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 ترمجات إبراهيم احلاقالين

 كتب
 (لكل ابب الزميّن للصدور)وفًقا للتسلسل 

 
 األدب 

  ،، منشورسرية، أدب الةة إىل الالتينيّ من السراينيّ ، الكتبة الكنسّيون والعلمانّيون الشرقّيون .1

De scriptoribus ecclesiasticis et prophanis orientalium  

 .1643، In-8º ،(SCPF)مطبعة اجملمع املقّدس لنشر اإلميان روما، 
 

من العربّية إىل الالتينّية، أدب السرية، ، يس أنطونيوس الكبريقوانني ومواعظ وإرشادات وأجوبة وحياة أبينا القدّ  .2
 ،منشور

Sapientissimi patris nostri Antonii Magni Abbatis regulae, sermones, documenta 

admonitiones, responsiones et Vita duplex 

 apud Adrianum Taupinart  ،1646، MDCXL VI ، In-8º ،128 أدراينوم توبينارد مطبعة ابريس، 
 صفحة.

 
 من السراينّية إىل الالتينّية، فهرسة ،2فهرس األدابء السراين أو 1فهرست الكتب الكنسّية والعلمانّية الكلدانّية .3

 ،منشور، ؤلفاتامل

Tractatus continens catalogum librorum chaldaeorum tam ecclesiasticorum quam 

prophanorum 
سنة  احلاقالين الذي ترمجهالكتبة الكنسّيون والعلمانّيون الشرقّيون إعادة ترمجة من السراينّية إىل الالتينّية لكتاب 

صفحة حبسب كتاب  84صفحة ) In-8º  ،89، 1653، روما، مع إضافة معلومات وشروحات 1643
1Orientalisme, science et controverse.) 

                                                           
سعععععععّيدة  ، حلقعععععععة دراسععععععّية، املركعععععععز اللبنعععععععاين لةحبعععععععا  اجملتمعيّعععععععة، منشعععععععورات  امععععععععة 2005 – 1605إبرررررررراهيم احلررررررراقالين، ب ا لويّرررررررة الرابعرررررررة لو دتررررررر   سعععععععادة، ااب اسنعععععععا يوس، 1

 .136ص ، 2005اللويزة، زوق مصبح، 

 .40، ص 2005، ، بريوتّية احلربيّةآل احلاقالين وآل الباين: تالمذة ا درسة ا ارونّية الرومان، اجلمّيل، اخلوري )املطران( انصر 2
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 التاريخ 

  ،، منشوركنسيّ   اتريخمن العربّية إىل الالتينّية،  التاريخ الشرقّي لبطرس ا صرّي(،) القرونيقون الشرقيّ  .4

 Chronicon Orientale [Petri Rahebi] Cui accesit Supplementum historiae 

Orientalis 

 Typographie Royale ،1651 ،in-fol.  ،288 املطبعة امللكّية يعود هذا الكتاب البن الراهب، ابريس،
 1903مّث يف بريوت سنة  ؛1729يف البندقّية سنة  ؛1685يف ابريس سنة  يف ابريس. وأعيد إصدارهبع    صفحة. 

 .2على يد ااب لويس شيخو

 الدين 
 ،، منشوراتروحانيّ ، من العربّية إىل الالتينّية، القّديس أنطونيوس الكبري أب مجيع الرهبانعشرون رسالة ألبينا  .5

Sanctissimi patris nostri B.Antonii Magni monachorum omnium parentis 

epistolae Viginti  

  .صفحة apud Antonium Vitray ،MDCXLI In-8º، 160  مطبعة أنطوان فيرتي ،1641 ابريس، 

 

تتضّمن ملّخص قوانني هذا اجملمع ومراسيم  اليت   تزال حمفوظة عند األمم  مقّدمة على اجملمع النيقاويّ  .6
 ،، منشورةقوانني كنسيّ من العربّية إىل الالتينّية،  ،الشرقّية

 Praefatio Concilium Nicaeni unâ cum titulis et argumentis Canonum et 

Constitutionum ejusdem, qio hactenus apud Orientales nations extant 

   صفحة. apud Antonium Vitray ،1645، In-8º ،74  ابريس، مطبعة أنطوان فيرتاي 
 

 ،منشور، اتروحانيّ ة إىل الالتينّية، من السراينيّ  ،يس أفرامنشيدين للقدّ  .7

S. Ephraem Syri patris, et scriptoris…in Nativitatem, et Epihaniam Domini 

Cantica In Nativitatem Domini, De Maria, et Magis 

                                                                                                                                                                                           
1 Bernard, Heyberger, (Sous la direction de), Orientalisme, science et controverse: Abraham Ecchellensis (1605-1664), v. 

143, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes, Sciences religieuses, France, Turnhout : Brepols, 2010, p. 215. (basé sur 

une conférence qui a eu lieu au Collège de France le 9-10 Juin 2006). 
 .40ص  ،آل احلاقالين وآل الباين...، اجلمّيل، اخلوري )املطران( انصر 2
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 Sancti Ephraemهكتابعع  يف Th. J. Lamyا مونشععر بع ععه  J. B. Maro. نشععر ا 1645رومععا،  

Syri Hymni et sermones ،Mechliniae، 1886 ، 462 - 430ص. 
 

العربانّية والسامريّة  :لغاتسبع  ، يفجمّلدات 10أ زاء يف  9، )بوليغلوتة ابريس الكتاب ا قّدس ا تعّدد اللغات .8
 ،، منشورسةكتب مقدّ ، (والكلدانّية واليواننّية والسراينّية والالتينّية والعربّية

وأسفار أستري و وبّيا ويهوديت من السراينّية  وسفر راعوت، خلوًّا من الرتمجة الالتينّية ني الثالثسفر املكابيّ تر م 
  .Antoine Vitray apud ، 1645 ابريس، مطبعة أنطوان فيرتاي،، 1والعربّية إىل الالتينّية

 
 ،، روحانّيات، منشورمن السراينّية إىل الالتينّية، رتبة ا عرتاف .9

 Dionysius the( وهي منسوبة إىل ديونيسيوس ابن الصلييب 1171تعود هذه الرتبة للقرن الثاين عشر )+

Crusade  وقام بنشرها صديقه ليون الالتيوس  110ااسقف اليعقويّب. ترمجها عن خمطو ة ابريس رقمLeo 

 Allatius يف كتابه  1662سنة  2روما يفDe Octava Synodo Phottii  6503صفحة. 
 

 ،سة، منشوركتب مقدّ ،  ، ساهم يف ترمجته إىل العربّيةالكتاب ا قّدس .10

 .1671روما،  ،(SCPF)مطبعة اجملمع املقّدس لنشر اإلميان 

 

 العلوم التطبيقّية والطبيعّية 

 ،، منشورتطبيقّية علومة، ة إىل الالتينيّ من العربيّ ، سبيل احلكمة أي منهاج مقارنة العلوم .11

Semita sapientiae, sive ad scientias comparandas methodus 

 apud Adrianum Taupinart ، 1646 ،MDCXLVI ،In-8º ،104 مطبعة أدراينوم توبينارد ،ابريس
  .Trajecti ad Rhenum   ،1709 يف  Hadrianus Relandus أعاد  باعته .صفحات

 

، ةعلوم  بيعيّ من العربّية إىل الالتينّية،  ،احليواانت والنبااتت واجلواهر وقواها لدى األطباء كتاب ب خواصّ  .12
 ،منشور

                                                           
 وضع تقريرًا واسًعا مةه ابملديح واإل راء. وبعد عمل استغرق مخسة أشهر، ةلوتغالبوليه الصهيوين من ، مبرا عة كّل ما كان قد ترمج)Le Jay(د وصوله إىل ابريس، عهد إليه لو اي ي  بع ع   1

 (.295-294، ص 1974أيلول -حزيران، متّوز-، نيسان3و2، اجلزءان 38لعمل الصهيوين ) ّنوس، ااب اسنا يوس الراهب اللبنايّن، جمّلة املشرق، السنة 
 .137ص  ...،، ب ا لويّة الرابعة لو دت إبراهيم احلاقالين سعادة، ااب اسنا يوس، 2

 .48ص  آل احلاقالين وآل الباين...،، اجلمّيل، اخلوري )املطران( انصر 3
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De Proprietatibus ac virtutibus Medicis Animalium, Plantarum ac Gemmarum, 

Tractatus Triplex 
 Apud Sebastianum Cramoisy et، ابريس ،تر م احلاقالين كتاب يعود لعبد الرمحن بن أبو بكر السيو ي

Gabrielem Cramoisy، 1647 ،º8-ni ،179 1صفحة + فهرس. 
 

 ،، خمطوطتطبيقّية علومترمجة،  ،]أي الربهان االستداليل أو التعليل[ اللّ مّ يكتاب الربهان  .13

Assumpta seu Lemmata  
  .16612سنة يعود ارمخيد الذي  هذا الكتابتر م احلاقالين 

 

 ،، منشورتطبيقّية علومترمجة من العربّية إىل الالتينّية،  ،اخلروطّيات أو رسالة ب ا خروطات .14

Conicorum libri V, VI, VII 
 Apollonios deالذي يعود إىل  هذا الكتاب Giovanni Alfonso Borelliتر م احلاقالين مع  يوفاين بوريل 

Perga ،مطبعة كوشيين فلورنسيا، يف  ex.typ. J. Cocchini ،1661، In-fol، 4  يف جمّلد واحدأ زاء. 

 

 الفلسفة 
من خمتصر مقاصد حكمة فالسفة العرب، معناه مرآة متّثل العامل(، العنوان ابلعربّية و  ةالعنوان ابلفارسيّ ) جام كيين منا .15

 ،، منشورفلسفة، العربّية إىل الالتينّية

Synopsis propositorum sapientiae arabum philosophorum 

 صفحة. apud Antoine Vitray ،1641، 6 f. In-4º ،83 ابريس، مطبعة أ. فيرتاي

 

                                                           
1 Duverdier, Gérald, Le Livre et le Liban Jusqu’à 1900, Paris, Unesco; AGECOOP, 1982, p. 251. 

 .151ص  ...،إبراهيم احلاقالين، ب ا لويّة الرابعة لو دت  حاقالين، فؤاد زوقي،  2


