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الكتاب المقّدس )ترجمة جديدة(

17 × 24 سنتم

- جزء واحد/طبعة 2012/8.

27,00 $

- مع علبة/طبعة 2012/8.

32,00 $

- جزآن/طبعة 2007/7.

30,00 $

- مع علبة/طبعة 2007/7.

35,00 $

- العهد القديم/طبعة 2007/7

17,00 $

- العهد الجديد/طبعة 2007/7

13,00 $

الكتاب المقّدس )حجم وسط(

 14 × 21 سنتم/2116 ص.
تغليف مقّوى، ورق خاّص.

14,00 $

مع علبة/طبعة ثانية/2017.

20,00 $

الكتاب المقدس - )حجم صغير(

pvc12 × 16 سنتم/1728 ص/طبعة 2018/٥/غالف

12,00 $
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الكتاب المقدَّس )حجم الجيب(

 9.٥ × 13 سنتم/2120 ص/2018
غالف )ڤينيل( - ورق خاّص مع علبة.

12,00 $

روايات من الكتاب المقّدس - للصغار

 مصّور وملّون، 21 × 28 سنتم/96 ص/2018.
تجليد فّني.

7,00 $

العهد الجديد )حجم كبير(

 21 × 28 سنتم/464 ص/طبعة 2017/2.
ورق خاّص، تجليد فّني مع قميص.

16,00 $

العهد الجديد )حجم وسط(

 14 × 21 سنتم/٥92 ص/طبعة 2019/2.
تغليف عاديّ، ورق خاّص.

6,00 $
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العهد الجديد )للقربانة األولى؛ بحجم وسط(

 14 × 21 سنتم/٥92 ص/طبعة 2019/3.
تجليد فّني مع جلد لون أبيض، ورق خاّص.

6,50 $

العهد الجديد )حجم صغير للجيب( )ترجمة جديدة(

 8 × 12 سنتم/974 ص/فهارس.
تغليف بالستيك/طبعة 2011/8.

3,50 $

ة األناجيل األربعة إزائيَّ
تنسيق األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 28 سنتم/418 ص/2000

11,00 $

كتاب المزامير )ترجمة جديدة(

17 × 24 سنتم/224 ص/طبعة 2013/8.

4,50 $
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مزامير داود النبّي
ترجمة األب عفيف عسيران )بلغة قرآنيَّة(

10 × 13.٥ سنتم/324 ص/طبعة 2008/3.

2,75 $

مزامير للصالة والترنيم
مستّل من الترجمة الجديدة للمزامير مع الزمات للترنيم

10 × 20 سنتم/28٥ ص/طبعة 2018/7.

3,00 $

 كلمات السّر لفهم األناجيل
القيامة، الكنيسة، الكتب 

المقدَّسة، يسوع الناصريّ
األب مارك سوفان

والكنيســة،  القيامــة،  األناجيــل:  لتكتشــف  الســّر  كلمــات 
والكتب المقّدسة، ويسوع الناصريّ. يتشارك كتبُة األناجيل 
األربعــة مرقــس ومّتــى ولوقــا ويوحّنــا مهّمة مســاعدة كّل من 
يــز إيمانــه بالســّيد المســيح فيصبح من  يقــرأ األناجيــل فــي تعز
أتباعــه الحقيقّييــن. فلــم يكترثــوا يوًمــا بكتابــة »ســيرة حيــاة 
المســيح«، بــل استرســلوا ـفـي كتابــة النصــوص المؤّسســة 
الّتــي تعطــي حيــاَة الجماعــات المســيحّية زخًما. ونفهم اليوم، 
بفضــل أســلوبهم فــي الكتابــة، أّن يســوع الناصــريّ هــو »ســّيد 
المجــد« الـّـذي قــام مــن بيــن األمــوات وتّمم بالتالي تدبير الرّب 
الخالصــيّ مــن أجــل البشــر والــوارد ـفـي كتــب التــوراة، وكان 
ذلــك بمثابــة إشــارة إلــى بدايــة عالــٍم جديــد. فمــن الســهِل بلــوغ 
هــذه الحقيقــة، إذ كّل مــا نحتــاج إليــه هــو »كلمــات الســّر«، 

وهــي أربــع..

17×64/24 ص/2019

2,50 $
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الكاردينال جان دانيالو
 )١٩٠٥-١٩٧٤(

ا  والهوتيًّ ا،  يسوعيًّ راهًبا  دانيالو  كان 

ا. ومؤرًّخا فذًّ

والعشرون  الثالث  بولس  البابا  عّينه 

الثاني.  الڤاتيكانّي  المجمع  في  خبيًرا 

بولس  البابا  عّينه   ١٩٦٩ العام  وفي 

المتكّرر  السادس كاردينااًل بعد رفضه 

في  عضًوا  انتخابه  تّم  المنصب.  لهذا 

العام  المرموقة  الفرنسّية  األكاديمّية 

.١٩٧٢

نِعم  استقبال  على  كتاباته  ركّزت 

بكشف  المسيح  يسوع  بواسطة  هللا 

العالقة الثالوثّية في التاريخ. وقد عّمق 

آلباء  الواسعة  بمعرفته  األبحاث  هذه 

الكنيسة. 

الكاردينال جان دانيالو  
سلسلة
دراسات في
الكتاب المقّدس

دراســـة عن طفولة يســـوع بحسب 
إنجيـلــي مّتى ولوقا
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REF: RELBIBETB001A

 في قراءة هذه النصوص ال نريد النقد للنقد،

بل نرمي إلى تجديد مفهومنا الالهوتّي لها،

محاولين أن ندخل قلب اإلنجيل

في  العقل  وحكم  التاريخّي  الطفولة  روايات  واقع  بين  ما 

اإليمان؟  يميل  األطراف  أيّ  إلى  تتخلّلها،  الّتي  الصعوبات 

يستخدم  أم  الصمت؟  ويلتزم  فكريّة  استقالة  يقّدم  هل 

هذه  غور  ليسُبر  الكتابّي  والعلم  الحديث  الفكر  أدوات 

والتاريخّية  األدبّية  المشكالت  بين  ما  اإليمانّية؟  الُمعضلة 

الّتي  النصوص  تحليل  الكاتب  يحاول  الكتابّي،  النّص  في 

المعتقدات  من  الكثير  وُيغربل  يسوع،  طفولة  عن  تتحّدث 

لنكون  كتابّية،  غير  مصادر  من  ورثناها  الّتي  الخاطئة 

التجّسد. سّر  ُتجاه  أعمق  وإيمانّية  علمّية  بّينة  على 

تتّبع  في  التاريخّية  بأمانته  الكتاب  هذا  يّتسم 

في  كتاب  فهو  يسوع.  طفولة  رافقت  الّتي  األحداث 

فهمنا  ُتزيد  عملّية  علمّية  وأداة  الكتابّي،  التفسير 

التذّوق  على  ُتساعد  كما  الطفولة،  لنصوص  الالهوتّي 

اإللهّي.  التجّسد  سّر  مع  وصلواتنا  تأّمالتنا  في  الروحّي 

سلسلة
دراسات في
 الكتاب المقّدس

،،

،،

منشورات

التوزيع

ات
ّ
جمعي

س في المشرق
ّ
الكتاب المقد

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com

info@biblesociety.org.lb

www.darelmachreq.com

www.librairiestephan.com

www.biblesociety.org.lb

أضواء على أناجيل الطفولة )1(
بقلم الكاردينال جان دانيالو،

نقله إلى العربّية األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

17 × 24 سنتم/86 ص/طبعة 1990/3.

2,50 $

َمن أنَت أيُّها اإلنسان؟ )2(
بقلم پـيار غرولو،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/68 ص/طبعة 1990/3.

2,50 $

المعجزات في اإلنجيل )3(
بقلم مجموعة من االختصاصّيين،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/72 ص/طبعة 1990/3.

2,50 $

المسيح قام! )4(
بقلم األب إسطفان شربنتييه،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/72 ص/طبعة 1990/3.

2,50 $
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رسالة التطويبات )5(
بقلم األب جاك ديپون،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/80 ص/طبعة 1990/3.

2,50 $

رؤيا القّديس يوحّنا )6(
بقلم مجموعة من الباحثين،

نقله إلى العربّية األب بولس الفغالي

17 × 24 سنتم/68 ص/طبعة 2006/4.

2,50 $

قراءات في إنجيل يوحّنا )7(
بقلم األب دوناسيان ماّل اليسوعّي،
نقله إلى العربّية األب حليم عبدهللا

17 × 24 سنتم/124 ص/طبعة 2016/7.

2,50 $

أعمال الرسل )8(
بقلم مجموعة من الباحثين،

نقله إلى العربّية األب بولس الفغالي

17 × 24 سنتم/72 ص/طبعة 2006/6.

2,50 $
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تعّرف إلى الكتاب المقّدس )9(
بقلم األب إسطفان شربنتييه،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/86 ص/طبعة 2009/7.

2,50 $

الموت والحياة في الكتاب المقّدس )10(
بقلم األب أالن مرشدور،

نقلته إلى العربّية األم ماري - هنرييت غانم

17 × 24 سنتم/64 ص/طبعة 2014/6.

2,50 $

دراسة في الرسالة إلى العبرانّيين )11(
بقلم األب ألبير ڤانوا اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب أنطوان أودو اليسوعّي

17 × 24 سنتم/64 ص/طبعة ٥/2006.

2,50 $

دراسة في اإلنجيل كما رواه مّتى )12(
بقلم األب إسطفان شربنتييه،

نقله إلى العربّية األب روفائيل خزام اليسوعّي

17 × 24 سنتم/78 ص/طبعة 2009/7.

2,50 $
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التراث اإلنسانّي في التراث الكتابّي )13(
بقلم األب روبير بندكتي اليسوعّي،

17 × 24 سنتم/134 ص/طبعة 2016/3.

2,50 $

دليل إلى قراءة اإلنجيل كما رواه مرقس )14(
بقلم جان دلورم،

نقله إلى العربّية األب بولس الفغالي

17 × 24 سنتم/101 ص/طبعة ٥/2008.

2,50 $

دراسة في اإلنجيل كما رواه لوقا )15(
بقلم أوغسطيُنس جورج،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/78 ص/طبعة ثانية/2009.

2,50 $

أيّوب، الكتاب ورسالته )16(
بقلم جان ليڤيك،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

17 × 24 سنتم/8٥ ص/1989.

2,50 $
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مدخل إلى رسائل القّديس بولس )17(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

17 × 24 سنتم/100 ص/طبعة 2009/3.

2,50 $

تكوين األناجيل )18(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

17 × 24 سنتم/79 ص/1990.

2,50 $

أشعيا )39-1( )19(
بقلم يسوع ماريّا أسورمندي،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

17 × 24 سنتم/76 ص/1990.

2,50 $

خلق اإلنسان والعالم في نصوص من الّشرق األدنى 
القديم )20(

مجموعة من الباحثين،
نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

17 × 24 سنتم/84 ص/1990.

2,50 $
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من األناجيل إلى اإلنجيل )21(
بقلم األب إتيـان شربنتييه،

نقله إلى العربّية باسيل قوزي

17 × 24 سنتم/119 ص/1991.

2,50 $

أنبياء العهد القديم )22(
بقلم األب لويس مونلوبو،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

17 × 24 سنتم/80 ص/1991.

2,50 $

رسالتا بطرس )23(
بقلم إدوار كوتنه،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

17 × 24 سنتم/72 ص/1991.

2,50 $

إله المساكين )24(
بقلم مجموعة من الباحثين،

نقله إلى العربّية األب ألبير أبونا

17 × 24 سنتم/7٥ ص/طبعة 2 منّقحة/1992.

2,50 $
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سفر يونان )25(
بقلم األب ڤنسان ُمورا،

نقله إلى العربّية الخوري حليم ريشا

17 × 24 سنتم/80 ص/1993.

2,50 $

المزامير ويسوع، يسوع والمزامير )26(
بقلم األب ميشيل غورغ،

نقله إلى العربّية األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

17 × 24 سنتم/100 ص/1994.

2,50 $

نشيد األناشيد )27(
بقلم آن ماري پِْلِتييه،

نقله إلى العربّية أنطوان الغزال

17 × 24 سنتم/92 ص/1994.

2,50 $

حكمة أحيقار وأثرها في الكتاب المقّدس )28(
بقلم األب سهيل قاشا،

17 × 24 سنتم/7٥ ص/1996.

2,50 $
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مريم بحسب األناجيل )29(
بقلم جان پول ميشو،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/96 ص/طبعة 2011/2.

2,50 $

المسيح والنبوءات )30(
بقلم وكيم إسكيف،

17 × 24 سنتم/68 ص/طبعة 2008/2.

2,50 $

القرآن. نصوٌص مختارة لها صلٌة بالكتاب المقدَّس )31(
بقلم جاك جومييه،

نقل مقّدماتها إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/88 ص/طبعة 2010/4.

2,50 $

ّية )32( هللا أبونا. الكشف عن هللا اآلب والصالة الربّـِ
ِّي، بقلم جان پوي

نقله إلى العربّية األب بيوس عّفاص

17 × 24 سنتم/100 ص/طبعة 2007/2.

2,50 $
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الصراعات األخويَّة والمصالحة في الكتاب المقّدس )33(
بقلم المطران أنطوان أودو اليسوعّي،

17 × 24 سنتم/100 ص/طبعة 2/200٥.

2,50 $

من الخبز األرضّي إلى الخبز السماوّي )34(
بقلم المطران أنطوان أودو اليسوعّي

17 × 24 سنتم/104 ص/2004.

2,50 $

الروح القدس في الكتاب المقّدس )35(
بقلم مجموعة من الباحثين،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/96 ص/ط2013/2.

2,50 $

العنف في الكتاب المقّدس )36(
بقلم األبوين پول بوشان وُدني ڤاس اليسوعّيين
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

17 × 24 سنتم/72 ص/ط2014/2.

2,50 $
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روحانّية القّديس بولس )37(
إعداد أخويّات عائالت مريم

نقله إلى العربّية جورج صالح

17 × 24 سنتم/88 ص/ط3/201٥.

2,50 $

دراسات كتابّية في سفر رؤيا يوحّنا )38(
إعداد وترجمة األرشمندريت إيلّيا طعمه

17 × 24 سنتم/98 ص/2007.

2,50 $

الكتاب المقّدس ومؤمنو الديانات األُخرى )39(
بقلم ويسلي أرياراجا

نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

17 × 24 سنتم/84 ص/ طبعة ثانية منّقحة/ 2008.

2,50 $

بولس الراعي )40(
بقلم پيار دوبرجيه

نقله إلى العربّية سالم يعقوب سيدة

17 × 24 سنتم/94 ص/2009.

2,50 $
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قايين وهابيل )التكوين 4( )41(
بقلم دومينيك ِسْربيلو وجيلبير داهان

نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/128 ص/2009.

2,50 $

تجارب المسيح في البّريّة
)مّتى 4: 1-11؛ مر 1: 12-13؛ لو 4: 13-1( )42(

 بقلم جاك بريان، جيلبير داهان، جان -
نويل غينو، پـيار هوُدبير

نقله إلى العربّية نهاد فرح

17 × 24 سنتم/160 ص/2009.

2,50 $

الكهنوت في الكتاب المقّدس )43(
بقلم إدوار كوتنيه

نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/86 ص/2010.

2,50 $

صلوات من الشرق القديم )44(
بقلم مجموعة من المؤلِّفين

نقلته إلى العربيَّة نهاد فرح

17 × 24 سنتم/128 ص/2011.

2,50 $
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األمثال )45(
بقلم دانيال مرغرا

نقله إلى العربيَّة األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/104 ص/2012.

2,50 $

شخصّيات مجهولة في األناجيل -
لقاءات يسوع في األناجيل اإلزائّية )46(

بقلم ڤيانّي بوييه
نقلته إلى العربّية نهاد فرح

17 × 24 سنتم/88 ص/2013.

2,50 $

 القلب، اللسان، واليدان في الكتاب المقّدس -
تصّورٌ عن اإلنسان )47(

بقلم پيار مورلون بيرنَير اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب إيلي طوبجي

17 × 24 سنتم/104 ص/2013.

2,50 $

الحكمة في الكتاب المقّدس )48(
بقلم المطران أنطوان أودو اليسوعّي

17 × 24 سنتم/100 ص/2014.

2,50 $
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دياكونيا - الخدمة في الكتاب المقّدس )49(
بقلم بول أنيراي، جان - فرنسوا بودو، جان - ماري كاريير،
روزيلين ديبون روك، ماري - تيريز بيّرو وكريستوف رينبو

نقله إلى العربّية جاد جّبور اليسوعّي

17 × 24 سنتم/80 ص/201٥.

2,50 $

بطرس، األّول بين الرسل )50(
بقلم ميشيل بيرِدر، إيف ماري بالنشار، ريجيس بورنيه،

جان فيليب فابر، أوديل فليشي، جاك شلوّسر، لوران 
ڤيلمان

نقله إلى العربّية سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/80 ص/201٥.

2,50 $

نشيد في المسيح )فيِلّپي 2: 11-5( )51(
مجموعة من المؤلِّفين

نقلته إلى العربّية آن ماري شكّور

17 × 24 سنتم/128 ص/201٥.

2,50 $

 األرض في الكتاب المقّدس
»األرض التي أريك« )الّتكوين 1:12( )52(

بقلم األب أالن َمْرشدور
نقله إلى العربّية فادي حلّيسو

17 × 24 سنتم/94 ص/2016.

2,50 $
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ة - الهجرة )53( سفر راعوت - هللا - الحرب األهليَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/80 ص/2016.

2,50 $

سّر الّصليب )54(
بقلم مجموعة من المؤلّفين

نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 24 سنتم/72 ص/2017.

2,50 $

شمشون قّصة وتاريخ - قراءة في ِسفر القضاة )16-13( 
)55(

بقلم ديديه لوسياني وَدميان نويل
نقله إلى العربّية األب إيلي طوبجي

17 × 24 سنتم/80 ص/2017

2,50 $
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 اليهوديَّة نشأت بيننا
مدخل إلى اليهوديّة موّجه إلى 

المسيحّيين العرب
األب ديفيد نويهاوس اليسوعّي

الظــروف  اليهوديّــة فرضتهــا  الديانــة  ثّمــة غربــة بيننــا وبيــن 
السياســّية وتبعاتهــا. لكــن، كيــف كان يعيــش اليهــود بيننــا 
تفاعــل  كيــف  الحــال؟  ووحــدة  الجيــرة  مــن  طــوال  لقــرون 
والسياســّية  والتاريخّيــة  الثقافّيــة  المتغّيــرات  مــع  جيراننــا 
الّتــي عايشــناها نحــن العــرب أيًضــا؟ وأيّ مســاهمة تركوهــا 
لنــا علــى ُصعــد فنّيــة، واقتصاديـّـة، وروحّيــة؟ تمتــّد هــذه الغربة 
لتشــمل فهمنــا شــخص يســوع المســيح - الكلمة الّــذي 
»ســكن بيننــا«. فثّمــة غربــة عــن ديانتــه، وثقافتــه، ومجتمعــه، 
والتــراث الّــذي فهــم بواســطته إنســانّيته وإنســانّيتنا. يقــّدم 
إلينــا األب ديفيــد نويهــاوس اليســوعيّ مدخــاًل ســهل المنــال 
إـلـى اليهوديّــة. يقــوم الكاتــب بــدور المرشــد ـفـي رحلــٍة تتنقــل 
ســة فــي تاريــخ الشــعب اليهــوديّ  بخّفــة بيــن المراحــل المؤسِّ
الــذي يمتــّد علــى حوالــى أربــع ألفّيــات. كذلــك، يتجــّول فــي أزّقــة 
الحيــاة اليهوديّــة فيعــرض ممارســاتها وأهــم أُســس إيمانهــا. 
كمــا يســتريح عنــد نصــوص التــراث اليهــوديّ الروحّية الغنّية.

14×240/21 ص/2019

7,50 $

 كان يا ما كان في قديم اإليمان
مائـة رواية وأربعـون حاشيـة من 

العهد القديم
بقلم جيم كامبل

نقله إلى العربّية طوني حمصي اليسوعّي

تقــّدم إلينــا أســفار العهــد القديــم الســّتة واألربعــون وليمــًة 
روحّيــة دســمة، لكــن ال ننــَس أّن معظمهــا يعســر هضمــه أو 
فهمه. فعادًة تنتهي هذه الوليمة عند »المقّبالت« لو شرعنا 
ــا علــى الطريقــة  فــي تذّوقهــا مــن دون حضــور طــاٍه ماهــر يدلّن
الُمثلــى لتناولهــا. يأخــذ مؤلِّــف كان يامــا كان فــي قديــم اإليمــان 
جيمــس كامبــل مشــّقة هــذه المهّمــة علــى عاتقــه، فيقّدمهــا 
يـّـة،  إلينــا بطريقــٍة سلِســة عذبــة، إذ يتنــاول النصــوص المحور
والروايــات األساســّية، وأهــّم الشــخصّيات فــي العهــد القديــم 
مــن خــالل مائــة قــراءة مختــارة بعنايــة. والهــدف مــن كّل روايــة 
أن ُتقــرأ علــى حــدة، بمــا تشــمله مــن إضــاءات أرفقهــا الكاتــب، 
ومراجــع كنســّية، وصــورة تختصــر المشــهد وتعــزّر مخّيلتــك.

كمــا ســتجد حواشــي ســهلة الفهــم ترســم خلفّيــة المشــهد 
عالمنــا  ـفـي  الروايــة  لعصرنــة  المفاتيــح  وتعــرض  التاريخــيّ 
اليــوم بطريقــة تســاعدك عـلـى فهــم العهــد القديــم بعمــق 
يــخ الخــالص. مــن شــأن هــذا  ـفـي ســياقه طــوال مســيرة تار
الكتــاب أن ُيصالحنــا مــع جميــع األفــكار المســبقة عــن العهــد 

»القديــم«.

14 × 21 سنتم/320 ص/2018.

10,00 $
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دراسة كتابيَّة في سفر رؤيا القّديس يوحّنا
بقلم شانتال فان در پالنك

نقله إلى العربّية بتصرّف األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

13.٥ × 21.٥ سنتم/88 ص/2011.

2,50 $

دليل إلى قراءة الكتاب المقّدس
بقلم األب إسطفان شربنتييه،

ترجمة األب صبحي حموي اليسوعّي

22 × 24 سنتم/2٥2 ص/طبعة 2013/6.

7,25 $

دليل عربّي - يونانّي إلى ألفاظ العهد الجديد
تصنيف األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 28 سنتم/960 ص/طبعة 2/200٥.

24,00 $

الشّر والشّرير - مقاربة كتابّية نقديَّة
بقلم األب هربرت هاغ

نقله إلى العربّية األب صالح أبوجوده اليسوعّي

13.٥ × 21.٥ سنتم/96 ص/2017.

5,00 $
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ا؟ ما الغاية من أن يكون المرء مسيحيًّ
بقلم األب تيموثي راْدكليف الدومينيكّي

نقله إلى العربّية فراس ياقو يوحّنا

13.٥ × 21.٥ سنتم/320 ص/2010.

7,75 $

مجتمع يسوع. تقاليده وعاداته
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

1٥.٥ × 23 سنتم/192 ص/طبعة 2009/3.

4,75 $

المسيح ابن مريم
بقلم جاك جومييه ومارتن سبانخ

14 × 20 سنتم/288 ص/طبعة 1999/2.

4,25 $

معجم الالهوت الكتابّي
بقلم األب كزافييه ليون - دوفور ونخبة من االختصاصّيين 

بالكتاب المقّدس
نقله إلى العربّية مجموعة من المترجمين

17 × 24 سنتم/948 ص/طبعة 2014/7.

15,00 $
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هندسة الكتاب المقدَّس
مدخل إلى الكتاب المقدَّس كي نفهم كلمة هللا ونصّلي 

بواسطتها
بقلم جو بابروكي

نقله إلى العربّية طوني حمصي اليسوعّي

18 × 23 سنتم/168 ص/2017.

10,00 $

ة المسيح يسوع أخونا - إنسانيَّ
بقلم ِوْلفريد ج. هارّنغتون الّدومينيكّي

نقلته إلى العربّية آن ماري شكّور

13.٥ × 21.٥ سنتم/136 ص/2013.

3,50 $

يسوع، مالمح من شخصّيته
بقلم األب جيرالد أوكلنز اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب صالح أبوجوده اليسوعّي

13.٥ × 21.٥ سنتم/360 ص/ط2014/2.

6,25 $
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إلهنا متواضع
األب فاضل سيداروس اليسوعّي

ُيظِهــر هــذا الِكتــاب وجــه هللا الُمتواضــع. فهــو ُيصحِّــح وجهــه 
ُمعاِقــب، غيــور عـلـى  قــاٍس  قــاٍض  إلــه  ـفـي ثقافتنــا:  الســائد 
ــا  ُســلطته وامتيازاتــه، ُمتعــاٍل علــى اإلنســان بعيــدٌ عنــه... وأّم
د والِفداء حيث تجرُّده  تواُضع إلهنا، فيتجلّى في ِسرَّيِّ التجسُّ
التــامُّ وتخلِّيــه الكامــل. فالغنــيُّ فقيــر لُيغنــي الُفقــراء، والقديــر 
ـم لُيشــارك الُمتألِّميــن، والكبيــر صغيــر ليتضامــن مــع  ُمتألِـّ
غــار، والعظيــم ُمهــان لينصــر الُمهانيــن. وإلهنــا يتواضــع  الصِّ
إذ ُيشــرِك اإلنســاَن ـفـي أُلوهّيتــه، فــال ينفــرد بهــا، فقــد خلقــه 
يّــة، وـفـي  عـلـى صورتــه وِمثالــه، وـفـي الُحــبِّ والقداســة والُحرِّ
البذل والُمشــاركة والِخدمة، ابًنا لآلب وأًخا ليســوع المســيح 
الُمتواضــع حاضــر لإلنســان  الُقــدس. وإلهنــا  للــروح  وهيــكاًل 
ــا، وإن احتجــب عنــه واختفــى منــه  ــا حقيقيًّ ُحضــوًرا حميميًّ

وصمــت. ُقــل لــي َمــن هــو إلُهــك، أُقــل لــك َمــن أنــت!   

14×96/21 ص/2019

3,50 $

مريم أّم الرّب ورمز الكنيسة )1(
بقلم ماكس توريان،

نقله إلى العربّية األب خليل رستم

14 × 21 سنتم/220 ص/طبعة 2006/4.

4,00 $

اإلنجيل الحّي في الكنيسة )2(
بقلم األب برنار سيسبويه،

نقله إلى العربّية المونسنيور جرجس المارديني

14 × 21 سنتم/160 ص/طبعة 2007/4.

3,50 $
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األسبوع العظيم، في آالم المسيح وموته )3(
بقلم رومانو كوارديني،

نقله إلى العربّية المونسنيور جرجس المارديني

14 × 21 سنتم/1٥2 ص/طبعة 2007/4.

3,50 $

قيامة المسيح )4(
بقلم رومانو كوارديني،

نقله إلى العربّية المونسنيور جرجس المارديني

14 × 21 سنتم/128 ص/طبعة 2012/4.

3,50 $

يسوع المسيح في تقليد الكنيسة )5(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/19٥ ص/طبعة 4 مجّددة ومزيد عليها/ 
.2009

4,00 $

خالصة الالهوت المريمّي )6(
بقلم األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

14 × 21 سنتم/128 ص/طبعة 2011/4.

3,50 $
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بين وحي هللا وإيمان اإلنسان )7(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

دة منّقحة ومزيد  14 × 21 سنتم/232 ص/طبعة 3 مجدَّ
عليها/2008.

4,75 $

َمن أنِت أيَّتها الكنيسة؟ )8(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/292 ص/طبعة 2016/4.

4,50 $

سّر هللا الثالوث - األحد )9(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/144 ص/طبعة ٥/2013.

3,50 $

الهوت التحرير في أميركا الالتينّية )10(
بقلم األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

14 × 21 سنتم/176 ص/طبعة 2013/3.

3,75 $
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دراسة في اإلسكاتولوجيا )11(
بقلم األب أوغسطين ُدوپره الُتور اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 21 سنتم/140 ص/طبعة 2007/3.

3,50 $

دواعي اإليمان في عصرنا )12(
بقلم األب جيوفانّي مارتنّتي

 نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي
والدكتور جورج مصري

14 × 21 سنتم/٥60 ص/جزءان/طبعة 2010/2.

9,00 $

الهوت التحرير في أفريقيا )13(
بقلم األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

14 × 21 سنتم/144 ص/طبعة 2002/2.

3,50 $

الهوت التاريخ البشرّي )14(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/100 ص/ط2013/3.

3,50 $
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مسألة هللا في التاريخ )15(
بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 21 سنتم/136 ص/1998.

3,50 $

مدعّوون إلى الحّريّة - 
دراسة في أسس األخالق المسيحيَّة )16(

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 21 سنتم/272 ص/طبعة 2007/3.

5,25 $

الهوت التحرير اآلسيوّي )17(
بقلم ألويزيوس بييريس

نقله إلى العربّية األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

14 × 21 سنتم/376 ص/ط2013/2.

6,50 $

اإلنسان، ذلك السّر العظيم )18(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/214 ص/2004.

4,75 $
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األسقف بين األمس واليوم )19(
بقلم المطران أنطوان طربيه

14 × 21 سنتم/176 ص/2004.

4,75 $

إيماننا بين العقيدة والعمل - تعليم مسيحّي للبالغين 
)20(

بقلم األب روبير كليمان اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 21 سنتم/176 ص/200٥.

4,75 $

محنة اإليمان -
إجتهادات ومساءالت في الفكر الدينّي المسيحّي )21(

بقلم مشير باسيل عون

14 × 21 سنتم/192 ص/200٥.

4,25 $

القّديس أوغسطيُنس واألوغسطينّية )22(
بقلم هنري - إيرينيه ماّرو

نقله إلى العربّية سعدهللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/164 ص/2007.

4,25 $
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ة - قراءة في الهوت البيئة )23( أوراق بيئيَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 21 سنتم/360 ص/2011.

6,75 $

تفسير اإلنجيل الفصحّي - القيامة )24(
بقلم األسقف روان وليامس

نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 21 سنتم/160 ص/2012.

4,25 $

 األنثروبولوجيا المسيحّية - )1(
اإلنسان على صورة هللا كمثاله )25(

بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/288 ص/2013.

6,50 $

علم الهوت األديان )26(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/192 ص/2013.

4,50 $
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 األنثروبولوجيا المسيحّية - )2(
اإلنسان بين زّلته وخالصه )27(

بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 21 سنتم/176 ص/201٥.

4,00 $

 أؤمن وأعترف -
قراءة معاصرة في اإليمان المسيحّي )28(

بقلم األبوين كابي ألفرد هاشم وغي ريمون سركيس

14 × 21 سنتم/392 ص/201٥.

9,00 $

الهوت النساء )29(
بقلم األب سامي حالق اليسوعّي

14 × 21 سنتم/196 ص/2016.

4,50 $

الهوت التحرير األورثوذكسّي - النموذج الروسّي )30(
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 21 سنتم/116 ص/2017

3,00 $
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الهوت الحياة المكّرسة )31(
بقلم األب مراد مجلَّع

14 × 1٥6/21 ص/2018.

4,50 $

تيار العصر الجديد
جيزِل فرح طربيه

تجتــاح مجتمعاتنــا المســيحّية اليــوم بشــكل غيــر مســبوق، 
تعاليــم وممارســات غريبــة عــن اإليمــان المســيحيّ والتقليــد 
الرســوليّ، وـفـي غالبهــا لهــا عالقــة باّدعــاءات وفرضّيــات غيــر 
علمّيــة يــرّوج لهــا تّيــار »العصــر الجديــد«  “New Age” تحــت 
غطــاء العصرنــة والعلــوم الحديثــة. نحــاول ـفـي هــذا الكتــاب 
اآلبــاء  تعاليــم  مــن  انطالًقــا  االّدعــاءات،  هــذه  كّل  عـلـى  الــرّد 
الكاثوليكّيــة.  للكنيســة  المســيحيّ  والتعليــم  القّديســّين 
واســتناًدا إلى المنطق وآخر ما وصلت إليه األبحاث العلمّية. 
ــاء واختصاصّييــن فــي عــّدة  ــة مــن أطّب كمــا نقــّدم أجوبــًة علمّي
 ،Yoga مجاالت، ردًّا على تساؤالت الشبيبة بخصوص اليوغا
وآلــة   ،Cosmic energy الكونيــة  الطاقــة  مثــل  وفرضّيــات 
تصويــر كيريليــان Kirilyan، وإيموتــو Emoto، وباكســتر وتيلــر 
 ،Law of attraction وقانــون الجــذب ،Bakster and Tiller
اإليجاـبـيّ Positive thinking، والبارابســيكولوجيا  والتفكيــر 
Parapsychology، وزيتغيســت Zeitgeist وغيرهــا. نســلّط 
تّيــار  الضــوء كذلــك، وألّول مــرَّة ـفـي المكتبــة العربّيــة، عـلـى 
عبــر األنســنة Transhumanism طارحيــن إشــكالّياته والــردود 
لّيــة للباحثيــن  الالهوتّيــة التــي يمكــن اعتمادهــا كمســوَّدة أوَّ
ــا  والالهوتّييــن فــي الســنوات المقبلــة. كمــا نعــرض حــالًّ الهوتيًّ

مســتوحى مــن روحانّيــة الكنيســة المشــرقّية والغربّيــة.

14×٥92/21,٥ ص/2019

15,00 $

 اإلرشاد الرسولي »رجاء جديد للبنان«
ة في أبعاده الالهوتّية والروحيَّة واألنتروپولوجيَّ

بقلم المطران أنطون - حميد موراني،

14 × 21 سنتم/260 ص/2000.

6,00 $
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إلهنا يتألَّم
بقلم األب فرنسوا ڤاريون اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

13.٥ × 19.٥ سنتم/112 ص/طبعة 2008/3. تجليد فّنّي

4,50 $

إلهي ال نفَع له...
بقلم األب شارل دوليه اليسوعّي،

بَه الخوري يوحّنا الحلو عرَّ

14 × 21 سنتم/176 ص/طبعة 2002/2.

4,00 $

اإلنسان في ضوء المسيح
بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 21 سنتم/168 ص/طبعة ٥/2013.

3,75 $

إنّي أسلِّم ذاتي - طريق الثقة مع شارل دي فوكو
بقلم المطران جان - كلود بوالنجيه

به المطران جرجس القّس موسى عرَّ

14 × 21 سنتم/184ص/2014.

4,50 $
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اإليزوتيريك أو العلوم الباطنيَّة من وجهة نظر اإليمان 
المسيحّي

بقلم جيزل فرح طربيه

14 × 21 سنتم/264 ص/2009.

5,25 $

اإليمان الكاثوليكّي - نصوص تعليميَّة صادرة عن 
السلطة الكنسيَّة

قّدم لها األب جرِفيه دوميج اليسوعّي،
نقل أهّمها إلى العربيَّة األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 21.٥ سنتم/٥44 ص/طبعة 2012/3. تجليد فّنّي

10,50 $

هوايتهاد  يدي  على  الفلسفة  درس 
في جامعة هارڤرد )الواليات المّتحدة 
األميركّية( حيث نال الدكتوراه، وعلى 
فرايبورغ  جامعة  في  هايدغر  يدي 

)ألمانيا(. 
األميركّية  الجامعة  في  الفلسفة  علّم 
ببيروت وفي أهّم الجامعات األميركّية 

)هارڤرد، دراتموث، واشنطن...(
شغل مناصب سياسّية ودبلوماسّية 
في  للبنان  سفيًرا  فكان  عديدة، 
ورئيًسا  ونائًبا،  ووزيًرا  واشنطن، 
المّتحدة،  لألمم  العمومّية  للجمعّية 
صياغة  في  فّعااًل  إسهاًما  أسهم  كما 

اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان. 
ُعرِف عنه التزاُمه المسيحّي الشديد 

وغيرته على العمل المسكونّي. 

ك
الــ

 م
ل

شار ،، ،،

تسأُلني لماذا أؤمن بيسوع المسيح؟

أؤمن بيسوع المسيح ألنّي أعرُفه. 

كتابًا حول  أن نجد  الماّديّ   - العلمانّي  أنأمل في عالمنا 

خبرة اإليمان خّطه فيلسوٌف ُمعاصر؟ أجل هذا ممكن! 

كثر من خمسين دكتوراه شرفّية من جامعات  فالحائز أ

أميركّية وكنديّة وأوروبّية، الّذي درس في جامعة هارڤرد 

هايدغر،  مارتن  الفيلسوف  يد  على  وتتلمذ  العريقة، 

ألقى  بيروت،  في  األمريكّية  الجامعة  في  درّس  والّذي 

كّل  ُيحيل  كاّفة،  العالم  أصقاع  في  الُمحاضرات  مئات 

شيء إلى هللا وحده. إّن من أشرف على صياغة »اإلعالن 

في  روحّيًة  جذوًرا  له  يجد  اإلنسان«  لحقوق  العالمّي 

كان عنده »كّل شيء«.  الّذي  المسيح  شخص يسوع 

الّروحّي  التراث  من  مجموعًة  إلينا  الكتاب  هذا  يقّدم 

ومساهماته  فكره  لنفهم  مالك،  شارل  لنا  تركه  الّذي 

حياته. طوال  بها  تعاطى  الّتي  الشؤون  كّل  في 

Réf:RELDOGLLD017A
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شارل مالــك
)١٩٠٦ - ١٩٨٧(

شارل مالــك

»به كان كّل شيء« - شهادة مؤمن
بقلم شارل مالك

قّدم له جورج صبرا وحبيب مالك

14 × 21.٥ سنتم/460 ص/طبعة ٥/2017.

10,00 $

التنجيم والِعرافة من وجهة نظر اإليمان المسيحّي
بقلم جيزل فرح طربيه

14 × 21 سنتم/144 ص/طبعة 2007/2.

4,25 $
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ين الجامع الحّس الكاثوليكّي - البعد الثقافّي في الدِّ
بقلم ماريو پرنيوال

نقله إلى العربّية األب وسيم سلمان

14 × 21 سنتم/176 ص/2013.

4,50 $

دليل إلى عيش أسرار الكنيسة السبعة
بقلم فيليب بيغري وكلود دوشينو،

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

22 × 24 سنتم/216 ص/2003.

6,50 $

الطّب البديل. من وجهة نظر اإليمان المسيحّي
بقلم جيزل فرح طربيه

14 × 21 سنتم/344 ص/2014.

9,00 $

األب
فرنسوا ڤاريون اليسوعّي 
)١٩٠٥-١٩٧٨(

كان  فرنسّي.  يسوعّي  راهب 

على  لًعا  مطَّ وكاهًنا  المًعا  أديًبا 

أن  بعد  العصريّ.  الّلهوتّي  التفكير 

والفلسفة  الفرنسّي  األدب  درَّس 

مرشًدا  ُعّين  الزمن،  من  مّدة 

الكاثوليكّي،  العمل  حركات  في 

الفرنسّية،  بالشبيبة  يهتّم  فراح 

والمواعظ،  المحاضرات  وُيلقي 

والّلهوتّية  األدبّية  الكتب  وُيِعّد 

رائعة  مواعظ  ألقى  وقد  والروحّية. 

كنيسة  في  الكبير  الصوم  بمناسبة 

ببيروت.    يوسف  القّديس  جامعة 

صدر له عن دار المشرق: 

إلهنا يتأّلم

األب فرنسوا ڤاريون اليسوعّي

ّ
 قضايا اإليمان المســيحي

ّ
محاضــرات في أهــم

ّي
وع

س
لي

ن ا
يو

ڤار
وا 

س
فرن

ب 
األ

،،

،،

حقيقة  يفهم  كي  قارئه  عيَنْي  الكتاب  هذا  يفتح 
بعد  ُجمعت  محاضرات  عن  عبارة  وهو  هللا،  جوهر 
الرسالة  وعمق  غًنى،  من  فيها  لِما  ڤاريون  األب  وفاة 
الكثيرين.  إيمان  مسيرة  في  وأثرها  حملتها،  التي 
العقائد  ويشرح  اإليمانّية  التساؤالت  الكاتب  يطرح 
علينا  ُتسهِّل  مبّسطة  بطريقة  وغيرها  اللهوتيَّة 
الموت،  وتعاليمها:  المسيحّية  فهم  مفاتيح  امتلك 
والمتألّم  المتواضع  إلهنا  فهمنا  إّن  المحّبة…  القيامة، 
التي  العالم  في  والشّر  األلم  ظاهرة  فهم  إلى  يقودنا 
هذا.  يومنا  إلى  األولى  الخليقة  منذ  البشريّة  تختبرها 
العاشرة عن  في طبعته  الذي يصدر  الكتاب  هذا  ُيعتبر 
العشرين،  القرن  الروحّية في  الكتب  ُتحفة  المشرق  دار 
الرغم  إلى يومنا هذا، وعلى  آثاره فاعلة  والذي ما زالت 
من أّن هذا الكتاب تخّطى الثلثين عاًما، إاّل أنّه ما زال 
استطاع  إذ  والمبدع.  الفّذ  كاتبه  طروحات  في  معاصًرا 
أجيااًل  ُيخاطب  أن  ال  أفكاره  وعمق  أسلوبه  ببساطة 
مختلفة وحسب، بل ثقافاٍت وروحانّيات متنّوعة، حّتى 
ليست  )البشارة(  اإلنجيل  فرسالة  منها.  مسيحّية  غير 
إقصائّية، بل تشارك الحقيقة التي تكتنزها مع اآلخرين. 
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ا�ةفـرح  اإليمـان �ة  ا�لح�ي ه�ج �لج
ا�ةفـرح  اإليمـان �ة  ا�لح�ي ه�ج �لج
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ي
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ح 
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فـ

ا�ة �لح�ي �ة  ا �لجه�ج
فرح اإليمان بهجة الحياة

بقلم األب فرنسوا فاريون اليسوعّي،
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 21 سنتم/324  ص/طبعة 2010/9 .

5,50 $
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في ظّل المسا. محّطات وذكريات كهنوتّية ودبلوماسّية

بقلم المطران إدمون يوسف فرحات

17 × 24 سنتم/344 ص/2013.

11,00 $

قلب العالم
بقلم األَب هانس أورس فون بَْلَتسار

نقله إلى العربّية األب غّسان السهوي اليسوعّي

14 × 21 سنتم/228 ص/201٥.

5,00 $

ال أؤمن بهذا اإلله
 بقلم خوان أرياس،

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 17 سنتم/176 ص/طبعة 8/201٥.

5,00 $

مدخل إلى العقيدة المسيحيَّة
بقلم األب توماس ميشال اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

14 × 21 سنتم/176 ص/طبعة 2008/3.

4,00 $
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معجم اإليمان المسيحّي
تصنيف األب صبحي حموي اليسوعّي

أعاد النظر فيه من الناحية المسكونّية األب جان كوربون

12 × 21.٥ سنتم/728 ص/طبعة 1998/2. تجليد فّنّي.

11,50 $

نؤمن، تأّمالت في قانون الرسل
بقلم هانس أورس ُفون بلتسار،

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

13.٥ × 19.٥ سنتم/96 ص/طبعة 2009/2. تجليد فّنّي.

3,25 $

هويّة المسيحّي
بقلم هانس كُونغ

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 17 سنتم/216 ص/طبعة 2 منّقحة/2006.

3,50 $

يوسف الخوري الَحْبر المتعّدد األبعاد )1992-1919(
الخوري ميشال قنبر

14 × 21.٥ سنتم/304 ص/2013.

8,50 $
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اليوغا والتأّمل التجاوزّي من وجهة نظر اإليمان 
المسيحّي

بقلم جيزل فرح طربيه

14 × 21 سنتم/200 ص/2007.

5,25 $

La Foi chrétienne
par le P. Robert Clément, s.j.

17x24/160 p/2e éd./1989

4,25 $
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 شرح إنجيل يوحّنا -
المقالتان األولى والثانية

تعريب ودراسة الخوري نعمة هللا الخوري

باللغــة  الشــرح  هــذا  يصــة  المصِّ أســقف  ثِيــودوُرس  دّون 
اليونانّية، وُفِقد بعد أن أُحرَقت كتبه. لكّن الترجمة السريانّية 
منعــت هــذا الشــرح مــن الضيــاع. نعــرض ـفـي هــذا الكتــاب 
الترجمة العربّية التي تظهر للمرّة األولى، وسنكتفي بترجمة 
المقالَتْيــن األوـلـى والثانيــة عـلـى أمــل ترجمــة شــرح إنجيــل 
يوحّنــا بأكملــه، وهــو يتضّمــن ثماـنـي مقــاالت. تظهــر ترجمــة 
شــرح إنجيــل يوحّنــا ُمرفقــة بالحواشــي التــي تســاعد عـلـى 
التعّمــق فــي فهــم طريقــة ثِيــودوُرس التفســيريّة والمجــادالت 
الالهوتّيــة الُمعاصــرة. رجاؤنــا أن نُغنــي المكتبــة العربّيــة بكنــز 
احتفــظ بــه التــراث الســريانيّ الــذي كــّرم وجــه ثِيــودوُرس ـفـي 

بــالد المشــرق.

14 × 248/20.٥ ص/2019

7,00 $

أناشيد من ديانات الشرق القديمة )1(
عّربها وقّدم لها وعلّق عليها جورج يونس

14 × 20.٥ سنتم/208 ص/ط2014/2.

7,00 $

أوغسطيُنس أسقف هيّبون - االعترافات )2(
نقلها إلى العربّية الخورأسقف يوحّنا الحلو

قّدم لها وحّققها ووضع فهارسها األب جوزيف كميل جبارة

14 × 20.٥ سنتم/480 ص/طبعة 2018/2.

7,75 $
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شرح رسالة القّديس يوحّنا األولى، للقّديس 
أوغسطيُنس )3(

نقله إلى العربّية الخوري يوحّنا الحلو

14 × 20.٥ سنتم/170 ص/طبعة ٥/2010.

3,75 $

ة، للقّديس  خواطر فيلسوف في الحياة الروحيَّ
أوغسطيُنس )4(

نقله إلى العربّية الخوري يوحّنا الحلو

14 × 20.٥ سنتم/4٥6 ص/طبعة 2013/9.

6,00 $

مجموعة الرسائل الروحّية ليوحّنا الدلياتي، الشيخ 
الروحانّي )5(

عّربها عن السريانّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/248 ص/طبعة 2014/4.

4,75 $

 كتاب الصلوات، لغريغوريوس الناريكي - 
من الّتراث الروحانّي األرمنّي )6(

نقلها إلى العربّية األب جورج عقل اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/176 ص/طبعة 2011/4.

3,25 $
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أفراهاط الحكيم الفارسّي: المقاالت )7(
قّدم لها ونقلها إلى العربّية الخوري بولس الفغالي

14 × 20.٥ سنتم/416 ص/طبعة 2007/2.

6,00 $

أقوال الشيوخ. ِحَكم آباء البّريّة )8(
نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/1٥6 ص/طبعة 2009/3.

4,00 $

يصة: العظات التعليميَّة )9( ثيودوُرس أسقف المصِّ
م لها الخوري بولس الفغالي نقلها إلى العربيَّة وقدَّ

14 × 20.٥ سنتم/304 ص/ط2/201٥.

5,25 $

المطران جرمانوس فرحات: الرياضة الروحّية أو 
الحاشية في تدبير رياضة المترّوضين )10(

حّققها وقّدم لها األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/144 ص/2001.

4,00 $
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ة ليوحّنا الدلياتّي،  مجموعة الميامر الروحيَّ
الشيخ الروحانّي )11(

نقلها عن السريانيَّة األب سليم دكَّاش اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/204 ص/2002. 

4,25 $

- تجليد فاخر مع قميص ملّون

7,25 $

مدينة هللا للقّديس أوغسطيُنس - 3 مجّلدات
نقله إلى العربّية الخوري يوحّنا الحلو

+ المجّلد األّول )الكتب 10-1( )12(

14 × 20.٥ سنتم/٥22 ص/طبعة ثالثة/2014.

6,25 $

+ المجّلد الثاني )الكتب 17-11( )13(

14 × 20.٥ سنتم/426 ص/طبعة ثالثة/201٥.

5,25 $

+ المجّلد الثالث )الكتب 22-18( )14(

14 × 20.5 سنتم/420 ص/طبعة ثالثة/2015.

5,25 $

ميتوديوس األولمپـّي: الَوليمة )15(
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 20.٥ سنتم/168 ص/طبعة 2/200٥.

3,50 $

القّديس أوغسطيُنس: محاورة الذات )16(
نقله إلى العربّية الخوري يوحّنا الحلو

14 × 20.٥ سنتم/96 ص/ط2012/2.

3,50 $
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أَرِسِتيُدس الفيلسوف األثينائّي: الدفاع )17(
عّربه وقّدم له وعلّق عليه ووضع فهارسه

األب جوزيف كميل جبارة

14 × 20.٥ سنتم/76 ص/2006.

3,25 $

القّديس أوغسطيُنس: تعليم المبتدئين أصول الدين 
المسيحّي؛ في الحياة السعيدة؛ في الكذب )18(

نقله إلى العربّية الخوري يوحّنا الحلو

14 × 20.٥ سنتم/188 ص/2007.

4,00 $

إقليمس الرومانّي، إغناطيوس األَنطاكّي، بوليكاربُس 
السميرنّي: رسائل )19(

نقلها إلى العربّية سعد هللا سميح جحا

14 × 20.٥ سنتم/212 ص/2008.

4,00 $

رسائل القّديس هيرونيُمس
إعداد األستاذ سعد هللا سميح جحا

14 × 20.٥/ الجزء األوَّل )20( /424 ص/2008

6,25 $

14 × 20.٥/ الجزء الثاني )21( /432 ص/2008

6,25 $
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هيرونيُمس - مشاهير الرجال )22(
نقله إلى العربيَّة وقّدم له وعلّق عليه ووضع فهرسه

األب جوزيف كميل جبارة

14 × 21 سنتم/160 ص/2010.

4,00 $

 الرسائل المتبادلة بين القّديَسْين:
هيرونيُمس وأَْوغسطينس )23(

نقلها إلى العربيَّة سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/164 ص/2011.

4,00 $

المطران جرمانوس فرحات: تعريبه مزمور: »إرحمني يا 
هللا...« إليرونيُمس سافوناروال الّدومينيكّي )24(

حّققه وقّدم له األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 21 سنتم/124 ص/2013.

3,50 $

 عظات في المزامير للقّديس أَْوُغْسطيُنس
الجزء األوَّل - المزامير )36-1( )25(

نقلها إلى العربّية وضبط حواشيها
سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/616ص/2013.

12,00 $
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 عظات في المزامير للقّديس أَْوُغْسطيُنس
الجزء الثاني - المزامير )60-37( )26(

نقلها إلى العربّية وضبط حواشيها
سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/628ص/2014.

12,00 $

 »ال أحد طيٌِّب وصالح مثل إلهنا«
 رياضة روحّية مع الشيخ الروحانّي يوحّنا الدلياتي

)من القرن الثامن( في الفصح واإلفخارستّيا )27(
بقلم األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 21 سنتم/216ص/2014.

4,50 $

 عظات في المزامير للقّديس أوغسطيُنس
الجزء الثالث - المزامير )79-61( )28(

نقلها إلى العربّية وضبط حواشيها
سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/٥76 ص/201٥.

10,00 $

 عظات في المزامير للقّديس أوغسطيُنس
الجزء الرابع - المزامير )102-80( )29(

نقلها إلى العربّية وضبط حواشيها سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/٥76 ص/2017.

10,00 $
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عظة الجبل للقّديس أَْوُغْسطيُنس )30(
نقلها إلى العربّية الخورأسقف يوحّنا الحلو

14 × 21 سنتم/1٥2 ص/2017.

4,00 $

 عظات في المزامير للقّديس أوغسطيُنس
الجزء الخامس - المزامير )123-103( )31(

نقلها إلى العربّية وضبط حواشيها سعد هللا سميح جحا

14 × 21 سنتم/٥92 ص/2018.

10,00 $
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إطاللة على القداسة - تأّمل في »السالم عليك«
بقلم پول موّراي

نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

12 × 88/17 ص/2011.

3,25 $

خالصة الالهوت المريمّي
بقلم األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي،

نقله إلى العربّية األب يوسف قوشاقجي

14 × 21 سنتم/128 ص/طبعة 2011/4.

3,50 $

مريم أّم الرّب ورمز الكنيسة
بقلم ماكس توريان،

نقله إلى العربّية األب خليل رستم

14 × 21 سنتم/220 ص/طبعة 2006/4.

4,00 $

La Sainte Vierge au Liban
par J. Goudard et H. Jalabert, s.j.

22x30/310 p./3e éd./1993. Relié. Jaquette.

30,00 $
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Lebanon, the Land and the Lady
by J. Goudard and H. Jalabert, s.j.

23x31/368 p/40 pl./1965. Relié. Jaquette.

25,00 $
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اآلبـاء األوائـل
آباء الكنيسة الرسولّيون والمدافعون )96-185م(

بقلم البطريرك لويس روفائيل األّول ساكو

17 × 96/24 ص/2013.

3,50 $

األلم والمجد
الّرهبنة اليسوعّية - قّصة إنسانّية من جسد ودم

بقلم إينياسيو إشانيز اليسوعّي
نقل األجزاء األربعة إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

)1( الّربيع )1581-1529(

17 × 208/24 ص/2012.

6,00 $

)2( بهاء الصيف )1687-1581(

17 × 296/24 ص/2012.

8,00 $

)3( الخريف والشتاء )1814-1773-1687(

17 × 196/24 ص/2013.

6,00 $

)4( الربيع الثاني )1999-1965-1814(

17 × 388/24 ص/2014.

10,00 $

البابا في لبنان )10-11 أيّار 1997( - زيارة موّدة ورجاء
بقلم المطران إدمون يوسف فرحات

14 × 1٥2/21 ص/تجليد فّنّي ولوحات/1998.

8,00 $
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تاريخ الكنيسة السريانّية الشرقّية - 3 أجزاء
بقلم األب ألبير أبونا

الجزء األّول: من انتشار المسيحّية حّتى مجيء اإلسالم

17 × 240/24 ص/طبعة ٥/2007.

8,00 $

 الجزء الثاني:
من مجيء اإلسالم حّتى نهاية العصر العّباسّي

17 × 332/24 ص/طبعة 2017/3.

8,00 $

الجزء الثالث: من العهد المغولي إلى مطلع القرن 
الّتاسع عشر

17 × 336/24 ص/طبعة 2003/2.

8,00 $

تاريخ الكنيسة المفّصل - 5 مجلَّدات
بقلم مجموعة من االختصاصّيين.

المجّلد األّول
ترجمة األَبوين صبحي حموي وأنطوان الغزال

21 × 384/28 ص/طبعة 2009/2/ تجليد فّنّي وقميص.

17,00 $

المجّلد الّثاني

ترجمة األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 324/28 ص/طبعة 2011/2/ تجليد فّنّي وقميص.

17,00 $

المجّلد الّثالث

ترجمة األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 320/28 ص/ط201٥/2/ تجليد فّنّي وقميص.

17,00 $

المجّلد الّرابع

ترجمة األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 318/28 ص/ط201٥/2/تجليد فّنّي وقميص.

17,00 $

المجّلد الخامس

ترجمة األب صبحي حموي اليسوعّي

21 × 312/28 ص/ط201٥/2/ تجليد فّنّي وقميص.

17,00 $

دليل إلى قراءة آباء الكنيسة
بقلم أدلبيرت - ج. هّمان

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

21.٥ × 176/24.٥ ص/2002.

5,50 $
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ة المسيحيَّة في التقليد  دليل إلى قراءة تاريخ الروحانيَّ
الكاثوليكّي

بقلم األب جوردان أومان الدومينيكّي
نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

17 × 368/24 ص/2013.

9,50 $

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة
بقلم األب جان كُمبي،

نقله إلى العربّية لجنة من االختصاصّيين

17 × 408/24 ص/طبعة 2014/3.

7,50 $

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة
ة الكاثوليكّية الجزء الثاني: الكنائس الشرقيَّ

بقلم مجموعة من المؤلّفين،

17 × 364/24 ص/طبعة 2010/2.

7,50 $

ضاحية الّروح القدس
 مقابلة مع األب پـيتر هانس كولڤنباخ

)رئيس عاّم الرهبانّية اليسوعّية الّسابق(
حاوره جان لوك پوتييه

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 200/18.٥0 ص/طبعة ثانية/2007.

4,50 $



آباء الكنيسة
وتاريخها

Fathers and History 
of the Church

51

DAR EL-MACHREQ 2020

الطائفة المارونّية والرهبانّية اليسوعّية بين القرنَْين 
السادس عشر والسابع عشر

بقلم األب لويس شيخو اليسوعّي،

17 × 24/طبعة 196/2 ص/2003. تجليد فّنّي.

6,00 $

معجم الباباوات
بقلم خوان داثيو،

نقله إلى العربّية أنطوان سعيد خاطر

12 × 400/22 ص/2001. تجليد فّنّي.

9,00 $
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سلسلة
»دراسات في األديان«

"Studies on Religions" 
Collection

األصولّية والتعّصب والعنف في اإلسالم والمسيحّية )1(
بقلم الدكتور عيسى دياب

17×272/24 ص/2012.

9,00 $

مسلمون يسألون... ومسيحّيون يجيبون... )2(
بقلم البروفسور كرستيان ترول والبطريرك لويس ساكو

17×144/24 ص/ ط2012/2.

5,00 $

ين والفّن )3( مطر من ورد - دراسة في ثنائّية الدِّ
بقلم الدكتور جوزف طانيوس لبُّس

17×200/24 ص/2012.

7,00 $

مدخل إلى تاريخ اليهوديّة وتعاليمها )4(
بقلم الدكتور عيسى دياب

17×280/24 ص/2013.

9,50 $
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سلسلة
»دراسات في األديان«

"Studies on Religions" 
Collection

المرأة في آسية الغربّية - رحلة إلى الماضي )5(
بقلم الدكتورة پاميال شرابّية

17×136/24 ص/2013.

5,00 $

البيئة في الديانات اإلبراهيمّية )6(
بقلم الدكتور عيسى دياب

17×208/24 ص/2016.

7,00 $
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كتب في الحوار
اإلسالمّي - المسيحّي

Books in Islamic-
Christian Dialogue

طريقة التحليل البالغّي والتفسير )1( )عربّي(
بقلم روالن مينيه، لويس پوزيه، نائلة فاروقي، أهيف سّنو

نقله إلى العربّية جرجورة حردان، هنري عويس

17×306/24ص/طبعة 2004/2

11,00 $

ة المشتركة البيانات المسيحيَّة اإلسالميَّ
من 1954م/1373هـ إلى 1992م/1412هـ )2(

)نصوص مختارة( جمعتها جولييت حّداد،
إشراف األب أوغسطين دوپره التور اليسوعّي،

والدكتور هشام نّشابة

17×208/24ص و٥6ص من اللوحات/طبعة 2004/2.

9,00 $

Déclarations Communes Islamo-
C h r é t i e n n e s
de 1954c./1373h. à 1995c./1415h. (3)
Textes originaux et traductions françaises
Choix de textes présentés par: Juliette Nasri 
Haddad
Sous la direction de: Augustin Dupré la Tour, s.j.
et Dr. Hisham Nashabé

17×24 /376 p. et 84 p. de planches/1997

15,00 $

Questions de bioéthique au regard de 
l’islam et du christianisme (4)
conférences à deux voix;
Augustin Dupré la Tour, s.j.
Hisham Nashabé; Cycle 1998 - 1999

17×24/ 160 p./ 2000

8,00 $
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كتب في الحوار
اإلسالمّي - المسيحّي

Books in Islamic-
Christian Dialogue

Déclarations Communes Islamo-
Chrétiennes (1995-2001) (5)
(précédées d’un complément 1992 - 1995)
Textes présentés par: Juliette Nasri Haddad

17×24 /280 p. et 72 p. de planches/2003

11,50 $

األسس الالهوتيَّة في بناء حوار المسيحيَّة واإلسالم )6(
بقلم مشير باسيل عون

17×172/24 ص/2003.

8,00 $

مدخل إلى حقائق اإليمان المسيحّي )7(
بقلم األب صالح أبو جودة اليسوعّي

17×196/24 ص/2004.

6,50 $

تواصل ودالئل )8(
إحياًء لذكرى األب أندره ْسكرِيما

Intersignes. A la mémoire du Père André 
Scrima (8)
Textes rassemblés et présentés par: 
Augustin Dupré la Tour, s.j. et, Dr Hisham 
Nashabé

17×28 /216 p./2005

9,00 $
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كتب في الحوار
اإلسالمّي - المسيحّي

Books in Islamic-
Christian Dialogue

ة والنموذج اللبنانّي )9( الحوار بين األديان - الحالة العربيَّ
مقاالت وخطابات بقلم عّباس الحلبّي

17×300/24 ص/2006.

11,50 $

Déclarations Communes 
Islamo-Chrétiennes (2002-2005) (10)
(précédées d’un supplément 1998 - 2001)
Textes présentés par: Juliette Nasri Haddad

17×24 /340 p. et 54 p. de planches/2007

11,50 $

تحّديات التفاهم المتبادل - طالّب مسلمون ومسيحّيون 
وجًها لوجه )1(

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

14×120/21 ص/طبعة 2008/2.

4,00 $

التعبير الدينّي في مجتمع متعّدد الطوائف )2(
بحث وتحليل نزهة عقل

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

14×96/21 ص/2004.

3,50 $
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كتب في الحوار
اإلسالمّي - المسيحّي

Books in Islamic-
Christian Dialogue

التربية على العيش المشترك من خالل التعليم الدينّي 
)3(

إعداد وإشراف نزهة عقل
معهد الدراسات اإلسالمّية والمسيحّية

جامعة القّديس يوسف - بيروت

14×2٥6/21 ص/2006.

6,00 $

Voix-es de paix au Liban - Contribution de 
jeunes de 25-40 ans à la reconstruction 
nationale (4)
par Pamela Chrabieh Badine
Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes
Université Saint-Joseph, Beyrouth

14×21/ 152 p./ 2008

10,50 $

La gestion de la diversité au Liban
Visions de jeunes du secondaire (5)
par Pamela Chrabieh Badine
Institut d’Etudes Islamo-Chrétiennes
Université Saint-Joseph, Beyrouth

14×21/ 168 p./ 2009

7,50 $

التلقيح االصطناعّي الُمتجانِس وغير الُمتجانِس )1(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت

11×٥2/18.٥ ص/ط2/201٥.

2,00 $
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كتب في الحوار
اإلسالمّي - المسيحّي

Books in Islamic-
Christian Dialogue

الّتجديد الروحّي في اإلسالم والمسيحّية )2(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت

11×48/18.٥ ص/2004.

2,00 $

النّص الدينّي ووظيفته في الحياة الروحّية والجماعّية في 
المسيحّية واإلسالم )3(

معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة
جامعة القّديس يوسف - بيروت

11×120/18.٥ ص/2006.

3,50 $

واقع الحوار اإلسالمّي المسيحّي بعد مرور 40 عاًما على 
صدور بيان المجمع الڤاتيكانّي الثاني »في عالقة الكنيسة 

باألديان غير المسيحّية« )4(
معهد الدراسات اإلسالميَّة والمسيحيَّة

جامعة القّديس يوسف - بيروت

11×88/18.٥ ص/2007.

3,00 $
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سلسلة
»التراث السريانّي«

"The Syriac 
Patrimony" Collection

يعقوب السروجّي )1(
بقلم د. بولس الفغالي

14 × 204/21 ص/طبعة 2010/3.

5,25 $

أطلب أيًضا:
العظات التعليميَّة

لثيودوُرس أسقف المّصيصة، صفحة 28

6,00 $

أطلب أيًضا:
المقاالت ألفراهاط، صفحة 27

6,00 $

أفراهاط الحكيم الفارسّي )2(
بقلم د. بولس الفغالي

14 × 190/21 ص/طبعة 2002/2.

5,00 $

يصة )3( ثيودورس أسقف المصِّ
بقلم د. بولس الفغالي

14 × 224/21 ص/1993.

5,50 $

نرساي المعّلم لسان الشرق وشاعر المسيحّية )4(
بقلم د. بولس الفغالي

14 × 228/21 ص/1996.

6,50 $
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سلسلة
»التراث السريانّي«

"The Syriac 
Patrimony" Collection

آباؤنا السريان )5(
بقلم المطران لويس ساكو

14 × 366/21 ص/ ط2 مزيدة ومنّقحة/2012.

9,00 $

موّشحات سليمان - أولى األناشيد السريانّية )6(
بقلم األب الّدكتور أفرام الدومينيكّي

14 × 192/21 ص/طبعة 2 منّقحة/2016.

8,00 $
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ِسَيـر قـّديسيـن
وشهـود إيمـــان

Stories of Saints 
and Witnesses

يده تهديني
األب والتر ج. تشيزيك اليسوعّي

مع األب دانييل ل. فالهيرتي اليسوعّي

دخــل تشــيزيك أراضــي االتّحــاد الســوڤياتيّ متخّفًيــا فــي أثنــاء 
وأتُّهــم   ،1941 العــام  ـفـي  أُوِقــَف  الثانيــة.  العالمّيــة  الحــرب 
الڤاتيــكان. فأمضــى ثالثــة وعشــرين  بالتجّســس لمصلحــة 
عاًمــا مــن حياتــه أســيًرا هنــاك، تضّمنــت خمســة أعــوام ـفـي 
الشــاّقة  األعمــال  مــن  أعــوام  وعشــرة  االنفــراديّ،  الســجن 
ـفـي صحــراء ســيبيريا. بحلــول العــام 1947، افترضــت عائلــة 
حّتــى  توفّــي،  قــد  أنّــه  اليســوعّية  والرهبانّيــة  تشــيزيك  األب 
وـفـي  ا.  رســميًّ وفاتــه  بــالغ  أرســلت  اليســوعّية  الرهبانّيــة  إّن 
العــام 1963، أُعيــد والتــر ج. تشــيزيك إلــى الواليــات المّتحــدة 
دبلوماســّية معّقــدة.  أســرى  تبــادل  بعــد عملّيــة  األميركّيــة 
يــاٍت  تكــّون خبــرة والتــر ج. تشــيزيك اليســوعيّ مصــدَر تعز
للكنيســة الُمْضَطهــدة، وخصوًصــا فــي شــرقنا. إذ إّن األب والتــر 
برهافتــه الروحّيــة، أعــاد قــراءة حياتــه ـفـي كتابــه يــده تَهدينــي 
بعــد عشــر ســنين عـلـى عودتــه إـلـى موطنــه، واســتبطن ـفـي 
عشــرين فصــاًل إلهامــاٍت إلهّيــًة، فهــم بواســطتها عمــق ســّر 
الكهنوت، وااللتزام برســالة يســوع المســيح، والشــهادة له. إّن 
الوثائــق والمــواّد تدعــم أســباب التقــّدم بدعــوى قداســة األب 
والتــر ج. تشــيزيك، وهــي تتضّمــن خمًســا وأربعيــن شــهادة، 
وأعمــااًل منشــورة وغيــر منشــورة، ومئــات الوثائــق المكتوبــة 
بخــّط يــده، وقــد نــال رتبــة »خــادم هللا« كخطــوٍة أوـلـى عـلـى 

القداســة. درب 

14×3٥2/21 ص/2019

6,50 $

األخ البّواب، سيرة القّديس ألفونس رودريكس -
شهادات إخوة يسوعّيين

بقلم األب فرنسوا نعمه اليسوعّي

12 × 197/17 ص/198٥.

2,00 $

د بيار ومحمَّ
بقلم أدريان كانديار

12 × 64/18,٥ ص/2018.

5,00 $
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ِسَيـر قـّديسيـن
وشهـود إيمـــان

Stories of Saints 
and Witnesses

الثائر األعزل، أوسكار روميرو
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 112/17 ص/ط2011/2.

2,00 $

شارل دي فوكو، رسول األخّوة الشاملة
بقلم األب جرجس القّس موسى

14.٥ × 274/21.٥ ص/طبعة 1996/3.

4,25 $

س القّديس إغناطيوس دي لويوال - مسيرة راهب مؤسِّ
بقلم الدكتورة منى كرم

12 × 96/17 ص/2016.

2,25 $

القّديس لويس دي غونزاغا
»طوبى ألطهار القلوب فإنّهم يشاهدون هللا« )متى 5: 8(

بقلم الدكتورة منى كرم

12 × 96/17 ص/2016.

2,25 $
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ِسَيـر قـّديسيـن
وشهـود إيمـــان

Stories of Saints 
and Witnesses

قّديسون وشهداء يسوعّيون، ِسَير مختصرة )جزءان(
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × ٥24/17 ص/طبعة 2 موّسعة/2004.

5,25 $

مار مارون
بقلم فؤاد أفرام البستانّي

12 × 88/16.٥ ص/طبعة ٥/2010.

2,00 $

وصّية إلى أهل وطني
بقلم غصيبة كيروز

14 × 102/20.٥ ص/طبعة 2000/2.

3,50 $
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»الحياة الروحّية«

"Spiritual Life" 
Collection
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عور بالرِّضا الشُّ
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

نشــعر بعــدم الرِّضــا مــن أســباب كثيــرة، ولكّنــه ـفـي األســاس 
ســؤال عــن أنفســنا، عــن معنــى الحيــاة، عــن إمكانّيــة الفــرح 
والســعادة فــي حياتنــا، وهــو تســاؤل عــن اإليمــان باللَّــه، حضوره 
معنــا، قيمــة الصــالة، الرجــاء فــي واقــع أفضــل.  وال يمكــن أبــًدا 
أن نتجاهــل هــذه األســئلة، أن ننفيهــا أو أن نعطيهــا إجابــات 
ــع الشــعور بعــدم  ســريعة. مــن واجبنــا تجــاه أنفســنا أن نتتبَّ
ورؤيتنــا  ذواتنــا  عــن  يعلنــه  مــا  فينــا،  جــذوره  لنفهــم  الرِّضــا 
عالقتنــا  عــن  يكشــفه  ومــا  الســعادة،  إـلـى  ونظرتنــا  الحيــاة 
ـه ودوره ـفـي حياتنــا. ـفـي الجــزء األّول مــن الكتــاب نبحــث  باللَـّ
دينامّيــة الشــعور بالرِّضــا أو عــدم الرِّضــا، ونتوّقــف باألخــّص 
أمــام مظاهــر عــدم الرِّضــا، وقــد لخّصناهــا فــي التذّمــر، الخنــوع، 
الجــزء  وـفـي  الســلطة.  عــن  والبحــث  بالوصولّيــة  التعويــض 
الثانــي، اخترنــا مــن اإلنجيــل مشــاهد تعّبــر عــن مواجهــة يســوع 
لمظاهــر عــدم الرِّضــا الثالثــة هــذه، ولكــن أضفنــا مشــهًدا رابًعــا، 
عــن المغفــرة والغفــران. فــي قناعتنــا، يضيــع الرِّضــا عــن حياتنــا 
ــر مــن قلبنــا حيــن ال نفهــم وال نقبــل مغفــرة هللا التــي  ويتبخّ
تمنحنــا أن نغفــر ألنفســنا ولغيرنــا، أن نتصالــح مــع تاريخنــا 
وظــروف حياتنــا والنــاس مــن حولنــا. المغفــرة هــي أســاس 

كرتنــا وانطالقنــا بفــرح وقــّوة فــي الحيــاة. شــفاء ذا

14 × 124/21 ص/2019.

3,50 $

العّلّية في غمار الرُّوح )1(
بقلم األب فرانك رامسبرغر اليسوعّي

14 × 91/21 ص/طبعة ٥/2006.

2,25 $

المدعّوون في الكتاب المقّدس )2(
بقلم األب بولس إلياس اليسوعّي

14 × 208/21 ص/طبعة 2003/4.

3,75 $
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"Spiritual Life" 
Collection

65

DAR EL-MACHREQ 2020

الروح القدس مدرسة اإليمان )4(
بقلم المطران جيرار ويك،

نقلته إلى العربّية األّم ماري - هنرييت غانم

14 × 187/21 ص/طبعة 2009/3.

4,00 $

 رياضات القّديس إغناطيوس -
بنيتها وجوهرها ودينامّيتها )5(

بقلم األب أولڤر برج أوليڤييه اليسوعّي،
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 1٥2/21 ص/طبعة 2006/3.

3,00 $

مدخل إلى روحانّية إغناطيوس دي لويوال )6(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 167/21 ص/طبعة 1996/2.

3,25 $

َمن أنَت أيُّها الكاهن؟ )7(
بقلم الخوري يوحّنا الحلو

14 × 9٥/21 ص/طبعة 2010/3.

2,25 $
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إخوتي جميع البشر )8(
بقلم األب رينه ڤوايّوم،

نقله إلى العربّية األب جرجس القّس موسى

14 × 127/21 ص/طبعة 4/200٥.

2,75 $

صلِّ لتحيا )9(
بقلم األب رينه فوايّوم،

نقله إلى العربّية األب بيوس عّفاص

14 × 120/21 ص/طبعة ٥/2010.

2,75 $

المشورات اإلنجيلّية والنضج اإلنسانّي )10(
بقلم جان غبرييل رانكي،

نقله إلى العربّية األب ألبير أبونا

14 × 164/21 ص/طبعة 2006/3.

3,75 $

إله المستحيل، من األمل إلى الرجاء )11(
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

إعداد مارسيل فؤاد

14 × 72/21 ص/طبعة 6/201٥.

2,00 $
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روحانّية شارل ده فوكو )األخ شارل يسوع( )12(
بقلم األخ ميالد من إخوة يسوع الصغار،
نقله إلى العربّية األب جرجس المارديني

14 × 120/21 ص/طبعة ثالثة/2002.

2,50 $

الطريق إلى الفصح )13(
رياضة روحيَّة ألقيت في الفاتيكان سنة 1987

بقلم األب پـيتر هانس كولڤنباخ اليسوعّي )األب العاّم 
للرهبانّية اليسوعّية سابًقا(،

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 248/21 ص/طبعة 3/200٥.

4,25 $

األّم تريزا في نفسنا وضميرنا )14(
بقلم ُلوك بَْلُبون،

عّربه بتصرّف حليم خوري فغالي

14 × 164/21 ص/طبعة 2010/2.

3,50 $

السعي إلى األعماق - مراحل الحياة الّروحّية الّثالث )15(
بقلم األب هنري نووين،

نقله إلى العربّية األب يوسف بربي اليسوعّي

14 × 168/21 ص/طبعة 2011/4.

3,75 $
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من النور إلى الحّب - رياضة روحّية في رحاب إنجيل 
يوحّنا )16(

بقلم األب جان الپالس اليسوعّي،
نقله إلى العربّية األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 244/21 ص/طبعة 2003/2.

3,75 $

اإلنسان وسّر الزمن )17(
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

نقله إلى العربّية لويس نصري واألب سامي حاّلق 
اليسوعّي

14 × 188/21 ص/طبعة ٥/2014.

4,00 $

اإلرشاد الروحّي والحياة بالروح )18(
بقلم األب أولڤر برج أوليڤييه اليسوعّي

نقله إلى العربّية أنطوان الغزال

14 × 160/21 ص/طبعة 2016/4.

3,50 $

هويّة الحياة الرهبانّية )19(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 240/21 ص/ طبعة 3 منّقحة ومزيد عليها/200٥.

4,75 $
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معنى البّريّة لزماننا الحاضر )20(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 144/21 ص/طبعة 3 مزيد عليها/2017.

3,75 $

خواطر في الطاعة الرهبانّية )21(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 80/21 ص/طبعة 2 مزاد عليها/200٥.

2,50 $

خواطر في الفقر االختيارّي )22(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 92/21 ص/طبعة 2013/3.

2,75 $

خواطر في التبّتل المكّرس )23(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 124/21 ص/طبعة 2013/3.

5,75 $
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ل على ُخطى المزامير وأيّوب  األلم. هل من معنى؟ تأمُّ
ويَسوع )24(

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 64/21 ص/طبعة 2013/3.

2,25 $

سبع هبات من الروح القدس )25(
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 112/21 ص/طبعة 2011/2.

2,75 $

أتحّبني؟ تأّمالت من وحي اإلنجيل )26(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 120/21 ص/طبعة 2007/2.

2,75 $

لتكون لهم الحياة - طريق التبّتل من أجل المسيح )27(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 88/21 ص/ط2013/2.

2,50 $
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خواطر روحّية في أعماق اإلنسان )28(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 100/21 ص/ط2013/2.

2,75 $

بولس الرسول: روحانّيته ورحالته )29(
مجموعة مؤلّفين

14 × 148/21 ص/2009.

3,50 $

الصالة حياة وحّريّة - من وحي »الرياضات الروحيَّة« 
للقّديس إغناطيوس دي لويوال )30(

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 224/21 ص/ط2013/3.

4,00 $

أحّبوا أعداءكم... باركوا مضطِهديكم )31(
حياتنا بين العنف والوداعة

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 112/21 ص/ط2013/2.

3,25 $
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أبي أعطاني كّل شيء - تأّمل في األبّوة والُبُنّوة )32(
بقلم األبََوْين نادر ميشيل ورامي إلياس اليسوعيَّْين

14 × 136/21 ص/ط2013/2.

3,75 $

َوْجَهَك يا رّب ألتمس - محّطات في مسيرة اإليمان )33(
بقلم األب صالح أبوجوده اليسوعّي

14 × 216/21 ص/2012.

5,50 $

من العزلة إلى الخصوبة - طريق الَوْحدة في حياتنا )34(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 138/21 ص/ط2016/2.

4,00 $

ة - ولع بالّله ووَله باإلنسان )35( الحياة الرهبانيَّ
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 144/21 ص/2013.

4,00 $
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 الصداقة فرح وحياة -
من واقعنا اإلنسانّي والروحّي )36(

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 96/21 ص/ط2017/2.

3,00 $

أُُسس الحياة الرُّوحّية )37(
بقلم األبَوين هنري بوالد وسامي حالّق اليسوعيَّين

14 × 96/21 ص/ط2018/2.

3,00 $

Ils sont trois, Oui il est UN! Vers une 
spiritualité trinitaire (38)
Jacques Masson, S.J.

بقلم األب جاك ماّسون اليسوعّي

14 × 76/21 ص/2014.

2,25 $

 السعي إلى النمّو الروحّي
من خالل الكتاب المقّدس )39(

بقلم ِوْلفريد ج. هاّرينغتون الدومينيكّي
نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

14 × 196/21ص/2014

5,00 $
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قواعد اإلرشاد الروحّي للمرِشد والمسَترِشد )40(
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 96/21ص/2014.

3,00 $

الشعور بالعجز وقدرة هللا فينا )41(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 1٥6/21ص/2014.

4,00 $

 في نهاية الحياة نور وسالم -
أخالقّيات إنسانّية ومسيحّية )42(

بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 148/21ص/2014.

4,00 $

الحياة المكرَّسة طريق إلى الفرح )43(
بقلم األب هانس پوتمان اليسوعّي

نقلته إلى العربّية نُهاد فرح

14 × 104/21 ص/201٥.

3,00 $
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الفرح دعوة حياتنا )44(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 1٥2/21 ص/201٥.

4,00 $

ربّي، فيك أرتاح )45(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 140/21 ص/2016.

4,00 $

من الشّك إلى الشكر - مسير تنا الروحيَّة )46(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 1٥2/21 ص/2017.

4,25 $

هاَءنذا أجعل كّل شيٍء جديًدا - تأّمالت إنجيلّية )47(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 190/21 ص/2017.

5,00 $
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يسوع في واقعنا رجاال ونساء )48(
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

14 × 136/21 ص/2018.

4,00 $

طريق الصحراء، وحدة وحياة رسولّية )49(
بقلم األب هنري ج. م. نووين

14 × 80/21 ص/2018.

3,00 $

ة الخدمة الكهنوتـيَّة )50( روحانيَّ
بقلم فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 88/21 ص/2018.

3,00 $
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ة - القوانين التأسيسيَّة )1( ة اليسوعيَّ الرهبانيَّ
وضعها القّديس إغناطيوس دي لويوال

نقلها إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

1٥ × 362/23 ص/1990.

6,00 $

الرياضات الروحّية للقّديس إغناطيوس دي لويوال )2(
عّربها األبوان صبحي حموي

وفاضل سيداروس اليسوعّيان

12 × 17/طبعة 282/6 ص/2016.

3,75 $

ة للقّديس إغناطيوس دي لويوال )3( الذكريات الشخصيَّ
نقلها إلى العربّية مجموعة من المترجمين

12 × 200/17 ص/طبعة 2003/3.

3,50 $

تكلَّم يا رّب - رياضة روحّية في الحياة اليومّية بحسب 
طريقة القّديس إغناطيوس دي لويوال )4(

بقلم األخت أنطوانيت باسيل

14 × 143/21 ص/طبعة 2007/4.

3,25 $
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»الرياضات الروحّية« اإلغناطّية - قراءة معاصرة )5(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 292/21 ص/طبعة 2012/2.

5,00 $

يومّيات روحّية )6(
بقلم األب هيرونيمس نادال اليسوعّي

نقلها عن الفرنسّية وقّدم لها األب سليم دكّاش اليسوعّي

14 × 90/21 ص/ط2000/2.

3,00 $

اإلنسان اإلغناطّي )7(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 272/21 ص/طبعة 2009/2.

4,00 $

إغناطيوس دي لويوال - سيرة مختصرة )8(
بقلم األب ألبير لونشان اليسوعّي

نقلها عن الفرنسّية األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

12 × 120/17 ص/طبعة 2001/2.

2,50 $
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ة الشرقيَّة )9( ة والروحانيَّ ة اإلغناطيَّ بين الروحانيَّ
بقلم األبوين أولڤر بُرج أوليڤييه
وفاضل سيداروس اليسوعّيين

14 × 1٥6/21 ص/2002.

3,50 $

ة بين التقليد والحداثة )10( ة اإلغناطيَّ الروحانيَّ
بقلم األب پدرو أّروپه اليسوعّي )الرئيس العاّم الّسابق 

للّرهبانّية اليسوعّية(
إختارها وقّدم لها األب فاضل سيداروس اليسوعّي

نقلها إلى العربيَّة األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 312/21 ص/2002.

5,25 $

 هنيًئا لكم ثماني مّرات -
رياضة روحّية في التطويبات )11(
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 128/21 ص/2003.

3,50 $

نصوص روحّية للرياضات اإلغناطية )12(
جمعها ونّسقها ونقلها إلى العربّية
األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 292/21 ص/2003.

5,25 $
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 الحياة في الروح حّب وعطاء -
رياضة روحّية في خطى المسيح )13(

بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 192/21 ص/2004.

3,75 $

نؤمن بالمحّبة - رياضة روحّية في الحياة اليومّية )14(
بقلم األب جورج أوكّن اليسوعّي

عّربها غبريال يوسف

14 × 168/21 ص/ط2012/2.

3,75 $

تصّوف اإلنسان اإلغناطّي )15(
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

14 × 200/21 ص/2006.

3,75 $

ملكوت هللا على األرض )16(
بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

نقله إلى العربيَّة األب صالح أبوجوده اليسوعّي

14 × 88/21 ص/2010.

2,25 $
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تجّلي هللا في تواضعه )17(
بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

نقلته إلى العربيَّة كلير بو ناصيف

14 × 96/21 ص/2011.

2,50 $

 خطأة مدعّوون إلى حياة القداسة
رياضة روحّية لثالثة أيّام بحسب رياضات القّديس 

إغناطيوس الروحّية )18(
بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

نقلته إلى العربّية آن ماري شكّور

14 × 84/21 ص/2013.

2,50 $

 يسوع المربّي
رياضة روحّية لثالثة أيّام بحسب رياضات القّديس 

إغناطيوس الروحّية )19(
بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

نقلته إلى العربّية آن ماري شكّور

14 × ٥6/21 ص/2013.

2,00 $

 على خطى القّديس إغناطيوس دي لويوال
رياضة روحّية لمّدة ثمانية أيّام )20(

بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

14 × 288/21ص/2014.

6,00 $



82

DAR EL-MACHREQ 2020

سلســـلة »نصـــوص 
ودروس إغناطّيـــة«

"Ignatian Texts and 
Studies" Collection

 إجعلني حاضًرا لحضورك
تأّمالت في كلمة هللا بحسب دينامّية الرياضات الروحّية 

للقّديس إغناطيوس دي لويوال )21(
بقلم األب هانس بوتمان اليسوعّي

نقلته إلى العربّية نُهاد فرح

14 × 4٥6/21ص/201٥.

10,00 $

 يمكنِك أن تناديني إينيغو
الوصول إلى قلب إغناطيوس دي لويوال )22(

بقلم مارغريت سيلف
نقله إلى العربّية األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 184/21ص/201٥.

4,00 $

Rends-moi présent à ta présence (23)
Père Hans Putman, S.J.

بقلم األب هانس بوتمان اليسوعّي

17 × 3٥2/24 ص/2014.

10,00 $

La joie parfaite (24)
Père Hans Putman, S.J.

بقلم األب هانس بوتمان اليسوعّي

14 × 102/21 ص/201٥.

3,00 $
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Studies" Collection

The perfect joy (25)
Father Hans Putman, S.J.

بقلم األب هانس بوتمان اليسوعّي

14 × 100/21 ص/201٥.

4,50 $

األب
نيكوالس سينتوبين 
اليسوعّي

في  باحًثا  أمضاها  قصيرة  فترة  بعد 
ومحامًيا  الكاثوليكّية،  لوڤان  جامعة 
الرهبانّية  إلى  انضّم  بروكسل،  في 
يعيش   .١٩٨٩ العام  اليسوعّية 
نيكوالس اآلن في أمستردام، ويحرص 
»كمرشد على اإلنترنت« على البحث 
عن وسائل جديدة كي يوّفر االختبار 
العالم  في  أوسع  بوجٍه  اإلغناطّي 
الالهوت  كلّية  مع  بالتعاون  الرقمّي. 
أنتج  الكاثوليكّية،  لوڤان  جامعة  في 
والموقع  مرئّية  سلسلة  مؤّخًرا 

اإللكترونّي:
www.seeingmore.org

األب نيكوالس سينتوبين اليسوعّي
رسومات يوريس سنايت

سلسلة
نصـــوص ودروس إغناطّيـــة
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،،

نفسه.  الوقت  في  وجّديّ  ُمضحك  الكتاب  هذا 

يعيش  كيف  وجّذابٍة  واضحٍة  بلغٍة  يصف  فهو 

بمثابة  وهو  ويعملون.  وُيصلّون  اليسوعّيون، 

وطريقة  اليسوعّيين  روحانّية  إلى  رائعة  مقّدمة 

في  نجح  يسوعّي،  سينتوبين،  نيكوالس  عملهم. 

األسلوب،  سالسة  مع  الجّيدة  المعلومة  دمج 

الكتاب  هذا  سيعود  قلمه.  من  تسيل  القّصة  وكأّن 

إغناطيوس  القّديس  عن  وافرٍة  بمعلوماٍت  عليك 

ستعرف  ولكن  األوائل،  واليسوعّيين  لويوال  دي 

يتناول  زماننا.  يسوعيِّي  عن  الكثير  عينها  بالوفرة 

الروحانّية  جوانب  أهّم  فصاًل  عشرين  في  سينتوبين 

الحصر:   ال  المثال  سبيل  على  ويختصرها،  اإلغناطّية 

الحميمة  والعالقة  الضغوطات،  وسط  في  العيش 

واالنغماس  الحّريّة،  في  النمّو  على  والتكوين  باللَّه، 

وإرشادهم. والبالغين  النشء  ونُصح  المجتمع،  في 

سلسلة
إغناطّيـــة ودروس  نصـــوص 

منشورات

التوزيع

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com

www.darelmachreq.com

www.librairiestephan.com

Réf: RELTOG000026A

ة
ّ
ــة اإلغناطي
ّ
ي" على الروحاني

ّ
مدخــل "جد

نوادر يسوعّية - مدخل ]جّدي[ على الروحانّية اإلغناطّية
األب نيكوالس سينتوبين

رسومات يوريس سنايت اليسوعّي
نقلها إلى العربيَّة طوني حمصي اليسوعّي

14 × 112/21 ص/2017.

3,50 $

عظمة هللا في خليقته
إعداد جيم مانّي

نقله إلى العربيَّة طوني حمصي اليسوعّي

14 × 192/21 ص/2018.

5,00 $

 مسيرة برفقة يسوع -
صالة بحسب رياضات القّديس إغناطيوس الروحيَّة

تأليف األب لورنس غولي اليسوعّي
نقلته إلى العربّية ندى ملحم

11 × 224/18.٥ ص/2009.

4,50 $
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سلســـلة »نصـــوص 
ودروس إغناطّيـــة«

"Ignatian Texts and 
Studies" Collection

 المشاركة في حياة المسيح -
اختبار هللا في الحياة اليومّية

تأليف األب لورنس غولي اليسوعّي
نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

11 × 200/18.٥ ص/2011.

3,75 $



سلسلة »السالم
والخير الفرنسيسكانّية«

"The Franciscan Peace 
and Goodness" Collection
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 مسار الروح في هللا
العالّمة السرافّي القّديس بونافنتورا )1(

نقله إلى العربيَّة األب إدوار ر. تامر الفرنسيسكانّي

14 × 112/20.٥ ص/2011.

3,50 $

 سبل النمّو في الرجاء
مسارات نفسّية - روحّية للتلمذة على الرجاء )2(

بقلم أميديو تشنشيني وأنسلم غرين وميشيل رِْيبن
نقله إلى العربّية األب فراس لطفي الفرنسيسكانّي

14 × 148/20.٥ ص/2012.

4,75 $

عطايا المسيح )3(
بقلم األب نجيب إبراهيم الفرنسيسكانّي

14 × 1٥2/20.٥ ص/2013.

4,75 $

إيمان رجاء ومحّبة )4(
بقلم األب نجيب إبراهيم الفرنسيسكانّي

14 × 208/20.٥ ص/201٥.

6,00 $



سلسلة »السالم
والخير الفرنسيسكانّية«

"The Franciscan Peace 
and Goodness" Collection
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ِمَن الَفْجر َولدُتك - سيرة القّديس مكسيميليان ماريّا 
كولبي )1894- 1941( )5(

بقلم الياس الّترك

14 × 1٥2/20.٥ ص/2018.

6,00 $
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إنّه استوقفني - مسيرتي في الصالة
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 96/18.٥ ص/طبعة 2013/7.

3,00 $

األب جان پاول اليسوعّي

سلسلة
كتب األب جان پاول اليســـوعّي
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ن پ
جا

ب 
األ

،،،،
إنّه رهان الحياة، وهو دائًما هديّة من القلب. ذاك هو 

نهج هللا في حّبه لنا والطريقة الوحيدة الّتي يليق بها 

التعامل في ما بيننا. تلك الهديّة تقول: أوّد أن أشاطرك 

الخير الذي فّي. قد يكون في مكان ما من الدنيا َمن هو 

بالنسبة  منك  أفضل  أو  إليك،  بالنسبة  مّني  أفضل 

م  أقدِّ أن  قّررُت  إنّني  المهّم  بمهّم.  ذاك  فليس  إلّي. 

إلّي  م  تقدِّ أن  أيًضا  أنت  وقّررت  »حّبي«،  هديّة  إليك 

فيها  التي  الوحيدة  التربة  هو  هذا  قرارنا  حّبك.  هديّة 

ننتصر«.  ومًعا  مًعا  الحياة  »سنقتحم  الحّب.  ينمو 

في حّبي لك غير المشروط ال أعدك بأن يكون سلوكي 

سأكون  بأنّني  أعدك  ال  أنّي  كما  تنتظر،  أنَت  ما  دائًما 

أؤكّده  واحًدا  أمًرا  ولكنَّ  تحّب.  ما  قدر  على  قويًّا 

وسعادتك،  بنمّوك  النهاية  حّتى  ملتزم  إنّني  لك: 

ينتهي. لن  لك  وحّبي  أنَت،  كما  دائًما  وسأقبلك 

سلسلة
كتـــب األب جـــان پاول اليســـوعّي

Réf: RELJPLDIV002A

منشورات

التوزيع

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com

www.darelmachreq.com

www.librairiestephan.com

بال شروط �ح�بّ
األب

جان پاول اليسوعّي  
)١٩٢٥ – ٢٠٠٩(

ودخل  شيكاغو،  في  پاول  األب  ولد 
أوهايو  في  اليسوعّية  الرهبانّية 
العام  كاهًنا  وسيم   .١٩٤٣ العام 
في  والفلسفة  الالهوت  درَّس   .١٩٥٦
العامين  بين  شيكاغو  لويوال  جامعة 
مؤيًّدا  پاول  كان   .)١٩٦٨-٢٠٠١(
وقد  الكاثوليكّية،  اإلنسانّية  لتّيار 
تتناول  الّتي  الكتب  من  عدًدا  أصدر 
المسيحّي.  والالهوت  النفس  علم 

كتبه الصادرة عن دار المشرق: 
إنّه استوقفني - مسيرتي في الصالة

حّب بال شروط
رحلة في فصول الحياة

سّر البقاء في الحّب
السعادة تنبع من الداخل

والّذات  وأنا  أنت   - التواصل  فّن 
الحقيقّية 

كمال اإلنسـان في مـلء الحياة
لمـاذا أخشى أن أُحّب؟

لمـاذا أخشى أن أقول لك من أنا؟
هـا أنذا واقف على بابك أقرعه

اّلذي يستحّق االسم، الحّب 

هو الذي بال شروط...

حبٌّ بال شروط
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 1٥2/18.٥ ص/طبعة 2013/8.

3,75 $

األب
جان پاول اليسوعّي  
)١٩٢٥ – ٢٠٠٩(

ودخل  شيكاغو،  في  پاول  األب  ولد 
أوهايو  في  اليسوعّية  الرهبانّية 
العام  كاهًنا  وسيم   .١٩٤٣ العام 
في  والفلسفة  الالهوت  درَّس   .١٩٥٦
العامين  بين  شيكاغو  لويوال  جامعة 
مؤيًّدا  پاول  كان   .)١٩٦٨-٢٠٠١(
وقد  الكاثوليكّية،  اإلنسانّية  لتّيار 
تتناول  الّتي  الكتب  من  عدًدا  أصدر 
المسيحّي.  والالهوت  النفس  علم 

كتبه الصادرة عن دار المشرق: 
إنّه استوقفني - مسيرتي في الصالة

حّب بال شروط
رحلة في فصول الحياة

سّر البقاء في الحّب
السعادة تنبع من الداخل

والّذات  وأنا  أنت   - التواصل  فّن 
الحقيقّية 

كمال اإلنسـان في مـلء الحياة
لمـاذا أخشى أن أُحّب؟

لمـاذا أخشى أن أقول لك من أنا؟
هـا أنذا واقف على بابك أقرعه

األب جان پاول اليسوعّي

سلسلة
كتب األب جان پاول اليســـوعّي

ام الســنة
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من  يوم  كّل  في  المرء  إلى  م  ُتقدَّ أن  ا  جدًّ لجميٌل  إنّه 

أو  تحدٍّ جديد،  عليه  ُيطرح  أو  جيِّدة،  فكرة  السنة  أيّام 

الرجاء... هذا ما يحاول األب  ُتلقى في قلبه نفحةٌ من 

هذا. الجديد  كتابه  خالل  من  به  يقوَم  أن  پاول  جان 

لألب جان پاول موهبة خاّصة في القدرة على مساعدة 

الكتاب  هذا  في  يؤكّد  وهو  بذاته،  يؤمن  كي  اإلنسان 

واتّكال  وشجاعة  وحّب  بانفتاح  نعيشها  حياًة  أّن 

من  يوم  كّل  في  تتحّول  ومحّبته،  هللا  نعمة  على 

والسالم.  والطمأنينة  الفرح  ملؤها  مغامرة  إلى  األيّام 

أن  بك  يجدر  كتاب  الحياة  فصول  في  رحلة 

لتنهل  يوم  كّل  في  تزوره  يدك،  متناول  في  تبقيه 

تعضدك  والرجاء،  الفرح  من  طّيبة  نفحات  منه 

تقلّبات  وفي  الحياة  تعرّجات  مواجهة  في 

الفرح.  ولحظات  أيّامها  متاعب  في  كما  فصولها، 

سلسلة
كتـــب األب جـــان پاول اليســـوعّي

Réf: RELJPLDIV009A03

منشورات

التوزيع

info@darelmachreq.com

info@librairiestephan.com

www.darelmachreq.com

www.librairiestephan.com

رحلة في فصول الحياة
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × ٥26/18.٥ ص/طبعة 2009/3.

5,50 $

سّر البقاء في الحّب
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 248/18.٥ ص/طبعة 2018/7.

4,50 $



كتب األب جان پاول 
اليسوعّي

Books of Father 
John Powell, S.J
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السعادة تنبع من الداخل
نقله إلى العربّية المطران بولس الصيَّاح

11 × 212/18.٥ ص/طبعة 2017/8.

4,25 $

فّن التواصل - أنت وأنا والذات الحقيقّية
األب جان پاول اليسوعّي ولوريتا برادي
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 286/18.٥ ص/طبعة ٥/2016.

4,50 $

 كمال اإلنسان في ملء الحياة -
حياة جديدة من خالل رؤية جديدة

نقله إلى العربّية المطران بولس الصيَّاح

11 × 224/18.٥ ص/طبعة 6/201٥.

4,00 $

لماذا أخشى أن أحّب؟
نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 96/18.٥ ص/طبعة 2016/9.

2,75 $
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لماذا أخشى أن أقول لك َمن أنا؟
نقله إلى العربّية المطران بولس الصيَّاح

11 × 144/18.٥ ص/طبعة 9/201٥.

3,50 $

ها أنذا واقٌف على بابك أقرعه

نقله إلى العربّية المطران بولس الصيَّاح

11 × 1٥2/18.٥ ص/طبعة 2009/2.

3,50 $

مجموعة مؤّلفات األب جان پاول اليسوعّي

10 أجزاء مع علبة

45,00 $



كتـــب األب هنـــري بـــوالد 
اليســـوعّي

Books of Father 
Henri Boulad, S.J
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العائلة بين األصالة والحّريّة
األب هنري بوالد اليسوعّي

تواجه العائلة اليوم تقلّبات العصر السريعة، إذ ُتهّددها رياح 
االنفتــاح والعولمــة وعصــر وســائط التواصــل االجتماعــيّ مــن 
جهــة، ورواســب المجتمــع الذكــوريّ والتعّصــب األبــويّ مــن 
جهــة أُخــرى. يبحــث الكاتــب ـفـي نمــاذج األَُســر الّتــي تعرفهــا 
مجتمعاتنــا اليــوم، واختــالف أطيافهــا بيــن الشــرق والغــرب، 
ويعالــج التشــريعات الجديــدة الّتــي ُتهــّدد تماســك العائلــة، 
فيعــود بنــا إلــى األُســس األخالقّيــة، والالهوتّيــة، والروحّيــة الّتــي 
يمكــن أن ندعــم بواســطتها أســاس العائلــة وحجــز زاويتهــا. إّن 
مفتــاح فهمنــا العالقــة األســريّة هــو فــي تأّملنــا لســّر الثالــوث 
األقدس، ســّر الحّب اإللهيّ، ونموذج العائلة اإللهّية، لنمضي 
في تقويم عالقاتنا في نضٍج يقوم على الثقة المتبادلة، وينمو 
ــا ليبلــغ القامــة الّتــي هــي فــي مثــال العائلــة المقّدســة  أخالقيًّ

الّتــي تجّســد فيهــا ربّنــا يســوع. 

11 × 120/18.٥ ص/2019

2,75 $

هدف الحياة ومعناها )1(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 96/18.٥ ص/طبعة 2012/4.

2,50 $

اإلنسان وسّر الوجود )2(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 168/18.٥ ص/طبعة 4/201٥.

3,50 $
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السالم الداخلّي )3(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 122/18.٥ ص/طبعة ٥/2016.

2,75 $

ال للقدر، كيف أكون حرًّا )4(
نقله إلى العربّية األب سامي حاّلق اليسوعّي

11 × 1٥6/18.٥ ص/طبعة 2017/4.

3,25 $

نحو حياٍة أفضل )5(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 116/18.٥ ص/طبعة 2018/4.

2,75 $

هللا غير ما نتصّوره )6(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 128/18.٥ ص/طبعة 2013/3.

2,75 $
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اإلنسان )7(

11 × 136/18.٥ ص/طبعة 2012/3.

3,00 $

أمثال يسوع بين األمس واليوم )8(
أعّدها وقّدم لها سيادة األب يوحّنا ُقلته

11 × 120/18.٥ ص/4 ألوان/طبعة 2/201٥.

3,75 $

 اإلفخارستيا، هللا فينا -
بحث في سّر القربان المقدَّس )9(

أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 244/18.٥ ص/2010.

4,50 $

الوالدة في الموت - خواطر في قضّية الموت والخلود )10(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 200/18.٥ ص/2012.

3,75 $
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المقدِّسات - نظرة جديدة في »أسرار الكنيسة« )11(
أعّده للّنشر د. ممدوح صدقي زخاري

11 × 68/18.٥ ص/2016.

1,50 $

اإليمان وتحّدي اإللحاد )12(
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

11 × 260/18.٥ ص/2018.

6,00 $

أبعاد الحّب
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

14 × 208/20 ص/طبعة 2013/6.

4,00 $

ين اإلنسان والكون والتطّور بين العلم والدِّ
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

إعداد د. ممدوح صدقي زخاري

14 × 21 سنتم/344 ص/طبعة ٥/2012.

6,00 $
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هللا غير ما تظّنون
جان-ماري پلو

القــت الطبعــة األوـلـى مــن هــذا الكتــاب، وقــد صــدرت العــام 
النجــاح  هــذا  وتكلّــل  القــرّاء،  لــدى  كبيــًرا  نجاًحــا   ،2008
الكتــاب  هــذا  باســتحقاق جائــزة مكتبــات ســيلوي. وأطلــق 
بشــكٍل خــاّص سلســلة مناقشــات، ولقــاءات، وحــوارات ـفـي 
جميــع أرجــاء فرنســا. واليــوم، يقتــرح الكاتــب جان-مــاري پلــو 
الموضــوع  بــل كتابًــا جديــًدا، عــن  كثــر مــن طبعــة جديــدة،  أ
نفســه، انطالًقــا مــن التغييــرات والتطــّورات التــي طــرأت علــى 
ـفـي  ــًرا جديــًدا  تبصُّ پلــو  ويقتــرح  الكنيســة.  المجتمــع وعـلـى 
كثــر مــن  الكنيســة، وفــي التغييــرات المرجــّوة داخلهــا. واليــوم، أ
أيّ وقــٍت مضــى، يدعونــا هــذا اإللــه إـلـى التقــّرب مــن اآلخــر، 
لكــي يصبــح هــو فعــاًل قريبنــا، وليجعــل مــن نفســه واحــًدا 
مّنــا، ويوصــل إلينــا رســالة "عكــس التّيــار" فــي عصرنــا، ولكــن 
رســالة مخلّصــة. يعتبــر هــذا الكتــاب الصغيــر عــن هويّــة هللا 

ثاقًبــا، جّذابًــا وواضًحــا. 

11×160/18,٥ ص/2019

2,75 $

 خمسة عشر يوم صالة
مع القّديسة جان أنتيد توريه

المطران لوسيان دالوز

يحتوي هذا الكتّيب على كلمات جوهريّة أُِخذت من كتابات 
القّديســة جــان أنتيــد. كّل موضــوع يتضّمنــه هــو عبــارة عــن 
دليــل صــالة للقــارئ ونــور يســاعده ليعيــش إيمانــه، ويندفــع 
المســيح.  الســّيد  القريــب وخدمتــة عـلـى مثــال  إـلـى محّبــة 
للذيــن يعرفــون القّديســة جــان أنتيــد، نــرى الكلمــات تنســاب 
كينبــوٍع يدعونــا إـلـى الترنيــم والتســبيح للــرّب الــذي يتجلّــى 
مــن خــالل أصدقائــه القّديســين. لتحّفــز قــراءة هــذه التأّمــالت 
أخواتــه وإخوتــه  ـفـي وجــه  المســيح  عــن  البحــث  ـفـي  رغبتنــا 
الفقــراء، فنحّبــه ونخدمــه متشــّبهين بالقّديســة جــان أنتيــد.

14×112/21 ص/2019

4,00 $
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أخي آدم حبيب هللا
بقلم هنري ج.م. نوين

بته مها حسن بحبوح عرَّ

14.٥0 × 118/21.٥0 ص/2007.

3,50 $

اإلصغاء
بقلم آن لونغ

نقلته إلى العربيَّة كلير بو ناصيف

13.٥ × 280/21.٥ ص/2011.

4,75 $

االقتداء بالمسيح
وضعها توما الكمپيسي

عّربه عن األصل الالتينّي األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 4٥8/17 ص/تجليد فّني/طبعة 2013/3.

6,50 $

أقوال وجيزة في الجسد
بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 136/18.٥ ص/201٥.

3,75 $
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إكتشف كنزك الخفّي
بقلم بنيغُنس أورورك األوغسطينّي

قّدم له مارتن ليرد
نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

13.٥ × 192/21.٥ ص/2011.

4,25 $

هللا أحّبنا أّوالً
تأليف أنطوني كامبل اليسوعّي

نقلته إلى العربّية ندى ملحم

11 × 172/18.٥ ص/2010.

3,50 $

هللا جلّي لمسُته
بقلم صالح ميشال بو رعد

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

14 × 200/20.٥ ص/ط2013/2.

4,25 $

األيادي الضارعة
بقلم األب ميشال كواست

نقله إلى العربّية األب هيكتور الدويهي

14 × 246/20 ص/طبعة 8/201٥.

4,00 $
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بين التراب والروح - كيف تقّيم العائالت الروحّية 
اللبنانّية اإلنسان - اآلخر

14 × 210/21 ص/1992.

5,25 $

تجّسد؛ يليه أُحبُّك )بالعربّية والفرنسّية(
بقلم األب سمير بشارة اليسوعّي

12 × 76/16 + 76 ص/200٥.

3,00 $

ثمر الروح في الحياة اليومّية
بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 96/18.٥0 ص/طبعة 2007/2.

2,50 $

جسد المسيح
بقلم األب سيباستيان ُمور مع كايت ويْلُسن

نقله إلى العربّية األب صالح أبوجوده اليسوعّي

13.٥ × 184/21.٥ ص/2012

3,50 $
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الحكم الروحيَّة
بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 112/18.٥0 ص/2009

3,00 $

حوار الزوجين -واجب المجالسة
من إعداد أخويّات عائالت مريم،

نقله إلى العربّية حليم عبدهللا وأنطوان طعمه

14 × 100/21 ص/طبعة 2007/6.

2,75 $

خرج الزارع ليزرع - خواطر وحكم
وضع بعضها وعّرب بعضها اآلخر األب كميل حشيمه 

اليسوعّي

14 × 112/21 ص/2009. )4 ألوان(

3,00 $

ل شخصّيتك دع هللا ُيكمِّ
تأليف دان مونتغمري

قّدم له األب جان پاول اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب صالح أبو جوده اليسوعّي

11 × 310/18.٥ ص/طبعة 2017/7.

4,50 $
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دليل المسكونّية الروحّية
بقلم الكاردينال ولتر كاسپر

نقله إلى العربّية المطران بولس الصّياح

11 × 120/18.٥ ص/2007.

3,50 $

الزواج حّب وسعادة وقداسة
بقلم األب برنار أوليفييه

نقله إلى العربّية جورج إلياس عازار

14 × 176/20 ص/طبعة 2007/4.

3,50 $

شبيبة متمّردة
بقلم أ. غالندو - ف. دونير

نقله إلى العربّية األرشمندريت جورج نعمان

12 × 296/17 ص/طبعة 2008/8.

3,75 $

شفاء الذكريات - من مناضل ألجل الحّريّة إلى شاٍف
كشيان مايكل البسلي باالشتراك مع سِتفن كارا

نقله إلى العربيَّة األب سامي حالّق اليسوعّي

14 × 440/20 ص/طبعة 2017/2.

10,00 $
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صلوات جديدة
إقتباس وتعريب األب صبحي حموي اليسوعّي

14 × 264/21 ص/طبعة 6/201٥.

3,75 $

صلوات من عمق المحّبة - تأّمالت في الّزمن
تأليف د. خليل كفوري

14 × 400/21 ص/2008.

8,25 $

الت صوت المسيح - تأمُّ
بقلم األب بولس نويّا اليسوعّي

12 × 96/16 ص2013/0.

2,00 $

على درب الجلجلة
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 34/17 ص مصّورة/1972.

1,00 $
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على دروب الناصرة 
بقلم األخ ميشال من إخوة يسوع الصغار

نقله إلى العربّية األب جرجس والقّس موسى

14 × 232/21 ص/طبعة 2 منّقحة/2006.

4,25 $

الفضائل
بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 108/18.٥ ص/2011.

2,50 $

القداسة
بقلم دونالد نيكول

نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

13.٥ × 248/21.٥ ص/2011.

4,75 $

كتاب الرجاء
بقلم المطران أنطون - حميد موراني

14 × 84/20 ص/طبعة 2007/3.

2,00 $
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كنيسة الرُّسل
بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

11 × 80/18.٥ ص/2017.

3,00 $

ال تخف
بقلم جان ڤانييه

نقله إلى العربّية أنيس مسلّم

14.٥ × 128/21.٥ ص/طبعة ٥/2016.

3,00 $

لماذا ندرس الماضي؟ البحث عن الكنيسة التاريخيَّة
بقلم األسقف روان وليامس

نقلته إلى العربّية كلير بو ناصيف

13.٥ × 160/21.٥ ص/2013.

4,00 $

ليُل زكّا
بقلم موريس بلِّه

نقله إلى العربيَّة األب روني الجمّيل اليسوعّي

12 × 72/17 ص/2016.

2,25 $
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المسيرة الّروحّية للّرسل االثَني عشر وفق اإلنجيلّي 
مرقس

بقلم الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
نقله إلى العربّية الخوري شوقي كرم

11 × 120/18.٥ ص/2018.

4,00 $

موعد مع يسوع المسيح
بقلم األب ميشال كواست

نقلته إلى العربّية األم ماري - هنرييت غانم

14 × 160/20 ص/طبعة 2007/3.

3,75 $

نشيد الكون
بقلم األب بيار تيار ده شاردان اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب إغناطيوس عبده خليفة اليسوعّي
والخوري فرنسيس البيسري

14 × 1٥6/20 ص/طبعة 2013/4.

3,75 $

يا لعازار، تعال فاخرج!
كيف يواجه يسوع ثقافة الموت ويدعونا إلى حياة السالم 

الجديدة
بقلم جون دير

نقلته إلى العربيَّة كلير بوناصيف

13.٥ × 248/21.٥ ص/2013.

6,00 $
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يسوع، الطبيب المعالج
تأليف أنسلم غرين

نقله إلى العربّية األب باسم الراعي.

14 × 168/21 ص/2018.

7,00 $

اليقظة
تأليف أنطوني دو ميلّو اليسوعّي

نقله إلى العربّية فادي حلّيسو

11 × 260/18.٥ ص/2013/ط2/201٥.

5,00 $

Lueur d’êtres
Préface du Père Henri Boulad s.j.
par Carla Bejjani Aramouni et les témoins

15x23cm/304 p./ èd.1/ 2016

20,00 $
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إغناطيوس دي لويوال ورفاقه اليسوعّيون
بقلم بيار دومبر

نقله إلى العربّية األب سليم دكّاش اليسوعّي

21.٥ × 32/29 ص/مصّور/1991.

3,25 $

ألتقي بيسوع
بقلم جان ڤانييه

نقله إلى العربّية األب منصور لبكي

14 × 112/21 ص/طبعة 4/مصّور/2008.

2,25 $

عزيزي البابا فرنسيس -
البابا يجيب عن رسائل أطفال من جميع أنحاء العالم

بقلم البابا فرنسيس
نقله إلى العربيَّة طوني حمصي اليسوعّي

26×72/26 ص/طبعة 2017/2 - ورق خاّص وتجليد 
فنّي )4ألوان(.

12,00 $

َمْن أنَت أيّها الحّب؟ 
بقلم األب فرانس ڤان در لوخت اليسوعّي

11 × 96/18.٥ ص/طبعة ٥/2013.

2,50 $



 كتـــب
لألطفال والشبيبة

Books for Children 
and Youth

106

DAR EL-MACHREQ 2020

ة للشّبان( َمْن ُيجيُبني؟ )الحقيقة عن الشؤون الجنسيَّ
بقلم كليمان پَريرا

نقله إلى العربّية جرجس مارديني

11 × 96/18.٥ ص/طبعة 8/200٥.

2,50 $

ة للشابّات( َمن يَهديني؟ )الحقيقة عن الشؤون الجنسيَّ
بقلم أّم

نقله إلى العربّية جرجس مارديني

11 × 96/18.٥ ص/طبعة 2011/9.

2,50 $

Peut-on réguler sa sexualité?
par Robert Clément, s.j.

11x18.5/48p./2e éd./1998

2,25 $
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1- مدخل إلى الكتاب المقّدس
بقلم األب سليم دكّاش اليسوعّي

12 × 43/17 ص/طبعة 2011/3.

1,00 $

2- مدخل إلى العهد القديم

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2003/2.

1,00 $

3- مدخل إلى العهد الجديد

12 × 48/17 ص/طبعة 2003/2.

1,00 $

4- أسفار الشريعة أو التوراة )1(
مدخل عاّم - التكوين - الخروج

12 × 40/17 ص/1990.

1,00 $
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5- أسفار الشريعة أو التوراة )2(
األحبار - العدد - تثنية االشتراع

12 × 60/17 ص/1990.

1,00 $

6- األناجيل اإلزائّية/مّتى - مرقس - لوقا

12 × 60/17 ص/1991.

1,00 $

7- يوحّنا/اإلنجيل - الرسائل - الرؤيا

12 × 60/17 ص/1992.

1,00 $

8- َملكوُت هللا َوبِّره
بقلم األب بيتر مدروس

12 × ٥6/17 ص/1996.

1,00 $
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9- مدخل إلى النقد الكتابّي
بقلم المهندس رياض يوسف داود

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2014/2.

1,00 $

10- أضواء على الُبنى األدبّية في األناجيل
بقلم المهندس رياض يوسف داود

12 × 68/17 ص/طبعة 2013/2.

1,00 $

11- بطرس الرسول ما له وما عليه
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/201٥.

1,00 $

12- معاني العنف في الكتاب المقّدس
بقلم حال بّصال

12 × ٥6/17 ص/2016.

1,00 $
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13- األمثال بفم يسوع
بقلم حال بّصال

12 × 44/17 ص/2016.

1,00 $

14- مشكالت عائلّية في الكتاب المقدَّس
بقلم األخت تريز السلوى

12 × 40/17 ص/2016.

1,00 $

15- أعضاء جسم اإلنسان ومعانيها في الكتاب المقدَّس
بقلم األب إيلي طوبجي

12 × ٥6/17 ص/2016.

1,00 $

1- منطق الثالوث
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

12 × 64/17 ص/طبعة 2012/6.

1,00 $
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2- العناية اإللهّية
بقلم الخورأسقف ليون عبد الصمد

12 × ٥٥/17 ص/طبعة 3/200٥.

1,00 $

3- الخطيئة األصلّية - كيف نفهمها اليوم
بقلم األب عزيز الحالّق اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2012/4.

1,00 $

4- َمن هو هللا؟
بقلم األب رامي إلياس اليسوعّي

12 × 64/17 ص/طبعة 4/201٥.

1,00 $

5- أقدم الشهادات على عقيدة اإلفخارستّيا
بقلم وكيم إسكيف

12 × 68/17 ص/طبعة 3/201٥.

1,00 $
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6- الوحي واإللهام
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 64/17 ص/طبعة 2012/2.

1,00 $

7- قيامة المسيح
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 72/17 ص/طبعة 2/201٥.

1,00 $

8- الهوت التقليد
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 76/17 ص/2002.

1,00 $

9- الكنيسة سّر المسيح )1(
بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2016/2.

1,00 $
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10- الكنيسة سّر المسيح )2(
بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2016/2.

1,00 $

11- اإلنسان وسّر التجّسد
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

12 × 72/17 ص/طبعة 2 منّقحة/201٥.

1,00 $

12- الصليب وتفسيراته الكتابّية
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/2016.

1,00 $

13- سّر التجّسد اإللهّي
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2016.

1,00 $

العقيدة )11 عنوانًا( مجلَّد واحد

12 × 17/طبعة 2017/3.

14,00 $
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1- مدخل إلى أسرار الكنيسة
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 32/17 ص/طبعة 2003/3.

1,00 $

2- سّر الزواج
بقلم الخورأسقف ليون عبد الصمد

12 × 48/17 ص/طبعة 201٥/٥.

1,00 $

3- سّر مسحة المرضى
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2012/4.

1,00 $

4- سّر الميرون أو التثبيت
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

12 × 30/17 ص/طبعة 3 مجّددة ومنّقحة/201٥.

1,00 $
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5- معموديّة األطفال في الكتاب المقّدس والتاريخ
بقلم األب بيتر مدروس

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2010/3.

1,00 $

6- سّر التوبة والمصالحة - مع نماذج احتفال جماعّي
إعداد األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 64/17 ص/طبعة 2013/3.

1,00 $

7- سّر اإلفخارستّيا
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2016/3.

1,00 $

رََجة 8- الَكهُنوت المسيحّي وسرُّ الدَّ
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 60/17 ص/طبعة 2013/2.

1,00 $
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9- سّر المعموديّة
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 17/طبعة 2010/2.

1,00 $

األسرار )9 عناوين( مجلَّد واحد

12 × 17/طبعة 2017/3.

12,00 $

كرامها ومزاراتها 1- مريم العذراء في لبنان - إ
بقلم األب هنري جالبير اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب فرنسوا نعمه اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة 2002/2.

1,00 $

كرامها ومزاراتها 2- مريم العذراء في مصر - إ
بقلم األب موريس پيار مارتان اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 32/17 ص/طبعة 2007/2.

1,00 $

كرامها ومزاراتها 3- مريم العذراء في سورية - إ
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × ٥2/17 ص/1990.

1,00 $
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كرامها ومزاراتها 4- مريم العذراء في العراق - إ
بقلم األب ألبير أبونا

12 × 44/17 ص/1992.

1,00 $

كرامها ومزاراتها 5- مريم العذراء في األرض المقّدسة - إ
بقلم المنسنيور جورج سابا

12 × ٥8/17 ص/1993.

1,00 $

6- العذراء والطفل في الفّن البيزنطّي
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 64/17 ص/1997.

1,00 $

 7- مريم العذراء في األدب األرمنّي الوسيط
غريغوريوس الناريكّي ونرسيس الالمبرونّي

بقلم األب جان مصريان اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/2006.

1,00 $

مريم العذراء )7 عناوين( مجلَّد واحد

.2013/17 × 12

10,00 $
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1- أغناطيوس األنطاكّي - األسقف الشهيد
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × 44/17 ص/طبعة 2013/3.

1,00 $

2- مار أفرام السريانّي
بقلم األب يوسف بربي اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة 2011/3.

1,00 $

3- أوريجانيس - عبقرّي المسيحّية األولى
بقلم هنري كريمونا

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2012/2.

1,00 $

4- القّديس أوغسطيُنس )354-430م(
بقلم الخوري يوحّنا الحلو

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2004/2.

1,00 $
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5- القّديس يوحّنا الذهبّي الفم
بقلم القّس عبد المسيح َزَهر

12 × ٥6/17 ص ط2 منّقحة/1993.

1,00 $

6- طرطليانس
بقلم األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/199٥.

1,00 $

7- القّديس باسيليوس الكبير
إعداد األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 48/17 ص/طبعة 2010/2.

1,00 $

 8- القّديس أثناسيوس اإلسكندرّي - 
ة المسيح بطل ألوهيَّ

إعداد األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2012/2.

1,00 $
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9- ميليتون أسقف سرديس ورسالته في الفصح
نقله إلى العربية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 64/17 ص/2001.

1,00 $

10- قبريانُس القرطاجّي
إعداد األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/2003.

1,00 $

11- مختصر »مجمع السنديانة« الذي حكم على يوحّنا
الذهبّي الفم )بحسب فوتيوس بطريرك القسطنطينّية(

 نقله إلى العربّية وقّدم له ووضع حواشيه
األب جوزيف كميل جبارة

12 × 44/17 ص/2008.

1,00 $

1- القّديس سمعان العمودّي
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × 48/17 ص/طبعة 4/201٥.

1,00 $
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2- أبطال هللا العموديّون
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × 64/17 ص/طبعة 2007/3.

1,00 $

3- أبطال هللا - النّساك والحبساء في الشرق األدنى
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2004/2.

1,00 $

س اليسوعّيين 4- القّديس إغناطيوس ده لويوال مؤسِّ
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 3 منّقحة/2009.

1,00 $

5- القّديس فرنسيس كسفاريوس، الرسول المغامر
بقلم جان م. صدقة

12 × ٥6/17 ص/ط2012/2.

1,00 $
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6- دون بوسكو )1888-1815(
بقلم األب يوسف قوشاقجي

12 × ٥2/17 ص/1992.

1,00 $

7- القّديس فرنسيس األّسيزّي
بقلم األب يوسف خليل اليسوعّي

12 × ٥8/17 ص/طبعة 3/201٥.

1,00 $

8- إيلّيا النبّي
بقلم الخوري يوحّنا الحلو

12 × 36/17 ص/طبعة 2012/3.

1,00 $

9- القّديس يوسف - سيرته في ضوء علم الالهوت
بقلم األب فرنسيس فيالس اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 68/17 ص/طبعة 4/201٥.

1,00 $
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10- ثمانية قّديسين من الشبيبة
بقلم األب نيقوال كلوترس اليسوعّي

12 × 72/17 ص/2011.

1,00 $

1- الكنيسة السريانّية الشرقّية
بقلم األب جان موريس فييه الدومنيكّي

نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2013/2.

1,00 $

2- الشيع المسيحّية - نشأتها وتنظيماتها
بقلم جان م. صدقة

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2002/2.

1,00 $

 3- تاريخ الحركة المسكونّية )1(
قبل المجمع الڤاتيكانّي الثاني

بقلم األب روبير كليمان اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 48/17 ص/1991.

1,00 $
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 4- تاريخ الحركة المسكونّية )2(
بعد المجمع الڤاتيكانّي الثاني

بقلم األب روبير كليمان اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/1991.

1,00 $

5- الكنيسة القبطّية
بقلم األب موريس پـيار مارتان اليسوعّي

نقله إلى العربّية جورج عازار

12 × 60/17 ص/1992.

1,00 $

 6- أسباب زوال الكنيسة في أفريقيا الشماليَّة
بعد الفتح العربّي

بقلم األب بولس ِدسيزييه اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 44/17 ص/1993.

1,00 $

7- السينوُدسات في ضوء التاريخ
يه اليسوعّي بقلم األب لويس بواسِّ

نقله إلى العربّية أنطوان الغزال

12 × ٥6/17 ص/1994.

1,00 $
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8- الكنيسة البيزنطّية - ُطقوس، روحانّية، فّن
إعداد دار المشرق

12 × ٥2/17 ص/1996.

1,00 $

9- المسيحّية في جنوب الجزيرة العربّية قبل اإلسالم
بقلم صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 62/17 ص/1997.

1,00 $

 10- شهداء يسوعّيون في خدمة المشرق العربّي
1989-1975

بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 48/17 ص/2006.

1,00 $

1- الصالة، لماذا؟
بقلم األب هنري كافاريل

نقله إلى العربّية األب فرنسوا نعمه اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة 201٥/٥.

1,00 $
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2- كيف أصّلي؟
بقلم األب هنري كافاريل

نقله إلى العربّية األب فرنسوا نعمه اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة ٥/2011.

1,00 $

3- خواطر في التبّتل المكّرس
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2002/2.

1,00 $

4- سّر الصليب الفصحّي - بحسب الطقس المارونّي
بقلم الخوري مكرم قزاح

نقله إلى العربّية الخورأسقف يوحّنا كوكباني

12 × 64/17 ص/1993.

1,00 $

5- الحياة الرهبانّية في أيّامنا
مقابلة مع األب هنري بوالد اليسوعّي 

أجراها نقوال جيرو اليسوعّي
نقله إلى العربّية أنطوان الغزال

12 × ٥2/17 ص/طبعة 2006/2.

1,00 $
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6- خواطر في العقل واإليمان
بقلم الدكتور ميشيل أسود

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2012/3.

1,00 $

7- بالماّدة أصّلي
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

ترجمة األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × ٥0/17 ص/طبعة 2012/3.

1,00 $

8- هذه هي وصّيتي
األخت الصغيرة مادلين يسوع

12 × 39/17 ص/طبعة 1998/2.

1,00 $

9- »أحّبوا أعداءكم!« )مّتى 5: 44( - دراسة روحيَّة كتابيَّة
بقلم األب بيتر مدروس

12 × ٥6/17 ص/طبعة 2008/2.

1,00 $
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10- فحص الضمير أو مراجعة الحياة
بقلم األب نادر ميشيل اليسوعّي

12 × 28/17 ص/طبعة 6/201٥.

1,00 $

11- صلوات... غير عاديَّة
جمعها ونقلها إلى العربيَّة األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 64/17 ص/طبعة 3 مزيد عليها/2013.

1,00 $

12- في صالة »األبانا«
بقلم األّم أنطوانيت باسيل

12 × 28/17 ص/طبعة 2 منّقحة/2003.

1,00 $

 13- الصالة في صميم الحياة -
ة القّديس إغناطيوس )1( تأّمالت من وحي روحانيَّ

بقلم األب پاتريك أوسليڤان اليسوعّي
نقله إلى العربيَّة األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 68/17 ص/2009.

1,00 $
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 14- الصالة في صميم الحياة -
ة القّديس إغناطيوس )2( تأّمالت من وحي روحانيَّ

بقلم األب پاتريك أوسليڤان اليسوعّي
نقله إلى العربيَّة األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 76/17 ص/2009.

1,00 $

15- دعوة اإلنسان اإللهيَّة في ضوء رياضات القّديس 
إغناطيوس الروحّية - رياضة لثالثة أيّام

بقلم األب جان دالمه اليسوعّي
نقله إلى العربّية األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 76/17 ص/2009.

1,00 $

 16- صالة للقاء هللا في كّل األشياء
فحص الضمير اليوميّ للقّديس إغناطيوس دي لويوال

بقلم األخت جوان روكّاَسلڤو
نقلته إلى العربّية ُسهى ضو

12 × 40/17 ص/2009.

1,00 $

17- هللا ال يجرِّب أحًدا
بقلم نهاد فرح

12 × 78/17 ص/2010.

1,00 $
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18- قاين وهابيل
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2011.

1,00 $

طة )1( 19- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 48/17 ص/2012.

1,00 $

طة )2( 20- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2012.

1,00 $

طة )3( 21- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 64/17 ص/2012.

1,00 $
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طة )4( 22- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2012.

1,00 $

طة )5( 23- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 68/17 ص/2012.

1,00 $

طة )6( 24- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12× 64/17ص/2014.

1,00 $

طة )7( 25- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12× 72/17ص/2014.

1,00 $
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طة )8( 26- الحياة الروحّية المبسَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12× 64/17ص/2014.

1,00 $

27- اإلفخارستيا هبة ثالوثّية
بقلم األب فاضل سيداروس اليسوعّي

12× ٥6/17ص/2016.

1,00 $

طة )9( ة المبسَّ 28- الحياة الروحيَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12× ٥6/17 ص/2017.

1,00 $

طة )10( ة المبسَّ 29- الحياة الروحيَّ
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12× 64/17 ص/2017.

1,00 $
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1- مفهوم التربية عند اليسوعّيين
بقلم األب جان دالمه اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × 48/17 ص/طبعة 3/201٥.

1,00 $

2- من الفشل إلى النجاح
بقلم األب فرانس فان در لوخت اليسوعّي

12 × 48/17 ص/طبعة ٥/2014.

1,00 $

3- الحّب والجنس وهللا
بقلم األب يوسف بربي اليسوعّي

12 × 36/17 ص/طبعة 2009/4.

1,00 $

4- اإلصغاء والحّب
بقلم األب فرانس فان در لوخت اليسوعّي

12 × 68/17 ص/طبعة 6/201٥.

1,00 $
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م حياتنا الجنسيَّة؟ 5- هل يمكن أن ننظِّ
بقلم األب روبير كليمان اليسوعّي

نقله إلى العربّية أنطوان الغزال

12 × 60/17 ص/طبعة 6/201٥.

1,00 $

1- لغز كفن المسيح
بقلم فارس حبيب ملكي

12 × 76/17 ص/طبعة 4 مجّددة/2006.

1,00 $

2- المسيحّي والطالق
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 36/17 ص/طبعة 2002/2.

1,00 $

3- الظهورات بين الحقيقة والخيال
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/طبعة 2016/2.

1,00 $
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4- رمز السمكة عند المسيحّيين
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة 2012/3.

1,00 $

5- الصليب والصلب قبل الميالد وبعده
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 44/17 ص/طبعة 2004/2.

1,00 $

6- صورة المسيح في الفّن البيزنطّي
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 40/17 ص/1997.

1,00 $

7- اإليمان المسيحّي والتناسخ
بقلم األب صالح أبو جوده اليسوعّي

12 × 36/17 ص/طبعة 2002/2.

1,00 $
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8- أسطورة التضّخم السكّانّي
بقلم األب هنري بوالد اليسوعّي

نقله إلى العربّية األب صبحي حموي اليسوعّي

12 × ٥0/17 ص/طبعة 2013/3.

1,00 $

9- الدين وحقوق اإلنسان - رؤية مسيحيَّة
بقلم األب ِوْلَيم ِسيْدُهم اليسوعّي

12 × 68/17 ص/طبعة 2011/2.

1,00 $

10- البدع والروحانّيات الجديدة - اإليزوتيريك، الّتقّمص، 
شهود يهوه، الماسونّية، النيوإيج، اليوغا

بقلم األخ روبير عيد اليسوعّي

12 × 72/17 ص/طبعة 2008/2.

1,00 $

11- المسيحّية والتلّوث البيئّي
بقلم األب سامي حالّق اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2010.

1,00 $
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12- شخصّيات ثانويّة التقت يسوع
بقلم نهاد فرح

12 × 64/17 ص/2014.

1,00 $

1- أبو قّرة. السيرة والمراجع
بقلم األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × 48/17 ص/2000.

1,00 $

2- أبو قّرة. المؤّلفات
بقلم األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/2000.

1,00 $

3- حنين بن إسحق: »في األعمار واآلجال«
بقلم األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2001.

1,00 $
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4- دور المسيحّيين الثقافّي في العالم العربّي )1(
بقلم األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × ٥2/17 ص/2004.

1,00 $

5- دور المسيحّيين الثقافّي في العالم العربّي )2(
بقلم األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × 60/17 ص/2004.

1,00 $

6- ثاودورس أبو قّرة: »ميمر في الحّريّة« )1(
تقديم وتحقيق األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/2006.

1,00 $

7- ثاودورس أبو قّرة: »ميمر في الحّريّة« )2(
تقديم وتحقيق األب سمير خليل سمير اليسوعّي

12 × ٥6/17 ص/2006.

1,00 $
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8- علماء مسيحّيون في ديار اإلسالم 622م - 1300م
بقلم األب كميل حشيمه اليسوعّي

12 × 68/17 ص/2008.

1,00 $

9- الجاثليق طيموتاُوس الكبير
بقلم المطران لويس ساكو

12 × 68/17 ص/2009.

1,00 $

10- إيلّيا الّنصيبينّي
بقلم المطران لويس ساكو

12 × 68/17 ص/2009.

1,00 $
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األثر الفرنسيسّي
تحرير األب كوروڤيلال پانديكاتّو اليسوعّي

األب خوسيه م ڤادپّورام اليسوعّي

البابــا  ذكــر  مــن  المســيحّية  الســاحة  ـفـي  حديــٌث  يخلــو  ال 
فرنســيس، إذ أصبحــت كلماتــه صــدى صــوٍت نبــويٍّ يصــرخ 
يــة الصغيــرة، الّتــي  يّــة عالمنــا اليــوم. فهمــوم هــذه القر ـفـي بّر
ُيطلــق عليهــا اســم كوكــب األرض، واحــدة ومشــتركة. وهــي 
فــي بحثهــا عــن هللا، تنطلــق مــن تعزيــز كرامــة اإلنســان، بمــن 
فيهــم النســاء واألطفــال. إذ تســعى البشــريّة إـلـى مشــاركة 
الصالــح العــاّم، بمــا تشــمله مــن حــوار بيــن العلــم والديــن 
وجميــع األمــور المتناقضــة فــي خارجهــا، المّتحــدة فــي غايتهــا. 
ـفـي  تكمــن  الحقيقــة  بلــوغ  إـلـى  الســعي  هــذا  بوصلــة  إّن 
الرحمــة. هكــذا فقــط تبلــغ الكنيســة فرحهــا فــي رســالتها الّتــي 
 تقــوم فيهــا ـفـي حقــل العالــم كــي ينفتــح عـلـى عمــل الــروح. 
يعــرض الكتــاب الـّـذي بيــن أيدينــا فــي ثمانيــة أقســام تحّديــات 
العالم في القرن العشرين، ويشاركنا إلهامات البابا فرنسيس 
ـفـي مــا خــّص الكنيســة والعالــم، كــي نســير مًعــا مــن أجــل 
عالــٍم يبلــغ الغايــة الّتــي مــن أجلهــا ُيخلــق، أي تحقيــق الســالم 
والعيــش فــي وئــام مــع هللا، والخليقــة، والّذات. وتزيّن مقاالت 
يــرة مــن ِحكَــم البابــا فرنســيس  هــذا الكتــاب اقتباســاٌت غز
الّتــي يشــاطرها محّبيــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــيّ، 

وعظاتــه، وكذلــك رســائله البابويّــة. 

14×272/21 ص/2019

7,00 $

جسور ال أسوار
البابا فرنسيس 

مع دومينيك وولتون

قابــل دومينيــك وولتــون الباحــُث وعالــُم االجتمــاع الفرنســيّ 
البابــا فرنســيس فــي أثنــاء اثنتــي عشــرة مقابلــة اشــتملت علــى 
حديــث مفتــوح عــن السياســة، والثقافــة، والقضايــا الدينّيــة 
البابــا  ينبــع فكــُر  العالمّيــة.  اإلعــالم  الُمهيمنــة عـلـى وســائل 
والتنــّوع،  والفقــر،  الهجــرة،  يخــّص  بمــا  وإلهاُمــه  فرنســيس 
والعولمــة وغيرهــا، مــن إيمانــه المســيحيّ ومبادئــه اإلنســانّية. 
فهــذا مــا تتطلّبــه مواجهــة تحّديات القرن الحادي والعشــرين: 
األهــداف  تحقيــق  ـفـي  والرغبــة  المحتاجيــن،  مــع  التعاطــف 
المشــتركة مــن دون االســتبداد بالثقافــات األُخــرى، والمقــدرة 
علــى الحــوار بثقــة واحتــرام وكرامــة. يشــارك البابــا فرنســيس 
للمرّة األولى في خبرات من عمق حياته الشــخصّية، وتكوينه 
الروحــيّ، وتجربتــه مــع العــالج النفســيّ، ومــع بعــض النســوة 
ــا فــي تنشــئته.  ال يعــرض كتــاب جســورٌ  اللواتــي أّديــَن دوًرا مهمًّ
ال أســوار، المثيــر الجــدل، قــراءة أساســّية عـلـى المســيحّيين 
فحســب، بــل علــى كّل مــن ُيريــد أن يعــرف كيــف يواجــه »بابــا 
الشــعب« اآلفــات االجتماعّيــة فــي عالِمنــا، وكيــف يحافــظ علــى 

رؤيــة إيجابّيــة لتغييــر واقعنــا.

14×320/21 ص/2019

12,00 $
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عزيزي البابا فرنسيس -
البابا يجيب عن رسائل أطفال من جميع أنحاء العالم

بقلم البابا فرنسيس
نقله إلى العربيَّة طوني حمصي اليسوعّي

26×72/26 ص/طبعة 2017/2 - ورق خاّص وتجليد 
فنّي )4ألوان(.

12,00 $

مشاركة حكمة الزمان
بقلم البابا فرنسيس

نقله إلى العربيَّة طوني حمصي اليسوعّي

22.8 × 176/30.٥ ص/2018

19,00 $
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الّتعليم المسيحّي Catechism

 أنتم اآلن أصدقائي -
على طريق االحتفال بالمناولة في رعّيتي

إعداد مركز التربية الدينيَّة - رهبانيَّة القلَبْين األقَدَسْين
إشراف األخت وردة مكسور واألب هاني الريِّس

20 × 120/27 ص/ط2016/1

10,00 $

Maintenant, vous êtes mes amis - 
En route vers l’Eucharistie

إعداد مركز التربية الدينيَّة - رهبانيَّة القلَبْين األقَدَسْين
إشراف األخت وردة مكسور واألب هاني الريِّس

20 × 112/27 ص/ط2017/1

10,00 $

دليل الكتاب المسيحّي )1990-1980(

19 × 2٥6/21.٥ ص/1993.

6,00 $

رفيق معّلم التربية المسيحّية
بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 88/21 ص/طبعة 2002/3.

3,00 $
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الّتعليم المسيحّي Catechism

شركاء في الكاريزما والرسالة
إعداد فريق رهبان وراهبات

13 × 168/21 ص/2018.

2,50 $

محّطات في سّر المسيح إلًها وإنسانًا -
في خدمة التربية المسيحّية

بقلم األب ڤيكتور شلحت اليسوعّي

14 × 136/21 ص/2006.

3,50 $

وثيقة عمل
إعداد فريق رهبان وراهبات

13 × 104/21 ص/طبعة 2017/2.

2,25 $
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1. ولد المسيح، هّللويا
14 × 40/21 ص/ط2017/1

3,00 $

2. أنت ابني الحبيب
14 × 26/21 ص/ط2017/1

3,00 $

3. طريقنا إلى القيامة
14 × 32/21 ص/ط2017/1

3,00 $

4. ملك ليس كالملوك
14 × 22/21 ص/ط2017/1

3,00 $
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5. هلّموا نفرح ونبتهج

14 × 22/21 ص/ط2017/1

3,00 $

6. تعال أيّها الروح القدس

14 × 34/21 ص/ط2017/1

3,00 $

سلسلة » درب العيد«،

6 أجزاء مع علبة، ط2018/1

18,00 $
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