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 براهيم الحاقالنيإمؤلفات 

 كتب
 لتسلسلًالزمينًللصدورًلكّلًباب(لاًوفقً )

ً
 

 :األدب 
 خمطوطالوصف،ًًأدببالالتينّية،ً،ًتقرير عن صور وقبرس أوًوصف لجزيرة قبرس .1

 .1637قّدمهًإىلًدوقًتوسكانا،ً.ًتأليفًبالالتينّيةمّتًال
 ،ًمنشوراملخطوطاتًةفهرس ،ترجيح اًّيةنبالالتي، فهرست المخطوطات الشرقّية في المكتبة الفاتيكانّية .2

Catalogus codicum mmss linguarum orientalium Vaticanae Bibliothecae, nempe 
Samaritanae Syriacae Chaldaicae Arabicae Cophto arabicae Synicae Aethiopicae 

Armenicae Turcicae Persicae Ruthenicae Illyricae…، 1773.ًًًّنشرهًألو  Levi Dellaلًمرّة
Vidaًًًكتابه بعً(ًاليتًطً 1686) أيًبعدًوفاةًاحلاقالين.ًوأّماًالنسخة1681ًسنةًً(397ً–374ً)صRicercheًًيف

ًنورو ًالباين،ًلليفةًاًمّتًيوحنًًّورقةًخبط343ًًّوهيًتتأّلفًمن13201ًً/ًالتييّنًرقمًعنهاًفهيًماًتزالًحمفوظةًيفًفاتيكاينًّ
 .2المكتبة الشرقّيةستندًإليهاًيفًكتابهًالشهورًا.ًويقالًإّ ًالسمعايّنًقد1ًمكتبةًالفاتيكا احلاقالينًيفً

 ،ًخمطوطمالحظاتًلغويةًوأدبّية بالالتينّيةًتقدير ا،، Manfroni مانفروني  تقرير إلى الكاردينال .3
 Animadversio. Pauca breviter نائبًأمنيًسّرًجممعًنشرًاإلميا ًبعنوا Manfroniًً تقريرًإىلًالكاردينال

animadvertenda esse duximus in huius Ritualis versioneًًتتعّلق ًمالحظات ًعشرة ًويتضّمن ،
 .3يليهًرأيًآلرًللويسًمرّاتشيًاليسوعيًًّبتصحيحًالكتابًاملقّدسًالعربًّ

 
 
 
 

                                                           
ً.50،ًص2005ً،ًبوروت،ًآل الحاقالني وآل الباني: تالمذة المدرسة المارونّية الرومانّية الحبريّةاجلمّيل،ًاخلوريً)املطرا (ًناصر،1ًً
لألحباثًاجملتمعّية،ًمنشوراتًجامعةًسّيدةًاللويزة،ًزوقًًدراسّية،ًاملركزًاللبناينًّ،ًحلقة2005ً – 1605إبراهيم الحاقالني، في المئويّة الرابعة لوالدته  سعادة،ًاألبًاغناطيوس،2ً

ً.135،ًص2005ًمصبح،ً
ً.51،ًص2005ً،ًبوروت،ً...آل الحاقالني وآل البانياجلمّيل،ًاخلوريً)املطرا (ًناصر،3ًً
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 ً،ًخمطوطةًوأدبّيةمالحظاتًلغويًّ بالعربّيةًوالسريانّية،، مختارات من مخطوطات عربّية وسريانّية مختلفة .4
ً ًتيّسورا  ًأوجني ً)E. Tisserantً)يذكر ًوالسريانّية ًالعربّية ًاملخطوطات ًبعض ًحول ًاحلاقالين  Codicesتعليقات

Borgiani Arabici – n 18)1ً2صفحة170ً.ًهذهًاملخطوطاتًموجودةًيفًمكتبةًبورجيانو/ًعرّبًوتتأّلفًمن. 
 : (إفراديةرسائل ) .5

 30/3/1632 ،رسالة إلى عقيلة الغراندوق. 
  رسالة جوابّية إلى ليونتشينيLeonchiniً،14/4ً/1632،ًليفورنو. 
 1632،ًرسالة إلى عقيلة الغراندوق حول تجارة الرقيق. 
  ًكتابًرسالة إلى كرادلة مجمع نشر اإليمان مختصر مقاصد حكمة )يعلمهمًبأنّهًترجمًمنًالعربّيةًإىلًالالتينّية

 .1637(،3ًفالسفة العرب
  سًاملتعّددًللمشاركةًبطبعًالكتابًاملقدًّ)يعرضًفيهاًأنّهًبسببًذهابهًإىلًباريسًرسالة إلى الكاردينال بربريني

ًاحلكمة ًمعهد ًيف ًاملالّية ًاملخّصصات ًغيابه ًأثناء ًعنه نع ًُت  ًال ًلكي ًالبابا ًيتدّلل ًأ  ًيتمّّن (،4ًاللغات
24/9/1640. 

  يكّررًفيهاًطلبًاحملافظةًعلىًاملخّصصاتًاملالّيةًيفًمعهدًرسالة إلى الكاردينال أمين سّر مجمع نشر اإليمان(
 .1641(،ًشباط5ًوذلكًأثناءًوجودهًيفًباريساحلكمةً

  رسالة إلى الكاردينال بالوتيPalotti 12/9/1642(،6ً)يتمّّنًفيهاًأ ًيزيدًمنًخمّصصاته. 
  رسالة أخرى إلى الكاردينال بالوتيPalotti ًًكونهًيعملًمنذًبضعًسنواتًيف ًزيادةًخمّصصاته )يطلبًفيها

 .1645(،7ًباللغةًالعربّيةإعدادًالكتابًاملقّدسًاملتعّددًالللغاتً
  ًكتابًأبولونيوسًديًبرغاًًوسكاناترسالة إلى دوق أوLes Coniquesًً)وّجههاًإليهًبعدًانتهائهًمنًترمجة

ًكاآليت:ًالتعابوركتاب المخروطّيات ً،ًيلفتًالنظرًفيهاًإىلًالصعوباتًاليتًواجههاًمعًزميلهًبورّّلًواليتًتتلّخص

                                                           
 .املرجعًنفسه1ً
ً.135،ًصًإبراهيم الحاقالني، في المئويّة... سعادة،ًاألبًاغناطيوس،2ً

ً.31،ًصًآل الحاقالني وآل الباني...اجلمّيل،ًاخلوريً)املطرا (ًناصر،ًً 3
ً.املرجعًالسابقً 4
ً.32،ًصًاملرجعًنفسهً 5
ً.33،ًصًاملرجعًنفسهً 6
ً.34،ًصًاملرجعًنفسهً 7
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ً ًالقراءة ًهاجس ًالصرف، ًاألشكالًالعلمّية ًحروف ًأو ًاألرقام ًغرابة ًحركات، ًبدو  ًاحلروف ًألّ  الصحيحة
 .17731منهاًسنةًًا،ًنشرًفابروينًقسمً 1658رباهني(،ًوال
 ًكًرسالة إلى مجمع نشر اإليمان ًطبع  Consensus omnium populorum deبتا)يطلبًفيها

primatu S. Petri, eiusq. successorumً ًأربعة ًموافقة ًعلى ًحصل ًوقد ًمنً، ًبتكليف الهوتّيني
 .1659(،2ًالربوبغندا

 رسالة إلى مجمع نشر اإليمان بشخص الكاردينال  Costagutiًًّأن ًكتابً )يعرضًفيها  De بعنوا ًاهًوضع

originibus Ecclesiae Alexandrinaeًًًّيوحن ًسلدا ًاإلنكليزيًّضّد ًجيبًأ ًيً ًا (،3ًطبعويعتقدًأنّه
5/4/1659. 
 13/1/1660(،4ً)جيّددًفيهاًطلبهًطبعًالكتابًاملذكورًرسالة إلى مجمع نشر اإليمان.ً
 ًعلىًالو ًأ)يشً رسالة إلى مجمع نشر اإليمان ًرّد ًأنّه ًإىل ًفيها ًجيوفاينLéon Allatiusًًتيوسًاّلًور ضّد

ً Hottingeroًً هوتنجري ًالكنيسةElia Veiclioًًوضّد ًضّد ًتتكّتل ًالشرقّية ًاألمم ًأّ  ًبرها  ًحاوال اللذين
 .12/1/1662(،5ًتيوسالرومانّية،ًويطلبًفيهاًطباعةًرسالتهًإىلًأاّلً

 ًكتابهًاأللورًًرسالة إلى بربريني ملبادلتهاًمعًًسكندرانيّ ك اإلأفتيشيوس البطرير )يطلبًفيهاًمخسنيًنسخةًمن
 .12/6/1662(،6ًآلرين

 ًكتابهًاأللورًا)يطلبًفيهاًجمّددً ًرسالة  .17/7/1662(،7ًاحلصولًعلىًنسخًمن
  رسالة إلى الكاهن األوراتورياني يوحنّا مورينوس Jean Morin ًمع دراسات عن الليتورجيا الشرقّية

Epistola ad J. Morinum de variis Graecorum et Orientalium ritibusًًنشرها ،
ًكتابGabrielis Severiًً حربائيلًساويروسً املطبوعًيفًباريسFides Ecclesiae Orientalisًً يف

ًكماًونً 290ً–277ً،ًص1671ًسنةً ًكتابًريشارًسيمو ًًاشرتًأيضً ،  Antiquitates Ecclesiae يف

Orientalis، ً، 470ً8ً–449ً،ًص1682ًلند. 

                                                           
ً.43ً-42ً،ًصًاملرجعًنفسهً 1
ً.43،ًصًاملرجعًنفسهً 2
ً.املرجعًنفسهً 3
ً.املرجعًنفسهً 4
ً.47ً،ًصاملرجعًنفسهً 5
ً.املرجعًنفسهً 6
ً.املرجعًنفسهً 7
ً.48،ًصًاملرجعًنفسهً 8
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  ًّأيضً ونً ًا مورينوسرسائل أربعة إلى يوحن ًًاشرت ًكتاب ،Antiquitates Ecclesiae Orientalisًيف
 .470ً،326ً،474ً،478ً–449ً،ًص1682ًلند ،ً

  رسالة إلى األمير ليوبولد Léopoldًً بعنوا 1773ًونشرهاًفابروينًسنة6/10/1658ًًرسلتًمنًروماًيفًأ 
Lettere inedite…،ًً،147ً–145ً،ًص1773ًفلورنسا. 

  رسائل متبادلةContentioًًّيدهًيفًخمطوطًً)معًرئيسًاملدرسةًاملارونّيةًأيّامًدراستهًوهيًالًتزالًحمفوظةًخبط
661ً،733ً،ًص1935ً،ًسنة6ًبراهيمًحرفوشًيفًجمّلةًاملنارةً)إمنهًاألبًًا.ًنشرًقسمً 410ًفاتيكا ًسرياينًّ

فًالوحيدًالذيًًملؤلً ،ًوهوًا64ً–62ً(ًوأكملًنشرهًاألبًناصرًاجلمّيلًيفًكتابهًاملبادالتًالثقافّيةًص735ًً–
 (.1كتبهًاحلاقالينًباللغةًالعربّية

 :الدين 
 ،ًخمطوططقوسًدينّية،ًترجيح اًبالعربّية، مخطوط حول القّداس الماروني .6

Responsio ad censuras Rmi. D. Archiepiscopi Jo. Esronitae in Missale chaldaicum 
Maronitarum aliosque libros ًيفًًاصفحةًوالًيزالًحمفوظً 54ًأّلفًمنًوهوًيت1634ً،ًوضعهًاحلاقالينًسنة

علىًاملالحظاتًاليتًوضعهاًًاعتربًهذاًاملخطوطًردً (.ًيً 293روماًيفًأرشيفًالربوبغنداًالتارخيّيً)ملّفًاملوارنة،ًاجملّلدًرقمً
 .15942ً-1592ًًروماًلاللًبعًيفحولًالقّداسًاملارويّنًالذيًطً ًاملاروينًًّالدومنيكاينًًّاًاملعمدا ًاحلصروينًّاملطرا ًيوحنًّ

 ،ًمنشورالهوت، بالالتينّيةً،الرسالة الدفاعّية األولى .7
Epistola Apologetica Prima… ad eundem Valerianum… ً ًديًموّجهة ًفالوريا  ًاملعّلم إىل

ًكلًًّ،فالفيين ًكنيسةًرميسًأستاذًيف ًالالهوتًيفًالسوربو ،ًيفًباريس،ًوالكاهنًالقانويّنًيف ًالسامية،ًوأستاذًّية املرتوبوليتّية
الرسالةًهيًرّدًعلىًاالفرتاءاتًواخلدعًاليتًحاكهاًفالوريا ًضّدًطبعةًً–العلومًاملقّدسةًواآلدابًالعربانّيةًيفًأكادميّيةًباريسً

ًالباريسّية ًللبوليغلوتا ًاحلاقالين ًأعّدها ًاليت ًالالتينّية ًوترمجته ًالسريانّية ًراعوت 3ًسفر ًباريس، ،1647ً ،In-8ºً ،193ً
 .صفحة

 ،ًمنشور،الهوت بالالتينّية،، الرسالة الدفاعّية الثانية .8
Epistola Apologetica Alerta, ad eundem Valerianum…، ًعلىًًاردً إىلًاملعّلمًفالوريا ًديًفالفيين

 .In-8º،1647ً،ًباريس،4ًافرتاءاتًألرىًولدعًلفالفيين
                                                           

ً.50املرجعًنفسه،ًص1ًً
ً.134،ًص2005ً – 1605إبراهيم الحاقالني، في المئويّة الرابعة لوالدته  سعادة،ًاألبًاغناطيوس،2ً
ً.59،ًص2005ً – 1605إبراهيم الحاقالني، في المئويّة الرابعة لوالدته لاطر،ًأنطوا ًسعيد،3ًً
ًاملرجعًالسابق.4ً
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 ،ًمنشورالهوت بالالتينّية،، الرسالة الدفاعّية الثالثة .9
Epistola Apologetica Tercia… ad Gabrielen Sionitam…،ًموّجهة ً ًالصهيوين ًجربائيل ً-إىل

واليتًهيًرّدًعلىًعريضةًاالسرتحامًاليتًً-ترمجا ًاللغتنيًالسريانّيةًوالعربّيةًلدىًامللكًومعّلمهاًيفًاملعهدًامللكّيًيفًباريسً
ً.In-8º،1647ً،ً،ًباريس1رفعهاًإىلًجملسًالشيوخًالفرنسيًّ

 ،ًمنشورطقوسًدينّية ،تقدير اًبالعربّية، دراسة عن القّداس السابق تقديسه .11
،De Ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetuae consensione… Kölnًيفًنشره

 .1665ً–1663ً،ًص1648ً
ًتقدير ا، ،الكاثوليكيّ ا حول عقائد اإليمان إتفاق األمم المسيحّية في آسيا وأفريقيا وأوروبّ  .11 ًكنسيًّ بالالتينّية ،ًتاريخ

 خمطوط
 Concordia nationum christianarum, per(Leone Allatiusً)تأليف،ًواشرتكًيفًوضعهًالعاملًاليوناينًّ

Asiam, Africam et Europam, in fidei catholicae- dogmatibus, apud Borealis 
Europae protestantes deseri, contra fas, pronuper coeptis, indicata ab Abrahame 
Ecchellensi, Maronita, et Leone Allatio, Graeco. Juncta sunt Bartoldi Nihussii duo 

ad Protestantium eorundem Academico programmata, Moguntiaeً ،typis N. 
Heylliiً،1655، In-8ºًً،89ً.صفحة 

أفتيشيوس أوً" 3نتصار ألفتيشيوس"إل"ا أو2ًا سلدانيوس"على يوحنّ  اسكندريّة رد  إلفتيشيوس بطريرك ااالنتصار أل" .12
"الرّد على يوحّنا سلدينوس  أو4ًعاد إلى جماعته الشرقيّين"سكندرّي المسترّد، والم  إلالبطريرك ا )سعيدًابنًبطريق(،
 ،ًمنشورتاريخًكنسيًّ الالتينّية،بالعربّيةًًو، 5في أصل ]كنيسته[

Eutychius, patriarcha Alexandrinus vindicatus et suis Restitutus Orientalibus, sive 
responsio ad Joannis Seldoni origines, in duas tributa partes; quarum prima est de 
Alenxandrinae Ecclsiae originibus. Altera de origine nominis Papae; Quibus 

accedit censura in Historiam Orientalem Iohannis Henrici Hottingeri…ًًًروما،ًمطبعة،
 De origine ُّتتًإعادةًطباعةًالقسمًالثاينًً .1661ً،MDCLXIً،In-4º(،SCPFًسًلنشرًلإلميا ً)اجملمعًاملقدًّ

                                                           
ً.60املرجعًنفسه،ًص1ًً
ً.135،ًصًإبراهيم الحاقالني، في المئويّة... سعادة،ًاألبًاغناطيوس،2ً
ًً.62،ًصًإبراهيم الحاقالني، في المئويّة... غالب،ًاخلوريًبطرس،3ً
ً.76صًًاملرجعًالسابق،4ً
ً.املرجعًنفسه5ً



   
 

 

6 
 

nominis papae…ًً  Biblioteca maxima pontificia in qua authores mellioris notae quiيف
hactenus que pro Sancta romana sede… t.1, Rome 1697-1699. 

 
 :السياسة 
 خمطوطً،سياسةًترجيح ا باإليطالّية، فلورنساًتقرير موّجه إلى عقيلة الغراندوق في .13

 1/2/1633 . 
 

 اللغة: 
 ،ًمنشورلغة بالسريانّية،، قواعد اللغة السريانية أو غراماطيق سريانيّ  .14

Linguae Syriacae sive chaldaicae perbrevis Institutio ad eiusdem nationis 
studiosos adolescentes  ،ًًّاجملمعًاملقد ًمطبعة ًاإلميا روما،  SCPF)ً-ً (Typographia Sacraً سًلنشر

Congregation De Propaganda Fideً،1628ً،In-16ºً،256ًصفحة. 
 ،ًمنشورلغة بالعربّية،، خالصة اللغة العربّية .15

Brevis institutio linguae arabicae،ًً،يشورًاألبًناصرًاجلمّيلًإىلًأنّهًمنًبنيًمجيعًاملراجعًاليتًوصلتًإليه(
ًالكتابًالذيًطً  ًجورجًغرافًينسبًللحاقالينًهذا ًسنةًوحده ًملًيعثرًعلىًهذاً .ًويضيف1628بعًيفًروما إىلًأنّه

 .16281روما،ً]د. .[،ًًالكتاب(
 ،ًخمطوطمعاجم والالتينّية،بالعربّيةً، التينيّ  –قاموس عربّي  .16

ً ًسيغيه ًبيار ًفرنسا ًمستشار ًإىل ًحاميPierre Seguierًًقّدمه ًوكا  ًباريس ًيف ًالعربّية ًالدراسات ًيشّجع ًكا  الذي
ًاخلاصًّ ًكانتًمكتبته ًالفرنسّية،ًولقد ًشرقيً خمطوطً 350ًةًحتويًأكثرًمنًاألكادميّية ًالوطنيًًّاا ًإىلًاملكتبة ًقامًبنقلها ةًيفًمّث

 .1673(،4345ً،42802ً)ًانّيةًالباريسّيةًوالًيزالًخمطوطً يفًاملكتبةًالوطًاوهذاًالقاموسًماًزالًحمفوظً ريس.ًبا

                                                           
ً.29،ًص2005ً،ًبوروت،ً...البانيآل الحاقالني وآل اجلمّيل،ًاخلوريً)املطرا (ًناصر،1ًً
ً.34،ًصًآل الحاقالني وآل الباني...اجلمّيل،ًاخلوريً)املطرا (ًناصر،2ًً


