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 أمحد فارس الشدايقترمجات 

 كتب
 (لكل ابب للصدور الزمني )وفًقا للتسلسل 

 
 

 الدين 
 اتريخ كنسي، منشور، من اإلنكليزية إىل العربيية ،اتريخ الكنيسة على وجه االختصار .1

 .1839مالطا،  
 

 ات، منشورروحانيي ، من اإلنكليزية إىل العربيية، كتاب الصلوات العاّمة مع مزامري داود .2
 .1840ڤاليته )مالطا(،  ال 

 
 مطارحات دينيية، منشور، من اإلنكليزية إىل العربيية، كتاب املطران جول دفاًعا عن العقيدة .3

 .1848لندن،  
 

]على ُموِجب  ( وإجراء السرَّين والطقوس الكنسّية1كتاب الصالة العاّمة )أو االختيارات من كتاب الصلوات العاّمة .4
من اإلنكليزية وهو ُمطوَّل لكتاب الصلوات العامية مع مزامري داود[، ، وإرلندا مع كتاب مزامري داوداستعمال كنيسة إنكلرتا 

 ، منشورةدينيي طقوس ، إىل العربيية
 .1850لندن،  

 
 منشور ،كتب مقدَّسةمن اإلنكليزيية إىل العربيية،  ، كتاب مزامري داود .5

 .1850لندن، 
 

                                                           
 .1987لبنان، شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، طبعة اثنية، ، بريوت، أمحد فارس الشدايق، آاثره وعصره. الصلح، عماد، 1
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 منشورمن اإلنكليزيية إىل العربيية، كتب مقديسة، ، العهد اجلديد .6
 صفحة،. 396، 1981لندن )لغات عديدة منها األصليية(،  

 
 منشورمن اإلنكليزيية إىل العربيية، كتب مقديسة، ، الكتاب املقّدس )العهدان القدمي واجلديد( .7

 .الكتب املقّدسةبعنوان  1982؛ إعادة تصوير وطبع، مكتبة السائح، طرابلس، 1857لندن، مطبعة وليم وطس،  
 

فقه املعامالت )وتشتمل على أحكام شرعيية موافقة ملقتضيات العصر ، من الرتكيية إىل العربيية، جمّلة األحكام العدلّية .8
 ، منشوراحلديث(

 يف اآلستانة أيًضا.  1882واثلثة  1880نية ؛ طبعة اث1879اآلستانة، طبعة أوىل  
 

 العلوم 
 منشور علوم طبيعيية،، من اإلنكليزية إىل العربيية، املختار يف كشف األراضي والبحار الكنز .9

أعاد الشدايق كتابته وصدر يف مالطا ونظرًا ِلما حتقََّقه من ضعف يف أسلوبه،  .1833، مالطا، كتاب جغرافيا للمبتدئني 
 .1836سنة 

 
 علوم طبيعيية، منشور، ة إىل العربييةمن اإلنكليزيي ، شرح طبائع احليوان .10

 Natural History For Theوعنوانه  W. F. Maierفه كتاب اتريخ طبيعيي ُمرتَجم بتصرُّف عن اإلنكليزيية ملؤليِ  
Use Of School349مالطا، فقط يف الذي يبحث يف ذوات األربع والطري،  ،منهما (، جزءان، طُبع األويل 

 .يبحث يف األمساك واحلشرات واهلوام جزء اثٍن خمطوط ؛1841، 1صفحة
 

                                                           
نانيية، قسم بريوت، منشورات اجلامعة اللب(، 1955 -1800مصادر الدراسة األدبّية، اجلزء الثاين، الفكر العريّب احلديث يف ِسرير أعالمه، الراحلون ). داغر، يوسف أسعد، 1

بريوت، ، املؤّلفون العرب املسيحّيون من قبل اإلسالم حّّت أواخر القرن العشرين، اجلزء اخلامس. راِجْع أيًضا: حشيمه، األب كميل، 460، ص 1983، 7الدراسات األدبيية، 
، 1995بريوت، رايض الرييس للكتب والنشر، طبعة أوىل، ، محد فارس الشدايقأ. راِجع أيًضا: طرابلسي، فوياز، والعظمة، عزيز، 358، ص 2013لبنان، دار املشرق، طبعة أوىل، 

 .409ص 


