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 )الموضوعة والمترجمة( مؤلّفات الخوري بطرس التوالوي

  مخطوطات وأرقامهاالنسخ وجود الئحة ببعض أماكن   

 الرقم المكان عنوان الكتاب 

 اإليساغوجي أي مدخل المنطق  .1

 9/10 – 6/10 1درعون –دير الَشْرفة للسريان الكاثوليك 
 125 غوسطا –دير الُكَرمي 
 879، 184 2حلب –املارونّية مكتبة املطرانّية 

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة ورقّية 
 ورقمّية(

PH11/MC 

 كتاب المنطق  .2

 103\10 درعون -الَشْرفة للسريان الكاثوليك  دير
 128 غوسطا –دير الُكَرمي 

 362 -358 4بريوت -جامعة القّديس يوسف –املكتبة الشرقّية 
 من القسم الثاين 163 بكركي -البطريركّية املارونّية 
 MS160  T91 K A بريوت –اجلامعة األمريكّية 

 1403 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 

 العلم الطبيعيّ   .3

 129 غوسطا –دير الُكَرمي 

 بكركي
 من القسم األّول 202
 من القسم الثاين 162

 701 مكتبة الفاتيكان )عريب(
 186 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 

4.  
 في علم )كذا( اإللهّي أي الوجود

 المطلق

 130 غوسطا –دير الُكَرمي 
 من القسم الثاين 164 بكركي

 218 (مكتبة الفاتيكان )سريايّن، كرشوينّ 
 1295، 702 (مكتبة الفاتيكان )عريبّ 

                                                           
ْرَسلني اللبنا . أرقام النسخ املعَتَمَدة ملخطوطات هذا الدير1

ُ
نّيني، هي الواردة يف فهرس "الطُرفة يف خمطوطات دير الَشْرفة" للخورفسقفوس إسحق أرملة السريايّن، جونيه، مطبعة اآلباء امل

1936. 
 خطوطات افحمفوةة  يف مكتبة املطرانّية.رقام نسخ مكتبة املطرانّية املارونّية يف حلب الواردة هي وفًقا للفهرس اخلاّص الذي وضعه اخلوري أنطون اجلبيلي لنسخ املأ. 2
عنا عليها، يف بداية تسعينّيات القرن . يف فهرس خمطوطات دير الَشْرفة يشري واضعه إىل نسخة خامسة من كتاب اإليساغوجي خالية "من اسم ناسخها ومن تاريخ نسخها". ولدى اّطال3

 جناها على هذا األساس يف هذه الالئحة.املاضي، تبنّي لنا أّّنا نسخة من خمطوط كتاب املنطق، فأدر 
 أرقام  نسخ خمطوطات املكتبة الشرقّية الواردة هي املعطاة هلا وفًقا  لفهرس األب لويس شيخو اليسوعّي. .4
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 188 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 
 - مكتبة الفاتيكان كتاب الفلسفة األدبّية  .5

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة ورقّية  كتاب المسبحة الورديّة  .6
 ورقمّية(

SP043/MC 

 مرآة النفوس  .7

 383 حلب -مكتبة املطرانّية املارونّية 
 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما )نسخة ورقّية(

احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة مركز 
 رقمّية(

SP048/Rm 

 74/8 درعون -دير الشرفة للسريان الكاثوليك 
 98 كفيفان   -دير مار قربيانوس ويوستينا 

 228 مبّكني  -دير الشري  صالة وجدانّية  .8
 1218 حلب -مكتبة املطرانّية املارونّية  منهج مستقيم لبغية النعيم  .9

 تأماّلت روحّية في السيرة الرهبانّية  .10

 80/81، 48/8 درعون –دير الَشْرفة للسريان الكاثوليك 
 797، 401، 395، 393 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 

 دير مار أنطونيوس الكبري يف روما )نسخة ورقّية(
مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة 

 رقمّية(
SP010/Rm 

ْرَسِلني اللبنانّيني املوارنة
ُ
 )نسختان ثانيتان، جمّلة دراسات( 92 مكتبة مجعّية امل

 395، 393، 381 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 

 المواعظ  .11
 78 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 
 56 مدرسة عني ورقة

 العلم الالهوتيّ   .12
 219 مكتبة الفاتيكان )سريايّن(

 393،  189 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 
 من القسم الثاين 165 بكركي

13.  
كتاب التاولوجيا من الهوت 

 سكوتوس يوحنّا المدّقق
، نُقلت 1767عود إىل العام يمبَّكني : خمطوط  –دير الشري 

 إىل دير املخّلص، جونيه.
- 

 179 حلب –املارونّية مكتبة املطرانّية  مسّودة مواّد الهوتّية  .14
 1ما قبل املطران فرحات، خزانة  حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية  مجموعة دعوى الُمْرَسلين  .15

                                                           
الناسخ بتأّمالت" التوالوي )نقاًل عن "الطرفة يف  ، يليها "تأّمالت شهريّة يف عواقب اإلنسان منقولة عن اإليطالّية، أردفها1793. يشتمل هذا املخطوط على صلوات ُنسخت يف العام 1

 (.415خمطوطات دير الَشْرفة، مرجع سابق، ص 
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 1ما قبل املطران فرحات، خزانة  حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية  مجموع دعوى السّيد حّوا  .16

17.  

 :المراسالت
   1697رسالة 

Paris BN. Ms 16159, f. 294 r/v1 

  حزيران    26عريضة
1713 

Rome, archives de la Propaganda registre des Maronites no 2 et 
no 266 2 

 13ما قبل املطران فرحات، خزانة  حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية  1715أيّار  12  رسالة 
  1715أيّار  13رسالة Paris, Archives Nationales AE, B1 1019, fol. 94r4 
  تشرين األّول  28رسالة

1718 
Paris, Archives Nationales B1 78, f. 337 r –  

339 r5 

  رقم 1ملّف جرمانوس فرحات، خزانة  حلب –مكتبة املطرانية املارونّية  1729رسالة شباط ،
66 

18.  
 ةالغراماطيق )في صرف السريانيّ 

 (اونحوه

)نسخة ورقية  مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة
 ورقمّية(

LP06/MC 

 )سريايّن( 37/15 درعون -دير الشرفة للسريان الكاثوليك 

19.  
)منقول عن  7كتاب ريش قُ ْريان

 السريانّية(
 572 حلب -مكتبة املطرانّية املارونّية 

 
 

20.  
 

أعمال المجمع التريدنتينّي )منقول 
 عن الالتينّية(

 535 - 532 بريوت –جامعة القّديس يوسف ، املكتبة الشرقّية
 628 مكتبة الفاتيكان )عريب(

 من القسم األّول 227، 226 بكركي
 من القسم الثاين 78

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة ورقية 
 CH10/OM ورقمّية(

 899 حلب –مكتبة املطرانّية املارونّية 

21.  
خبر أنبا توما الكمبيسّي )منقول 

 الالتينّية(عن 
 388 - 386 حلب -مكتبة املطرانّية املارونّية 

 SP012مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة ورقية 

                                                           
1. Naoufal, Antoine, p 106.  

2 . Naoufal, Antoine, p 106. 

 .79 -76، وإىل الفرنسّية يف أطروحة نوفل ص 310. نّص الرسالة مرتَجم إىل العربّية يف دراسة اخلوري احلاج ص 3
4 . Naoufal, Antoine, p 80 
5 . Naoufal, Antoine, p 106. 

 .90 – 88. وقد أورد نوفل، يف أطروحته، نّص الرسالة ُمرَتمَجًا إىل الفرنسّية على الصفحات 316، مرجع سابق، ص "اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف النهضة". احلاج، اخلوري نبيل، 6
 (.30املنطق"، ص  إىل دخلامل وحبسب اخلوري احلاج ود. الرَّحياين )مقّدمة خمطوط "اإليساغوجي أ 1841(، ويف العام 97حبسب نوفل )ص  1701. طُبع يف مطبعة قزحّيا يف العام 7
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 ورقمّية(

22.  
الخالصة الالهوتّية لتوما األكوينّي 

 )منقول عن الالتينّية(
 20/91 درعون –دير الشرفة للسريان الكاثوليك 

23.  
يوحنّا فم  فهرس مؤّلفات القّديس

 الذهب )منقول عن الالتينّية(
  ،املقّر البطريركّي الصيفّي لطائفة الروم امللكّيني الكاثوليك

 6 – 5 عني تراز

24.  
سيرة القّديسة تريزيا أفيال لألب 

هيرونيموس اإلسبانّي )منقول عن 
 الالتينّية(

 _ مل يُْذَكر شيء عن ُنَسخ املخطوط وال عن أماكن تواجدها

25.  

ُمْخَتَصر بالواجب معرفته شرح 
لراغب الكهنوت والرعّية )كتاب 

تأليف يوسف شمعون  -األسرار
السمعانّي مطران طرابلس سنة 

تنقيح التوالوي وتهذيبه  -1684
 وترتيبه وتقديمه(

مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة )نسخة ورقية 
 MD20/MC ورقمّية(

8002 – 799 بريوت –القّديس يوسف جامعة ، املكتبة الشرقّية  

 

 

                                                           
ينسب النقل إىل  ،ت دير الشرفةالقّس عبد املسيح لبيان املارويّن احلليّب، وهو الذي ينسب النقل إىل التوالوي. لكّن اخلورسقفوس أرملة، واضع فهرس خمطوطا . ناسخ املخطوط هو1

ْوِصِلي.
َ
 باسيليوس اسحق ُجَبري امل

بالعربّية، وفيه بعض اإلضافات، منها سؤال أحد مشايخ املسلمني )الشيخ البكري( عن الصليب، ورّد البطريرك املارويّن عليه   800منسوخ باخلّط الكرشويّن، واملخطوط  799. املخطوط 2
 (.258 – 257)ص 


