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 1مؤلَّفات المطران عبداهلل َقراَعلي

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(

 
 

 األدب 
أدب العربّية، ب، 1718إلى سنة 1694المطران عبداهلل قراعلي في التأسيس الرهبانّي من سنة )مفّكرات( مذّكرات  .1

 منشورالسرية، 
؛ واألب جوزف 275-225، ص 3 .جتاريخ الرهبانّية اللبنانّية بفرَعيها الحلبّي واللبنانّي، نشره األبايت بطرس فهد يف 

ورقّية يف دير مار أنطونيوس نسخة عنها . 71 -25، ص 1988لبنان،  - ، الكسليكبدايات الرهبانّية اللبنانّيةقّزي يف 
يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف  الرمز نفسه،حتمل رقمّية (، ونسخة 62)عدد صفحاهتا  CH016/Rmرمزها  يف روما

 . 145حتت رقم  بريوت -املكتبة الشرقّية يف جامعة القديس يوسف ومثّة نسخة يف  .جامعة سّيدة اللويزة
 خمطوطغري معروفة، أدب السرية،  ، اللغةالسنكسار المارونّي أو تراجم القّديسين .2

 للكنيسة املارونّية.حسب الرتتيب املعّّي هلم يف الزمن الطقسّي 

 الدين 
وجرمانوس فرحات(،  )أي الرهبايّن، باإلشرتاك مع رفاقه املؤّسِسّي: جربايل حّوا، ويوسف البنت، القانون اللبنانيّ  .3

 منشور، قوانّي كنسّية، ، بالكرشونّية
 ، وهي1700حزيران  18خبتمه يف  ةوممهور  ئهبإمضا ةموقَّع البطريرك الدويهي، مثبتة منبابًا(  15ة )من أصليّ  ةمنه نسخ

. ويف املركز عينه OR01/MCرمزها بصيغتيها الورقّية والرقمّية و  حمفوظة يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة
بابًا( عليها مصادقة البطريرك يعقوب عّواد ورمزها  15) قانون الرهبان اللبنانّييننسخة ورقّية ورقمّية عنواهنا 

                                                           
موراين، األب جرجس احلليّب اللبنايّن، "نبذة وجيزة يف سرية املطران عبداهلل قراعلي، تعليمه  -عتمدنا، يف وضع هذا الثبت مبؤلَّفات املطران عبداهلل قراعلي، على املرجَعّي التاليَيّي: أا 1

 -26، ص 1957راعلي، قّدم له ونشره األب جرجس موراين احلليّب اللبنايّن، بريوت، مطابع ََسَْيا، ، تأليف املطران عبداهلل قالمصباح الرهبانّي في شرح القانون اللبنانيّ وكتاباته" يف 
في وادي  1694المطران عبداهلل قراعلي مؤّسس الرهبانّية المارونّية الحلبّية اللبنانّية سنة فهد، األبايت بطرس، "الفصل احلادي عشر: تآليفه وكتاباته وأناشيده" يف  -. ب30
؛ ويف سياق الفصل الثامن 161 -159؛ فضًًل عّما ورد عن مؤّلفاته يف سياق الفصل التاسع  ص 171 -168، ص 1993، الُعَقْيَبة، لبنان، مطابع يوين برنتنغ برس، يشا المقّدسقاد
 وقد قمنا مبقارنة هذين املرجعّي مبا هو متوافر، من نسخ ورقّية ورقمّية، يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة. . 152ص 
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OR02/MC.  قوانين الرهبانّية عنواهنا  1725 بتاريخويف دير مار أنطونيوس يف روما نسخة أصلّية ورقّية بالكرشونّية
ثًلثة أبواب: التواضع واحملّبة واألخّوة( مثبتة من البطريرك  1700أضيف إىل نسخة العام  –بابًا  18)المارونّية اللبنانّية 

حتمل  نسخة رقمّية يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةعنها و  OR04/Rmرمزها يعقوب عّواد مع ختمه 
: اعنواهنبابًا(  18ويف دير مار أنطونيوس يف روما نسخة ورقّية أخرى بالكرشونّية ). 1735، طُِبَعت يف روما سنة الرمز نفسه

يف مركز احلفظ اإللكرتوينّ ة حتمل الرمز نفسه وعنها نسخة رقميّ  ،OR06/Rmورمزها  قانون الرهبان اللبنانيّين وفرايضهم
 . يف جامعة سّيدة اللويزة

 اللغة غري معروفة، قوانّي كنسّية، خمطوط، قانون الحبساء .4
 .1716أجنز تأليفه سنة 

ملؤلّفه اإلسبايّن ديدكس ستاله ) أباطيل العاَلم ألجل مساعدة الواعظين احتقار بيان شهادات وأمثلة مقطوفة من كتاب .5
Didaci Stellae حتت العنوان التايل: احتقار أباطيل العامل  1598، وضعه بالًلتينّية عامDe Contemnendis 

Mundi Vanitatibus مجع وتصنيف العربّية، ب، (1860. تُرجم إىل العربّية ونشره اآلباء الفرنسيسكانّيون يف أورشليم سنة
 خمطوط)روحانّيات(، 
أجنز تأليفه يف  .يف مثانية عشر بابًا وذلك يف دير مار أنطونيوس قزحّيا نّظمها موعظة، 88، حيتوي على 500عدد صفحاته 
. ومثّة نسخة SP014/Rm رمزها ، نسخته األصلّية حمفوظة يف دير الرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما1720أّول آب سنة 

 .نفسه زة حتت الرمزرقمّية عنه يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللوي
 منشورقوانّي كنسّية، العربّية، ب، المصباح الرهبانّي في شرح القانون اللبنانيّ  .6

صفحة،  397، 1957، قّدم له ونشره األب جرجس موراين احلليّب اللبنايّن، بريوت، مطابع ََسَْيا، 1721أجَنز تأليفه سنة 
، واليت تتضّمن: "ملاذا ننشر هذا الكتاب، نبذة وجيزة يف سرية املؤّلف 47 -5ُيضاف إليها متهيدات الناشر من صفحة 
ورقّية ُنَسخه، لغته وشكل الكتابة، طريقة التأليف، مصادره، روحانيّته". ومثّة نسخ املطران عبداهلل قراعلي، تعريف الكتاب، 

، OR03/MC ،OR04/MCرقمّية عنه يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة حتت الرمز: و 

OR10/MC.  ،مركز احلفظ اإللكرتوينّ  يف نسختان رقمّيتان وعنهماومثّة مسّودتان ورقّيتان هلذا الكتاب موجودتان يف روما
من  95نسختان منه: األوىل رقمها ويف بكركي . OR02/Rm  ،OR03/Rm: يف جامعة سّيدة اللويزة حتت الرمز

من السلسلة األوىل، نسخها القّس بطرس  163، والثانية رقمها 1872السلسلة الثانية يعود تاريخ نسخها إىل سنة 
  .1873العّكاري اللبنايّن سنة 
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 بالكرشونّية، روحانيّات، خمطوط، ألجل األعياد المشهوره )الخدم والطلبات( تفسير خدم وطلبات .7
أوراق، تارخيها  ML15/Rm (6، صفحةML12/Rm (32 )روما رمزمها  ان ورقيّتان يف دير مار أنطونيوس يفومثّة نسخت

   حتت الرمزين ذاهتما. اللويزةمركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة (، ورقميّتان عنهما يف 1725
العربّية ب، قانون راهبات مار أنطونيوس الساكنات دير مار يوحّنا حراش أو قانون راهبات دير مار يوحنّا حراش .8

 خمطوطقوانّي كنسّية، ، ةوالكرشونيّ 
يف  بالعربّية انهورقمّية ع ورقّية ةالنسخة الرَسّية حمفوظة يف دير مار يوحنّا حراش، ومعها ملحق يف تربية دود القّز. مثّة نسخ

ونسختان  .1729ويعود تاريخ نسخها إىل سنة  OR05/MC مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة رمزها
ويعود تارخيها وعليها ختمه  يوسف درغام اخلازنمثبتة من البطريرك ) OR06/MCورقّيتان ورقمّيتان بالكرشونّية رمز األوىل 

يف مركز احلفظ اإللكرتوينّ ومجيعها  ،1737ويعود تاريخ نسخها إىل العام  OR08/MC ورمز الثانية، (1733إىل سنة 
وعنها ،  OR15/Rmروما رمزها  يف. أضف إىل ذلك نسخة ورقّية بالعربّية يف دير مار أنطونيوس يف جامعة سّيدة اللويزة

. ويف حمفوظات بكركي نسخة هلذا القانون يف جامعة سّيدة اللويزة احلفظ اإللكرتوينّ رقمّية حتت الرمز نفسه يف مركز  نسخة
 .1855من السلسلة األوىل نسخها اخلوري بولس برهوش سنة  21رقمها 

 بالعربّية ترجيًحا، طقوس دينّية، منشور، صورة الُمتَ َرّيِضين .9
الرياضة وشروطها" وضعها املطران عبداهلل على عثر األب بولس قرأيل يف مكتبة املطرانّية املارونّية يف حلب على "نبذة يف 

. 613-611طريقة مناجاة النفس خلالقها. وقد نشر يف "آللئه" نبذة وجيزة عنها نقًًل عن نسخة حلب، على الصفحات 
ويذكر األب قرأيل أّن األب لويس شيخو اليسوعّي عثر لدى "اخلواجا جامايت يف عينطورا" على جمموعة أجنز نسخها سنة 

 .17301، بينها مقالة عنواهنا "صورة املرتّيض" وضعها املطران عبداهلل سنة 1831
 خمطوط، روحانيّات، بالعربّية، اإلنسان مجموعة مواعظ أو تأّمالت في عواقب .10

عظة يف  19، تتضّمن من السلسلة األوىل 166النسخة األصلّية خبّط مؤّلفها، حمفوظة يف خزانة بكركي اخلطّية حتت رقم 
رقمّية عنها، مع جمموعة ورقّية و . نسخة 1731ورقة حبجم صغري. أجنز تأليف القسم األّول منها يف عيد امليًلد سنة  131

 .ML22/OMلكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة رمزها: إلاحلفظ ا خمطوطات أخرى، موجودة يف مركز
 
 

                                                           
، "1742-1732لح املص"، القسم الثالث بعنوان 1742-1672مؤسس الرهبانّية اللبنانّية ورئيس أساقفة بيروت  ،الآللئ في حياة المطران عبداهلل قرأليقراعلي، بولس،  1

 .610، ص 1950القاهرة، مطبعة الباتري، 
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 خمطوط،ترجيًحا، قوانّي كنسّية،  العربّيةب، 1)أي شرح نصوص خمتَصر الشريعة( الفتاوى .11
، ونسخة يف بكركي 1732موضوع على طريقة السؤال واجلواب. منه نسخة يف مكتبة دير مار عبدا هرهريا ُنسخت سنة 

 .1760، اجنزت سنة 194رقم  ملحقة مبخطوط خمتَصر الشريعة
 منشور روحانيّات، العربّية، ب، وأناشيد2ميامر .12

ألسرار الورديّة، ومدايح لبعض القّديسّي. نشر بعضها املطران  15ميمرًا حمفوظًا يف أرشيف بكركي منها  31عددها امليامر 
، كما نشر أغلبها بالعربّية يوسف صادر 1884الصادر سنة  الجّنازات والميامر والطلبات البيعّيةيوسف الدبس يف كتاب 

سنة  ،د أخرى لغريه من املؤّلفّي. وطبع اآلباء الكرميّيون يف جونيه، وأضاف إليها أناشيالمدائحيف كتاب  1900سنة 
 1947جمموعة من أناشيد األفرامّيات واجلنّازات والطلبات البيعّية بينها عدد من وضع املطران قراعلي. ويف سنة  ،1929

مطبوع يف كتاب اآلباء  طبع األب أنطونيوس شبلي جمموعة من األناشيد البيعّية فيها ما هو من وضعه. ومنها ما هو
، الصادر عام ئالآلليف اجلزء الثالث من كتابه . ولعّل الئحة األب بولس قرأيل اليت نشرها مجموعة تراتيل روحّيةاليسوعّيّي 

اللويزة (. ويف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة 170، 161 -160، هي األكثر دقّة وتفصيًًل. )فهد ص 1950
 26وحتتوي على  1835يعود تاريخ نسخها إىل ما قبل  ميامرعنواهنا  SP050/MCرمزها  ةبالكرشونيّ  قمّيةورقّية ور نسخة 

ميمرًا فقط )يف أّول هذه النسخة صفحة كانت أساًسا بيضاء، وُخّط عليها باحلرف العريّب وبريشة خمتلفة عن خّط الناسخ، 
 . (1835نّوار  18حاشية تثبت وقفّيتها لدير سّيدة اللويزة بتاريخ 

 

، موجود (1833تشرين الثاين  26يف  اخلوري عبداهلل املكرزلنسخها  بالكرشونّية،) لياعميامر لقر عّدة ومثّة خمطوط يتضّمن 
  .ML034/MCرمز حتت ال الورقّية والرقمّية تيهنسخاللويزة بيف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة 

يف الُسريانّية، أْي : قاَل وحكى وحدََّث وأخرَب وأقسَم وشرح وترجَم وَدَعا "ِأَمْر"  امر ِمن فعل  َمَياِمر""َمْيَمر ج. تشتقُّ كلمُة 
: احلديث، واملقالة، اخلطبة، والقضّية )لدى أهل املنطق( والقصيدُة واملنظومة  "َمْيَمر"وَعََن... ومن مجيِعها يُسَتخلُص معَن 

 ل واملـُرِّنم واملـُعلمم...والنشيد؛ ومنها أيًضا: الَقوَّا

قصائد مار  فقد اعُتِمَد يف ُكتِب الليتورجيّا،  وُعيِنَ به مجيعُ  الَم  ْيَمر بمعنى القصيدةهو قوٌل ُمرتامي املعاين. أما  "ميمر"فالـ 
سحق... وسواهم من اآلباِء املًلفنة الُسرياِن الذين أَثـَْروا الكنَز السرياينَّ بكتاباهتم، وُجلُّها منظوٌم اأفرام ومار يعقوب ومار 

"ْم َعنَّى أي الُسريانّية -على األوزان الشعريّة  الُسريانية العديدة اليت منها تنُبُع أوزاُن الشعر اللبنايّن الذي ُيسّمى باللبنانّية
                                                           

 الفتاوىوكتاب  مختصر الشريعةن هي نفسها كتاب ذكر األب جرجس موراين احلليّب اللبنايّن، نقًًل عن القّس أغسطّي زَْنده، أّن للمطران قراعلي كتًبا يف الفقه احلنفّي، ورّجح أن تكو  1
 (.30، ص اللبنانيّ  المصباح الرهبانّي في شرح القانون)

المطران عبداهلل قراعلي مؤّسس الرهبانّية المارونّية يُراَجع: فهد، األبايت بطرس، حول ميامر املطران قراعلي، وأناشيده، وأَفرامّياته، وأماكن وجود خمطوطات هلا، وما هو مطبوع منها،  2
 .171 -170، 161 -159، ص في وادي قاديشا المقّدس 1694الحلبّية اللبنانّية سنة 
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الذي  "ديواَن الزجل"َيسبُق  "ديوان الم َْعنَّى"ألوزان الشعريّة الُسريانّية واللبنانّية بالتوارث، لذا جنُد عنواَن وهو رأس ا ُم غَ نَّى"
 ألَِفُه الشعراُء الحًقا.

" أو بّي األشكال الشعريّة الُسريانّية األربع والعشرين، احملّددِة واملصّنفِة يف شرٍح مسهٍب، "شكًًل  "َمْيمر"مل يَرِْد ذكُر الـ 
"قالًبا" يف املرجِع األوفِر ثقًة إىل يومنا "الّلؤلؤ املنثور" الذي وَضَعه املثلُث الرمحات إغناطيوس أفرام برصوم بطريرك أنطاكية 

ِده "ميمر"وسائر املشرق؛ ما يؤّكد أن الـ   .1هو اسم شامل املعَن غري حُمَدَّ

واحملجوب عن أبصار األَنام"، "للثالوث الوحيد الذات"، "أيّها املولود من بعضها منشور، منها: "أيّها اآلب األزيّل واألناشيد 
بنت داود"، "تعطَّْف يا رّب". وأنشودة أليب الرهبان أنطونيوس الكبري: "العظيم يف النعيم". وأنشودة "ضوء مشس الح"، 

"يا حلظ بديع" للقّديس يوسف، وأنشودة وأنشودة "يا ابن داود وقبله يف الوجود"، ومها موضوعتان للسّيد املسيح. وأنشودة 
"فاز َمن تشهد له األفاضل" ملار يوحّنا املعمدان. وللقّديس مارون "ما الح يف آفاق"، وملار يوحّنا مارون "لقد جاد اإلله". 

ة" و"يا أّم ومدائح للسّيدة العذراء: "إّن قليب يف هوى مرمي"، و"وكّلك مجيلة وما بك معاب"، وطلبات هلا: "أنا أّم احملبّ 
 الرمحن". وللقيامة: "املسيح حقًّا قام".

، كتاب مختصر الشريعة أو المجّلة القضائّية وقانون األحوال الشخصّية للمسيحّيين في لبنان في عهد الشهابّيين .13
 منشور قوانّي كنسّية،  العربّية،ب

املطبعة  ،ولس مسعد احلليّب اللبنايّن، بريوتمجعه املطران عبداهلل قراعلي، قدَّم له ونشره عن النسخة األصلّية األب ب
، فهرس ما تضّمنه هذا الكتاب من األبواب 26 -7صفحة، وهي تشتمل على: توطئة ص  155، 1959الكاثوليكّية، 
، للناشر 155، تصويب ص 155 -152 ص، فهرس املواّد 151 -29، نصوص الكتاب ص 28 -27والفصول ص 

وعنها نسخة  ،DV02/Rmرمزها ّية بالكرشونّية يف دير مار أنطونيوس يف روما مثّة نسخة ورق .157 -156نفسه ص 
. وهناك نسخة أخرى ورقّية ورقمّية حتمل الرمز يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةرقمّية حتمل الرمز نفسه 

CC01/OM  من السلسلة  194، واحدة حتمل الرقم  ويف بكركي نسختان اجلامعة املذكورة.يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف
 من السلسلة األوىل. 197األوىل، والثانية بالكرشونّية حتمل الرقم 

 خمطوطغري معروفة، الهوت،  ، اللغةتفسير األناجيل .14
ة، نسخته األصلّية مفقودة. وكان األديب ميشال احلايك قد عثر عليها يف دير مار الياس شويّا، وضعه يف عهد رئاسته العامّ 

 ضهور الشوير، التابع للرهبانّية املارونّية املرميّية، مثّ ُفقَدت. 
                                                           
1
  Kesrouani, Fr. Elias, The Thesaurus and the Octoïchos in the Liturgy of the Syriac Church. Paris IV, Sorbonne University-France, Ph.D, 

Chapter 4: The Octoïchos, Theses under publication; Barsoum, Ignatius Ephrem 1st, Syriac Sciences and Litterature, Published by Mar 

Gregorios Yohanna Ibrahim, Coll. Syriac Patrimony, Aleppo 1987, p. 90; Al-Qardahi, Abbot Gabriel, AL-Lubab, Edited and published by 

Mar Gregorios Yoohanna Ibrahim, Aleppo 1994.p.46. 
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 خمطوطغري معروفة، روحانّيات،  ، اللغةأخبار روحّية .15
 ة املرميّية يف روما.بقَي منه بعض ورقات حمفوظة يف دير الرهبانّية املارونيّ 

 خمطوطغري معروفة، طقوس دينّية،  ، اللغةاستعداد وشكران الكاهن في القّداس .16
 نسخة منه موجودة يف دير مار مارون، عنّايا؛ وأخرى يف دير سّيدة املعونات، جبيل.

 منشورترجيًحا، روحانيّات،  العربّيةب، زيّاح الورديّة، والصليب، ومار مارون، وطلبات أسبوع اآلالم .17
  اللغة غري معروفة، روحانّيات، منشور، أفرامّيات، ومدائح، وطلبات .18

يبلغ عددها الستّي، تـَُرتَّل يف القّداس املارويّن قبل الرسائل ويف الزيّاحات، العربّية، أكثرها منشور. نظمها يف دير حراش 
 يف الطائفة، ودخلت يف طقوسها الليتورجّية.  ليعتاض هبا راهباته عن األغاين العاملّية، فانتشرت

 منشورغري معروفة، طقوس دينّية،  ، اللغةالرَُّتب والطقوس الرهبانّية وترتيب ساعات تالوة الفرض .19
 خمطوطغري معروفة، طقوس دينّية،  اللغةرتبة لبس ثوب االبتداء،  .20
 خمطوطغري معروفة، طقوس دينّية،  ، اللغةرتبة لبس اإلسكيم الرهبانيّ  .21
 اللغة غري معروفة، طقوس دينّية، خمطوط، فروض الُمتعّيدات .22
 خمطوط، قوانّي كنسّيةغري معروفة،  ، اللغةقانون المبتدئين .23

 .363، ص 1، ج تاريخ الرهبانّية اللبنانّيةذكره األب لويس بليبل يف 
 مطارحات دينّية، منشور ،العربّيةب، دحض احتجاج الشّماس عبداهلل زاخر على رسالة البادري بطرس فروماج اليسوعيّ  .24

 يف روما رمزها منها ورقّية  . مثّة نسخة412 -407، اجملّلد الثاين، ص 639 -627، ص 1األصول التارخيّية، اجملّلد 
CH098/Rm،  نسخة رسالة رّد بعنوان يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة حتمل الرمز ذاته  هارقمّية عنو

من عبداهلل قراعلي ردًّا على احتجاج نسخة رسالة أخرى ]موّجهة[  /  زاخرهللعلى الشّماس عبدامن بطرس فروماج 
 . ورقة( 21)الزاخر على فروماج 

، (فرحات جرمانوسو  عبداهلل قراعلي املطران إعداد) ة مختلفةة مع كتاب رتب وصلوات وتواريخ خاصّ صلوات الشبيّ  .25
 دينّية، خمطوط، طقوس بالكرشونّية
 . ML029/MCرقمّية عنه يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة رمزهاورقّية و مثّة نسخة 

 بالعربّية، )مجع وتصنيف( روحانيّات، خمطوط ،أخبار بارونيوس وغيرهمن  .26
مركز احلفظ اإللكرتويّن يف نسخة رقمّية يف عنها و  SP057/Rm حتمل الرمز رومايف  نسخة ورقّية يف دير مار أنطونيوسمثّة 

 حتمل الرمز نفسه.  جامعة سّيدة اللويزة
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 العلوم التطبيقّية والطبيعّية 
 خمطوطعلوم طبيعّية، العربّية، ب، (كتبها لراهبات دير حراش) رسالة في تربية دود القزّ  .27

 منها نسخة قدمية يف هذا الدير، ُملَحقة بنسخة قانون الراهبات.
 


