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الدين:

كتبهًاحلاقالينًباللغةًالعربيّة.)1

 .6مخطوط حول الق ّداس الماروني ،بالعربيّةًترجيحاً،طقوسًدينيّةً،خمطوط

Responsio ad censuras Rmi. D. Archiepiscopi Jo. Esronitae in Missale chaldaicum

ً،Maronitarum aliosque librosوضعهًاحلاقالينًسنةًً1634وهوًيتألّفًمنًً54صفحةًوالًيزالًحمفوظًاًيفً
ً(ملف ًاملوارنةً،اجمللّدًرقمًً.)293يًعتربًهذاًاملخطوطًردًا ًعلىًاملالحظاتًاليتًوضعهاً
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ّ
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ًاحلصروينًّ
ً
ًيوحنّاًاملعمدا
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 .7الرسالة الدفاعيّة األولىً،بالالتينيّة ،الهوتً،منشور

موجهة ًإىل ًاملعلّم ًفالوريا ًديً
…ّ Epistola Apologetica Prima… ad eundem Valerianum

فالفيينً ،أستاذًيفًكًلّيّةًالالهوتًيفًالسوربو ً،يفًباريسً،والكاهنًالقانوينّ ًيفًكنيسةًرميسًاملرتوبوليتيّةًالساميةً،وأستاذً

الرسالةًهيًردًعلىًاالفرتاءاتًواخلدعًاليتًحاكهاًفالوريا ًض ّدًطبعةً
العلومًاملق ّدسةًواآلدابًالعربانيّةًيفًأكادمييّةًباريسً–ً
ّ
سفر ًراعوت ًالسريانيّة ًوترمجته ًالالتينيّة ًاليت ًأع ّدها ًاحلاقالين ًللبوليغلوتا ًالباريسيّةً ،3باريسً193ً ،In-8ºً ،1647ً ،

صفحة.
.8

الرسالة الدفاعيّة الثانية ،بالالتينيّة ،الهوتً،منشور،

… ،Epistola Apologetica Alerta, ad eundem Valerianumإىلًاملعلّمًفالوريا ًديًفالفيينًردًاًعلىً

افرتاءاتًألرىًولدعًلفالفيينً،4باريس.In-8ºً،1647ً،
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.9

الرسالة الدفاعيّة الثالثة ،بالالتينيّة ،الهوتً،منشور

موجهة إىل ًجربائيل ًالصهيوين ًً-
…ّ ً ،Epistola Apologetica Tercia… ad Gabrielen Sionitam
اليتًهيًردًعلىًعريضةًاالسرتحامًاليتً
مهاًيفًاملعهدًامللكيًيفًباريسًً-و
ترمجا ًاللغتنيًالسريانيّةًوالعربيّةًلدىًامللكًومعلّ
ّ
ّ

.11

نسيً،1باريسً .In-8ºً،1647ً،
رفعهاًإىلًجملسًالشيوخًالفر ًّ

دراسة عن الق ّداس السابق تقديسه ،بالعربيّةًتقديرا ،طقوسًدينيّةً،منشور

نشره ًيفً،De Ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetuae consensione… Köln

ً،1648صً.1665ً–ً1663
.11

ًكنسيً،
ًّ
الكاثوليكي ،بالالتينيّة ًتقديرا ،تاريخ
إتفاق األمم المسيحيّة في آسيا وأفريقيا وأوروبّا حول عقائد اإليمان
ّ
خمطوط
اشرتكًيفًوضعهًالعاملًاليوناينًّConcordia nationum christianarum, per )Leone Allatius
ً
(تأليفً،و
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
typis N. ً ،ad Protestantium eorundem Academico programmata, Moguntiae

ً89ً،ًIn-8º ،1655ً،Heylliiصفحة.
.12

"االنتصار ألفتيشيوس بطريرك اإلسكندريّة ردا على يوحنّا سلدانيوس"ً 2أو "اإلنتصار ألفتيشيوس" 3أوً"أفتيشيوس
4
"الرد على يوحنّا سلدينوس
سكندري
(سعيدًابنًبطريق) ،البطريرك اإل
المسترد ،والمعاد إلى جماعته الشرقييّن" ًأو ّ
ّ
ّ
يخًكنسيً،منشور
ًّ
في أصل [كنيسته] ،5بالعربيّةًًوالالتينيّة ،تار

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 Hottingeriروماً،مطبعةً
اجملمعًاملق ًّدسًلنشرًلإلميا ً(ًُ .In-4ºً،MDCLXIً،1661ً،)SCPFتّتًإعادةًطباعةًالقسمًالثاينً De origine
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…ً nominis papaeيف ً Biblioteca maxima pontificia in qua authores mellioris notae qui
.hactenus que pro Sancta romana sede… t.1, Rome 1697-1699



السياسة:

.13

موجه إلى عقيلة الغراندوق فيًفلورنسا ،باإليطاليّة ترجيحاًسياسةً،خمطوط
تقرير ّ



اللغة:

.14

سرياني ،بالسريانيّة ،لغةً،منشور
قواعد اللغة السريانية أو غراماطيق
ّ

.1633/2/1

Linguae Syriacae sive chaldaicae perbrevis Institutio ad eiusdem nationis

، studiosos adolescentes

روماً،مطبعةًاجملمعًاملق ًّدسًلنشرًاإلميا ً)(Typographia Sacra ً -ً SCPF

ً256ً،In-16ºً،1628ً،Congregation De Propaganda Fideصفحة.
.15

خالصة اللغة العربيّة ،بالعربيّة ،لغةً،منشور

(ً،Brevis institutio linguae arabicaeيشورًاألبًناصرًاجلميّلًإىلًأنّهًمنًبنيًمجيعًاملراجعًاليتًوصلتًإليهً،

وحدهًجورجًغرافًينسبًللحاقالينًهذاًالكتابًالذيًطًبعًيفًروماًسنةًً.1628ويضيف إىلًأنهّ ًملًيعثرًعلىًهذاً
الكتاب)ًروما[ً،د.11628ً،]. .

.16

التيني ،بالعربيّةًوالالتينيّة ،معاجمً،خمطوط
عربي –
ّ
قاموس ّ

ًيشجع ًالدراسات ًالعربيّة ًيف ًباريس ًوكا ًحاميً
ق ّدمه ًإىل ًمستشار ًفرنسا ًبيار ًسيغيه ًً Pierre Seguierالذي ًكا
ّ

ًقامًبنقلهاًإىلًاملكتبةًالوطنيّةًيفً
ً
ًّ
ةً،ولقدًكانتًمكتبتهًاخلاصةًحتويًأكثرًمنًً 350خمطوطًاًشرقيًا ًمثّ
األكادمييّةًالفرنسيّ
باريسً.وهذاًالقاموسًماًزالًحمفوظًاًيفًاملكتبةًالوطنيّةًالباريسيّةًوالًيزالًخمطوطًاً(.1673ً،)24280ً،4345
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