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 املطران جرمانوس فرحاتمؤلَّفات 
 ونصوص متفّرقة كتب

 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(
 
 

سة الفكر اللبنايّن يف جامعة سّيدة اللويزة، ُوِضَع هذا الثبت مبؤّلفات املطران جرمانوس فرحات مبقتضى ، َوفْ ًقا ملا هو معمول به يف مؤسَّ
ع. التوزيع املوضوعايّت، فوردت فيه حبسب املوضوعات ال ُمَتناَولة يف كّل منها، مع مراعاة التسلسل الزميّن لتاريخ التأليف يف كّل موضو 

وِمن مؤلّفاته ما هو منشور، ومنها ما ال يزال خمطوطًا. ومنها ما هو موضوع، ومنها ما هو ُمََتَجم. وهناك البعض األخري الذي 
حه، أو اختصره، أو قام جبمعه وترتيبه. هذا فضًًل عّما فُقد منها وال نعرف عنها سوى عناوينها فقط. ولقد توصَّلنا، يف حماولتنا صحَّ 

، اختصار، حتقيق وتقدمي، تنقيح وضبط لغوّي()أتليف،  موضوًعا مؤلًَّفا 312حَصْينا فأثَ ْبٍت هو أوسع ما متَّ تقدميه، هذه، إىل تقدمي 
 . 1مؤلًَّفا ُمَتََجًا 24و

 مؤلّفات 
 األدب 

 ابلعربّية، شعر عمودّي، منشور ،2املثّلثات الدرّيّة .1
َتني منها ثًلث لفظات متطابقات األحرف خمتلفات املعاين تَِبًعا الختًلف حركة  هو منظومة مؤلَّفة من أبيات حيوي كّل بَ ي ْ

مطبعة دير يف لبنان، طُبع يف  .1705 إىل سنة التأليف اتريخيعود  .ل منها بني الفتحة والضّمة والكسرةاحلرف األوّ 
 صفحة. 169 ويتأّلف من ،1867 سنة طاميش،

                                                           
ّس جرجس َمَنش الذي أحصى له اعتمدان يف وضع هذا الثبت 1 ل إىل الكشف عنه؛ واألب  104على ما َورد لدى ابحثني عديدين منهم القَّ مؤلَّفات، مشريًا إىل أّن له غريها ممّا مل يتوصَّ

يف جزئها احلادي عشر، وما أورده املطران  البستانّ دائرة معارف املعّلم بطرس مؤلًَّفا. هذا فضًًل عّما ذكرته  114بولس مسعد الذي وضع أوسَع جدوٍل هلا حبيث بلغ عددها فيه 
. 1924الصادر عن املطبعة الكاثوليكّية يف بريوت عام املخطوطات العربّية لَكتَ َبة النصرانّية ، واألب لويس شيخو يف كتابه اجلامع املَُفصَّل يف اتريخ املوارنة املؤصَّليوسف الدبس يف 

، ص 2القسم  ،3، اجلزء مصادر الدراسة األدبّية، الفكر العريّب يف ِسََي أعالمهته ابحثون آخرون أحدُث عهًدا، منهم يوسف أسعد داغر يف كتابه ْسَهَب يف إثباَأِضْف إىل ذلك ما أ
املطران جرمانوس رّزوق يف كتابه ؛ وهناد 1990الصادر عام  علم اجلناس، بلوغ اأَلَرب يف علم األدب؛ وإنعام فّوال يف مقّدمة حتقيقها كتاب 1972، الصادر عام 957-963

تنا . زِْد على ذلك كلِّه مراجعَ 2006، بريوت، الصادر عن دار نوبليس، عام 5، اجلزء موسوعة أدابء لبنان وشعرائهوإميل بديع يعقوب يف  ؛1998، الصادر عام حياته وآاثره، فرحات
لمخطوطات لالثبت املنطقّي و ؛ذي وضعه األابيت بطرس فهدال، 1972، جونية، مطابع الكرمي احلديثة، فهارس خمطوطات سراينّية وعربّيةلعدد من فهارس املخطوطات السّيما 

، وإيطالياثبت منطقّي ملخطوطات الّرهبانّية املارونّية املرميّية، يف لبنان و ؛الذي وضعه املطران فرنسيس البيسريّ  1999، القسم الثاين، خمطوطات بكركي، بريوت، احملفوظة يف بكركي
 .وغريها من املراجع األستاذ سامي سًلمة؛ ، الذي يُعّدهجامعة سّيدة اللويزةزوق مصبح، 

ب ب "ُقطرب" )سبب تلقيب ابن املستنري ب "ُقْطُرب" أنّه كان "يُبكر إىل سيبويه  821ه /  206َجَع يف هذه "املثلَّثات" َنْظًما، ومقتدًًي بطريقة حمّمد بن املستنري )تويفَّ  2 م( تلميذ سيبويه وامللقَّ
)املطبوع طبعة اثنية يف بريوت، املطبعة الكاثوليكّية،  املُثلَّث يف اللغةرب يف اللغة هو اللّص"(، وصاحب كتاب فكّلما فتح األخري اببه وجده فقال له: ما أنت إاّل ُقطرب ليل ألّن الُقط

 يًّا. أمساء متطابقة احلروف خمتلفة املعاين ابختًلف حركة أّوهلا بني الفتحة والضّمة والكسرة، وشرحها شرًحا مسهًبا روحيًّا وأدبيًّا وعلم ؛(1914
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 1، خمطوط، ابلعربّية، شعر عموديّ ُأْرُجوزَة ملعّلم االعرتاف .2
ن نصائح وإرشادات ملا ينبغي للكاهن أن يتنّبه إليه لدى ممارسته لسّر االعَتافروحّية أتّمًلت عبارة عن  هو ، ويعود تتضمَّ

 . 1706متّوز  5ه إىل اتريخ أتليف
 

 ، ابلعربّية، شعر عمودّي، خمطوط        التذكرة يف القوايف .3
ا أحدثه من النَّظم بعد ترتيبه  ن فاحتًة يف معرفة فّن القوايف، ومنتخبات من ديوانه ُمرتَّبًة على حروف اهلجاء، فضًًل عمَّ يتضمَّ

  .a 1732يف حمفوظات بكركي رقمها منه سخة مثّة ن. 2071ديوانه، أجنزها يف حلب سنة 
 

 ، خمطوطفهرسة املؤلّفات، ابلعربّية، مهاايّ أنة املعيّ  فهرس فصول االجنيل .4
 ، 3Rm/018SPضمن جمموع رقمه وهي حمفوظة يف جامعة سيدة اللويزة  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 صفحة. 24 وتتأّلف من حوايل
 

 )إفراديّة(، ابلعربّية، رسائل، منشورالرسائل  .5
  يف   األب بطرس فهدنشرها  .1727تشرين األّول  15إىل ها يعود اترخي إىل املطران جربايل حّوىمنها رسالة

 .107، ص 1965، جونيه، مطبعة الُكَرمْي، 3، اجلزء اتريخ الرهبانّية اللبنانّية بفرَعيها احلليّب واللبنانّ كتاب 
 

 ، ابلعربّية، شعر عمودّي، منشورجرمانوس فرحاتديوان املطران  .6
حها وعلَّق عليها اخلوري أرسانيوس الفاخوري، بريوت، املطبعة . 1730إىل سنة  اتريخ التأليفيعود  طبعة أُوىل صحَّ

حها وعلَّق عليها الشيخ سعيد اخلوري الشرتويّن، بريوت، املطبعة  365) 1850اليسوعّية،  صفحة(؛ طبعة اثنية صحَّ

                                                           
 .82-81، ص 1998لبنان، منشورات معهد التاريخ يف جامعة الروح القدس، -، الكسليكجرمانوس فرحات، حياته وآاثرهاد نقوال، رّزوق، هن  1
 .298، ص 1999ريوت، ، القسم الثاين، خمطوطات بكركي، بثبٌت منطقّي للمخطوطات احملفوظة يف بكركي، (النائب البطريركّي العاّم على منطقة اجلبَّة)سري، املطران فرنسيس يالب 2
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 ،سًلمه 3

ّس جرمانوس فرحات. إاّل أّن انسخه، "خمايل أصًلن 245الث َّْبت املذكور، تبنيَّ أنّه يتألَّف من  لبنايّن"،  ورقة غري ُمَرقَّمة، وأنّه يشتمل على عّدة أقسام َجعها وترَجها وألَّف بعضها القَّ
ه من أتليف فرحات، ويف ِعداد يل ممّا هو ِمن أتليف املطران فرحات أو ِمن ترَجته، وأغفَل الباقي. وقد أدَرْجنا يف عداد املؤلَّفات ما َأشار إليه الناسخ على أنّ اكتفى ابإلشارة إىل البعض القل

 ِمن ََجِْعه، فقد ارأتيْنا إيراده يف جدول مؤلَّفات فرحات.    الَتَجات ما ذََكَر أنّه من ترَجته. أّما ما مل يَرْد حوله ما يشري إىل أنّه ِمن أتليفه، أو ِمن ترَجته، أو

 



   

لبنان -اللويزة، زوق مصبح مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة   

3 
 

ًحا ومشروًحا بقلم صفحة(؛ جَ  288) 1866الكاثوليكّية لآلابء اليسوعّيني،  َدت املطبعة الكاثوليكّية طباعة الديوان مصحَّ دَّ
 .1905صفحة(، وأَعادت طباعته سنة  517) 1894الشيخ سعيد اخلوري الشرتويّن سنة 

 

، نُشرت الحًقا يف جمّلة ّية يف راثء الشيخ إبراهيم محادهالميُذَكر أن مثّة عدًدا من القصائد مل تُنشر يف هذا الديوان، منها 
 ابئّية يف راثء الشيخ إبراهيم محادهأخرى و  .290-288، ص 1904آذار  15، 6السنة السابعة، العدد  بريوت، املشرق،

ثًلثون ُيضاف إليها  .398-397، ص 1926، أًّير 5، العدد 24السنة بريوت،  املشرق،ُنشرت الحًقا يف جمّلة ، أيًضا
"املطران جرمانوس  بعنوان شعراء النصرانّية بعد اإلسالمكتابه األب لويس شيخو اليسوعّي يف  نشر بعضها  قصيدة

، متّوز 7، العدد 25السنة  بريوت، جمّلة املشرق، ؛ ويف464-458، ص 1999، بريوت، 4طبعة ال، 2زء اجلفرحات"، 
نبذة اترخيّية يف املقاطعة  يف كتابه اخلوري منصور احلّتويننشرمها  فضًًل عن قصيدتني .526-520 ، ص1927

 . 107-104، ص 1987، دار مارون عّبود، الكسروانّية
 

ح يف القلب األقدس .7  منشور ، ابلعربّية، شعر عمودّي،ُمَوشَّ
ح يف القلب األقدسبعنوان: " جمّلة املشرقيف  نشرها األب لويس شيخو أانشيدو  روحّية عن أتّمًلتهو عبارة  : أثر ُمَوشَّ

 . 421-417، ص 1913، حزيران 6، العدد 16السنة  ،بريوت ،مفقود للسّيد جرمانوس فرحات"
 

 1مفقود، طروحات أدبّية ترجيًحاابلعربّية، حدائق األدب،  .8
 

 2مفقود خطابة )مواعظ: دينّية مسيحّية ترجيًحا(،، ابلعربّية، كتاب األبديّة .9
 

 (، خمطوط: دينّية مسيحّية)مواعظخطابة لإلرشاد والتوجيه، ابلعربّية، كتاب مواعظ دينّية  .10
مثّة نسخة منه يف مكتبة املطرانّية املارونّية يف حمّلة العزيزيّة حبلب، ونسخة اثنية يف املكتبة الشرقّية يف جامعة القّديس يوسف 

رفة   حريصا.-درعونبببريوت، ونسخة اثلثة يف مكتبة دير الشَّ
 

                                                           
ويصرّح  ؛ وعن "جمموع أشعار نعمه احلليب".منش يف وضع جدوله( ه)هو مؤلَّف قدمي اعتمد الِفهرست، نقًًل عن "جدول مؤّلفات السّيد جرمانوس فرحات"ذكره القس جرجس منش يف 1

، 8، العدد 7جمّلة املشرق، بريوت، السنة يُراَجع: . بلوغ األرب يف علم األدبمنش أنّه مل يتمّكن من احلصول على نسخة منه ليطّلع على فحواه، ويرّجح أنّه قد يكون كتاب فرحات 
 . 104، ص ع سابقمرج، حياته وآاثره-جرمانوس فرحات يف كتابه: هناد رزُّوق . وذكره3، حاشية رقم 355، ص 1904

 .355، ص 1904نيسان  15، 8، العدد 7السنة  بريوت، ذكره الَقّس جرجس َمَنش يف "جدول مؤّلفات السّيد جرمانوس فرحات"، جمّلة املشرق،  2
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 الدين  
 ابلعربّية، روحانيّات )رًيضات روحّية(، منشور ،رسالة اإليضاح لرسوم الكمال أو ملختَصر الكمال املسيحيّ  .11

هي رسوم أو فصول "مبنزلة قوانني تقتدي هبا النساء املتعّبدات" وعددها عشرون، وضَعها يوم كان رئيًسا عامًّا للرهبنة لثًلث 
 Alonzoلألنبا ألفونسيوس رودريكوس الكمال املسيحيّ ، وقد اقتبسها من كتاب 1724-1716مرّات متوالية: 

Rodriguez.  ،صفحة. 135وتتأّلف من ، 1953عام  مطابع خّياطة،يف نشرها اخلوري ميشال برَيدي يف طرابلس 
 

 ، ابلعربّية، اتريخ كنسّي، منشور(رَسلني الفرنسيسكان ُ من يد اآلابء امل) نبذة يف اسرتجاع كنيسة دمشق املارونّية .12
 .1926، 1السوريّة )اجملّلة البطريركّية يف ما بعد(، العدد  لي يف اجملّلةاعنشره األب بولس قر . 1717إىل  التأليفيعود اتريخ 

 
، رسالة تتضّمن مجيع ما يلزم الرهبنة اللبنانّية من العوائد والطقوس وأصحاب الوظائف واملبتدئني وهي عشرة فصول .13

 ، منشور طقوس دينّية ابلعربّية،
، تشرين األّول 10، العدد 16السنة  بريوت، املشرق، جمّلة. ُنِشرت يف 17191تشرين الثاين  22إىل  لتأليفيعود اتريخ ا

 .7302-722، ص 1913
 

(، تعاليم وإرشادات روحّيةابلعربّية، روحانيّات ) فصل اخلطاب يف اإلنذار والوعظ، أو فصل اخلطاب يف صناعة الوعظ .14
 منشور

زوق مصبح.  - ، يف دير سّيدة اللويزه1723عام  التأليف. مّت يتناول فيه مقّومات الوعظ وأنواعه وأساليبه وصفات الواعظ
؛ ويف مطبعة بريوت لآلابء (صفحة 300) 1867؛ ويف مطبعة دير طاميش سنة 1842طُِبَع يف مطبعة مالطة سنة 

سعى بنشرها الشيخ سعيد الشرتوين وصدرت مع ثًلث حماورات يف علم اخلطابة لفنيلون أسقف  ) 1873اليسوعّيني سنة 
 وهي خطب ومقاالت وضَعها الشرتوين نفسه، نبذة من أشّعة احلقّ لشرتوين عن الفرنسّية، فضًًل عن ترَجها اوقد كمرباي 

 .1899و 1896. أعادت مطبعة اآلابء اليسوعّيني إصدارها عاَمي (صفحة 300
 

 ، خمطوطتراجم قّديسنيابلعربّية،  ،السنكسار الشرقيّ ويُطَلق عليه اسم  ،السنكسار املارونّ  .15

                                                           
 اترخيًا لتأليف الرسالة.  1719تشرين الثاين  3من عدد املشرق املشار إليه أعًله،  721يذكر األب شيخو، على الصفحة  1
، ص 1922، حريصا، مطبعة البولسّيني، احملاورات الرهبانّية لتاج األّمة املارونّية وفخر الرهبانّية اللبنانّية املطران جرمانوس كتابأعاَد نشرها االَقّس طانيوس شبلي الراهب اللبنايّن يف  2

164-174. 
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، ومنه نسخة يف املكتبة الشرقّية يف 1724 إىل سنة اتريخ أتليفه. يعود األصل ةسرًينيّ تراجم  يالكتب الدينّية وهمأخوذ عن 
 ٌخ أخرى يف معظم كنائس املوارنة.سَ ة املارونّية يف حلب، ونُ ب؛ ونسخة أخرى يف املكتصفحة( 528) 1121بريوت رقمها 

 
 طوط، خمطقوس دينّيةابلعربّية، أسرار الورديّة،  .16

صورة الغفران ، تكريس الورديّة ومسبحتها املقّدسةسرًّا تُقسم ثًلثة أقسام،  15وفيها  شركة مسبحة الورديّةوتتضّمن 
ة يعود اترخيها نسخ. منه غفراانت شركة الورديّة الكاملةالذي يُعطى ألصحاب الشركة الورديّة عند ساعة املوت،  الكامل

 .اتصفح 6 وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة  حمفوظة يفوهي  1725متوز  19إىل 
 

 ابلعربّية، شرح ديين، خمطوط، سيحاملتعليم  .17
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة حمفوظة يف وهي  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

  .صفحات 6حوايل  وتتأّلف من
 

 ، خمطوططقوس دينّية، ابلعربّية )ما عدا كًلم التقديس فهو ابلسرًينّية(، املارونّ تفسَي القّداس  .18
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 .ةصفح 40حوايل  وتتأّلف من
 

 ، خمطوطدينّية، ابلعربّية، طقوس تكريس أوان اهليكل وصلوات طقسّية وجيزة .19
يتضّمن تكريس مًلبس الكهنوت، ومًلبس اهليكل، والصمدات والنوافري واألغطية، واملبخرة والبخور، و"صلوة" أي صًلة 

 19ة يعود اترخيها إىل نسختربيك الشمع يوم عيد دخول املسيح إىل اهليكل، و"صلوة" وضع البخور لنياحة األموات. منه 
 صفحات. 4حوايل  وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز 

 

س .20  ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوطتكريس وعاء القرابن املقدَّ
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 .حوايل صفحة واحدة وتتأّلف من
 

 ، خمطوط)تعاليم وإرشادات روحّية( ، ابلعربّية، روحانيّاتدرجات الكمال املسيحّي  .21
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العقل، احلضور اإلهلّي، االّتضاع، العجب، الكربًيء، ُمطابقة  التنظيف، التنوير، االحّتاد، َرْصدِ وتتأّلف هذه الدرجات من: 
ة والطهارة، الطاعة، الفقر االختيارّي،  ة يعود نسخ. منه الصًلةو اإلرادة اإلهلية، إماتة الذات، األدب واالحتشام، الصرب، العفَّ

 6حوايل  وتتأّلف من ،SP 018/Rm ضمن جمموع رقمهجامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19اترخيها إىل 
 صفحات.

 
 ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوطتقدمة األسرار اإلهلّية وصلوات الشكر بعد القّداسإىل رتبة استعداد الكاهن  .22

ة نسخويتضّمن "صلوة" امليطالبسي )تُقال قبل تناول القرابن املقّدس(، وصلوات الشكر )يصّليها الكاهن بعد القداس(. منه 
 وتتأّلف من ،   SP 018/Rmضمن جمموع رقمهجامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19يعود اترخيها إىل 

 .ةصفح 20حوايل 
 

 ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوط]العذراء[... َمن يريد أن يلبس ثوب السّيدة سيامةرتبة  .23
 غفراانت ثوب السيدةالعذراء عند موته،  الغفران الكامل امل ُعطي ]امل ُعطى[ لالبس ثوب السيدة تتضّمن صورة

جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19عود اترخيها إىل ية نسخالكاملة...، قانون ثوب السيدة... منها 
 .اتصفح 8 وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه 

 
 ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوط  ،املباركرتبة املاء  .24

جامعة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخللتربيك. منه  الذي يُوَضع يف الكنائس والبيوتهو املاء 
 صفحات. 3حوايل  وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه سيدة اللويزة 

 
  منشور(، تعاليم وإرشادات روحّية، روحانيّات ))اخلط الكرشوين( ابلعربّية ،رسالة يف تعليم الصالة العقلّية .25

وهي حمفوظة  1725متوز  19عود اترخيها إىل ة ينسخ. منها وضعها لفائدة املبتدئني هبذه العبادة الضروريّة للخًلص األبديّ 
ومثّة نسخة خمطوطة يف مكتبة دير  .صفحة 19 وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه  جامعة سيدة اللويزة يف

)ترقيم جديد(. نشرها األب سليم  157جبيل، التابع للرهبانّية اللبنانّية املارونّية يف الكسليك وحتمل رقم  -سّيدة املعوانت 
 .327، ص 1997كانون األّول -، متوز2، اجلزء 71دّكاش اليسوعي يف جمّلة املشرق، بريوت، السنة 

 

 (، منشورتعاليم وإرشادات روحّية، روحانّيات ))اخلط الكرشوين( ابلعربّية ،الرايضة الروحّية .26
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رايضات القّديس اغناطيوس دي تدبري رًيضات املَتوِّضني، وهو مبثابة رؤوس أقًلم أخذها عن كتاب حول موضوعه يدور 
مة، وأحد عشر فصًًل، وعشرة أتّمًل لويواّل  س الرهبانّية اليسوعّية، ويقع يف مقدَّ ة يعود اترخيها إىل نسخ. منه ت، وخامتةمؤسِّ

صفحة.  98حوايل  وتتأّلف من ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19
 157جبيل، التابع للرهبانّية اللبنانّية املارونّية يف الكسليك وحتمل رقم  -ومثّة نسخة خمطوطة يف مكتبة دير سّيدة املعوانت 

أَعاد حتقيَقه  صفحة. 98، 1904وىل اخلوري بطرس حبيقه، احلدث، املطبعة الشرقّية، للمرّة األ هاأجنز طبع)ترقيم جديد(. 
الرايضة الروحّية أو عن دار املشرق، حتت العنوان التايل:  2001له وَنْشَره األب سليم دّكاش اليسوعي عام والتقدمَي 

  صفحة. 144، احلاشية يف تدبَي رايضة املرتّوضني
 

 منشور، روحانّيات )أتّمًلت روحّية(، )اخلط الكرشوين( ، ابلعربّيةأتمُّالا يف آالم الّسيد املسيح وموته وقيامته سّتون .27
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة حمفوظة يف وهي  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

جبيل، التابع للرهبانّية اللبنانّية املارونّية  -ومثّة نسخة خمطوطة يف مكتبة دير سّيدة املعوانت . صفحة 19حوايل  وتتأّلف من
، اجلزء 71جديد(. نشرها األب سليم دّكاش اليسوعي يف جمّلة املشرق، بريوت، السنة )ترقيم  157يف الكسليك وحتمل رقم 

 .1997حزيران -، كانون الثاين1
 

 ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوطاملقّدسابملَيون سّر التثبيت  .28
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 صفحات. 6وتتأّلف من 
 

 ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوطسّر املسحة املقّدس .29
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 صفحات. 7 وتتأّلف من
 

 )أتّمًلت روحّية(، خمطوطروحانّيات ابلعربّية،  ،وة مفيدة ملاري توما الالهوتّ صل .30
ضمن جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19عود اترخيها إىل ية نسختُقام يف ختام الصًلة العقلّية. منها 

 .صفحات 3 وتتأّلف من ،SP 018/Rmجمموع رقمه 
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 دينّية، خمطوط ، ابلعربّية، طقوس]صالة الليل[ ارتّ ِطْلَبة السّيدة وما يتلوه الرهبان بعد صالة السِ  .31
 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 صفحات. 5حوايل  وتتأّلف من
 

وفعل  ،وصالة للمالك احلارس وملار يوسف، والتقدمة، وقانون اإلميان، وسبعة مزامَي التوبة ،ِطْلَبة مجيع القّديسني .32
 ، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوطاإلميان والرجاء واحملّبة

 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 
 صفحة.  23حوايل  وتتأّلف من

 

 وإرشادات روحّية(، خمطوط، ابلعربّية، روحانّيات )تعاليم يف االستعداد إىل حضور القّداس اإلهليّ  .33
 ، SP 018/Rm ضمن جمموع رقمهجامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 

 .صفحات 4حوايل  وتتأّلف من
 

 ...، ابلعربّية، روحانيّات )تعاليم وإرشادات روحّية(، خمطوطيف التهي ]التهيؤ[ إىل تناول القرابن املقّدس .34
 SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل سخنمنه 

 صفحات. 4وتتأّلف من حوايل 
 
 

 ابلعربّية، الهوت )أديّب(، خمطوطيف سّر االعرتاف وشروطه،  .35
ل لكتاب))والنقايص واخلطّية العرضّية... وصورة الندامة الكاملة...(،  دفرت اخلطااي ِلَمن يَعرِتف يتضّمن  :وهو ُمكمِّ

رسلني اللبنانّيني  ُ منه نسخة يف دير الكَرمْي جلمعّية امل. (عرِتفالتحفة السّريّة يف تنبيه الكاهن السامع لالعرتاف وتنبيه امل
احلرومات والقصاصات والعشرين األوىل، يليه كتاب  صفحة يشغل هو منها الصفحات الستّ  53املوارنة يف خمطوط من 

ة أخرى يعود نسخو  ، وكتاب برسم دير سّيدة اللويزة بزوق مصبح للرهبان احللبّيني اللبنانّيني.املُحرَّرة يف اجملمع اللبنانّ 
حوايل  من وتتأّلف ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19اترخيها إىل 

 ة.صفح 15
 

 ، ابلعربّية، شرح دييّن، خمطوطيف معان القّداس وأجزائه .36
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 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 
 صفحة. 12حوايل  وتتأّلف من

 
 ، ابلعربّية، قوانني كنسّية، خمطوطقوانني الرهبانّية .37

 .SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 
 

، تُقال بعد اخلتام، كيف نصّلي صلوة الفرض، ختام صلوة الفرض، صالة الغفران معان أوقات الصلوات السبع .38
 ، خمطوطشرح ديينابلعربّية، 

 ،SP 018/Rmضمن جمموع رقمه جامعة سيدة اللويزة وهي حمفوظة يف  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه 
 .صفحات 5 حوايل من وتتأّلف من

 
 خمطوط الهوت )أديب(،ابلعربّية،  ،التحفة السّريّة يف تنبيه الكاهن السامع لالعرتاف وتنبيه املُعرِتف .39

يعود اترخيها برّماان  يفللرهبان األنطونّيني  منه نسخة يف مكتبة دير مار أشعيا. الرومانّيةاستخلصه من كتب علماء الكنيسة 
 .؛ ونسختان يف املكتبة الشرقّية يف بريوت178، وعدد صفحاهتا 1730 إىل

 
 ، منشورالهوت )ِجدايل(، ابلعربّية، ديوان الِبدَع .40

حث مع كّل فئة منهم، مّث يشرَع، يف رسالة أوىل، ابلرّد عليهم منذ ُيصنِّف فيه درجات املبتِدعني، ويعقد فصًًل يف أصول الب
الِبدعة السيمونّية )بيع أسرار الكنيسة ابملال( اليت ظهرت بعد الصعود خبمٍس وثًلثني سنة حّّت زمانه. ويف رسالة اثنية، 

نه، يف 1536مسيحّية وحّّت سنة  34عنواهنا "ميزان اجملمع"، يُوِجز اتريخ اجملامع الكنسّية مع مقرَّراهتا منذ سنة  . وقد ضمَّ
. يعود 1723، وأفتيموس الصيفّي املتويّف سنة 1721سياق معاجلاته، ترَجة بعض املعاصرين له منهم: أثناسيوس املتويّف سنة 

  .1852اتريخ النشر إىل سنة 
 

، نسخها "يوسف ولد املرحوم القّس ميخايل 184يف املكتبة الشرقّية يف بريوت، رقم األوىل منهما  1منه ُنسختان خمطوطتان
، نسخها "أرسانيوس فاخوري من غزير" سنة 352صفحة؛ والثانية رقمها  264وتتأّلف من  ،1778صاجايت" سنة 

1851. 

                                                           
 .80-78، مرجع سابق، ص نقوال رّزوق، هناد  1
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 ، خمطوط)تعاليم وإرشادات روحّية( روحانّياتابلعربّية،  ،اإلرشادات الوطيدة إىل منهج العبادة األكيدة .41
مة وقسمني،  ة نسخة خمطوطة منه يف مكتبة دير مثّ كتاب إرشادات إىل التقوى واإلميان على طريقة السؤال واجلواب يف مقدَّ

 .1860كانون األّول   8الُكَرمْي جلمعّية املرسلني اللبنانّيني املوارنة ُنِسَخت يف 
 

 منشور ،ابلعربّية، اتريخ كنسيّ  ،إسطفانوس الدويهيسلسلة بطاركة املوارنة للبطريرك  .42
ن ترَجة لكّل بطريرك من بطاركة املوارنة حّّت البطريرك يعقوب عّواد ، نشره الشيخ سعيد الشرتويّن مع شروح وتعاليق .يتضمَّ

 .1902و 1898بريوت، املطبعة الكاثوليكّية لآلابء اليسوعّيني، 
 
 

 (، منشورروحّية رًيضات) ابلعربّية، روحانّيات ،يف أصول الكمال الروحيّ  رسالة .43
، العدد 16السنة  بريوت، جمّلة املشرق،. ُنِشرت يف رًيضة روحّية يف ثًلثة أقسام موزَّعة َجيعها على عشرة أًّيمهو عبارة عن 

 .732-730، ص 1913، تشرين األّول 10
 

 (، منشورروحّية تعاليم وإرشادات، ابلعربّية، روحانّيات )احملاورات الرهبانّية .44
الَقّس  عين بطبعه وتعليق حواشيه. عبارة عن ثًلث عشرة حماورة يف كّل واجبات الرهبان على طريقة السؤال واجلواب ووه

كتاب احملاورات الرهبانّية لتاج األّمة املارونّية وفخر الرهبانّية اللبنانّية املطران طانيوس شبلي الراهب اللبنايّن حتت عنوان: 
اإلهداء ومقّدمة األوىل فتتأّلف من صفحات . أّما الصفحة 185، 1922، حريصا، مطبعة البولسّيني، فرحات جرمانوس

 . 11-6ص ، جرمانوس فرحات أبو النهضة احلديثة"" بعنوان الطابع ومقالة الَقّس جرجس َمَنش
 

رآة الراهب وهي سبيل خمتَصر م األّول حيمل عنوان :وأضاف إليه انشره األب شبلي أثرَين آخَرين للمطران فرحات
انقصة و"مبتورة  الطََرف" على ما ذكَر الناشر يف حاشية  ي حماوراتوه (163-158 ص)للحصول على الكمال الرهبانّ 

 (. 174-164 صموزَّعة على عشرة فصول ) اللبنانّية رسالة يف رسوم وعوائد الرهبانّيةوالثاين  ،163على الصفحة 
 

 ، منشور(تعاليم وإرشادات روحّيةروحانيّات )، ابلعربّية، خُمَتَصر للحصول على الكمال الرهبانّ  مرآة الراهب وهي سبيل .45
كتاب احملاورات الرهبانّية لتاج األّمة املارونّية وفخر الرهبانّية اللبنانّية املطران نشرها الَقّس بطرس شبلي اللبنايّن يف 

 .1631-158، ص 1922، حريصا، مطبعة الُبولسّيني، جرمانوس فرحات
 

                                                           
ن لديه نسخة كاملة عنها ، عن أسفه لضياع "تكملة هذه املرآة"، ويرجو مَ 163، أّن هذه "املرآة مبتورة" الَطَرف، ويُعِرب، يف حاشية على الصفحة 4الصفحة يذكر الَقّس شبلي، على  1

ها إىل ما نشره منها يف طبعة اثنية. اأن "يُتِحَفُه" هب  ليضمَّ
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 ، ابلعربّية، اتريخ كنسّي، منشور1اتريخ أتسيس الرهبانّية اللبنانّية .46
ونيه، ج ،1اجلزء ، 1732-1693 اتريخ الرهبانّية اللبنانّية بفرَعيها احلليّب واللبنانّ  يف كتابه األابيت بطرس فهدنشره 

، تقدمي وإعداد األب جوزف قّزي، الرهبانّية اللبنانّية بداايتوُنِشر أيًضا يف كتاب . 122-47ص  ،1963 مطبعة الكرمي،
  .178-111، ص 1988لبنان، مركز النشر والتوزيع،  - الكسليك

 
 ، ابلعربّية، اتريخ كنسّي، خمطوطجدول كهنة حلب املارونيِّني .47

 
 منشور، ابلسرًينّية، طقوس دينّية، فرض عيد قلب يسوع االقدس حسب طقس الكنيسة السراينية املارونية .48

 .صفحة 188، 1923بعة املارونّية، حلب، املط
 

 2، ابلسرًينّية والعربّية، طقوس دينّية، خمطوطرتبة قّداس رسم الكاس ليوم مجعة اآلالم .49
 

 ، خمطوط )تعاليم وإرشادات روحّية( ابلعربّية، روحانّيات ،رسالة الفرائض والوصااي .50
ن  منه نسخة يف املكتبة املارونّية يف  ا.والشمامسة والعواّم أن يلتزموا هبفريضة أو وصّية على األساقفة والكهنة  66تتضمَّ

 حلب.
 

 شرح دييّن، خمطوطابلعربّية، ، رسالة للمبتدئني يف الرهبانّية اللبنانّية .51
 مثّة نسخة منه يف املكتبة الشرقّية يف جامعة القّديس يوسف ببريوت.. أصول الدين والرهبنة املبتدئني يف تعليم

 
 ، ابلعربّية، روحانّيات )رًيضات روحّية(، خمطوطالكمالرسوم  .52

وأغزر ماّدة، منه نسخة يف مكتبة سباط يف حلب، وثًلث نسخ يف املكتبة  املسيحي خمتَصر الكمالُمَطوَّل كتاب هو 
 الشرقّية يف بريوت.

 

  3مفقود، ابلعربّية، اتريخ كنسّي، سلسلة البابوات عصراا فعصراا .53

                                                           
ن من وضع توما البودي خليفة فرحات يف الرائسة العاّمة على الرهبنة، ابالشَتاك مع األب أغوسطني زنده، أو قد تكون من يرى بعض الباحثني أّن يف هذا التاريخ "إقحامات" قد تكو  1

 وضع يٍد متأّخرة عنهما.
 .438، ص 1882، بريوت، دار املعرفة، 6، جمّلد دائرة املعارف وهو قاموس عاّم لكّل فّن ومطلبالبستاين، املعّلم بطرس،  2
 .635ص مرجع سابق، َقّس جرجس َمَنش يف "جدول مؤّلفات السّيد جرمانوس فرحات"، جمّلة املشرق، ذكره ال 3
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 ، خمطوطتراجم قّديسنيابلعربّية،  ،السنكسار الغريبّ  .54
 منه نسخة يف مكتبة مطرانّية حلب املارونّية. . أخوذة عن الكتب الدينّيةاملتراجم القّديسني يتناول اندر الوجود هو كتاب 

 
 ، شرح دييّن، خمطوط(الكرشوين)اخلط ، ابلعربّية شرح معان األوان واحلركات واألسرار ابلقّداس املارونّ  .55

 . 1اجملموعة األساسّية )دير سّيدة اللويزة( - من خمطوطات الرهبانّية املارونّية املرميّية  47MDرقم  ة حتملخمطوطمثّة نسخة 
 

  طقوس دينّية، خمطوطابلعربّية، ، 2صالة للقّديَسني بطرس وبولس .56
 

 منشور ، ابلسرًينّية، طقوس دينّية،عيد القرابن األقدس وةصل .57
ثبتها املثلث ، وأللقَّس عبد املسيح لبيان احلليّب، ومنها نسخ عديدة يف كنائس الطائفة املارونّية القرابنصالة هي غري 

، رئيس اللبناينّ  يوسف حبيقه البسكنتاويّ  سّ القَ  . ترَجها إىل العربّية1707سنة  2ت 9الرمحات البطريرك يعقوب عواد يف 
 Office de la fête-Dieu selon le rite) ةا اىل اللغة الفرنسيّ نقله. لبنان-نطونيوس النبع بيت شبابأدير مار 

syro-maronite) وخوري برديوط  ،، منشىء ورئيس مدرسة القديس بطرسوطبعها على نفقته املنسينيور بطرس حبيقه
 .1914، بريوت، املطبعة العلمّية، لبنان-سيدة بسكنتا

 
، ابلعربّية، طقوس دينّية، الرهبانّية الواجب على الراهب أن يعرتف ويرتّد هباَفْحُص اخلطااي الَعَرِضّية املُختصَّة ابلسَية  .58

 خمطوط
 . 187رقم حتت  ،جبيل - سّيدة املعوانتدير من جمموع خمطوط  82-52يشغل املخطوط الصفحات 

 

 ، ابلسرًينّية، طقوس دينّية، خمطوط3فرض مخيس عيد اجلسد .59
 

 )ملحق بكتاب األانجيل(، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوط دار الكنيسة املارونّيةنْ لِ كَ  .60
 

 )ملحق ابلسنكسار الغريّب(، ابلعربّية، طقوس دينّية، خمطوط دار عامّ نْ لِ كَ  .61

                                                           
ن املخطوط، يف أّوله، مؤلَّف آخر لفرحات هو:   1  .التحفة السّريّةيتضمَّ
"الذكرى يف حياة املطران جرمانوس للبنايّن، يذكر األب بولس مسعد احلليّب الللبنايّن أن املطران يوسف الدبس َنَسَب أتليفها للمطران فرحات. يُراَجع: مسعد، األب بولس احلليّب ا 2

 .461، ص 1935)حزيران(  6، العدد 6السنة  جونية، جمّلة املنارة،، فرحات"
 .438ص  مرجع سابق،، املعّلم بطرس، نقًًل عن: البستاين  3
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 ، خمطوطالهوت )أديّب( ، ابلعربّية،كيفّية كشِف األفكار .62
 .1برّماان يف األنطونّينيللرهبان  لي إىل فرحات، ومنه نسخة يف مكتبة دير مار أشعيااعه اخلوري قر بَ سَ نَ 
 

 ابلعربّية، روحانيّات )رًيضات روحّية(، خمطوط املسيحي، خمتَصر الكمال .63
الراهب اليسوعّي، وعناوين  Alonzo Rodriguezلألنبا ألفونسيوس رودريكوس  الكمال املسيحيّ ُمقتَبس من كتاب 

منه ثًلث نسٍخ يف املكتبة الشرقّية يف بريوت ضمن جمموع يشتمل على  .فصوله العشرين موجودة كّلها يف كتاب رودريكوس
َوفًقا للثبت  124". ومنه نسخة يف مكتبة بكركي حتمل الرقم خمتَصر الكمال املسيحيّ " و"أتّمالت أسبوعّيةخمطوَطني: "

خمتصر الكمال  وخبار رهبان مار فرنسيس أضمن جمموع يشتمل على خمطوَطني:  2الذي وضعه املطران فرنسيس البيسريّ 
 .املسيحيّ 

 
 ، ابلعربّية، روحانّيات )أتّمًلت روحّية(، خمطوطخمتَصر كتاب ُسلَّم الفضائل .64

 الكتاب هو من أتليف املطران فرحات، وليس خمتَصرًا عن كتاب آَخر.
 

ِنيَّة يف إثبات التثليث والَوحدانّية .65 منصور الكوثران يف بيان صّحة املعتَقد دحض الشيخ صاحل بن أو  املقاصد السَّ
 ، خمطوطالهوت )عقائدي(ابلعربّية،  ،النصرانّ 

منه  .رّد على الرسالة اجلدلّية املنظومة من املتوايل الشيخ صاحل الكوثراين، وتتألَّف من قسمني: األّول شعر، والثاين نثر وه
 .3أربع نسخ يف املكتبة الشرقّية يف بريوت

 

 فلسفةال 
  ، ابلعربّية، فلسفة، خمطوطاملنطقكتاب  .66

، مل يبَق منها غري عشر ورقات وصفحة واحدة، Ph 23ة املارونّية املرميّية يف روما، رقمها يّ منه نسخة أصلّية يف دير الرهبان
ن جزءًا من القسم األّول وعنوانه يف التصّور، وفيه ثًلث مقاالت: املقالة األوىل وعنواهنا يف اللفظ، وفيها ثًلثة  وتتضمَّ

ثانية عنواهنا يف متعلِّقات فصول. األّول وعنوانه: يف ماهّية اللفظ، والثاين يف أقسام اللفظ، والثالث يف اللفظ الداّل. واملقالة ال
                                                           

الذكرى يف حياة املطران  كتاب  أيًضايُراجع . و 460، ص مرجع سابق يف جمّلة املنارة، ،يُراَجع: مسعد، األب بولس احلليّب اللبنايّن، "الذكرى يف حياة املطران جرمانوس فرحات" 1
 .122، ص 1934املوارنة، ْرَسِلني اللبنانّيني  ُ مطبعة امل، ، جونيهجرمانوس فرحات

 .217-216ص  مرجع سابق، البيسرّي، املطران فرنسيس، 2
 . 92-88، ص مرجع سابقوحول أماكن وجود نسخ خمطوط هذا املؤلَّف يُراَجع: رزُّوق، هناد،  3
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رتقا]ء[ واالحنطاط ]أي االستقراء واالستنتاج[، والثالث يف احلال، الاللفظ، وفصوهلا مخسة: األّول يف الداللة، الثاين يف ا
ل وعنوانه يف والرابع يف التوسيع، واخلامس يف القيد. أّما املقالة الثالثة فعنواهنا يف الكّليّات، ومل يبَق منها غري فصَلني: األوّ 

ماهّية الكّلّي، والثاين عنوانه يف تركيب الكّلّي. وقد َوَرَد على الصفحة اخلارجّية للمخطوط املًلحظة التالية: "هوال ]هؤالء، 
 أي هذه الصفحات[ واجب حفظهم ألهّنم خطّ املؤلِّف ذاته أي جربئيل فرحات".

 

 اللغة 
 لغة )معاجم(، منشور ابلعربّية،  ،إحكام ابب اإلعراب عن لغة األعراب .67

 1707، اختصره سنة 1706، أتبعه بكتاب حواٍش عليه سنة 1705أي مدخل الكشف عن لغة العرب، ألّفه سنة 
حه ونشره الكونت رشيد الدحداح يف مرسيليا، مطبعة ابراس وسافورنني،  تسهيًًل للعربّية.   صفحة. 723، 1849صحَّ

 
  .1صرف وحنو(، مفقود) لغة)مطوَّل يف الصرف والنحو(، ابلعربّية، حبث املطالب  .68

 .1705يعود اتريخ التأليف إىل سنة 
 

 )صرف وحنو(، منشور لغة، )خمتصر كتاب حبث املطالب املطّول(، ابلعربّية، حبث املطالب يف اللغة العربّية .69
واملقصود من هذا الكتاب تبسيط  .مشال لبنانبشّري،  -ع ا دير مار أليشيف  1708كانون الثاين   1رحات يف ألّفه ف

يتألَّف الكتاب من مقّدمة تتناول  .2شهادات من الكتب املقّدسة ذِِكرو  ،وضم واختصار كّل ما جيب معرفته ،العبارات
تصريف االسم أحوال احلروف اهلجائّية واحلركات العربّية، وكتاٍب أّوٍل يف تصريف األفعال يف مثانية أقسام، وكتاٍب اثٍن يف 

 ب وفيها مخسة أحباث.  ُمركَّ وهو قسمان، وكتاٍب اثلٍث يف النحو وفيه أحَد عشَر قسًما، وخامتٍة يف إعراب الكًلم ال
 .(صفحة 317، مالطة، املطبعة األمريكّية) 18363 سنة :طُِبعَ 

 

                                                           
. 1078-1077، السّيما على الصفحتني 1900تشرين الثاين  15، 22، العدد 3طالب" يف جمّلة املشرق، السنة  َ يُراَجع ما ورد يف مقالة الَقّس جرجس َمَنش "َمطالب يف حبث امل 1

ها يف مدرسة مار يوحّنا مارون، وقد اعتمد ويشري املطران يوسف الدبس إىل أّن نسخة خمطوطة من هذا الكتاب مأخوذة عن نسخة خبّط املؤّلف كانت لديه يوم كان مدّرًِسا للعربّية يف
يًِّبا  اجلامع املفصَّل يف اتريخ املوارنة ومل ُيْشِهْره عارض به املعّلم بطرس البستاين يف استدراكاته على "حبث املطالب". وللمزيد حول هذه الناحية يُراَجع كتاب الدبس:  ألََّفهوضعه ُكت َ

 .301، ص 1987، بريوت، دار حلد خاطر، 4، الطبعة املؤصَّل
 .36-35، ص 1994]د.م.[، ]د.ن.[،  ،املطران جرمانوس فرحات، ترمجة حياته ومؤلفاته، واتريخ رهبانّيته يف رومهرس، فهد، األابيت بط 2
رة بنقوش هريوغليفّية وخامتتها إعراب أمثلته. ويَُظّن أّن أمحد فارس الشدًيق هو الذي أشرف على هذه الطبعة، وأنّه 3 أضاف حنو "مخسني مًلحظة على األصل يف ذيل  طبعة مالطة ُمصدَّ

 .1، حاشية رقم 1080، ص 1900كانون األّول   1، 23، العدد 3الكتاب": املشرق، السنة 
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 ؛(صفحة 425، املطبعة األمريكّية بريوت، ،1ضافية للمعّلم بطرس البستاينإعلى هذه الطبعة حواٍش وتعاليق ) 1854وسنة 
؛ (صفحة 425مطبعة بيت الدين ودير القمر، ) 1876 ؛ وسنةبريوت، املطبعة الكاثوليكّية() 1865 سنةأُعيد طبعها و 

 .1882 وسنة
 

حمالشيخ سعيد الشرتوين أصدرها  1883سنة   عّدةمّث صدرت يف . (صفحة 262) عليها حواٍش بقلمه ة ووضعصحَّ
دار مطبعة املرسلني ، 11)ط.  1929و  1913، 1911، 1899، 1896 ،1895 ،1894، 1891طبعات متتالية: 

 . صفحة( 363اليسوعّيني، 
 

، حبث املطالب يف علم العربّية: معجم ودراسة يف الّنحو العريبّ بعنوان  ،عن دار مكتبة لبنان انشرونصدرت  1995سنة 
 .2صفحة 446، 2بريوت، ط. 

 
 منشور(، صرف وحنو) لغة، ابلعربّية، معقود يف عوامل اإلعرابفصل  .70

من صفحة إحكام ابب اإلعراب عن لغة األعراب كتاب ل  يْ ذَ ، مطبوع بِ 1718آخر أيلول  إىل التأليفيعود اتريخ 
ونشرته حّققه رشيد الدحداح  .1849الكونت رشيد الدحداح، مرسيليا، مطبعة ابراس وسافورنني،  ه، طبع633-714

 .1996مكتبة لبنان انشرون سنة 
 

 ، منشور(وحنَُ ) لغةابلعربّية،  ،األجوبة اجللّية يف األصول النحويّة .71
املطبعة األمريكّية، يف مالطة، طُِبع يف  .حبث املطالبعلى طريقة السؤال واجلواب، واألجوبة النحويّة فيه منتقاة من كتاب هو 

 صفحة. 56، 1871املوارنة يف حلب طباعته سنة أعادت مطبعة  صفحة. 123؛ 1841، و1832
 

 َعُروض(، منشور) لغةابلعربّية،  ،رسالة الفوائد يف فّن الَعُروض .72

                                                           
 .طالب َ مصباح الطالب يف حبث املم بطرس البستاين هلذه الطبعة العنوان التايل: وضَع املعلّ  1
من  والثاين األّول الكتابوهو كتاب الصرف يف كتاب مستقّل حتت عنوان:  حبث املطالبمن كتاب ما يتعّلق بتصريف األفعال واألمساء ُيشار إىل أّن اخلوري نعمة هللا ابخوس أصدر  2

، فضًًل عن اخلامتة، املتعّلق ابلنحو حبث املطالبمن  الكتاب الثالثصفحة(. ُيضاف إىل ذلك أّن الشيخ عبدهللا البستايّن شرح  296) 1900دا، املطبعة اللبنانّية، ، بعباملطالب حبث
صفحة(. وللمزيد  298) 1900، بعبدا، املطبعة اللبنانّية، املطالبالعنوان العجيب وهو اجلزء الثان من كتاب حبث عليه بعض الزًيدات، وأصدره يف كتاب مستقّل حتت عنوان: وزاد 

تشرين الثاين  15، 22، العدد 3َمطالب" يف جمّلة املشرق، السنة  حول طبعات هذا الكتاب، وخمتصراته، وتلخيصاته، يُراَجع: َمَنش، الَقّس جرجس احلليّب املارويّن، "َمطالب يف حبث ال
 .150-134، 63-60، صمرجع سابقعينه يُراَجع أيًضا: رزُّوق، هناد، . وللغرض 1083-1077، ص 1900
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مة إىل تسعة فصول وقد مّسى كّل فصل منها "فائدة" )ُنِشَرت  1894 سنة املطبعة الكاثوليكّية،يف بريوت، ُنشرت يف . ُمقسَّ
حه وعلَّق عليه الشيخ سعيد ديوان املطران جرمانوس فرحات يف كتاب  حتت عنوان "رسالة يف علم القافية" الذي صحَّ

 (.22-13اخلوري الشرتوين على الصفحات 
 

 الثاين خمطوطالقسم )بًلغة وبيان(، القسم األول منشور و  لغةابلعربّية،  ،بلوغ اأَلَرب يف علم األدب .73
دار املشرق، ، طبعة جديدة، حتقيق إنعام الفوَّال، نوًعا من أنواع اجلناس 39من الكتاب وفيه  1هو القسم األوَّل علم اجلناس

منه . لقسم الثاين من الكتاب يبحث يف أنواع البديع، واخلامتة تبحث يف فّن الَعُروضا صفحة. 279، 1990بريوت، 
يف املكتبة الشرقّية يف بريوت، ونسختان يف دير  ، وثًلث نسخ يف دير الُكَرمْي، ونسخة1722نسخة يف مكتبة بكركي رقمها 

 جبيل. - سّيدة املعوانت
 

 ، خمطوط(صرف وحنو) لغةابلعربّية،  ،فصل معقود يف معان عوامل اإلعراب .74
ة مثّ . ، وُمرَتَّب على حروف املعجم وموضوعه حروف املعاينفصل معقود يف عوامل اإلعراب: فرحات هو شرح لكتاب

ن، فضًًل عن مؤلَّف فرحات، قصيدة لربُ  نسخة منه ضمن جمموع هان الدين القرياطي، يف اجلامعة األمريكّية يف بريوت يتضمَّ
وملحمة اإلعراب ومسبحة اآلداب للحريري، والعوامل للجرجاين؛ ونسخة أخرى يف مكتبة دار الكتب الوطنّية يف بريوت 

، وعدد الفصل املعقود يف معان عوامل اإلعرب، وّيةفوائد حنويّة وإعراب، واليت تضّم كتاَبني لفرحات: 222رقمها 
 .71صفحاته 

 

 صرف وحنو(، خمطوط) لغة، ابلعربّية، فوائد حنويّة وإعرابّية .75
صفحة،  148يف  الفوائد، وتضّم كتاَبني لفرحات: 222مثَّة نسخة منه يف مكتبة دار الكتب الوطنّية يف بريوت رقمها 

، وعدد صفحاته معقود يف معان عوامل اإلعراب فصلرقَّمة ُتشكِّل فهرَس الكتاب؛ وُيضاف إليها مخس صفحات غري مُ 
71 . 

 

 .3ترجيًحا ، ابلعربّية، طروحات لغويّة، خمطوطجمموع حواٍش على كتاب حبث املَطاِلب .76
 
 

                                                           
 ة اترخيه. نوًعا من أنواع البديع، فضًًل عن خامتة وعنواهنا: تنبيه الشاعر مبا مل يُكْن به شاعًرا. والقسم الثاين واخلامتة غري منشورَين لغاي 150يف خمطوط الكتاب قسٌم اثٍن يتضّمن  1
 .296-295، ص ، مرجع سابقفرنسيسالبيسري، املطران  2
 .356، ص مرجع سابقذكره الَقّس جرجس َمَنش يف "جدول مؤّلفات السّيد جرمانوس فرحات"، جمّلة املشرق،   3
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 خمتصرات 
 معاين تواريخ ابرونيوس(، خمطوط )ضمن خمطوط كتاب )خمتصرات( ابلسرًينّية، طقوس دينّية، صلوة عيد القرابن األقدس .77

 .لقَّس عبد املسيح لبيان احلليبّ ألّفه ا
 

 خمطوط)خمتصرات(،  ومنها سّر املعموديّة، وسّر الزجية، وغريها، ابلعربّية، طقوس دينّية ،األسرار .78
 

َح عبارته وحذَف ما فيه من زًيدة ، الفنقيت الصوميّ  .79  ، خمطوط)خمتصرات( ابلسرًينّية، طقوس دينّية ،صحَّ
 

، ابلعربّية، طقوس 1زًّيح القرابن، زًّيح الصليب، زًّيح صورة الورديّة، زًّيح صورة ثوب الكرملويتضّمن  كتاب الزاّيحات .80
 خمطوط )خمتصرات(،  دينّية

 

 ، خمطوط )خمتصرات( طقوس دينّية ابلسرًينّية،، (Apophtegmata)األبوفتيكماات  َجع وزًيدة،، 2كتاب الفتغامات .81
 

 خمطوط)خمتصرات(،  اليت تُ رَتَّل حني تلبيس األسقف، ابلسرًينّية ، طقوس دينّية الرتتيلمزمورات  .82
 

 خمطوط)خمتصرات(،  لعربّية، روحانّياتاب، خمتَصر كتاب أابطيل العالَ  .83
 

  خمطوطبًلغة وبيان ترجيًحا، )خمتصرات(،  ابلعربّية، غيث اأَلَرب .84
ه الذوق السليم فرحات ختصره. اوِصليّ  َ حمّمد السهنودّي املألّفه    .وحذف منه ما ميجُّ

 
 ، خمطوط(تنقيحدينّية )خمتصرات و ، طقوس ابلسرًينّية أي صلوات أسبوع اآلالم، كتاب احلاش .85

 
 
 

                                                           
 ."قامت مرمي بنت داود"بعضها مأخوذ عن املطران عبدهللا قراعلي، ومنها:  1
 .أي ِفَقر املزامري اليت تُ َرَّنَّ قبل تًلوة اإلجنيل يف الصلوات الَفْرِضيَّةيواننّية األصل، ِفْتُجُما يف السرًينّية، وفتغامات ابلعربّية  2
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 حتقيق وتقدمي 
 (، منشورتقدمي وتعليق وتصحيحابلعربّية، روحانّيات )حتقيق و ، ّر املنتَخب من مقاالت القّديس يوحّنا فم الذهبالدُّ  .86

مقالة يف  34يشتمل على . لبطريرك أثناسيوس الداّبسامن اليواننّية إىل العربّية وترَجه القّديس يوحنّا فم الذهب ألّفه 
قبل ذهاب فرحات إىل حلب بدعوة من البطريرك داّبس  1707األوىل يف حلب سنة  . طُبع للمرّةموضوعات دينّية وكتابّية

 ليهذِّب له عبارة الكتاب.   1720سنة 
 

 وضبط لغويّ  تنقيح 
 خمطوط، ابلعربّية، كتب مقّدسة )تنقيح وضبط لغوّي(،  األانجيل العربّية .87

 .1711نة  روما سأثناء سفره إىل. صّححها فرحات 1703املطبوعة يف روما سنة هي األانجيل 
 

 ، ابلعربّية، شرح ديين )تنقيح وضبط لغوّي(، منشورأجزاء 4 ،تفسَي رسائل بولس وبطرس .88
. 1713تشرين الثاين يف  وصّحح فرحات النّص العريبّ إىل العربّية،  الًلتينّيةلَقّس يوسف بن جرجس الباين احلليّب من ترَجه ا

 .1870بريوت، املطبعة العمومّية، طُبع يف 
 

 منشور شرح ديين )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية،، العنوان العجيب يف تفسَي رؤاي يوحّنا احلبيب .89
لَقّس يوسف بن جرجس الباين ترَجه ا. Cornilius a Lapide)  (1637–1567احلجريرنيليوس و كأو   رنيليوس البيدو كملؤلّفه  

بريوت، املطبعة العمومّية،  ُنشر يف .1713تشرين الثاين . وصّححه فرحات يف حلب، يف إىل العربّية الًلتينّيةاحلليّب من 
 صفحة. 624، 1870

 
 شرح دييّن )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور ،، ابلعربّيةCasus raros de la confesión كتاب حوادث االعرتاف .90

خلوري إبراهيم بن جلوان السمراينّ ترجم ا، (Cristobàl de Vega)  اليسوعّي اإلسباينّ  ألب خريسطوفورس فيغا ألّفه ا
دير مار يف  1724نيسان  6وصّحح فرحات النّص العريّب يف ، 1723سنة  إىل العربّيةالنسخة اإليطالّية من الكتاب 

 .1866عام  مطبعة دير طاميشطُبع يف  .بشّري، مشال لبنان -قاديشا أليشاع يف وادي 
 

 ابلعربّية، روحانيات )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور، أتّمالت َجَهنَّم املُريعة ومحاقة اخلَطََأة الفظيعة .91
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 .1769 عام مطبعة الشويرمن الًلتينّية إىل العربّية. نُشر يف لباين احلليّب لَقّس يوسف بن جرجس اترَجه ا
 

 خمطوطقوانني كنسّية )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية،  ،قانون الرهبان اللبنانّيني .92
وهي حمفوظة يف جامعة  1725متوز  19ة يعود اترخيها إىل نسخمنه  .لتعليم الرهبان أصول الرهبنة والطاعة والفروض الدينّية

برماان  - يف مكتبة دير مار أشعياحمفوظة صفحة  11 ؛ ونسخة أخرى منSP 018/Rmضمن جمموع رقمه سيدة اللويزة 
يف أّوله،  فالتحفة السّريّة يف تنبيه الكاهن الساِمع لالعرتاف وتنبيه املعرتِ بعد  ،للرهبان األنطونّيني ضمن جمموع يتضّمن

 .1791نيسان  18، ويعود اتريخ نسخها إىل قانون الرهبان اللبنانّيني

 منشورابلعربّية، شرح دييّن )تنقيح وضبط لغوّي(، ، شرح التعليم املسيحيّ  .93
البطريركّية، طُِبَع بنفقة املدرسة وصّحح فرحات النّص العريّب. ألب بطرس فروماج اليسوعّي من الًلتينّية إىل العربّية، ترَجه ا

 .1صفحة 260، 1872
 

 شرح ديين )تنقيح وضبط لغوّي(، خمطوط ابلعربّية،تفسَي األانجيل،  .94
 .صفحة 685ويتأّلف الكتاب من  1723لَقّس يوسف بن جرجس الباين احلليّب من الًلتينّية إىل العربّية أواخر عام ترَجه ا

 .1855حزيران  8إيرونيموس الزوقّي الراهب اللبنايّن" يف منه نسخة يف دير الكَرمْي أجنز نسخها "الَقّس 
 

 روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور ابلعربّية،، القلب املنسِحق .95
وصّحح فرحات النّص العريّب. خلوري عبدهللا الشبايّب من اإليطالّية إىل العربّية، . ترَجه ااألب يوحنّا بينامونيت اليسوعيّ ألّفه 

س يف روما سنة  طَُبَع يف مطبعة  . 2صفحة 88، 1860؛ ويف مطبعة إهدن، 1853وسنة  1848انتشار اإلميان املقدَّ
 

َهم وَدْفِع الشَُّبه .96  نقد دييّن )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور ابلعربّية، ،ردِّ الت ُّ
بطرس الدويهي بطريرك اتريخ الطائفة املارونّية ملار إسطفان كتاب   نُشر يف .لبطريرك إسطفان الدويهييعود الكتاب ل

املطبعة الكاثوليكّية، يف بريوت،  . طُبع يفرشيد اخلوري الشرتوينّ  ،وعّلق حواشيه ،ُعيِنَ بطبعهالذي  أنطاكيه وسائر املشرق

                                                           
 .712، ص 1900آب  1، 15، العدد 3تُراَجع جمّلة املشرق، السنة  1
، أّن مَتجم 474، ص 1901أًّير  15، 10، العدد 4السنة املشرق، : مطبعة إهدن"، املنشورة يف 3"فّن الطباعة يف املشرق، املطابع يف لبنان، يذكر األب لويس شيخو يف مقالته  2

ًًل عن خمطوط للكتاب يف دير سّيدة . ويُراَجع، هبذا الشأن، ما ذكَره هناد رّزوق، نق676، ص 1923، أيلول 9، العدد 21الكتاب هو املطران جرمانوس؛ وكذلك يف املشرق، السنة 
 .65ص  مرجع سابق،املعوانت يف جبيل، أّن "التعريب" هو للمطران جرمانوس: رزُّوق، هناد، 
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ح املختصر الشر كتاب الدويهي   يف 1974ابلعربّية والًلتينّية، عام نشره،  األابيت بطرس فهدأعاد . 454-292، ص 1890
 اجلزء الثاين. ،بدعة وكهانة رنة وثباهتم يف األمانة وصيانتهم من كلّ يف أصل املوا

 
  منشور روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(،، أجزاء، ابلعربّية 3، الكمال املسيحيّ  .97

لَقّس يوسف بن . ترجم االراهب اليسوعيّ  )(Alphonsus Rodriguez 1532-1617 ه األب ألفونسيوس رودريكوسلِّفملؤ 
بريوت، املطبعة ُنشر يف . 3. وترجم املطران فرحات اجلزء 2و 1اجلزءين  احلليّب من الًلتينّية إىل العربّيةجرجس الباين 

  .69181الكاثوليكّية، 
 

 منشورطقوس دينّية )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية، جزءان،  ،منارة األقداس .98
اجلزء األّول، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، . نشره رشيد اخلوري الشرتوين يف جزءين: للبطريرك إسطفان الدويهييعود الكتاب 

 .1896؛ اجلزء الثاين، بريوت، املطبعة الكاثوليكّية، 1895
 

 خمطوطروحانّيات )تنقيح وضبط لغوّي(، أجزاء، ابلعربّية،  3 ،أابطيل العال .99
 De احتقار أابطيل العالحتت العنوان التايل:  1598عه ابلًلتينّية عام ، وضDidaci Stellaeملؤلّفه اإلسبايّن ديدكس ستاله 

Contemnendis Mundi Vanitatibus . تُرجم الكتاب من الًلتينّية إىل العربّية، وصّحح فرحات هذه الَتَجة، ويف ما بعد
  قام ابختصارها يف كتاب مستقّل. 

 
  ابلعربّية، روحانيّات )تقدمي وتنقيح وضبط لغوّي(، خمطوط، املرج الروحي أوفردوس الرهبان  أو بستان الرهبان .100

صّدره فرحات مبقّدمة يف . من الًلتينّية إىل العربّيةاليت تُرَجت  ، واملواعظ واحِلَكم العقلّية)الدينّية( هو كتاب يف األخبار النقلّية
 مؤلِّفه يوحّنا موسخوس ومكانته من االعتبار والصدق. 

 

م. 638هو للبطريرك صفرونيوس األورشليمي املكّّن بفم املسيح، واملتويّف سنة  بستان الرهبانويرد لدى بعض الكتّاب أّن 
رقم نقرأ: خمطوط  حيث الثبت املنطقي للمخطوطات احملفوظة يف بكركيالذي وضع  البيسريّ ومنهم املطران فرنسيس 

ل، مقّدمة، الباب ، صفرونيوس بطالبستانما يلي:  ،207-205ص  ،115 ريرك أورشليم، ويشتمل على: فهرس مفصَّ
فصًًل، الباب الثاين: يف املواعظ واحِلَكم العقليّة  40( وهو des historiettes de la traditionاألّول: يف اإلخبارات النقلّية )

                                                           
يف الفلسفة ، 11، اجملّلد املةاملؤلَّفات الك( ترَجة هلذا الكتاب، إىل العربّية. وللمزيد حول هذه الَتَجة يُراَجع: احلاج، كمال يوسف، 1740 -1678لألب بطرس ْفروماج اليسوعّي ) 1

 .174، حاشية 908موجز//11، 2014َأَسِسيَّة كمال يوسف احلاج، -لبنان، بيت الفكر-(، الطبعة األوىل، جونيه2)اللبنانّية 
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ويف فصًًل.  31وهي  (Monophisisme، أخبار انفعة أوردها بولس أسقف املوانفاسّية )اسم مدينة: فصًًل  50وهو 
وعلى الصفحتني  السابق نفسه. 115، ويذكر أنّه املخطوط بستان الرهبان ما يلي: 208-207ص ، 116ط ملخطو ا

وعلى  نفسه.  115حيث يذكر البيسري أنّه املخطوط  كتاب البستان جربايل فرحات، :117خمطوط رقم ، 208-209
  نفسه. 115رقم ويورد البيسري أيًضا أنّه املخطوط ، لقّديس فرونيوساكتاب بستان الرهبان : 118، رقم 209الصفحة 

 خمطوطروحانّيات )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية، ، التأّمالت األسبوعّية .101
خمتَصر  و سبوعّيةاألّمالت التأمنه ثًلث نسخ خمطوطة ضمن جمموع يشتمل على خمطوَطني: و خلوري بطرس التوالوي، ألّفه ا

 .الكمال املسيحيّ 
 

 خمطوطروحانّيات )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية،  ،التأّمالت الشهريّة .102
 ، وصّحح فرحات النّص العريّب.خلوري بطرس التوالويألّفه ا

 
 خمطوطابلعربّية، روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(، ، أتّمالت يف َجَهنَّم .103

 وصّحح فرحات النّص العريّب.إىل العربّية،  الًلتينّية ترجيًحاخلوري إبراهيم بن جلوان السمرايّن من ترَجه ا
 

 خمطوطابلعربّية، كتب مقّدسة )تنقيح وضبط لغوّي(، ، تصحيح منت الكتاب املقّدس عن النسخة الالتينّية .104
 

س، .105  ابلعربّية، شرح ديين )تنقيح وضبط لغوّي(، خمطوط أجزاء، 8 تفسَي العهد القدمي من الكتاب املقدَّ
 .وصّحح فرحات النّص العريبّ  جس الباين احلليّب إىل العربّيةلَقّس يوسف بن جر ترَجه ا

 
 خمطوطابلعربّية، طقوس دينّية )تنقيح وضبط لغوّي(،  ،1احلّساايت .106

لقَّس عبد املسيح لبيان من . ترَجها االصلوات اليت تُتلى يف ستَّار أسابيع الصوم والعجائب والشعانني واحلوارّيني وغريهاهي 
 وصّحح فرحات النّص العريّب.، 1726حزيران يف السرًينّية إىل العربّية 

 
حيم .107  خمطوطابلعربّية، طقوس دينّية )تنقيح وضبط لغوّي(، ، صلوات الشَّ

                                                           
اًيت املساء والصبح هي من ترَجة 1  1، 17، العدد 5املطران فرحات نفسه )املشرق، السنة  َجع حّساية، سرًينّية، وتعين صًلة االستشفاع والغفران. ويذكر الَقّس جرجس منش أّن حسَّ

اايتوللمزيد تُراَجع الئحة ترَجات املطران فرحات، كتاب   (.790، ص 1902أيلول   .جمموع احلسَّ
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 وصّحح فرحات النّص العريّب. لقَّس عبد املسيح لبيان من السرًينّية إىل العربّيةترَجه ا
 

 1ابلعربّية، روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(، خمطوط ترجيًحا، املشتاقالراهب  .108
 وصّحح فرحات النّص العريّب.إىل العربّية،  الًلتينّيةلَقّس يوسف بن جرجس الباين احلليّب من ا ترَجه

 خمطوطتراجم قّديسني )تنقيح وضبط لغوّي(،  ابلعربّية،، سَية القّديسة تريزاي أفيال لألب هَيونيموس اإلسبانّ  .109
 ، وصّحح فرحات النسخة العربّية.1720سنة  من الًلتينّية إىل العربّية خلوري بطرس التوالويا ترَجه 
 

 خمطوط تراجم قّديسني )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية، ،سَية ماري توما الكمبيسيّ  .110
 .فرحات النسخة العربّية وصّحح، 1705حزيران  16يف  العربّية من الًلتينّية إىل خلوري بطرس التوالويا ترَجه

حيم أوشذرات  .111  خمطوطابلعربّية، طقوس دينّية )تنقيح وضبط لغوّي(،  ،حّساايت الشَّ
  وصّحح فرحات النّص العريّب.لقَّس عبد املسيح لبيان من السرًينّية إىل العربّية، ترَجه ا

  

 خمطوطابلعربّية، طقوس دينّية )تنقيح وضبط لغوّي(،  ،صلوات العطورة .112
لقَّس عبد املسيح لبيان من الفنقيت واملتعّيد والصومّي واحلاش، من االصلوات النثريّة غري املنظومة يف الّشحيم، ترَجها هي 

 العريّب.الذي صّحح بدوره النّص ، بناء على أمر املطران فرحات 1728آب  5يف  ،السرًينّية إىل العربّية
 

 خمطوطشرح دييّن )تنقيح وضبط لغوّي(، ، (لكرشوينّ )اخلط اابلعربّية  ،2كتاب علم الذّمة .113
حيتوي الكتاب، وهو  ، وصّحح فرحات النّص العريّب.1684مطران طرابلس سنة  بن مشعون احلصروينملطران يوسف ألّفه ا

السبعة، والّسيمونّيا، والوصاًي العشر ووصاًي الكنيسة، ، "شرًحا خمتصرًا عن أسرار الكنيسة كتاب األسرار املعروف ب
لدان واخلطاًي، وعقائد األمانة الرسولّية، والغفران، واحلرم، واملنع، والّصلوات السبع، والرّاهب واحلياة الرهبانّية، ويف ما يلتزم الوا

 والعرّاب والكاهن تعليمه لألوالد".
 

                                                           
 .835ص  ،جع سابقمر ذكره الَقّس جرجس َمَنش يف "جدول مؤّلفات السّيد جرمانوس فرحات"، جمّلة املشرق،  1

حبسب فهرس األابيت بطرس فهد: "فهارس خمطوطات سرًينّية  73. وحيمل املخطوط رقم مرجع سابق، وإيطاليا يف لبنان ،ثبت خمطوطات الرهبانّية املارونّية املرميّيةسًلمة، سامي،  2
"، علم الذّمة(. أما اخلوري نبيل احلاج فيطلق على الكتاب عنوان "292للتوالوي )ص ، وعنوان "أسرار الكنيسة"، وينسب وضعه 450وعربّية"، ورقًما قدميًا موضوًعا بني هًللني هو

تصديره بسرية مؤّلفه. )مقالة املنارة، ص وينسب أتليفه ملؤّلفه نسبة صحيحة، وحيّدد بدقة دور التوالوي ومقدار مسامهته فيه، ويضيف إىل عمل "التهذيب"، وترتيب "نظام التأليف" 
اب علم النّية": حماضرات اغناطيوس سعاده، الذي استخلص جدواًل بعناوين مؤّلفات التوالوي وسين وضعها استناًدا إىل دراسة اخلوري احلاج،  فيطلق عليه تسمية "كت (. أّما األب301

 .45، 44، ص 1985اللقاء الثقايّف البَتويّن األّول، بطرس التوالوي: حياته وآاثره، منشورات اجمللس الثقايّف البَتويّن، 
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. هذا ما يرد يف 1697كتاب، فاعتّن "بتهذيبه" وترتيب نظام أتليفه سنة ذا الخاصًّا هلاهتماًما اخلوري بطرس التوالوي أَْوىَل 
رقمها  . مثّة نسخة من املخطوط يف جامعة سّيدة اللويزةمن خمطوط الرهبانّية املارونّية املرميّية يف لبنان 114الصفحة 

MD20/MC، النّيةعلم ، عنواهنا 163نسخة يف مكتبة حلب املارونّية رقمها و. 
 

 خمطوطالهوت عقائدي )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية،  ،1كتاب الالهوت .114
 ، وصّحح فرحات النّص العريّب.خلوري بطرس التوالويألّفه ا

 

 ابلعربّية، قوانني كنسّية )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور، اجملمع اأَلَفُسوسيّ  .115
 وصّحح فرحات النسخة العربّية. ،إىل العربّية لبطريرك أثناسيوس الداّبسترَجه ا

 

 خمطوطقوانني كنسّية )تنقيح وضبط لغوّي(،  ابلعربّية،، اجملمع الرتيدنتينّ  .116
 وصّحح فرحات النسخة العربّية. من الًلتينّية إىل العربّية خلوري بطرس التوالويا ترَجه

 

 منشورابلعربّية، قوانني كنسّية )تنقيح وضبط لغوّي(،  ،اجملمع اخللقيدونّ  .117
 وصّحح فرحات النسخة العربّية. ،إىل العربّية لبطريرك أثناسيوس الداّبسترَجه ا

 

 ابلعربّية، قوانني كنسّية )تنقيح وضبط لغوّي(، منشور اجملمع النيقاويّ  .118
 وصّحح فرحات النسخة العربّية. ،إىل العربّية لبطريرك أثناسيوس الداّبسترَجه ا

 

 خمطوطابلعربّية، روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(، ، حماورات القّديس غريغوريوس .119
 تُرجم إىل العربّية وَصّحح فرحات النّص العريّب.

 

 منشور)تنقيح وضبط لغوّي(، روحانّيات ، ابلعربّية، حماورة صالح احلكيم وفساد العاِل الذميم للقّديس ابسيليوس .120
 وصّحح فرحات النسخة العربّية. إىل العربّية الداّبس لبطريرك أثناسيوس. ترَجه ا1724عام  لقّديس ابسيليوسألّفه ا

 

 منشورروحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(،  ،، ابلعربّية1ميزان الزمان .121

                                                           
، وهو العنوان ذاته الذي وضعه التوالوي العلم الالهوتسة الفكر اللبناين يف جامعة سّيدة اللويزة حتت العنوان التايل: يرد ذكر هذا الكتاب يف الئحة مؤّلفات التوالوي اليت أعّدهتا مؤسّ  1

 للكتاب.
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لَقّس يوسف بن جرجس ترَجه ا ،(Juan Eusebio Nieremberg 1595-1658) اليسوعيّ  ألب يوحّنا أوسابيوس نريمربكملؤلّفه 
 وصّحح فرحات النّص العريّب.الباين احلليّب من الًلتينّية إىل العربّية، 

 

 خمطوطفلسفة )تنقيح وضبط لغوّي(، ابلعربّية،  ،كتاب املنطق .122
مثانية  الكتاب يتضّمن .1692أجنز أتليفه يف العام وقد التوالوي الفلسفّية اخلوري بطرس هو الكتاب الثاين من جمموعة 

 .عشر حبثًا موّزعة على تسعني فصًًل 
 

ابلعربّية )اخلط الكرشوين(،  جزءان، ،يف البيعة الرومانّية 2الروحبانّيةميدان  أو يف البيعة الرومانّيةالرهبانّية ميدان  .123
 خمطوط روحانيّات )تنقيح وضبط لغوّي(، 

وصّحح فرحات النّص العريّب. مثّة إىل العربّية، الًلتينّية خلوري إبراهيم بن جلوان السمرايّن، من ألّفه فيليب البانوين، ترَجه ا
 .453نسخة منه يف مكتبة حلب املارونّية رقمها 

 
 

                                                                                                                                                                                           
ّية إىل العربّية، نشرهتا له، يف بريوت، ل، من اإليطاميزان الزمان وِقسطاس أبديّة اإلنسان العربّية، حتت عنوان: ( ترَجة هلذا الكتاب، إىل1740 -1678لألب بطرس ْفروماج اليسوعّي ) 1

(، مرجع سابق، 2) الفلسفة اللبنانّية، يف 11، اجملّلد املؤلَّفات الكاملة. وللمزيد حول هذه الَتَجة يُراَجع: احلاج، كمال يوسف، 1883مطبعة املرسلني اليسوعّيني، سنة 
 .176، حاشية 911موجز//11

 Arabic Manuscripts in the Maronite Library ofَوفًقا جلدول خمطوطاهتا  453صطَلح يف عنوان خمطوط املكتبة املارونّية يف حلب رقم  ُ لروحبانّية"، هكذا ورد امل"ا 2
Aleppo (Syria) ،Barcino Monographica Orientalia, Volume 9, 2017 ،  الذي وضعهFrancesco Del Río Sánchez  وليس "الرهبانّية" كما هو وارد لدى الباحثني

الروحانّيات الراّبنّية جمال فإّن مبحث هذا الكتاب يتناول  وإذا صّح هذا التأويلمن لفظيَت: الروحانّية الراّبنّية.  منحواتً نُرّجح أن يكون يف َترَِكة املطران فرحات، ومنهم َمَنش ورّزوق وغريمها؛ و 
 يف الكنيسة الكاثوليكّية.


