اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح  -لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ

مؤلفات البطريرك ِ
إسطفانوس الدويهي املرتمجة
كتب

(وف ًقا للتسلسل األجبدي)

 إىل اإلنكليزية:
.1

شرح خمتصر يشتمل على أوزان األبيات السراينية ورؤوس مقاالهتا املعروف بكتاب :رؤوس األحلان السراينية ،من
السراينية والكرشونية إىل اإلنكليزية ،ترمجة األب لويس احلاج، The Model Strophes and their Meters ،
الكسليك 85 + 144 ،1987 ،أ صفحة.1

 إىل الفرنسية:
.2

اتريخ األزمنة ،من العربية إىل الفرنسية ،منشور حتت عنوان ،L’Histoire des Temps :ترمجة األب بولس مسعد
وهْيبه اخلازن واملونسنيور بولس قراعلي ،مت نشر أربع مالزم من النص األصلي مع ترمجة
الراهب احلليب [املرميي]؛ نسيب َ
فرنسية وشروحات يف احلواشي ،يف اجمللة البطريركية ،السنة  ،13اجلزء األول.

.3

شرح خمتصر يشتمل على أوزان األبيات السراينية ورؤوس مقاالهتا املعروف بكتاب :رؤوس األحلان السراينية ،من
السراينية والكرشونية إىل الفرنسية ،ترمجة األب لويس احلاج" ،بطريقة علمية ومقارنة مع طقوس أخرى" ،حتت عنوان:
 ،Les Strophes- types Syriaques et leurs Mètres Poétiquesالكسليك 85 +138 ،1987 ،أ
صفحة.2

 إىل الالتينية:
.4

احتجاج عن امللة املارونية بسبب الرزااي والبِ َدع اليت ادعى هبا عليهم توما الكرمليطي وغريه من املُصنفني ،من العربية

إىل الالتينية ،ترمجة األب بطرس مبارك اليسوعي املاروين.
.5

أعياد كل السنة أو كتاب الرتب والتربيكات ،من السراينية إىل الالتينية ،ترمجة األب بطرس مبارك اليسوعي املاروين.
يرجح اخلوري انصر اجلميل أن يكون هذا املخطوط موجود يف املكتبة الڤاتيكانية  -القسم الالتيين ،وحيمل رقم ،7345

 1اجلميل ،اخلوري انصر ،البطريرك إسطفانوس الدويهي ،حياته ومؤلَّفاته ،طبعة أوىل ،بريوت ،1991 ،ص 308 ،139
 .2املرجع نفسه.

1

اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح  -لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
حتت عنوانRitual Syrorum Maronitarum seu Divina official quae a sacerdotibus :

.1peragunter ritum sanctae Ecclesiae Syrorum Maronitarum

.6

سلسلة بطاركة الطائفة املارونية ،من العربية إىل الالتينية ،ترمجة يوسف جرجس العسكري (1752 +؟) خريج املدرسة
املارونية يف روما ،حتت عنوان ،Series Chronologica Patriarcharum Antiochia :ابريس.1733 ،

.7

املختصر يف أصل املوارنة وثباهتم يف األمانة وصيانتهم من كل بدعة وكهانة ،من العربية إىل الالتينية،
كتاب الشرح
َ
ترمجة األابيت بطرس فهد Liber brevis explicationis de maronitarum origine eorumque
 ،perpetua orthodoxia et salute omni haeresi et supestitioneويتألف من جزئني .طُبِ َع يف

.8

املختصر يف أصل املوارنة وثباهتم يف األمانة وصيانتهم من كل بدعة وكهانة ،من العربية إىل الالتينية،
كتاب الشرح
َ
ترمجة األب بطرس مبارك اليسوعي املاروين.

.9

كتاب الشرطونية ،من السراينية إىل الالتينية ،ترمجة العالمة يوسف لويس السمعاين ( ،1782 -1710ابن شقيقة

جونيه ،لبنان ،يف مطابع الكرمي احلديثة ،سنة .1974

السمعاين الكبري) ،نشرها عن النسخة اليت نسخها اخلوري خمايل املطوشي حلساب املطران جربايل حوا سنة  ،1728سنة
 1756و ،1758مع ترمجتها الالتينية ،يف كتابه جمموع ليتورجيات الكنيسة:
Codex liturgicus ecclesiae universae in quo continentur libri rituales, missales,
pontificales, officia, dypticha etc. ecclesiarum Occidentis et Orientis (J. A. Assemani,
t. IX et X).

 .10كتاب الشرطونية ،من العربية إىل الالتينية ،ترمجة املونسنيور خمايل الرجي.21948 ،
 .11منارة األقداس ،من العربية إىل الالتينية ،ترمجة األب بطرس مبارك اليسوعي املاروين ،يتألف الكتاب من جزءين.3

 .1املرجع نفسه ص .135
2
أيضا :شبلي (الدفوين) ،اخلوري بطرس" ،يف كتاب الشرطونية املارونية للبطريرك إسطفان الدويهي" يف جملة املشرق ،السنة الثانية،
اجع ً
 .املرجع نفسه ص  .114 ،101 -100يُر َ
العدد  1 ،13متوز .1899

 .3املرجع نفسه ،ص .83
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