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مة جربا تترمجا هيَ ْوينا اإلهدينا ئيالعّلا  ل الصاِّ

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(

 
 

  األدب 
1. Geographia Nubiensis  ( ةجغرافية نوبيا)، منشور، ،أدب الرحلة، من العربّية إىل الالتينّية 

ملؤلّفه نزهة املُشتاق يف ذكر األمصار واألقطار والبلدان واجلزر واملداين واآلفاق  كتاب، وهو 1592ُأجنَزت الرتمجة عام 
(، والذي وضعه مللك صقلّية روجيه الثاين 1166 -1100هـ/ 560 -493الشريف أبو عبدهللا حمّمد اإلدريسّي )

(Roger 2 ،ساعده يف الرتمجة زميله األب يوحنّا احلصرويّن، ابريس ،)ُملحًقا مجان، يف آخر الكتاب، أضاف املرت  .1619
وصًفا للبنان ولألرز وللمقام البطريركّي يف قّنوبني، فضاًل عن واقع ارتباط املوارنة ابلكنيسة صفحة يتضّمن  54من 

ونظرة  ،الداينة اإلسالمّيةمدينة طرابلس، وآخر عن الكاثوليكّية، وعرًضا لبعض تقاليد الشرقّيني وطباعهم، وفصاًل عن 
 .1إىل املسيح والسّيدة العذراءاملسلمني 

 
 ،أدب السرية، من اليواننّية إىل السراينّية، منشور ،ترمجة مار مارون .2

 نقاًل عن اتودوريطس وشاركه فيها زمياله يف الدراسة يف املدرسة املارونّية يف روما: جرجس الكرمسدايّن وميخائيل األدنييت، 
 .15942(، Médicisروما، مطبعة مديسيس )

 
شعر، من  ،(Veteris philosophi Syri de sapientia divina)قصيدة فلسفياة سراينياة يف احلكمة اإلهلياة  .3

 ،لسراينّية إىل الالتينّية، منشورا

                                                           
ْهَيويّن نفسه "معّلم وترمجان ُملوكّي يف العربّية والسراينّية". وتُراَجع صورة الغالف اخلارجّي للكتا 1 العاِلِّ املاروينا القسا جربائيل ب يف: خملوف، اخلوري يوحّنا، يف مقّدمة الكتاب يدعو الصِّّ

يا اإلهدينا  ْهَيوينا الَكَرمِّ هيَـْويّن واحلصرويّن إىل الكتاب، السّيما ما يتعّلق منها بلبنان، نشر اهلولنديّون هذا القسم منه . ونظًرا إلمهّية الف103، مرجع سابق، ص الصاِّ صول اليت أضافها الصِّّ
 . 1635، وأعادوا نشره اثنية عام 1633( عام 102يف كتاب مستقّل "حبجم كتاب اجليب" )املرجع نفسه، ص 

اس هذه الرتمجة منشورة يف آخر كتاب  2 ْهَيويّن وبعض زمالئهما يف  1594الذي طبعه يف روما عام  املاروينا القدا جرجس عمريه، البطريرك فيما بعد، يف املطبعة املديسّية، مبعاونة الصِّّ
 .1608الدراسة، وقد اعتمده )كتاب القّداس املارويّن( املوارنة بعد جممع قّنوبني عام 
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للعاّلمة غريغوريوس أبو فرج بن العربّي الشهري املعروف عند األوروبّيني  صفحة بنّصها األصلّي وترمجتها الالتينّية مًعا( 36)
 .16281(،  Vitré("[، ابريس، مطبعة فيرتي )Barhebraeus"برهرباوس )ابسم 

 احلقوق 

 Testamentum et Pactionesاملعاهدات واالتافاقات بني النصارى واملسلمني أو كتاب العهد والشروط  .4

Initae Inter Mohamedem et Christianae Fidel Cultores، من العربّية إىل معاهدات وإتفاقات ،
 ،الالتينّية، منشور

 يتضّمن نّص االتّفاقّيات اليت أُبرَمت بني الفرنسّيني والعثمانّيني، وفيه مقارنة بني احلضارَتني املسيحّية واإلسالمّية، )ابللغتني
أملانيا سنة  -؛ أُعيَدت طباعته يف روستوك1634؛ طبعة اثنية، ابريس، 1630طبعة أوىل، ابريس، . 2العربّية والالتينّية(

ْهَيويّن(.   1655هولندا سنة  -، ويف اليد1638  )بعد غياب الصِّّ

 الدين 
 ،من العربّية إىل الالتينّية، منشور الهوت، ،األانجيل األربعة .5

طُبَِّعت  فصول األانجيل والرسائل اليت جيب أن تُقال يف كّل أاّيم السنة،مع الشروحات والفهارس اليت ُيستَند إليها يف معرفة 
  .1591، كتب مقدَّسة، روما، وُمَناَصرَتِّهِّ  العاّلمة يوحنّا املعمدان رميوندي بعناية صديقه

 
 ،، طقوس دينّية، من السراينّية إىل الالتينّية، منشورالطقوس املارونياة .6

 بعد الغياب. 1733عام  ، ويف البندقّية1644يد طبعها يف ابريس عام أُع .1596 -1592روما، طبعة أوىل، بني العاَمني 
 

 ،كتب مقّدسة، من العربّية إىل الالتينّية، منشور  ،Liber Psalmorum ،كتاب مزامري النيبا داود .7

                                                           
ْهَيويّن. وتُراَجع صورة غالف القصيدة املنشورة يف: خملوف، اخلوري يوحّنا،  اخطوطات السراينّية، نسخة منهمن امل 271يف مكتبة ابريس الوطنّية، حتت الرقم  1 العاِلِّ خمطوطة بيد الصِّ

ْهياوينا الَكَرميا اإلهدينا   . 99، مرجع ىسابق، ص املاروينا القسا جربائيل الصاِّ
ْهَيويّن:  2 . 301، ص 1940أيلول  -حزيران ومتّوز -، اجلزءان الثاين والثالث، نيسان38" يف جمّلة املشرق، السنة 1648 -1577طّنوس، األب اغناطيوس الراهب اللبنايّن، "جربائيل الصِّّ

  -1583إهدنياون، نوابغ املدرسة املارونياة الرومانياة ؛ وكتابه: 104سابًقا، ص  )يُراَجع كتابه املذكوركتاب العهد والشروط يُطلِّق اخلري يوحّنا خملوف على هذا الكتاب تسمية: 
د، األابيت ويُراَجع: فه ،، ويقول إنّه طُبِّع ابللغتني العربّية والفرنسّيةاملواثيق والعهود(؛ بينما يُطلِّق عليه األابيت فهد تسمية: 44، ص 2007، طبعة أوىل، زغرات، مطبعة القارح، 1808

ْهّيويّن اإلهدين ) ئيلس، "العاّلمة جربابطر   .52، ص 1995، اجلزء الثالث، العَقْيبه، لبنان، مطابع يوين برنتنغ برس، حملات وأحاديث مارونياة(" يف 1648 -1575الصِّّ
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 Savari Deروما، مطبعة دي بريف )، 16121شاركه يف الرتمجة زميله القّس نصرهللا شلق العاقورّي، ُأجنَزْت الرتمجة عام 

Brèves ،)1614 ،]ومثّة نسخ من هذه الطبعة ابلنّص العريّب 1619طبعة اثنية عام طُبِّع  ]ابللغَتني العربّية والالتينّية ،
 .1625وحده؛ وطبعة اثلثة عام 

 
 شرح دييّن، من اإليطالّية إىل الالتينّية مثّ إىل العربّية، منشور، ،Doctrina Christinaالعقيدة املسيحياة  .8

ْهَيويّن وأصدقائهالكاردينال اليسوعّي من  (Bellarmin)رمينوس يالملؤلِّفه القّديس ب رِّي الصِّّ القّس ، ساعده يف الرتمجة ُمعاصِّ
طبعة اثنية، ؛ 16132(، Savari De Brèves) مطبعة سافاري دي بريفروما، طبعة أوىل،  ،نصرهللا شلق العاقوريّ 

ْهَيويّن( 1668، روما رابعةطبعة ؛ 1642طبعة اثلثة، روما، ؛ 1635ابريس،  خمتلفني: النّص ، وبشكلني )بعد غياب الصِّّ
 .العريّب فقط دون املصوِّاتت اللفظّية، والنّص العريّب املصّوت والرتمجة الالتينّية

 
 3، كتب مقّدسة، من الالتينّية إىل السراينّية، خمطوطكتاب مزامري النيبا داود .9

ْهَيويّن الرتمجة عام   .1624أجنز الصِّّ
 

 4منشور إىل الالتينّية،رتمجة املعروفة ابلبسيطة[ ل]عن ا، كتب مقّدسة، من السراينّية داود كتاب مزامري النيبا  .10
 .1625ابريس، 

 
تسعة أجزاء يف عشرة جمّلدات، ولغاهتا سبع: العربانّية، والسامريّة،  ،الكتاب املقّدس املتعدِّد اللغات) لوت ابريسكبولي .11

 ،منشوركتب مقّدسة، من السراينّية والعربّية إىل الالتينّية، ،  (واليواننّية، والالتينّية،والكلدانّية، والسراينّية، والعربّية، 
                                                           

صورة للصفحة األوىل العربّية لكتاب املزامري الذي   158p  ,, AGECOOP1982[Paris],Unesco, ,1900à ’Exposition Le Livre et Le Liban jusqu يف كتاب:   1
ْهَيويّن والعاقورّي من العربّية إىل الالتينّية.  يا اإلهدينا يُراَجع أيًضا كتاب اخلوري يوحّنا خملوف: ترمجه الصِّّ ْهَيوينا الَكَرمِّ ، 71 -70، مرجع سابق، ص العاِلِّ املاروينا القسا جربائيل الصاِّ

ْهَيويّن والعاقورّي"؛ وصفحة وعليهما  صورة للصفحة  وعليها صورة الصفحة الالتينّية األخرية من الكتاب  73األوىل الالتينّية والصفحة األوىل العربّية من كتاب املزامري "الذي ترمجه الصِّّ
  الذي ترمجاه "وقّدماه إىل امللك لويس الثالث عشر".

 يف: لكتابل ابلالتينّية الصفحة األوىلتُراَجع صورة عن   2
Exposition Le Livre et Le Liban jusqu’à 1900, [Paris],Unesco; AGECOOP, 1982, p 195. 

ْهَيوينا الَكَرميا اإلهدينا خملوف، اخلوري يوحّنا، يُراَجع أيًضا كتاب   . 80، ص 2005، طبعة أوىل، زغرات، مطبعة القارح، العاِلِّ املاروينا القسا جربائيل الصاِّ
ْهَيويّن عن الالتينّية إىل "اللسان الرَّهاوّي"، وأجنزها "يف مدينة ابريس MC/1BLOيف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة، حتت الرقم  3 ، نسخة ابلسراينّية خمطوطة ترمجها الصِّّ

يف مكتبة دير الشرفة، و  ي لويس الثالث عشر"، كما جاء، ابلسراينّية، على الصفحة األوىل من املخطوط.يف شهر آذار املبارك يف أاّيم امللك الصاحل والسام 1624املباركة واجلميلة يف سنة 
ْهَيويّن اهلدانيّن ترجم اينّية تشري إىل أّن "القّس جربائيل الاملقّر البطريركّي الصيفّي لبطريركّية السراين الكاثوليك، نسخة خمطوطة ابلسراينّية من كتاب املزامري، وعلى صفحتها األوىل كتابة سر  صِّّ

الطرفة يف خمطوطات دير يف عهد لويس الثالث عشر ملك فرنسا، وهّيأها للطبع": أرملة، اخلورفسقوس اسحق،  1624هذه املزامري من السراييّن الرَّهاوّي إىل الالتييّن يف ابريس يف سنة 
 .14ص ، 1936مطبعة اآلابء املرسلني اللبنانّيني، ،  الشرفة

 ، كما هو وارد على الصفحة األخرية منها.1612املكتبة املاديسّية يف فلورنسا نسخة منه خمطوطة بيد الّصْهَيويّن بتاريخ يف  4
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ْهَيويّن، من السراينّية إىل الالتينّية، األسفار التالية: األسفار اخلمسة األوىل من  .16451 عام ابريسطُبعت يف  ترجَم الصِّّ
املزامري )مبعاونة القّس نصرهللا َشَلق و أستري، وأيّوب، و ، األربعة ، والقضاة، وامللوكالعهد القدمي، وأسفار يشوع بن نون

ومن  ومن العربّية إىل الالتينّية ترجَم أسفار سليمان. (، وأعمال الرسل.1614العاقورّي( الذي طُبَِّع سابًقا يف روما )سنة 
 العربّية والسراينّية إىل الالتينّية ترجَم أسفار األنبياء الكبار والصغار.

 ،شرح دييّن، من السراينّية إىل الالتينّية، خمطوط،  L’Hexamaronتارات من كتاب األكزامرون خم .12
من املخطوطات  240يف مكتبة ابريس الوطنّية، حتت الرقم ، ومعناه سّتة أاّيم اخلليقة ملؤلِّفه يعقوب الرهاوّي[، ]د.ت.[

ْهَيويّن.     السراينّية، نسخة منه خمطوطة بيد الصِّّ

 
 

                                                           
وُيشار إىل أّن العاّلمة إبراهيم  .16B/ /220.51 29 للرهبان األنطونّيني، حتت الرقم: -برّماان -وجمّلداهتا العشرة، يف مكتبة دير مار أشعيا مثّة نسخة من هذه الطبعة، أبجزائها التسعة 1

ْفَري راعوث واملكابّيني ابللغتني السراينّية والعربّية، وترمجهما إىل الالتينيّ  ْهَيويّن قد  هُيضاف إىل ذلك أنّ ة. احلاقاليّن هّيأ سِّ راجَع النصوص السراينّية والعربّية وترمجتها إىل الالتينّية اليت كان الصِّّ
  .وضعها


