّية قوس، طبالكرشونّية، قداسمنارة األ .17
ورقمها  رشيد اخلوري الشرتوين ،دير سّيدة اللويزةخمطوطة يف  عن نسخة ،ُعيَن بطبعه ألّول مرّة .يتأّلف الكتاب من جزئّي 

ML010/MC 1896صفحة، جزء ثاٍن  563+ 34عدد صفحاته ، 1895، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، جزء أّول ،
   صفحة. 694+  4 عدد صفحاته

 منشوردينّية،  طقوس، بالكرشونّية، ومعانيها الشرطوني ة السرياني ةمختصر في رتبة شرح  .18
مثّة خمطوط يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما  .293 -81، صفحاته: 1902نشره رشيد اخلوري الشرتوين يف بريوت،  

، يعود تارخيه إىل ما قبل العام لكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةوعنه نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإل، ML03/Rmحتت رقم 
 من القسم األّول. 3و 2يف بكركي حتت رقم منه  ان، ومثّة خمطوط1685

 منشوردينّية،  طقوس، العربّيةب، شرح التكريسات المقد سة التي تصير على يد رأس الكهنة .19
، 28يف بكركي حتت رقم  ةمنه موجودثالثة خمطوطات مثّة  . 80 -1، صفحاته: 1902نشره رشيد اخلوري الشرتوين سنة  

 من القسم األّول. 34و 32
 دينّية، منشور طقوسترجيًحا،  السريانّيةب: كتاب النوافير السرياني ة .20

يسرد سرية واضع  بنّصها الكامل، بعد أن عدد النوافري املقبولة لدى املوارنة، َوفْ ًقا للدويهي، واحد وثالثون نافورًا. وهو يُورُِدها 
مخسة للرسل، سبعة لتالميذهم، ثالثة لبابوات روما، ثالثة لبطاركة القسطنطينّية، ثالثة "حبسب مرتبة واضعيها: النافور، 

أّما النوافري غري املقبولة ، مخسة ملطارنة متفرِّقّي، وواحد هو نافور رسم الكاس". ا، أربعة لبطاركة أنطاكيلبطاركة اإلسكندريّة
. وخمطوط وماردين اوارنة، وعددها ثالثون نافورًا، فيذكرها حبسب مرتبة واضعيها، وهي لبطاركة اإلسكندريّة وأنطاكيلدى امل

                                                           
 .135 -134. املرجع نفسه، ص 1
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ومثّة خمطوط ثاٍن يف بكركي . صفحة 452يتألَّف من  ، و"هو نسخة من هذا الكتاب"،من القسم األّول 48بكركي رقم 
نافورًا. ويرّجح اخلوري ناصر اجلمّيل أن "يكون هذا  24وفيه  صفحة، 236وعدد صفحاته من القسم األّول  51رقمه 

أّما  ."A S I, fas. 1, Roma, 1939, p. XVIIيف:  (w.Vreisاملخطوط هو الذي تناوله بالبحث والنشر األب فريس )
  الطبع:ب"اللبنانّيّي املوارنة فقد "نشرهاْرَسلّي  ُ خمطوط مكتبة امل

Rûker, “ûber zwei syrische Anaphorensammlungen. – I. Maronitische Anaphorasammlung von Krêm” dans 
“Oriens Christianus”, N. S. 10- 11(1920- 1921), Leipzig, 1923, p. 154- 156. 

 Liturgie Maronite: Histoire et Textes Eucharistiques, éd. Mame, Paris, 1964نشر األب ميشال حايك يف كتابه  
بالفرنسّية لنافور "شرر" )الفصل الثامن(، ونافور "رسم الكأس" )الفصل التاسع(، وسبعة نوافري أخرى )الفصل  ترمجة

نافورًا  ثين عشرإلترمجة فرنسّية  ،خماسي ة أنطاكي ة/ أبعاد ماروني ةنشر األب يواكيم مبارك، يف  1984. وسنة العاشر(
  .1مستعماًل عند املوارنة

 ()عدد الصفحات غري معروف منشوردينّية،  طقوس لغة التأليف غري معروفة،: ا راهبة دير قن وبينصّلة القد يسة مارين .21
رسالة جمّلة يف ترمجة حياة هذه القّديسة. يُراَجع أيًضا: يوسف حبيقة، "الطقوس املارونّية" يف  الشرق املسيحيّ نشَرهْتا جمّلة  

 .2232(، ص 1929السالم )
 ،رؤوس االلحان السرياني ةاملعروف بكتاب: ان األبيات السرياني ة ورؤوس مقاالتها شرح مختَصر يشتمل على أوز  .22

 منشور، طقوس دينّية، ةالسريانّية والكرشونيّ ب
األلحان السرياني ة كتابه يف  األنطويّن املارويّن الربّمايّن نشره األب بولس األشقر ضبطه على العالمات املوسيقّية الغربّية و  

رَسلّي اللبنانّيّي، نيه،، جو الماروني ة
ُ
 بالفرنسّية، نشره .228 -133ص من ، 1939 جزءان يف جمّلد واحد، لبنان، مطبعة امل

 Les strophes-types syriaques et الكسليك يف: -األب لويس احلاج رئيس جامعة الروح القدس ،مع طقوس أخرى

leurs mètres poètiques du Patriarche maronite Etienne Douayhy, Kaslik 1986, 138+ 88 pages.، 
 The model strophes and their poetic  meters of the maronite Patriarche Etienne“3  وباإلنكليزيّة يف: 

Douayhy”, Kaslik, 1987, 144 + 88 pages.  .بنسخته مثّة خمطوط منه  .4ونشره أيًضا املونسنيور ميشال بريدي يف جونية
وعنه نسخة ، ML04/Rmوحيمل رقم 1699آب  5موجود يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما يعود تارخيه إىل الورقّية، 

 من القسم األّول. 86آخر يف بكركي حتت رقم . مثّة خمطوط رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة

 .دينّية(، خمطوط طقوس) وضبط لغويّ  تنقيح لغة التأليف غري معروفة، ،رتبة لبس اإلسكيم الرهباني   .23

                                                           
أن مخسة من واضعي النوافري مل يسرد  . ويذكر اجلمّيل، يف املوضع نفسه،122 -120، مرجع سابق، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤَلفاته. اجلمّيل، اخلوري ناصر، 1

 .132نفسه، ص  للس، وأسطاتيوس، ويوحّنا اللحفدّي املارويّن، ويعقوب الرَّهاوي. وحول ترمجة بعض النوافري املارونّية إىل الفرنسّية يُراَجع املرجعالدويهي سريهتم، وهم: أثناسيوس، وكري 
 .145مرجع سابق، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاته، . اجلمّيل، اخلوري ناصر، 2
منشورات رابطة البطريرك إسطفان الدويهي زغرتا،  -إهدن، البطريرك الدويهي واأللحان السرياني ة الماروني ةطّنوس، األب يوسف، يُراَجع أيًضا:   .139، 136. املرجع نفسه، ص 3

 .1991الثقافّية، 
 .230، ص 1984، بريوت، منشورات دار حلد خاطر، 17بطاركة الموارنة وأساقفتهم، القرن فهد، األبايت بطرس،  .4
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 وضبط لغوي تنقيح لغة التأليف غري معروفة، ،كتاب الفرض  أوالشحيمة : لعّل املقصود به هو كتاب كتاب الصلوات   .24
 .دينّية(، خمطوط طقوس)

 .خمطوط ،دينّية طقوس بالسريانّية ترجيًحا،، أسرار البيعة السبعة .25
 خمطوط ،دينّية( طقوس) وضبط لغوي، تنقيح ،ةرشونيّ لكاالسريانّية و ، كتاب الجن ازات .26
 خمطوطتاريخ كنسّي،  ،ةالكرشونيّ ب، مختصر التاريخ المقد س .27

اسم و  41،3رقم  حتمل مدرسة مار بطرس وبولس يف عشقوت، يف مكتبة البطريرك مسعد، مثّة نسخة خمطوطة منه يف 
  .1البطريرك إسطفان الدويهي باعتباره املؤّلف

 ، تاريخ كنسّي، خمطوطةبالسريانّية والالتينّية والكرشونيّ ، يسجل  الدويه .28
يف خزائن  حمفوظ ذا املخطوط، وه2يُعَرف بالسجّل األّول، وفيه رّتب "كتابات متنّوعة من تواريخ خمتلفة حّّت أيّامه" 

 .من القسم األّول 111حتت رقم  ة املارونّيةالبطريركيّ 
 التأليف غري معروفة، طقوس دينّية، خمطوط، لغة 3رتبة قص  الشعر وتلبيس الراهب .29

 خمطوط ،، طقوس دينّيةةوالكرشونيّ  ةبالسريانيّ  ،[]للدويهي وملؤلِّفّي آخرينمختلفة  ماروني ة ورتب جنازات .30
 .( ML083/MC، صفحة 98 ، اللويزة سيدة جامعة يف اإللكرتوين احلفظ مركزنسخة ورقّية ورقمّية يف )

  

 الفلسفة 
 فلسفة، منشور ،بالالتينّية ،النتائج الفلسفي ةنواهنا ع حماورة فلسفّية .31

Conclusiones Philosophicae Eminentissimo Principi Aloysio S. E. R. Cardinali 
Capponio a Stephano Edenensi Collegii Maronitarum Alumno dicatae, 
Romae, Typis Haredum Corbelletti, Anno Iubilei  M.DC.L (1650), 31 p., 19/13 4.  

 

 لغةال 
 مفقودمعاجم، لسريانّية والعربّية، با، عربي   -قاموس سرياني   .32

                                                           
 .74، مرجع سابق، ص البطريرك إسطفانوس الدويهي، حياته ومؤلَّفاتهمّيل، اخلوري ناصر، . اجل1
 .148ص  املرجع نفسه. 2
 .230، ص 1984، بريوت، منشورات دار حلد خاطر، 17بطاركة الموارنة وأساقفتهم، القرن . فهد، األبايت بطرس، 3
 جارور البطريرك الدويهي. أرشيڤ بكركي،الطبعة الالتينّية موجودة يف  . نسخة من4



   
لبنان -انّي في جامعة سّيدة اللويزة، زوق مصبح مؤّسسة الفكر اللبن  

 

10 
 

أنّه ذكر ، 1658أيلول  16إىل كرادلة اجملمع املقّدس حتمل تاريخ  يف رسالة له باإليطالّيةأعّده الدويهي بعد عودته من روما. و 
  .1احثّي مل يعثر على أثر هلذا القاموسيُِعّد قاموًسا بالسريانّية والعربّية. لكّن أحًدا من الب

                                                           
عن حياة الدويهي ومؤّلفاته، من الكتاب الذي وضعه  156 -154. ونشري إىل أّن اخلوري اجلمّيل نشر نّص هذه الرسالة، باإليطالّية، على الصفحات 150 -149. املرجع نفسه، ص 1

 ار إليه يف احلواشي السابقة.   ُشوامل


