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 املطران جرمانوس فرحات ترمجات
 كتب

 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(
 

 األدب 
 ، خطابة )مواعظ دينّية مسيحّية(، خمطوط)اخلط الكرشويّن( من السراينّية إىل العربّية احلّساايت، أو  كتاب اخلطب البيعّية .1

يف دير مار  1707أجنَز ترمجتها سنة  .وبعض أعيادها اليت تُقال يف مواسم السنةهي صلوات الفرض واحلاش واملتعّيدات 
 ML 10/Rmّيدة اللويزة حتمل الرقم يف جامعة سمنه  ةنسخة خمطوطمثّة  .بشّري، مشال لبنان -قاديشا ع يف وادي ا أليش

 صفحة + ورقتني. 244، 1716 ، يعود اتريخ نسخها إىل العاماخلطب البيعّيةوعنواهنا 
 

جالة من اخلطب البيعّية حبسب ع  أصدر مطران بريوت يوسف الدبس منتخبات من الكتاب حتت عنوان  1884عام 
حيتوي على اخلطب املعروفة ابحلّساايت املأخوذة من فروض اآلحاد واألعياد والصوم ، طقس الكنيسة املارونّية السراينّية

 (. 2صفحة + 219)بريوت،  األربعيينّ 
 

 الدين 
 من السراينّية إىل العربّية، كتب مقّدسة، منشور  ،األانجيلكتاب  .2

ترمجه عن النسخة السراينّية املعروفة ابلبسيطة، مّث رّتب منها الفصول اليت تُتلى يف القّداس يف أاّيم السنة وآحادها وأعيادها 
على حدة سنة  طُِبعَ  .1872و 1855، 1838، 1816 سنة طبعة طاميشس مباقد  مع كتاب ال طُِبعَ . صباًحا ومساءً 

 صفحة.  269، بعناية رئيس أسافقة أبرشّية بريوت املارونّية طوبّيا عون 1865
 

 إىل العربّية، طقوس دينّية، منشور الالتينّية والسراينّية من  ،القّداسكتاب  .3
والنافورة  ،اآلخرين سلوالر   ،وماري يوحّنا ،وماري يعقوب ،انفورة ماري بطرس : الرسل القّديسنيريافو نوحيوي، أيًضا، 

، 1816زحّيا أربع مرّات: سنة طُِبع االستخراج مع األصل مبطبعة ق. السراينّيةمن استخرج بعض ِفَقرِها  ، وقدالرومانّية
 ،صفحة( 328، دير مار أنطونيوس قزحيا، 3)ط.  1855صفحة(،  321، دير مار أنطونيوس قزحيا، 2)ط.  1838
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 299)دير مار أنطونيوس قزحيا،  1872و(، مطران أبرشّية بريوت املارونّية (1871-1803) عونبعناية طوبيّا ) 1865
 .صفحة(

 
إىل العربّية، كتب  السراينّيةمن جزًءا،  18، كتاب اإلجنيل الشريف الطاهر املقّدس أو 1العهد القدمي - الكتاب املقدَّس .4

 خمطوطمقد سة، 
 "، وأّن الرتمجة وتصحيح عبارة الشروح"عبارة شروحه حَ أن املطران فرحات صح  يذكر األب بولس مسعد احلليّب اللبنايّن 

  .2"ثالثة عشر ألف صفحة متوّسطة"ــارب يف جمموعها الـقتُ  "يف مثانية عشر جمّلًدا ضخًمايقعان "
 

 ، خمطوطدينّيةمن الالتينّية والسراينّية إىل العربّية، طقوس  ،تربيك الرَّماد يوم إثنني الصوم رتبة .5
 .ترجم بعضها عن الالتينّية وبعضها اآلخر عن رتبة العهد القدمية اليت حصل عليها يف دير قّنوبني

  
 من السراينّية إىل العربّية، طقوس دينّية، خمطوط ،3جمموع احلّساايت .6

ُمتَـَعيِّد ـترمجها من الفنقيت وال .وغريهاوالعجائب والشعانني واحلوارّيني اليت تُتلى يف أسابيع الصوم املساء والصبح صلوات 
 ترجيًحا. 1726أجنز الرتمجة أواخر حزيران ، واحلاش

 
 منشورشرح دييّن،  ،من الالتينّية إىل العربّية ،"إرمحين اي هللا"املزمور شرح  .7

(. تُرجم الربتغايّل من علماء القرن السادس عشر نيكيّ يالدوماألب إيرونيموس )من رهبان عبد األحد  إيرونيموس باألألّفه 
  .2013حّققه األب سليم دّكاش اليسوعي ونشره يف بريوت، دار املشرق، سنة  .49، عدد الصفحات 1731آب  9 يف
 

 خمطوط دينّية،طقوس  ،من السراينّية إىل العربّية ،املوارنة ]رسامات[ اّيتو حرب  .8
 ره.اختصمثّ ترمجة 

 خمطوط من السراينّية إىل العربّية، طقوس دينّية، ،رتبة تكريس القنديل .9
                                                           

. يف "جدول معر ابت السّيد جرمانوس فرحات" نقاًل عن مرجَعني آخرَين ذكرمها جرجس َمنش سّ القَ  ها، أثبَـتَ لفرحات هذه الرتمجةأن تكون بعد إشارته إىل إنكار املطران يوسف الدبس   1
 .1، احلاشية 359، ص 1904نيسان  1، 7، العدد 7السنة  بريوت، نوس فرحات" يف جمّلة املشرق،اَمَنش، الَقّس جرجس احلليّب، "َترَِكة السّيد جرم يُراَجع: 

 .545، ص 1935السنة السادسة، العدد السادس )حزيران(  جونيه، فرحات، جمّلة املنارة، يُراَجع: "الذكرى يف حياة املطران جرمانوس 2
وُيشري الّقّس جرجس منش احلليّب املارويّن أّن املطران فرحات ترجم فقط حس اايت املساء والصبح. أّما حّساايت الس ت ار  مجع حس اية، وهي لفظة سراينّية تعين صالة االستشفاع والغفران. 3

 .(790، ص 1902أيلول  1، 17 )املشرق، السنة اخلامسة، العدد فهي من ترمجة الَقّس عبد املسيح لبيان
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 .اختصره مثّ ترجم مقاالته غري املنظومة
 

 خمطوط من السراينّية إىل العربّية، طقوس دينّية، ،1املارونّيةس ليتورجّية رسم الكأ .10
 .ترجم مقاالهتا غري املنظومة واختصرها

 
 3،  ( الراهب اليسوعيّ Alonzo Rodrigues) ألفونسيوس رودريكوس نباكتاب الكمال املسيحّي للمعّلم الفاضل األ .11

  إىل العربّية، روحانّيات )مؤّلفات روحّية، أتّمالت(، منشور الالتينّيةمن أجزاء، 
. Exercicio de Perfecion y Virtudes Cristianas Arabicبعنوان: األنبا ألفونسيوس رودريكوس أتليف 

يف  3وترجم املطران فرحات اجلزء  .2و 1، اجلزءين من الالتينّية إىل العربّية ،لَقّس يوسف بن جرجس الباين احلليبّ ا ترجم
يف ثالثة شر نُ . رسلني اللبنانّيني املوارنةُـ الكَرْيم جلمعّية املمكتبة دير ، ومنه نسخة خبط فرحات نفسه يف 1715 نيسان

-، ومنه نسخة ورقّية ورقمّية يف مكتبة جامعة الروح القدس1869-1868بريوت، مطبعة اآلابء اليسوعّيني، سنة جملدات، 
 . الكسليك

 
 خمطوط إىل العربّية، قوانني كنسّية، الالتينّية،  من ْجممع القسطنطييّن األّولكتاب املم  .12

 
 ، كتب مقد سة، منشور )اخلّط الكرشويّن( إىل العربّية السراينّيةمن  ،كتاب الرسائل .13

 .ط) 1854صفحة(، سنة  224دير مار أنطونيوس قزحيا، ، 2)ط.  1831سنة طُبع:  .إىل فصول مهوقسّ فرحات  هترمج
أيًضا طُِبَع . صفحة( 245، دير مار أنطونيوس قزحيا، 4)ط.  1864 سنة؛ صفحة( 224 ، دير مار أنطونيوس قزحيا،3

 .1874وسنة ، 1862مبطبعة حلب املارونّية سنة 
 

 منشور ،طقوس دينّيةالعربّية، إىل الالتينّية من  ،2ويف التأمالت اليت تلزمه فيهقّداس إىل الاستعداد الكاهن  يف .14
ة خمطوطة يعود اترخيها إىل نسخمنه (، François De Sales  (1622-1567 أسقف جنوا للقّديس فرنسيس سالسصلوات 

. صفحة 14وتتأّلف من حوايل ، Rm/018SP 1 ضمن جمموع رقمهجامعة سيدة اللويزة يف وهي حمفوظة  1725متوز  19

                                                           
، وأّن فرحات أّلفه، ابلعربّية رتبة قّداس رسم الكاس ليوم مجعة اآلالميَرُِد ذكر هذا الكتاب على النحو التايل: ، 438سادس، ص جمّلد  ،يف دائرة معارف املعّلم بطرس البستاين 1

 .ا كان مطرااًن على حلبّـ ة، ملوالسراينيّ 
 . (359ص ، 1904نيسان  15، 8، العدد 7السّيد جرمانوس فرحات، املشرق، بريوت، السنة ذكر منش أّن فرحات مل ُيصرِّح ما إذا كان الكتاب من أتليفه أم من ترمجته )َترَِكة يَ  2
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)صلوات للقديس فرنسيس  استعداد الكاهن وشكره أو جنوة الكاهنوُتطِلق إنعام فّوال على هذا الكتاب عنوان: 
)املطبعة وإىل أّن املونسنيور بطرس حبيقه أعاد نشره يف بعبدا ، 1841 ألوىل عاموتشري إىل أنّه ُنِشر للمرّة ا ،سالسيوس(

  .2صفحة 120، 1904عام اللبنانّية( 
 

 إىل العربّية، كتب مقّدسة، منشورمن الالتينّية ، ]أي أعمال الرسل[ سيسكْ رم ب ْ كتاب األم  .15
يف  . ُنشرالرسائل، ورؤاي مار يوحنّا، ويف آخره خدمة القّداس املاروينّ  يليهو ، 1703عن النسخة املطبوعة يف روما سنة ترمجه 
 .1874وسنة صفحة،  385 ،1862سنة  حلب

 
 خمطوط )تعاليم وإرشادات روحّية(، من الالتينّية إىل العربّية، روحانّيات ،كتاب الراعي الصاحل والساعي الفاِلح .16

 13مجة يف ت الرت جنزَ أُ  ." وهو يتضم ن تعليم الصالة العقلّية]شننعري[ قرية "شنان ِعريفه املعّلم صادق املارويّن الفارسّي من ملؤلِّ 
، SP 015/Rmا رقمهجامعة سيدة اللويزة يف ة نسخة خمطوطة مثّ  .زوق مصبحمنطقة يف دير سّيدة اللويزه يف  1722متّوز 

 صفحة. 169
 

 منشور إىل العربّية، طقوس دينّية، السراينّيةمن  ،جزءان ،3كتاب النبواّيت حسب الطقس املارونّ أو  كتاب القراءات .17
 .1841مطبعة دير قزحيّا، 

 
 من السراينّية  إىل العربّية، طقوس دينّية، خمطوط ،خدمة القّداس الشريف .18

الثالث يف و ، اليوميّ دمة القّداس خبّص تالثاين يف ما خيو رتبة قّداس األسقف، بّص تيف ثالثة أقسام: األّول يف ما خي هبرتّ و  هترمج
  .والكرازات املختص ة أباّيم السنة وآحادها وأعيادها املزامري

                                                                                                                                                                                           
وبعد الوقوف على ما ورَد حول هذا "اجملموع" يف  .قيد اإلعداد، جامعة سّيدة اللويزةزوق مصبح، ، ثبت منطقّي ملخطوطات الّرهبانّية املارونّية املرميّية، يف لبنان وإيطاليا ،سامي ،سالمه 1

لبنايّن"،  ورقة غري ُمَرق مة، وأنّه يشتمل على عّدة أقسام مجعها وترمجها وأل ف بعضها الق ّس جرمانوس فرحات. إاّل أّن انسخه، "خمايل أصالن 245الثـ بمت املذكور، تبني  أنّه يتأل ف من 
نا يف عداد املؤل فات ما َأشار إليه الناسخ على أنّهاكتفى ابإلشارة إىل البعض القلي من أتليف فرحات، ويف ِعداد  ل ممّا هو ِمن أتليف املطران فرحات أو ِمن ترمجته، وأغفَل الباقي. وقد أدَرجم

 ِمن مَجمِعه، فقد ارأتيمنا إيراده يف جدول مؤل فات فرحات.   الرتمجات ما ذََكَر أنّه من ترمجته. أّما ما مل يَردم حوله ما يشري إىل أنّه ِمن أتليفه، أو ِمن ترمجته، أو 

، علم اجلناس، طبعة أوىل، بريوت، دار الشرق، األدب بلوغ األمرمب يف علمواألدبّية" يف  حياة املطران فرحات، عصره، حياته، وآتليفه الدينّية "يف مصادر البحث عنفّوال، إنعام،  2
 .32، ص 1990

ما َوَرَد أعاله مع . ويتطابق عدد جمّلداته، واتريخ طباعته، واجلهة الطابعة، كتاب النبواّيت حسب الطقس املارونّ يُطِلق األب بولس مسعد احلليّب اللبنايّن على هذا الكتاب تسمية:  3
 .457، ص 1935السنة السادسة، العدد السادس )حزيران(  جونيه، ة املنارة،يُراَجع: مسعد، األب بولس احلليّب اللبنايّن، الذكرى يف حياة املطران جرمانوس فرحات، جملّ 
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 من السراينّية  إىل العربّية، طقوس دينّية، خمطوط ،كتاب خدمة القّداس .19
وحذَف منها ما  ،وزاد عليها خدمة بعض األعياد ،والبعض اآلخر ترمجه املطران عبدهللا قراعلي ،ترجم بعض فقراهتا السراينّية

  .يف بعضها من تطويل
 

 إىل العربّية، كتب مقد سة، خمطوط الالتينّية، من ]املزامري[ كتاب الزَّب ور اإلهليّ  .20
يعود اتريخ ، 1930يف جبيل، مهداة من األب يوسف حبيقة يف كانون الثاين منه نسخة يف دير البنات أو سّيدة املعوانت 

 .1732نيسان  2نسخها إىل 
 

 روحانيّات )أتّمالت روحّية(، خمطوط إىل العربّية، الالتينّية، من ()ترمجة واختصار السُّلَّميّ خمتصمر كتاب يوحّنا كليمكوس  .21
 .الس ل ميّ املعروف يوحنّا كليمكوس الذي وضعه القديس  ُسل م الفضائلهو كتاب 

 
 العربّية، اتريخ كنسّي، خمطوط من الالتينّية إىل ، 1معان تواريخ ابرونيوس .22

  توّسًعا بعرض ماّدته وضابطًا تبويبه.ته مأعاد املطران فرحات ترمج
 

 روحانّياتالعربّية، إىل من الالتينّية ترجيًحا ، القديسة برجييتا ]رؤاي[ يف رواي ]جاء[املرعب الذي جا  بيان الشر املخيف .23
 خمطوط  ،)تعاليم وإرشادات(

منه نسخة يف مكتبة . عن الكاهن الذي يقّدس وهو يف حال اخلطإ املميت يتاجيبر الذي جاء يف رؤاي القّديسة وهو البيان 
التحفة السّريّة يف تنبيه الكاهن الساِمع لالعرتاف دير مار أشعيا للرهبان األنطونّيني يف برماان ضمن خمطوط يشتمل على 

                                                           
"، أو ابرونيوس ابلالتينّية، املعروف عند الالتني )Cesare Baronio( اليت وضَعها الكاردينال تشيزاره ابرونيو )Annales ecclesiatici ("احلولّيات الكنسّيةهي " تواريخ ابرونيوس 1

. تتضم ن مئواّيت ماغدوبورغ، وذلك للرّد على ُمَصن ٍف بروتستانيّت جديّل شهري هو 1598 -1588. تقع يف اثين عشَر جمل ًدا، ومت  أتليفها بني العاَمني (1607-1538)أبيب التاريخ 
ًعا يف عرِض ماّدته وضابطًا تبويبه، يبحث يف املعاين والغاايت الذي أعاَد فر املذكور أعاله و . والكتاب 1198اتريخ الكنيسة منذ البداايت الرسولّية حّّت العام  احلولّيات حات ترمجته، متوسِّ

 Pacemالسالم على األرض راَجع: احلاج، يوسف كمال، اليت دفعت الكاردينال ابرونيوس لوضِع مؤل فه، ُمعتِمًدا منهجّية يتوافق فيها اإلميان وعلم النقد التارخيّي يف الكنيسة. للمزيد يُ 

In Terris ،َم هلا ونقَلها إىل العربّية الدكتور يوسف كمال احلاج، الطبعة رسالة عاّمة من الطوابوّي البااب يوحّنا الثالث والعشرين ِبح1، قد  لبنان، حركة -، مطبعة سكوب، زوق ُمصم
 .230-229، ص 2004"عدالة وحمّبة"، متّوز 
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يعود اترخيها إىل ، ويشغل "البيان" الصفحات اخلمس األخرية؛ ونسخة اثنية نّي قانون الرهبان اللبنان، يليها وتنبيه امل عرِتف
 صفحات.  3حوايل  وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة يف وهي حمفوظة  1725متوز  19

 
 العربّية، طقوس دينّية، خمطوط إىل ،طرائق التربيكات .24

بعضها عن الرتبة الرومانّية الالتينّية وأخذ بعضها  مجَ رم تَـ . الشمع وغريهاو أي طريقة تربيك الرماد يوم إثنني الصوم وتربيك املاء 
  .اآلخر عن رتبة قدمية حصل عليها يف دير قّنوبني

 
 

  


