الكتاب المقدّس

الكتاب المقدّس

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية) -

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية) -

إنّــه العمــل النها ـئـيّ ألكثــر مــن  ١٥٠ســنة مــن جهــد اليســوع ّيين ـفـي نقــل الكتــاب

إنّــه العمــل النها ـئـيّ ألكثــر مــن  ١٥٠ســنة مــن جهــد اليســوع ّيين ـفـي نقــل الكتــاب

الحجم الكبير  -جزآن

المق ـدّس إ ـلـى اللغــة العرب ّيــة .يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن الكتــاب المق ـدّس

الحجم الكبير  -العهد القديم

كل ســفر ،وكذلــك الحواشــي ـفـي ذيــل الصفحــات ،فهــي
المرافقــة ّ
بالمداخــل ُ

المق ـدّس إ ـلـى اللغــة العرب ّيــة .يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن الكتــاب المق ـدّس
كل ســفر ،وكذلــك الحواشــي ـفـي ذيــل الصفحــات ،فهــي
المرافقــة ّ
بالمداخــل ُ

الفقــرات واآليــات ،أرقــام تدلّــك ع ـلـى مــا ـفـي ســائر الكتــاب مــن مراجــع تشــبهها.

الفقــرات واآليــات ،أرقــام تدلّــك ع ـلـى مــا ـفـي ســائر الكتــاب مــن مراجــع تشــبهها.

أ كانــت ـفـي متــن الســفر الّــذي تقــرأه أم ـفـي متــن ســائر األســفار..

أ كانــت ـفـي متــن الســفر الّــذي تقــرأه أم ـفـي متــن ســائر األســفار.

وفـي هوامــش الصفحــات ،إزاء
كل المســاعدة ع ـلـى تف ّهــم المعا ـنـي .ـ
ُتســاعدك ّ

فــإن أردت أن تبحــث ـفـي آ يــة مــن اآليــات ،فارجــع إ ـلـى اآليــات الّتــي تقابلهــا ،ســواء

عدد الصفحات٢٩٢٦ :

رقم الطبعة ٩ :من ّقحة

عدد األلوان + ١ :خرائط مل ّونة
2-72-145225-8

2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145225-2

وفـي هوامــش الصفحــات ،إزاء
كل المســاعدة ع ـلـى تف ّهــم المعا ـنـي .ـ
ُتســاعدك ّ

فــإن أردت أن تبحــث ـفـي آ يــة مــن اآليــات ،فارجــع إ ـلـى اآليــات الّتــي تقابلهــا ،ســواء

عدد الصفحات١٩٦٦ :
رقم الطبعة ٩ :من ّقحة

عدد األلوان + ١ :خرائط مل ّونة
2-72-145225-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145225-2

الكتاب المقدّس The Bible

الكتاب المقدّس
الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية) -

الحجم الكبير  -العهد الجديد

إنّــه العمــل النها ـئـيّ ألكثــر مــن  ١٥٠ســنة مــن جهــد اليســوع ّيين ـفـي نقــل الكتــاب
المق ـدّس إ ـلـى اللغــة العرب ّيــة .يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن الكتــاب المق ـدّس
كل ســفر ،وكذلــك الحواشــي ـفـي ذيــل الصفحــات ،فهــي
المرافقــة ّ
بالمداخــل ُ
وفـي هوامــش الصفحــات ،إزاء
كل المســاعدة ع ـلـى تف ّهــم المعا ـنـي .ـ
ُتســاعدك ّ
الفقــرات واآليــات ،أرقــام تدلّــك ع ـلـى مــا ـفـي ســائر الكتــاب مــن مراجــع تشــبهها.
فــإن أردت أن تبحــث ـفـي آ يــة مــن اآليــات ،فارجــع إ ـلـى اآليــات الّتــي تقابلهــا.
عدد الصفحات٩٢٨ :
رقم الطبعة ٩ :من ّقحة

عدد األلوان + ١ :خرائط مل ّونة
2-72-145225-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145225-2

العهد الجديد
الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية) -

الحجم الوسط

مــن مق ّدمــة الناشــر :يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن العهــد الجديــد بخ ّفــة وزنه وســهولة
حملــه ،بحيــث يســهل نقلــه واإلفــادة منــه ـفـي األســفار والحلقــات الدراس ـ ّية،
فظهــرت هــذه الطبعــة
ـاص .وال ُيخفــى أنّــه كان مــن
ـورق رقيــق خـ ّ
ّ
الخاصــة بـ ٍ
ّـ
الصعــب
التخلـي عــن الهوامــش والحواشــي الكثيــرة والمق ّدمــات المســتفيضة
أن للضــرورة أحكامهــا ،فاكتفينــا مــن المق ّدمــات
والفهــارس العلم ّيــة الدالّــةّ ،إل ّ
ودل ..
ـل
ّ
والحواشــي بمــا قـ ّ
عدد الصفحات٥٩٢ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

2-72-145492-7

ّي
نوع التجليد :عادي أو فن ّ
978-2-72-145492-8

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

26,000 L.L.
3

العهد الجديد

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -القربانة األولى
الصفحــات األو ـلـى مــن هــذا الكتــاب المق ـدّس
مخصصــة لــك! ضــع صــور ًة
ّ
ـك ود ِّون اســمك واذكــر ال َّرع َّيــة واســم الكاهــن وجميــع المحتفليــن
تذكار يّ ـ ًة لـ َ
ـك األو ـلـى.
لمناســبة ذكــرى مناول ِتـ َ
عدد الصفحات٦٠٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145543-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
ّي مدهّب  +ورق شاموا
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145543-7

33,000 L.L.

روايات من الكتاب المقدّس للصغار

اليسوعي
بقلم :األب ديفيد نويهاوس
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ

عــن مق ّدمــة الكاتــب« :كــي نتعـ ّرف إ ـلـى تار يــخ الخــاص ،يجــب أن نقــرأ النصوص
المق ّدســة مــرا ًرا وتكــرا ًرا .ح ّتــى إن كُنــا نســمع النصــوص المق ّدســة تُت ـلـى ـفـي

التأمــل بواســطتها ـفـي المنــزل .هــذا الكتاب«تع ـ ّرف إ ـلـى
الكنيســة ،يجــب علينــا
ّ
تار يــخ الخــاص» ،وضــع وســيل ًة ُتســاعدنا ع ـلـى قــراءة الكتــاب المقـدّس .نركّــز ـفـي
المدهشــة) عجائبــه .فأبانــا الّــذي ـفـي الســموات،
هــذا الكتــاب ع ـلـى أعمــال هللا ُ

كل مــا قــام بــه ـفـي تار يــخ الخالص ،إلى أن نتع ّرف إليه ،ونتذك ّره ،ونشــكره
هــدف ـفـي ّ
ع ـلـى الــدوام ،ونح ـدِّد كيف ّيــة ُمتابعــة عجائبــه ـفـي يومنــا هــذا باإلضافــة إ ـلـى ذلــك،

ـب
نســأل هللا مســاعدته كــي نُصبــح شــهودًا ،بإيمـ ٍ
ـان أعمــق ،ننشــر بشــارة الحـ ّ
اإللهــيّ ،والمغفــرة ،والســام ،والمســامحة ـفـي العالــم أجمــع .وكذلــك ،نبحــث ـفـي
المتابعــة ـفـي الرجــاء واإليمــان ـفـي الطر يــق الّتــي تقودنا إليه ح ّتــى يأتي ويملك على

عالمــه .ينقســم هــذا الكتــاب «الكتــاب المق ـدّس للصغــار  -تع ـ ّرف إ ـلـى تار يــخ
الخــاص» إ ـلـى أربعــة أقســام :األ ّول يركّــز ع ـلـى العالقــة بيــن هللا وآدم (اإلنســان).
الثا ـنـي يركّــز ع ـلـى العالقــة بيــن هللا وشــعب إســرائيل والثالــث ،يركّــز ع ـلـى العالقــة
بيــن هللا ويســوع .الرابــع يركّــز ع ـلـى العالقــة بيــن هللا والكنيســة».
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145559-1

4

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145559-8

35,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

الكتاب المقدّس -

الكتاب المقدّس

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -الحجم الوسط

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -الحجم الوسط

يســهل نقــل هــذه النســخة مــن الكتــاب المق ـدّس ،واســتعمالها ـفـي األســفار
وحلقــات الدراســة ،والمناقشــات الشــباب ّية ،والمخ ّيمــات وغيرهــا ،بخـ ٍّـط واضــح
ـيط وج ـ ّذاب.
وتصميــمٍ بسـ ٍ

يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن الكتــاب المق ـدّس ب ِك َبــر حــرف النصــوص .وكذلــك
اإلفــادة مــن حجــم الصفحــة ،إلدراج بعــض المداخــل والمق ّدمــات المســتفيضة
الضرور يّــة ،وإلدراج بعــض الخرائــط التوضيح ّيــة وثمانيــة فهــارس علم ّيــة تفيــد
معــا.
الباحــث والقــارئ ً

عدد الصفحات١٧٢٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145345-9

أبعاد الكتاب١٦ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :فينيل
978-2-72-145345-7

60,000 L.L.

المزامير

عدد الصفحات٢١١٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145491-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145491-1

49,000 L.L.

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -مزامير للصالة والترنيم

الكتاب المقدّس

نضــع بيــن أ يــدي أفــراد الشــعب المؤمــن مختــارات مــن تلــك المزاميــر ومــن
مقســمة إ ـلـى وحــدات قصيــرة تتقدّمهــا
أناشــيد العهــد القديــم والعهــد الجديــد،
ّ
صلـي وقلبــه ،وع ـلـى تــاوة تلــك المختــارات
الم ّـ
الزمــات ُتســاعد ع ـلـى تركيــز عقــل ُ
أو الترنيــم بهــا ـفـي الكنائــس واالحتفــاالت الدين ّيــة.

وتتأمــل
ـرب،
ُيســاعدك هــذا اإلصــدار ع ـلـى أن تكــون قري ًبــا ً
ّ
دومــا مــن كلمــة الـ ّ
تتعمــق ـفـي معانيهــا ،حيــث أُرفــق هــذا اإلصــدار بمداخــل غن ّيــة
فيهــا ،وكذلــك
ّ
تــز ّودك خلف ّي ـ ًة تاريخ ّي ـ ًة وأدب ّي ـ ًة وكتاب ّي ـ ًة وافيــة.

عدد الصفحات٢٨٦ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-145451-X

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٠ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145451-5

12,000 L.L.

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -الحجم الجيب

عدد الصفحات٢١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145515-X

أبعاد الكتاب١٣ × ٩,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :فينيل
978-2-72-145515-4

60,000 L.L.

5

العهد الجديد

العهد الجديد

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -الحجم الكبير

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -حجم الجيب

يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن العهــد الجديــد بإخــراج كبيــر وبتجلي ـ ٍد ف ّنــي مــع
حجمــا يتناســب وحجــم الصفحــات ،كــي يتسـنّى
ـرف أ كبــر
قميــص ،وذلــك بحـ ٍ
ً
للمؤمــن القــراءة والتركيــز بــدون عنــاء ،كمــا هــو مناســب لالحتفــاالت الكنسـ ّية
والقداديــس.

يمتــاز هــذا اإلصــدار مــن العهــد الجديــد بتناســب حجمــه مــع طبيعــة حيــاة المــرء
ّ
المتنقلــة ،وكذلــك بســهولة توزيعــه ونقلــه ـفـي االجتماعــات الكنسـ ّية الضخمــة.
مناســب ً
أيضــا لصفــوف التعليــم المســيحيّ للصغــار.

عدد الصفحات٤٦٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
8-145337-72-2

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
2-145337-72-2-978

80,000 L.L.

المزامير

إن الترجمــة العرب ّيــة الجديــدة لكتــاب المزاميــر .إنّهــا مــن أحــدث الترجمــات
ّ
حا وأتقنهــا طباعــة وأقربهــا إ ـلـى األصــل العبــريّ ،كمــا
ـر
ـ
ش
ـا
ـ
ه
وأوفر
ـة
ـ
ي
العرب
ً
ّ
يفســره كبــار علمــاء الكتــاب المق ـدّس ـفـي عصرنــا.
ّ

2-72-145427-7

6

978-2-72-145344-0

18,000 L.L.

النبي  -بلغة قرآن ّية
مزامير داود
ّ

الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية)  -كتاب المزامير

عدد الصفحات٢٢٤ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :

عدد الصفحات٩٧٤ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-145344-0

أبعاد الكتاب١٢ × ٨ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :فينيل

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145427-0

18,000 L.L.

ترجمة :األب عفيف ُعسيران

إن األب عفيــف ُعســيران ليقــوم بمثــل هــذا العمــل صهــر خب َرتيــه الروح ّيتيــن
ّ
ُ
ف
ـي يهــوديٍّ ،ويق ـدّم إلينــا ترجم ـ ًة
ـ
ح
رو
ـراث
ـ
ت
ـة
ـ
ق
بوت
ـي
ـ
ة
ي
ـيح
ـ
س
والم
ة
ي
ـام
ـ
س
اإل
ٍ
ّ
ّ
ٍّ
حا بــاري األُمــم
خاص ـ ًة لســفر المزاميــر ،ل ُي ّـ
صلـي بهــا ك ّ
ح ـدًاُ ،مس ـ ّب ً
ُل مــن كان م َو ِّ
ّ
جمعــاء.
عدد الصفحات٣٢٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145272-X

أبعاد الكتاب١٣,٥ × ١٠ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145272-6

11,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

العهد الجديد  -الترجمة الكاثوليك ّية (اليسوع ّية) -
إزائّية األناجيل األربعة
اليسوعي
نسقه :األب صبحي حموي
ّ
ّ

كل شــيء ،أداة عمــل .و ُيــراد ،مــن تنســيق نصــوص األناجيــل األربعــة
إنّهــا ،قبــل ّ
متواجه ـ ًة ،أن يَلفــت النظــر إ ـلـى وجــوده شــبهها ووجــوه اختالفهــا ،وأن ُيســاعد،
بهــذه الطريقــة ،ع ـلـى تف ّهــم تشــابهها األد ـبـيّ وتك ـ ّو ِن نصوصهــا واقتباســاتها
المتبادلــة ومصادرهــا.
عدد الصفحات٤١٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144918-4

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144918-4

44,000 L.L.

تفسير الكتب المقدّسة -
أعمال الندوة الرعائ ّية

بقلم :ميشيل سانتييه ،بيير ماري كاريه ،جان ميشيل بوف ّيه ،إليزابيت
اليسوعي ،فاليري
بارمنتييه ،كريستوف دو دروي ،كريستوف تيوبالد
ّ
دوفال-بوجول
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
خمســون ســنة مـ ّرت ع ـلـى صــدور وثيقــة المجمــع الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي :كلمــة هللا
 Dei Verbumالتــي أعــادت إ ـلـى الكتــاب المقـدّس مكانــة الصــدارة ـفـي التعليــم

المســيحيّ للكنيســة الكاثوليك ّيــة .ولمناســبة هــذا اليوبيــل الخمســينيّ،
انعقــدت نــدوة شــارك فيهــا اختصاص ّيــون درســوا الســياق التاريخــيّ الــذي
ظهــرت فيــه الوثيقــة ،ورهاناتهــا ،ونتائــج تطبيقهــا ـفـي الحيــاة الكنس ـ ّية .ففــي

ح للوثيقــة بحـ ّد ذاتهــا،
وتوســع تفســيريّ يب ّيــن مختلــف طرائق
هــذا الكتــاب شــر ٌ
ّ
تفســير النصــوص الكتاب ّيــة ،وإشــكال ّية التعبيــر عــن الفكــر اإللهــيّ بــكال ٍم بشــريّ،
ّ
تحققــت بعــد صــدور هــذه الوثيقــة ،ســواء ع ـلـى المســتوى
واإلنجــازات التــي
الرعا ـئـيّ أو المســكونيّ.
عدد الصفحات64 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145585-0

أبعاد الكتاب24 × 17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-7214-5585-7

13,000 L.L.
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الرحمة في الكتاب المقدّس
بقلم :كاترين فيال

اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف عبد النور
ّ
إن التعابيــر العبر يّــة واليونان ّيــة التــي تشــي ُر إ ـلـى الجســد ومشــاعر األمومــة
ّ
ـب والحنــان والتعاطــف والوفــاء ،كمــا بالشــفقة
تتكاثــر ،وتضـ ّ
ـج بالحـ ّ
وتتأملهــا
إن الرحمــة مذكــورة ـفـي تــوراة إســرائيل ،يحملهــا األنبيــاء،
واإلحســانّ ...
ّ
المزاميــر ،وتتركّــز ـفـي يســوع فت َُق ـدَّم إ ـلـى الجميــع" :طو ـبـى للرحمــاء ،فإنّهــم
حمــون" (م ّتــى )7 :5
ُير َ
عدد الصفحات64 :
عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

2-72-145602-4

قصة إبراهيم هو تط ّور شخص ّيته؛ فيهوه قد اختاره ،ودعاه ،ورافقه.
ّ
"إن ما يم ّيز ّ
وإبراهيــم ارتكــب األخطــاء ،كمــا قــام بأعمــال ُمدهشــة .ولهــذا الســبب ُي َعـ ّد مثـ ً
ـال.
تمامــا كما وصل إلينا.
أمــا القــراءة التــي بيــن أيدينــا فتتبــع النـ ّـص خطــوة خطــوة،
ً
ّ
كل
قــد يكـ ُ
ـون إبراهيــم النمــوذج األ ّول عــن المؤمــن الــذي يقبــل بــأن يخس ـ َر َّ
كل شــيء ،ألجــل ســعادته وســعادة البشــر يّة
شــيء ،والــذي ،ـفـي المقابــل ،ير بــح َّ

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

عدد الصفحات68 :
رقم الطبعة١ :

أبعاد الكتاب24 × 17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

978-2-7214-5602-1

2-72-145603-2

978-2-7214-5603-8

13,000 L.L.
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بقلم :أندريه وينان
نقله إلى العرب ّية :إيلي طوبجي

أجم ـع".
أبعاد الكتاب24 × 17 :

رقم الطبعة١ :

إبراهيم
(سفر التكوين )١٠:25 - 27 :11
دليل قراءة

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

ي المعاصر
التفسير الكتاب ّ
بقلم :بيير ماري بود
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

"شــهد التفســير الكتا ـبـيّ منــذ القــرن التاســع عشــر قفــز ًة نوع ّيــة.
فاالكتشــافات األركيولوج ّيــة وتط ـ ّور العلــوم اإلنســان ّية دفعــت
الباحثيــن إ ـلـى قــراءة نصــوص الكتــاب المق ـدّس بطرائــق مختلفــة.
ـم الت ّيــارات الفكر يّــة منــذ القــرن التاســع
يقــوم هــذا الكتــاب بعــرض أفــكار أهـ ّ

عشــر ،كالمدرســة العقالن ّيــة ،والمدرســة الميثولوج ّيــة ،والمدرســة الليبرال ّيــة،
المفســرين ـفـي القــرن العشــرين
ـم
والمدرســة اإلســكاتولوج ّية ،وأفــكار أهـ ّ
ّ
أمثــال كارل بــارت ورودولــف بولتمــان .وبعــد ذلــك يعــرض التفســير
الكتا ـبـيّ الكاثوليكــيّ ،والوثائــق الباباو يّــة التــي وضعــت لهــذا التفســير خـ ّـط

ســير ٍ ومنهــج ،ومواقــف المحدّثيــن منــه أمثــال الغرانــج وأندر يــه لــوازي.
كمــا يعــرض مختلــف أســاليب التفســير المتّبعــة ـفـي الكنيســة،
وكل
ّ
حــركات التجديــد التــي ظهــرت وأثّــرت ـفـي الفهــم المعاصــر لنصــوص الكتــاب
"إن أقــوال اللغــة المق ّدســة تنمــو ـفـي عقــل َمــن يقرأونهــا"
المق ّدس".
ّ
(غريغور يــوس الكبيــر)
عدد الصفحات٦٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145606-7

أبعاد الكتاب24 × 17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-7214-5606-9

13,000 L.L.

أضواء على أناجيل الطفولة ()١

َ
إنجيلي متّى ولوقا
دراسة عن طفولة يسوع بحسب
بقلم :الكاردينال جان دانيالو
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب ڤيكتور شلحت
ّ

مــا بيــن واقــع روا يــات الطفولــة التاريخــيّ وحكــم العقــل ـفـي الصعوبــات الّتــي
تتخلّلهــا ،إ ـلـى أيّ األطــراف يميــل اإليمــان؟ هــل يق ـدّم اســتقالة فكر يّــة ويلتــزم
الصمــت؟ أم يســتخدم أدوات الفكــر الحديــث والعلــم الكتا ـبـيّ ليس ـ ُبر غــور

المعضلــة اإليمان ّيــة؟ مــا بيــن المشــكالت األدب ّيــة والتاريخ ّيــة ـفـي النـ ّـص
هــذه ُ
ّ
الكتا ـبـيّ ،يحــاول الكاتــب تحليــل النصــوص التــي تتح ـدّث عــن طفولــة يســوع،
و ُيغر بــل الكثيــر مــن المعتقــدات الخاطئــة الّتــي ورثناهــا مــن مصــادر غيــر

كتاب ّيــة ،لنكــون ع ـلـى ب ّينــة علم ّيــة وإيمان ّيــة أعمــق ُتجــاه س ـ ّر
التجســد .ي ّتســم
ّ
هــذا الكتــاب بأمانتــه التاريخ ّيــة ـفـي تت ّبــع األحــداث الّتــي رافقــت طفولــة يســوع.
فهــو كتــاب ـفـي التفســير الكتا ـبـيّ ،وأداة علم ّيــة عمل ّيــة تُز يــد فهمنــا الالهو ـتـيّ
تأمالتنــا وصلواتنــا
لنصــوص الطفولــة ،كمــا ُتســاعد ع ـلـى التــذ ّوق الروحــيّ ـفـي ّ

التجســد اإللهــيّ.
مــع س ـ ّر
ّ
عدد الصفحات٨٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :

978-2-72-144598-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.
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س ّر الصليب ()٥٤
بقلم :جان فرنسوا بودو ،جان-ماري كاريير ،روزلين دوبون-روك،
كريستوف ريمبو
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
تق ـدّم إلينــا نخبــة مــن خبــراء الكتــاب المق ـدّس مجموعــة دروس تمهيديّــة
ـك الحــرف” ،أي كيــف نكــون تالمــذة نجبــاء ،ال نحفــظ
ُتســاعدنا ع ـلـى “فـ ّ
ونســتظهر مــن دون اســتيعاب ،بــل ع ـلـى شــاكلة التالمــذة األوائــل الّذيــن فهمــوا
مــع الوقــت س ـ ّر معلّمهــم ،وحملــوا صليبهــم وتبعــوه.
عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145542-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145542-0

13,000 L.L.

كلمات الس ّر لفهم األناجيل

القيامة ،الكنيسة ،الكتب المقدّسة ،يسوع الناصريّ
بقلم :مارك سوفان
نقله إلى العرب ّية :سالم يعقوب سيدة
كلمــات الس ـ ّر لتكتشــف األناجيــل :القيامــة ،والكنيســة ،والكتــب المق ّدســة،
ويســوع الناصــريّ .يتشــارك كتب ـ ُة األناجيــل األربعــة مرقــس وم ّتــى ولوقــا
كل مــن يقــرأ األناجيــل ـفـي تعز يــز إيمانــه بالس ـ ّيد
ويوح ّنــا
مهمــة مســاعدة ّ
ّ
يومــا بكتابــة «ســيرة
ـوا
ـ
ث
يكتر
ـم
ـ
ل
ف
ـن.
ـ
ي
ي
الحقيق
ـه
ـ
ع
أتبا
ـن
ـ
م
ـح
ـ
ب
فيص
ـيح
المسـ
ً
ّ
ف
المؤسســة الّتــي تعطــي
ـوص
ـ
ص
الن
ـة
ـ
ب
كتا
ـي
ـ
ـلوا
ـ
س
استر
ـل
ـ
ب
»،
ـيح
ـ
س
الم
حيــاة
ّ
زخمــا .ونفهــم اليــوم ،بفضــل أســلوبهم ـفـي الكتابــة،
ة
ي
ـيح
ـ
س
الم
ـات
ـ
ع
الجما
حيــا َة
ً
ّ
ّ
وتمــم
ـوات
ـ
م
األ
ـن
ـ
ي
ب
ـن
ـ
م
ـام
ـ
ق
ـذي
ـ
ل
ا
»
ـد
ـ
ج
الم
د
ي
ـ
س
«
ـو
ـ
ه
ـري
ـ
ص
النا
ـوع
ـ
س
أن ي
ّ
ّ
ّ
ّ
ل
ـرب الخالصــيّ مــن أجــل البشــر والــوارد ـفـي كتــب التــوراة ،وكان
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ي
تدب
ـي
ـ
بالتا
ّ
ـهل بلــوغ هــذه الحقيقــة ،إذ
ذلــك بمثابــة إشــارة إ ـلـى بدا يــة عالــمٍ جديــد .فمــن السـ ِ
كل مــا نحتــاج إليــه هــو «كلمــات الس ـ ّر» ،وهــي أر بــع.
ّ
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145589-3
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145589-5

13,000 L.L.

قصة وتاريخ ( - )٥٥قراءة في سفر القضاة ()16 - 13
شمشون ّ
ن
بقلم :ديديه لوسيا ي ،دميان نويل
نقله إلى العرب ّية :األب إيلي طوبجي
إن الفصــول مــن  ١٣ح ّتــى  ١٦مــن ســفر القضــاة تسـ ّ
خاصــا بعــد
ّ
ـتحق مل ًّفــا ًّ
دراســة صفحــات كت ّيبيــن ،الواحــد تاريخــيّ واآلخــر مواضيعــيّ .األ ّول ّ
يفضــل
القصــة ،والثا ـنـي ّ
يفضــل منهج ّيــة المــؤ ّرخ.
تحليــل
ّ
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145546-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145546-8

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

قراءات في إنجيل يوح ّنا ()٧

بطرس ( )٥٠األ ّول بين الرسل
بقلم :ميشيل بيردِر ،إيف ماري بالنشار ،ريجيس بورنيه ،جان فيليب
شلوسر ،لوران ڤيلمان
فابر ،أوديل فليشي ،جاك
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

اليسوعي
بقلم :األب دوناسيان ملّ
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب حليم عبدهللا
لمــن يــو ّد أن ُيبحــر ـفـي اإلنجيــل الالهو ـتـيّ الّــذي ُينســب إ ـلـى الق ّديــس يوح ّنــا،
عليــه أن يســتعمل هــذا الكتــاب أدا ٍة منهج ّيــة .يعــرض هــذا الكتــاب عمــق
حا  -بالتفصيــل أحيانًــا  -جميــع مــا
إنجيــل يوح ّنــا الراعــويّ والتبشــيريّ ،شــار ً
يــو ّد القــارئ معرفتــه عــن هــذا الســفر.
عدد الصفحات١٢٤ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-145203-7

يق ـدّم إليكــم الكتــاب هــذه الدراســة الكتاب ّيــة مــن خــال بانورامــا لمقاطــع مــن
ُظهــر التن ـ ّوع الشــديد ـفـي اآلراء حــول َمــن يعتــرف الجميــع بــه
العهــد الجديــد ت ِ
أ ّو َل الرســل .ويحــاول أن يعطــي نظــرة كتاب ّيــة مســكون ّية إ ـلـى هــذه المكانــة.
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي

2-72-145510-9

978-2-72-145203-0

13,000 L.L.

ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ:
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺵ.ﻡ.ﻡ.
ﺹ.ﺏ١٦٦٧٧٨ .
ﺍﻷﺷﺮﻓﻴّﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ  ١١٠٠ ٢١٥٠ﻟﺒﻨﺎﻥ

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145510-9

13,000 L.L.
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ:
ص .ب –٥٠١٦٥ :ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن

ﺟﻤﻌﻴّﺎت
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪﱠ س ﻓﻲ اﳌﺸﺮق
ص .ب ١١ – ٧٤٧ :ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن

ي ()١٣
ي في التراث الكتاب ّ
التراث اإلنسان ّ

اليسوعي
بقلم :األب روبير بندكتي
ّ

نصــا أدب ًّيــا يحتــوي نظــرة فلســف ّية
يتنــاول الكاتــب الكتــاب المق ـدّس بصفتــه ًّ
دين ّيــة إ ـلـى الكــون واإلنســان .ويســتند ع ـلـى بعــض نتائــج األبحــاث األثر يّــة
والمناهــج الّتــي ط ّورتهــا العلــوم التاريخ ّيــة واألدب ّيــة ،إضاف ـ ًة إ ـلـى بعــض
النص ّيــة الّتــي تق ـدّم أمثل ـ ًة تطبيق ّيــة.
المقار بــات
ّ
عدد الصفحات١٣٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-144589-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144589-6

13,000 L.L.

51

نشيد في المسيح ( - )٥١فيل ّبي ()11 -5 :2
بقلم :مجموعة من المؤ ّلفين
نقله إلى العرب ّية :آن ماري شكّور
يطــرح الكاتــب مســألة تع ـدّد القــراءات لهــذا النشــيد الغنــيّ الهوت ًّيــا وروح ًّيــا،
جــا ع ـلـى القــراءات اآلبائ ّيــة إ يّــاه ،والوظيفــة الليتُرج ّيــة ،ليصــل إ ـلـى آراء ِكبــار
مع ّر ً
الالهوت ّييــن ـفـي القــرن المنصــرم.
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145511-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145511-6

13,000 L.L.

11

األرض في الكتاب المقدّس (- )٥٢

روحان ّية القدّيس بولس ()٣٧

«األرض التي أريك » (ال ّتكوين )1:12

بقلم :أخويات عائالت مريم
نقله إلى العرب ّية :جورج صالح

بقلم :األب أالن مرشدور
نقله إلى العرب ّية :فادي ح ّليسو

أرض إ ـلـى إســرائيل؟ أ يــن
هــل يم ـ ّر تار يــخ العهــد بيــن هللا والبشــر يّة بوهــب ٍ
الموقــف المســيحيّ مــن هــذا الوعــد اليــوم؟ هــذا الكتــاب هــو دعــوة ٌ لنــا إلعــادة
ترتيــب عالقتنــا بالعهــد القديــم ،وكذلــك مفاهيمنــا للعهــد اإللهــيّ.
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145518-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145518-5

13,000 L.L.

سفر راعوت ( - )٥٣هللا ،الحرب األهلية  -الهجرة
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
يســتطيع ســفر راعــوت أن يكــون شــريع ًة لعالمنــا فمآســي زمننــا ال تختلــف،
مــن حيــث الجوهــر ،عــن مآســي إســرائيل ـفـي زمــن القضــاة ،وير يــد أن يبـ ّ
ـث رجــا ًء
ـفـي عالــمٍ مــن الظلمــات ،ويعلــن شــريع ًة جديــدة .هــذه الشــريعة ضرور يّــة بوجـ ٍه
ـاص لشــرقنا األوســطيّ.
خـ ّ
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145528-1
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145528-4

13,000 L.L.

هــل نســتطيع أن نستشـ ّـف روحان ّيــة الق ّديــس بولــس مــن خــال رســائله
العامــة لروحان ّيــة
إ ـلـى الكنائــس المســكون ّية؟ يرســم لنــا هــذا الكتــاب األُطــر
ّ
المؤسســة ع ـلـى ح ّر يــة أبنــاء هللا الموهوبــة لنــا مــن
الق ّديــس بولــس الرســول،
ّ
جان ّيتــه.
فائــض ح ّبــه وم ّ
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145192-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145192-7

13,000 L.L.

دياكونيا ( - )٤٩الخدمة في الكتاب المقدّس

بقلم :بول أنيراي ،جان  -فرنسوا بودو ،جان  -ماري كاريير ،روزيلين
ديبون روك ،ماري  -تيريز بي ّرو وكريستوف رينبو
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب جاد ج ّبور
ّ
يتوســع الكتــاب ـفـي موضوعــات مثــل خدمــة الشمامســة ،وجمــع الحســنات،
ّ
وخدمــة الموائــد ،والمشــاريع الراعو يّــة .إنّــه دليــل المؤمــن العلما ـنـيّ والمكـ ّرس
ـاون أوســع ـفـي قلــب الكنيســة.
ـاج أعمــق وتعـ ٍ
نحــو اندمـ ٍ
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145489-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145489-8

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

العنف في الكتاب المقدّس ()٣٦

الحكمة في الكتاب المقدّس ()٤٨
بقلم :المطران أنطوان أودو

ً
طريقــا جديـدًا للحيــاة مــع مــا فقدنــاه مــن
كيــف لحكمــة إســرائيل أن تفتــح لنــا
معنــى للوجــود ـفـي عالمنــا؟ ُيعيدنــا الكاتــب إ ـلـى إحــدى الوســائل الّتــي جعلــت
يســوع ينمــو ـفـي الحِكمــة :النصــوص المق ّدســة الّتــي تُليــت ع ـلـى مســمعه ـفـي
الهيــكل ،حيــث كان يطيــب لــه البقــاء ـفـي بيــت أبيــه.
عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145484-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145484-3

13,000 L.L.

الموت والحياة في الكتاب المقدّس ()١٠
بقلم :األب أالن مرشدور
نقله إلى العرب ّية :األم ماري هنرييت غانم

ففــي هــذا الكتــاب نســير مــع الشــعب العبرا ـنـيّ ـفـي فهــمٍ لهاتيــن الظاهرتيــن:
الحيــاة  -المــوت مــن وجهــة نظــره االجتماع ّيــة والنفس ـ ّية والروح ّيــة ،إ ـلـى أن
نصــل إ ـلـى س ـ ّر القيامــة ،حيــث انقلــب هــذا القطــب ل ُيصبــح المــوت  -الحيــاة.
ِ
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145470-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145470-6

13,000 L.L.

اليسوعي
اليسوعي ،األب ُدني ڤاس
بقلم :األب پول بوشان
ّ
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
يواجــه قــارئ الكتــاب المق ـدّس المؤمــن ُمعضل ـ ًة إيمان ّيــة ـفـي روا يــات العنــف
الّتــي تــورد فيــه وبيــن صــورة هللا الرحــوم .يحــاول هــذا الكتــاب أن يجــد البــذور
الروح ّيــة لبعــض النصــوص الّتــي تناولــت موضــوع العنــف ـفـي الكتــاب
المق ـدّس ـفـي عهديــه.
عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145469-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145469-0

13,000 L.L.

القلب ،اللسان ،واليدان في الكتاب المقدّس ( - )٤٧تص ّور عن اإلنسان
اليسوعي
بقلم :پيار مورلون بيرنير
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب إيلي طوبجي

ـيطا للقــراءة يفتــح
نصوصــا كتاب ّي ـ ًة ع ـدّة ،ويفتــح
ً
حــا بسـ ً
ُيق ـدّم الكتــاب مفتا ً
البــاب نحــو عالقاتنــا اإلنســان ّية .ويشــرح لنــا مــا هــي داللــة أعضــاء الجســد :القلــب
واللســان واليــدان ،ورمز يّتهــا :الفكــر ،الكلمــة ،العمــل ،ومــا هــي مفاهيمهــا ـفـي
الثقافــات المختلفــة.
عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145458-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145458-4

13,000 L.L.
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الروح القدس في الكتاب المقدّس ()٣٥

األمثال ()٤٥

بقلم :مجموعة من الباحثين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :دانيال مرغرا
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

يجمــع أهــل االختصــاص مالحظاتهــم ـفـي هــذا الكتــاب لإلضــاءة ع ـلـى دور األقنــوم
الثالــث ـفـي تار يــخ الخــاص ،و ُيظهــرون فيــه ً
أيضــا بعــض االختالفــات اللغو يّــة
ـفـي أصلهــا الكتا ـبـيّ ،وكذلــك الصــور المتع ـدّدة الّتــي ظهــر فيهــا ال ـ ّروح القــدس
وتجلـى.
ّـ

همــة ـفـي األناجيــل اإلزائ ّيــة .ومــع أنّهــا ســهلة الفهــم
تحتـ ّ
ـل األمثــال مكانــة ُم ّ
ظاهر يًّــا ،وتبــدو متك ّيفــة مــع الجمهــور الشــعبيّ ،لطالمــا ح ـ َوت لغ ـزًا يتطلّــب
التفســير .يفتــح لنــا الكاتــب األبــواب لنكتشــف بواســطة األمثــال الّتــي رواهــا
يســوع َم َثــل هللا :يســوع نفســه.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145435-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145435-5

13,000 L.L.

شخص ّيات مجهولة في األناجيل ( - )٤٦لقاءات يسوع في األناجيل اإلزائ ّية
ي بوييه
بقلم :ڤيان ّ
نقله إلى العرب ّية :نهاد فرح
فمــن هــم
يلتقــي يســوع ـفـي األناجيــل كثيـ ًرا مــن األشــخاص نجهــل أســماءهمَ .
هــؤالء األشــخاص؟ يف ّنــد الكاتــب جميــع هــذه التســاؤالت ليقودنــا إ ـلـى الغايــة
ـكل شــخصيّ.
الّتــي نســج صوبهــا اإلنجيل ّيــون ،أن نلتقــي يســوع ثاني ـ ًة بشـ ٍ
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145453-6
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145453-9

13,000 L.L.

عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145392-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145392-1

13,000 L.L.

مريم بحسب األناجيل ()٢٩

بقلم :جان پول ميشو
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
ـاب المق ـدّس الحج ـ َر األســاس ـفـي بحثــه عــن
ّ
إن هــذا المؤلَّــف يعتبــر الكتـ َ
ت
إن ارتبــاط مر يــم
ـة.
ـ
س
الكني
ـه
ـ
ل
تتناو
ـي
ـ
الهو
ـوع
ـ
شــخص مر يــم،
ّ
ً
ّ
تمامــا كأيّ موض ٍ
ً
وثيقــا يجعــل إعــادة ترتيــب أفكارنــا الالهوت ّيــة حــول
ارتباطــا
بسـ ّر المســيح وهللا
ً
ً
حــة ،وهــذا مــا يحــاول الكاتــب مســاعدتنا عليــه.
ل
م
ة
ـرور
ـ
ض
مر يــم وتمحيصهــا
ُ ّ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145359-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145359-4

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

الكهنوت في الكتاب المقدّس ()٤٣

بقلم :إدوار كوتنيه
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
ُتطــرح أســئلة كثيــرة ـفـي عصرنــا عــن مســتقبل الالهــوت ،ودراســة العهــد الجديــد.
و ُيخاطــب هــذا الكتــاب مــن ُير يــد أن ُيبحــر ـفـي الموضوعــات الالهوت ّيــة الكتاب ّيــة
تمامــا كمــا هــو لمــن ُير يــد أن ُيغنــي ثقافتــه الكتاب ّيــة.
المختصــة،
ّ
ً
عدد الصفحات٨٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145323-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145323-5

13,000 L.L.

القرآن ( - )٣١نصوص مختارة لها صلة بالكتاب المقدّس

بقلم :جاك جومييه
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

يمكــن المســيح ّيين االســتفادة مــن تص ّفــح هــذه النصــوص ومعرفتهــا.
ويســاعدنا الكاتــب ً
أيضــا ع ـلـى فهــم صــورة هللا ـفـي اإلســام ،وهــذا مــا مــن شــأنه
ً
أيضــا أن ُيعطينــا معيــا ًرا لتفنيــد مــا هــو ُمســل ٌم ـفـي أصالتــه مــن ّممــا هــو غيــر
مســلم.
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145318-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145318-1

13,000 L.L.

صلوات من الشرق القديم ()٤٤
بقلم :مجموعة من المؤ ّلفين
نقله إلى العرب ّية :نهاد فرح
ـوص الّتــي اســتلهم منهــا ك ّتــاب العهــد
يق ـدّم هــذا الكتــاب بعــض مــن النصـ ّ
القديــم ،ونجــد أفــكا ًرا متقار بــة جـدًّا مــن بعــض المقاطــع ـفـي ســفر أ يّــوب وســفر
الجامعــة ،ويســمح لنــا بإعــادة ا كتشــاف الثقافــة والعقل ّيــة الّتــي نمــت فيهــا
بــذور الكتــاب المق ـدّس.
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145326-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145326-6

13,000 L.L.

قاين وهابيل ( - )٤١التكوين ٤

بقلم :دومينيك سربيلو ،جيلبير داهان
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
ُيظهــر هــذا الكتــاب تعدّديّــة أســلوب القــراءة للنـ ّـص الكتا ـبـيّ بيــن التفســيرات
رجوعــا
المدراش ـ ّية األخالق ّيــة ،مــرو ًرا بالقــراءة اللوثر يّــة وقض ّيــة الب ـ ّر باإليمــان،
ً
إ ـلـى التقليــد اليهــوديّ الّــذي يــرى هابيــل أ ّول شــهداء اإليمــان باللــه.
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145297-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145297-9

13,000 L.L.
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تع ّرف إلى الكتاب المقدّس ()٩

دراسة في االنجيل كما رواه لوقا ()١٥

بقلم :األب إسطفان شرپنتييه
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :أوغسطي ُنس جورج
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

إنّــه أفضــل كتــاب لمــن يــو ّد أن يشــرع ـفـي تعميــق معرفتــه الكتــاب المق ـدّس.
ً
المحطــات ـفـي تار يــخ الخــاص،
ـم
يق ـدّم الكاتــب
تعريفــا ســهال ً
ّ
وسلســا ألهـ ّ
ً
ب
ـي
ـ
الكتا
ـص
ـ
ن
ال
ـع
ـ
م
ـل
ـ
م
التعا
ـى
ـ
ـة،
ـ
ح
قتر
الم
األدوات
ـطة
ـ
س
بوا
ـاعدنا،
وبهــذا ُيسـ
ل
ع
ّ
ُ
ّ
بطريق ـ ٍة أعمــق.

يفتحنــا إنجيــل لوقــا ع ـلـى العالــم اليونا ـنـيّ بثقافتــه الهلّنســت ّية .إنّــه الف ّنــان البــارع
كملــت رهافتــه الفن ّيــة ،فوجدنــا
صاحــب األســلوب الواضــح ،رهافتــه الروح ّيــة ّ
لوقــا يرســم إنجيــل المســاكين ،واألرامــل واألطفــال والخاطئيــن والوثنييــن،
وكذلــك ً
أيضــا يص ـ ّور يســوع المســكين الوديــع.

عدد الصفحات٨٦ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-145274-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145274-0

13,000 L.L.

دراسة في االنجيل كما رواه م ّتى ()١٢

عدد الصفحات٧٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145277-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145277-1

13,000 L.L.

بقلم :األب إسطفان شرپنتييه
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب روفائيل خزام
ّ

مدخل إلى رسائل القدّيس بولس ()١٧

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

يجمــع الكاتــب بيــن بســاطة األســلوب والمــادّة العمل ّيــة .فيأخذنــا برحل ـ ٍة عبــر
فصــول روا يــة م ّتــى مــن طفولــة يســوع إ ـلـى عظتــه ع ـلـى الجبــل ،ومعجزاتــه،
أن م ّتــى كان ُيم ّهــد لليهــود
وأمثالــه ،وموتــه ،وقيامتــه… ويشــرح لنــا كيــف ّ
طر يــق االنفتــاح نحــو األمــم األُخــرى بواســطة روايتــه لشــخص يســوع ابــن داود.

يقتفــي الكاتــب ـفـي تقديمــه موضوعــه ثالثــة محــاور هــي :المســيح والكنيســة
ـاب واح ـ ٍد أن يم ّدنــا بنظــر ٍة
والمســيحيّ .وبذلــك يســتطيع مــن خــال كتـ ٍ
شــامل ٍة إ ـلـى الروحان ّيــة البولسـ ّية .ومــع تحليــل بعــض النصــوص مــن الرســائل،
س ـتُصبح القــراءات المتل ـ ّوة ع ـلـى مســامعنا األمتــع واألغنــى.

عدد الصفحات٧٨ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-145282-7
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145282-5

13,000 L.L.

عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145281-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145281-8

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

دليل الى قراءة اإلنجيل كما رواه مرقس ()١٤

بولس الراعي ()٤٠

بقلم :پيار دوبرجيه
نقله إلى العرب ّية :سالم يعقوب سيدة

بقلم :جان دلورم
نقله إلى العرب ّية :األب بولس الفغالي

ـكل بســاط ٍة أن يفهــم بوج ـ ٍه أفضــل كيــف كان بولــس
يحــاول هــذا الكتــاب بـ ّ
أسســها أم القضايــا واألوضــاع الراعو يّــة
راع ًيــا ،ســواء أمــام الجماعــات الّتــي ّ
الجديــدة الّتــي تصـدّى لهــا ،ويعــرض المســائل الجديــدة الّتــي تناولهــا أحــد أ ّول
ال ُرعــاة ـفـي الكنيســة.

إن يســوع كمــا يبــدو ـفـي هــذا اإلنجيــل شــخص ُمح ّيــر .لــذا ،يحــاول الكاتــب
ّ
ـك بعــض التســاؤالت الّتــي تــرك لنــا مرقــس اإلجابــة عنهــا .وهــذا فقــط
أن يفـ ّ
مــن خــال دراســة بنيــة نـ ّـص مرقــس ،ويقتــرح علينــا بعــض المفاتيــح لفهــم
شــخص اإلنجي ـلـيّ ،لنفهــم مــن خاللــه شــخص يســوع ـفـي إنجيلــه.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145296-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145296-2

13,000 L.L.

تجارب المسيح في الب ّريّة (- )٤٢
(م ّتى  11 -1 :4؛ مر  13 - 12 :1؛ لو )13 -1 :4

عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145270-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145270-2

13,000 L.L.

بقلم :جاك بريان ،جيلبير داهان ،جان-نويل غينو ،پيار هودُبير
نقله إلى العرب ّية :نهاد فرح

المسيح والنبوءات ()٣٠
بقلم :وا كيم إسكيف

ـم إســرائيل ـفـي
يبحــث هــذا الكتــاب أ ّوال ً ـفـي مســألة إبراهيــم وتضحيتــه بإســحق ،ثـ ّ
أثنــاء الخــروج .كمــا يشــرح روا يــات العهــد الجديــد ،وكيــف عــاش المســيح ثانيـ ًة
مِ حــن شــعب إســرائيل ـفـي أثنــاء الخــروج ،وكيــف تمكّــن مــن التغلّــب عليهــا.

بيــن الوضــوح واإلبهــام الّــذي ُيرافــق النبــوءات ،يحــاول الكاتــب مســاعدتنا ع ـلـى
تمــت فيــه.
فهــم شــخص المســيح مــن خــال النبــوءات المشــيحان ّية الّتــي ّ
وبهــذا يقـ ّرب هـ ّوة الغرابــة بيننــا وبيــن فهمنــا للعهــد القديــم ـفـي كنيســتنا اليــوم.

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145301-7

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145301-3

13,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145255-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145255-9

13,000 L.L.
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الكتاب المقدّس ومؤمنو الديانات األُخرى ()٣٩
بقلم :ويسلي أرياراجا
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

ً
يحــذو الكاتــب
طريقــا ملي ًئــا بالمخاطــرة والصعوبــات ـفـي تناولــه موضــوع هللا
وعالقتــه بمؤمنــي الديانــات األُخــرى .لــذا ،يحــاول الكاتــب خــوض هــذه المغامــرة
الشــائكة ع ـلـى عاتقــه ليســتطيع أن يصــل بنــا إ ـلـى ض ّفــة الحــوار ،مســتندين هــذه
المـ ّرة ع ـلـى نصوصنــا الكتاب ّيــة المق ّدســة ،ال متناســينها.
عدد الصفحات٨٤ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145256-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145256-6

دراسات كتاب ّية في سفر رؤيا يوح ّنا ()٣٨
إعداد وترجمة :األرشمندريت إيل ّيا طعمه

يكمــل مــا أ ـتـى ـفـي المكتبــة العرب ّيــة مــن شــروحات وتفاســير،
يحــاول الكاتــب أن ّ
ـواص الســفر الجوهر يّــة الّتــي ال يســتقيم تفســير مــن
ـ
خ
وكذلــك ل ُيذكّــر ببعــض
ّ
دون الرجــوع إليهــا ،ويميــل الكاتــب إ ـلـى المصــادر اليونان ّيــة ـفـي دراســته ويقدّمهــا
ـهل إ ـلـى القــارئ.
بأسـ ٍ
ـلوب سـ ٍ
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145231-2

13,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145231-3

13,000 L.L.

هللا أبونا ( - )٣٢الكشف عن هللا اآلب والصالة الر بّ ّية
ي
بقلم :جان پوي ِّ
نقله إلى العرب ّية :األب بيوس ع ّفاص

رؤيا القدّيس يوح ّنا ()٦

بقلم :مجموعة من الباحثين
نقله إلى العرب ّية :األب بولس الفغالي

لــم تعــرف الديانــات صــورة هللا اآلب مثلمــا عرفتهــا اليهوديّــة ومــن بعدهــا
اإليمــان المســيحيّ .سيســاعدنا هــذا الكتــاب ال ع ـلـى أن نتلــو األبانــا ،بــل ع ـلـى أن
تامــة للــه.
تمامــا كمــا ّـ
نُصلّيهــا،
ً
صلـى يســوع ،هــو الّــذي عــاش إنســان ّيته ـفـي بنـ ّو ٍة ّ
وســيكون ـفـي وســعنا حينــذاك أن نجــد طريقنــا إ ـلـى اآلب مــرو ًرا بــه.

نفســر
إنّــه الســفر األكثــر حيــر ًة مــن بيــن أســفار الكتــاب المق ـدّس .لكــن كيــف
ّ
دالالتــه الرمز يّــة ـفـي عالمنــا اليــوم؟ الكتــاب يقـدّم إلينــا األدوات لننهــل مــن خاتمــة
حــيّ ،بعي ـدًا
ـكل ســليمٍ وص ّ
األســفار المق ّدســة مــا يغ ـ ّذي إيماننــا ورجاءنــا بشـ ٍ
كل ســطح ّية أو هرطقــة.
عــن ّ

عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145228-2
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145228-3

13,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145201-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145201-6

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

الصراعات األخو يّة والمصالحة في الكتاب المقدّس ()٣٣

أعمال الرسل ()٨

بقلم :المطران أنطوان أودو

بقلم :مجموعة من الباحثين
نقله إلى العرب ّية« :األب بولس الفغالي «
إنّهــا الكنيســة الح ّيــة منــذ نشــأتها ،يق ـدّم هــذا الكتــاب إلينــا دراســة تحليل ّيــة
لنصــوص أعمــال الرســل مــن الصعــود مــرو ًرا بالعنصــرة وجماعــة أورشــليم،
وينتهــي بمســيرة بولــس الرســول وغــزوه حـ َ
حا بكلمــة
ـوض
المتوســط متس ـلّ ً
ّ
ـرب.
الـ ّ

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145202-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145202-3

13,000 L.L.

دراسة في الرسالة الى العبران ّيين ()١١

اليسوعي
بقلم :األب ألبير ڤانوا
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :المطران أنطوان أودو
ّ

حا واف ًيــا للرســالة إ ـلـى العبران ّييــن الّتــي يتناولهــا ،وال
يق ـدّم هــذا الكتــاب شــر ً
أن صعوبــة هــذه الرســالة ال تكمــن ـفـي األســلوب األد ـبـيّ ،بــل ـفـي غربتنــا عــن
سـ ّيما ّ
ال ُتــراث العبرا ـنـيّ الّــذي يســتند إليــه كاتــب الرســالة ـفـي تفســيره س ـ ّر المســيح.
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145204-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145204-7

13,000 L.L.

يقودنــا الكاتــب إ ـلـى دراس ـ ٍة تحليل ّيــة تفســير يّة لنصــوص الكتــاب المق ـدّس،
أدوات راعو يّــة نســتطيع بواســطتها أن نتشــارك ضمــن
ويضــع بيــن أيدينــا
ٍ
ـكل فــرديّ .فيســتطيع القــارئ أن يكــون
ـ
ش
ب
أو
ـة
ـ
ي
إنجيل
ـات
ـات أو حلقـ
ٍ
مجموعـ ٍ
ّ
ٍ
رفيــق درب لهــؤالء الّذيــن بحثــوا عــن المصالحــة فيكتشــف طريقهــا ـفـي خبرتــه
اإليمان ّيــة واإلنســان ّية.
عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145174-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145174-3

13,000 L.L.

السماوي ()٣٤
األرضي إلى الخبز
من الخبز
ّ
ّ
بقلم :المطران أنطوان أودو

عامــة
يعــرض هــذا الكتــاب موضــوع الطعــام وعالقتــه باللــه مــن خــال مطالعــة ّ
للكتــاب المق ـدّس .يأخذنــا الكاتــب برحل ـ ٍة َعبــر الكتــاب المق ـدّس لكــي نتــذ ّوق
ـس أو ـلـى حاجاتنــا البشــر يّة ،وأعمــق مــا نصبــو إليــه
غنــى هــذا الموضــوع الّــذي يمـ ّ
ـفـي حياتنــا األرض ّيــة وكذلــك الروح ّيــة.
عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145151-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145151-4

13,000 L.L.
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بقلم :األب سهيل قاشا

مــا تأثيــر هــذه الحِكمــة ـفـي التــراث الكتا ـبـيّ؟ وإن كان أحيقــار حكيــم البــاط
ـات اســتلّتها الجماعــات اليهوديّــة منــه؟
اآلشــوريّ وعاصمتــه نينــوى ،أيّ اقتباسـ ٍ
وكيــف ط ّوعتهــا لتتوافــق مــع عبــادة اإللــه الواحــد؟ هــذه التســاؤالت وغيرهــا هــي
محـ ّـط الموضــوع الّــذي يتناولــه كاتبنــا.
عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025610

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

المزامير ويسوع ،يسوع والمزامير ()٢٦

نشيد األناشيد ()٢٧

بقلم :آن ماري پلتييه
نقله إلى العرب ّية :أنطوان الغزال
تعــرض لنــا الكاتبــة ،وهــي أســتاذة ـفـي اآلداب والالهــوت ،كيــف قــرأ اليهــود
الســفر الّــذي حيــن تقــرأه
ـب هــذا عبــر العصــور .إنّــه ِ
والمســيح ّيون نشــيد الحـ ّ
وفـي كتابنــا تتعلّــم نوتاتــه
نفســك طر بًــا للموســيقى الّتــي تُرافقــك ،ـ
تجــد
َ
المو ســيق ّية.
عدد الصفحات٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025740

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

سفر يونان ()٢٥

بقلم :ميشيل غورغ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب ڤيكتور شلحت
ّ

بقلم :ڤنسان مورا
نقله إلى العرب ّية :الخوري حليم ريشا

يقتصــر الكاتــب ـفـي بحثــه عــن المزاميــر الّتــي ُط ّبقــت ع ـلـى يســوع وحســب.
ومــع ذلــك ،ال نســتطيع فهــم األحــداث الّتــي دارت حــول حــدث الفصــح مــا لــم
يكــن عندنــا فهـ ٌم أعمــق للمزاميــر ،وبــه نكتشــف كيــف تطـ ّور مفهــوم الجماعــة
المســيح ّية للس ـ ّر الفصحــيّ.

يدعونــا الكاتــب إ ـلـى مرافقــة يونــان ـفـي مســيرته المتع ّرجــة ،ونكتشــف معــه
وترســخها ـفـي الكتــاب المق ـدّس .فنكتشــف مــن خاللهــا
عقــدة روا يــة يونــان،
ّ
واقــع شــعب إســرائيل تاريخ ًّيــا المرتبــك ـفـي تناقضاتــه ،فنعــود إ ـلـى تص ّوراتنــا
عنــه ونُعيــد ترتيبهــا وتمحيصهــا.

عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000025658
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025627

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

أنبياء العهد القديم ()٢٢

إله المساكين ()٢٤

بقلم :مجموعة من الباحثين
نقله إلى العرب ّية :األب ألبير أبونا

بقلم :األب لويس مونلوبو
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي

ُيظهــر لنــا الكاتــب كيــف رأت الجماعــة العبران ّيــة والجماعــة المســيح ّية األو ـلـى
إلههــا بصفتــه إلــه المســاكين أ ّوالً ،مســتندًا إ ـلـى النصــوص المق ّدســة ،وبعــض
مخطوطــات البحــر الم ّيــت .ليقـدّم إلينــا نظــر ًة شــامل ًة لمســاكين هللا ومــن هــو
إلههــم الّــذي ُيعزّيهــم ع ـلـى الــدوام.

مــا ُمم ّيــزات األدب النبــويّ؟ ومــا هــي أوجــه االختــاف بيــن أنبيــاء العهــد القديــم
أنفســهم؟ يحــاول هــذا الكتــاب اإلجابــة عــن جميــع هــذه األســئلة ،ليرســم إطــا ًرا
ـم جميــع
عامــا لِمــا ألهــم الجماعــة اليهوديّــة ويســوع نفســه ليكــون ال ّنبــيّ ويتـ ّ
ًّ
النبــوءات فيــه.

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
1100000025757

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

من األناجيل إلى اإلنجيل ()٢١

عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025733

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

رسالتا بطرس ()٢٣

بقلم :األب إسطفان شرپنتييه
نقله إلى العرب ّية :باسيل قوزي

بقلم :بقلم إدوار كوتنه
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي

ينقســم الكتــاب إ ـلـى شـ ّـقين أساسـ َّيين ،األ ّول يشــرح فيــه االنتقــال مــن اإلنجيــل
ِّ
الم َب َّ
أمــا
إ ـلـى األناجيــل ،أو بصياغــة أُخــرى مــن يســوع
شــر بــهّ .
المبشــر إ ـلـى يســوع ُ
القســم الثا ـنـي يقـدّم طرائــق لقــراءة العهــد الجديــد ،وال سـ ّيما األناجيــل منــه؟

.يحــاول الكاتــب أن يقـدّم إلينــا الفحــوى الروح ّيــة والراعويّــة الّتــي يقدّمهــا البابــا
ـكل دقيــق آ يـ ًة بعــد اآليــة مــا
األ ّول إ ـلـى الكنيســة الّتــي اؤتمــن عليهــا،
ّ
مفسـ ًرا بشـ ٍ
حفــظ لنــا الكتــاب المقـدّس مــن كتابــات بطــرس الرســول

عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000025634

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025665

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.
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َمن َ
أنت أ يُّها اإلنسان؟ ( - )٢الفصول األحدعشر األولى من سفر التكوين

المسيح قام! ()٤

هــل مــن تــواز ٍ بيــن نظر يّــات الكــون العلم ّيــة وروا يــات الخلــق؟ ُيســاعد الكاتــب
ع ـلـى فهــم هــذه المؤلّفــات بنظــر ٍة متجـدّد ٍة تُظهــر عمــق «هللا مح ّبــة» ،فلطالمــا
ً
باقـي
مختلفــا ـفـي جوهــره عــن ـ
كان النـ ّـص الكتا ـبـيّ بتراثيــه العبرا ـنـيّ والمســيحيّ
ســير الخلــق ـفـي الديانــات المجــاورة ،ع ـلـى الرغــم مــن تشــابهها الظاهــريّ.

إن س ـ ّر القيامــة لــدى المســيح ّيين ليــس
موضوعــا ُيــد َرس دراس ـ ًة علم ّي ـ ًة
ّ
ً
ـن الكاتــب يق ـدّم إلينــا شــهاد ًة أ كثــر منــه بح ًثــا ،فالتســاؤل العميــق
بحث ّيــة .لكـ ّ
الّــذي يطرحــه  :هــل مازالــت عبــارة «المســيح قــام» مصــدر حيــا ٍة ورجــاء؟ أم هــي
يعــد النــاس يتغ ـ ّذون منهــا ـفـي حياتهــم؟
ُمس ـلّمة إيمان ّيــة لــم ُ

بقلم :األب پـيار غرولو
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

1100000025689

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

المعجزات في اإلنجيل ()٣

بقلم :األب إسطفان شرپنتييه
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

1100000025719

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

رسالة التطويبات ()٥

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :األب جاك ديپون
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

كل هــذه المفاهيــم وغيرهــا ،ولك ّنــه ال يقــف عليهــا ،بــل
يبحــث الكاتــب ـفـي ّ
يذهــب بنــا إ ـلـى مــا هــو أبعــد .مــا هــي مفاعيــل هــذه المعجــزات ع ـلـى حياتنــا
اإليمان ّيــة؟ وكيــف نؤ ّولهــا؟ وكيــف نقــرأ هــذه العالمــات كــي نعــرف مشــيئة هللا
ـفـي عالــمٍ يغـ ّـص بــاإلرادات البشــر يّة؟

إن كلمــة طو ـبـى هــي ال ُبشــرى الّتــي يحملهــا اإلنجيــل ،وهــي وعــد يســوع ـفـي
ّ
ـكل مــن يتبعــوه .لكــن ،مــا صــدى هــذه الكلمــة اليــوم ـفـي عالــمٍ
بدا يــة رســالته لـ ّ
يــرزح تحــت الالعدالــة؟ مــا موقــف المؤمــن أمــام عالــمٍ عكــس هــذه اآليــة وطـ ّوب
الغنــيّ والقــويّ والمتش ـدّد؟

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

1100000025696
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

1100000025702

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

خلق اإلنسان والعالم ( - )٢٠في نصوص من الشرق األدنى القديم

تكوين األناجيل ()١٨

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
أن الروا يــات الشــفه ّية والنصــوص
يقودنــا الكاتــب إ ـلـى الرحلــة الّتــي ُيفتــرض ّ
المد ّونــة المبعثــرة قــد خاضتهــا ،بواســطة الــروح القــدس العامــل ـفـي الكنيســة
(اإلنجيل ّيــون وجماعاتهــم الكنس ـ ّية) ،إ ـلـى أن ك ّونــت الروا يــات اإلنجيل ّيــة الّتــي
نقرأهــا اليــوم.
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025764

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

أشعيا ()١٩( )٣٩-١

بقلم :مجموعة من الباحثين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

يطــرح الكتــاب نظــر ًة جديــدة ع ـلـى النصــوص الكتاب ّيــة القديمــة ،بواســطة
التــوازي والتشــابه مــع نصــوص الشــرق القديمــة ،وكذلــك النشــأة واألســلوب
والمحيــط االجتماعــيّ .يم ّثــل هــذا الكتــاب فرص ـ ًة لنــا لفهــم
األد ـبـيّ والبيئــة
ُ
المعنــى الروحــيّ ومــا وراء األســطوريّ ـفـي قصــص التكويــن األو ـلـى.
عدد الصفحات٨٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025641

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

أ يّوب ،الكتاب ورسالته ()١٦

بقلم :يسوع ماريّا أسورمندي
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي

بقلم :جان ليڤيك
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي

يقـدّم إلينــا الكاتــب المفهــوم العبرا ـنـيّ  -المســيحيّ للنبـ ّوة مــن خــال شــخص
أشــعيا ،مســتندًا إ ـلـى الجــزء األ ّول مــن ســفر أشــعيا النبــيّ .مــا هــي صفــات
مهامــه؟ يق ـدّم إلينــا هــذا الكتــاب أجوب ـ ًة عــن جميــع هــذه
النبــيّ؟ ومــا هــي
ّ
التســاؤالت وغيرهــا بنظــر ٍة كتاب ّي ـ ٍة مســيحان ّية.

ـك بشــر يّتنا:
ُيعالــج هــذا الكتــاب أ كثــر الموضوعــات الّتــي تضعنــا ع ـلـى مِ حـ ّ
الفشــل ،وصعوبــات الحــوار مــع المتألّميــن ،ومعنــى الحيــاة نفســها ،وحتم ّيــة
المــوت واأللــم .إنّــه مــادّة غن ّيــة لمــن ُير يــد أن ُيرافــق أ يّــوب ـفـي محنتــه مــع هللا
وتفكيــره ـفـي ُس ـ ُبله.

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025771

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

عدد الصفحات٨٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000025788

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٩ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.
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كان ياما كان في قديم االيمان -

مائة رواية وأربعون حاشية من العهد القديم

بقلم :جيمس كامبل
نقله إلى العرب ّية :طون
اليسوعي
حمصي
ي
ّ
يأخــذ مؤلِّــف الكتــاب مشـ ّـقة تقديــم العهــد القديــم إلينــا ع ـلـى عاتقــه ،فيقدّمهــا
إلينــا بطريق ـ ٍة سلِســة عذبــة ،إذ يتنــاول النصــوص المحور يّــة ،والروا يــات

ـم الشــخص ّيات ـفـي العهــد القديــم مــن خــال مائــة قــراءة مختــارة
األساسـ ّية ،وأهـ ّ
كل روا يــة أن ُتقــرأ ع ـلـى حــدة ،بمــا تشــمله مــن إضــاءات
بعنايــة .والهــدف مــن ّ

أرفقهــا الكاتــب ،ومراجــع كنس ـ ّية ،وصــورة تختصــر المشــهد وتع ـزّر مخ ّيلتــك.
كمــا ســتجد حواشــي ســهلة الفهــم ترســم خلف ّيــة المشــهد التاريخــيّ وتعــرض
المفاتيــح لعصرنــة الروا يــة ـفـي عالمنــا اليــوم بطريقــة تســاعدك ع ـلـى فهــم العهــد

القديــم بعمــق ـفـي ســياقه طــوال مســيرة تار يــخ الخــاص.
عدد الصفحات٣٢٠ :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان٢ :

2-72-145574-5

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145574-1

38,000 L.L.
24

اليهوديّة نشأت بيننا -

جه إلى المسيح ّيين العرب
مدخل إلى اليهوديّة مو ّ
اليسوعي
بقلم :األب ديفيد نويهاوس
ّ
اليسوعي
حمصي
نقله إلى العرب ّية :طوني
ّ
ثمــة غر بــة بيننــا وبيــن الديانــة اليهوديّــة فرضتهــا الظــروف السياسـ ّية وتبعاتهــا.
ّ
لكــن ،كيــف كان يعيــش اليهــود بيننــا لقــرون طــوال مــن الجيــرة ووحــدة الحــال؟
كيــف تفاعــل جيراننــا مــع المتغ ّيــرات الثقاف ّيــة والتاريخ ّيــة والسياس ـ ّية الّتــي
عايشــناها نحــن العــرب ً
أيضــا؟ وأيّ مســاهمة تركوهــا لنــا ع ـلـى ُصعــد فن ّيــة،
واقتصاديّــة ،وروح ّيــة؟ تمت ـ ّد هــذه الغر بــة لتشــمل فهمنــا شــخص يســوع
فثمــة غر بــة عــن ديانتــه ،وثقافتــه،
المســيح  -الكلمــة الّــذي «ســكن بيننــا»ّ .
ومجتمعــه ،والتــراث الّــذي فهــم بواســطته إنســان ّيته وإنســان ّيتنا .يق ـدّم إلينــا
األب ديفيــد نويهــاوس اليســوعيّ مدخـ ًـا ســهل المنــال إ ـلـى اليهوديّــة .يقــوم
المؤسســة ـفـي
الكاتــب بــدور المرشــد ـفـي رحل ـ ٍة تتنقــل بخ ّفــة بيــن المراحــل
ِّ
تار يــخ الشــعب اليهــوديّ الــذي يمتـ ّد ع ـلـى حوا ـلـى أر بــع ألف ّيــات .كذلــك ،يتجـ ّول
ـفـي أز ّقــة الحيــاة اليهوديّــة فيعــرض ممارســاتها وأهــم أُســس إيمانهــا .كمــا
يســتريح عنــد نصــوص التــراث اليهــوديّ الروح ّيــة الغن ّيــة.
عدد الصفحات٢٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٢ :
2-72-145581-8

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145581-9

28,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

الش ّر والش ّرير  -مقاربة كتاب ّية نقديّة
بقلم :األب هربرت هاغ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ

يسوع مالمح من شخص ّيته
اليسوعي
بقلم :األب جيرالد أوكلنز
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ

يم ِّثــل هــذا الكتــاب مســاهم ًة علم َّيــة ـفـي مســألة تكتســب أهم َّيــة راعويَّــة كبيــرة،
ـائعا حيــن
إذ ُيظهــر َّ
أن موضــوع الشـ ّر ير ينتمــي إ ـلـى مفهــوم العالــم كمــا كان شـ ً
ُد ِّونــت األســفار .ويسـلّط هــذا االســتنتاج الضــو َء ع ـلـى عمــل المســيح الخالصــيّ.

ـم تناولــه حــول شــخص يســوع
يحــاول الكاتــب اليســوعيّ أن ُيم ّ
حــص مــا يتـ ّ
المســيح وإنســان ّيته ـفـي وســائل اإلعــام الحديثــة ،مــن خــال ثالثــة محــاور :حيــاة
يســوع على األرض ،وتناقل الشــهادات عنه شــفه ًّيا أو كتاب ًّيا ،وتدوين األناجيل
األربعــة ـفـي القــرن األ ّول.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145536-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145536-9

19,000 L.L.

عدد الصفحات٣٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145471-4

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145471-3

23,000 L.L.

هندسة الكتاب المقدّس -

ّ
ونصلي بواسطتها
مدخل إلى الكتاب المقدّس كي نفهم كلمة هللا

ي
معجم الالهوت الكتاب ّ
بقلم :األب كزافييه ليون  -دوفور ،نخبة من االختصاص ّيين بالكتاب المقدّس
نقله إلى العرب ّية :مجموعة من المترجمين

يقـدّم المؤلِّــف دليـ ًـا يدمــج فيــه المتعــة مــع غِ نــى المعلومــة ـفـي قالــب منهجــيّ.
ُيناســب هــذا الكتــاب جميــع األعمــار والشــرائح والخلف ّيــات ،إذ يمكنــه ـفـي
الوقــت عينــه أن يكــون كتابًــا للمطالعــة الشــخص ّية ،أو أداة دورة تكوين ّيــة ـفـي
الرعايــا والمجموعــات الكنس ـ ّية.

يشــتمل هــذا المعجــم ع ـلـى مجموعــة مــن المقــاالت البحث ّيــة الّتــي تخـ ّـص
لفظــة مع ّينــة مــن األلفــاظ ،باإلضافــة إ ـلـى فهرســة ورودهــا ـفـي الكتــاب المقـدّس.
أن هــذا المعجــم «الهو ـتـيّ» للكتــاب المق ـدّس ،فــا غنــى لباحــث
ـس ّ
وال ننـ َ
الالهــوت عــن الســند الكتا ـبـيّ لدراســته.

بقلم :جو بابروكي
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ

عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٢ :
2-72-145545-1

أبعاد الكتاب٢٣ × ١٨ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145545-1

38,000 L.L.

عدد الصفحات٩٨٠ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
5-145462

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
-72-2
ّي
نوع التجليد :فن ّ
1-145462-72-2-978

56,000 L.L.

25

يسوع أخونا  -إنسان ّية المسيح
الدومينيكي
بقلم :ولفريد ج .ها ّرنغتون
ّ
نقله إلى العرب ّية :آن ماري شكّور

دراسة كتاب ّية في سفر رؤيا القدّيس يوح ّنا
بقلم :شانتال فان در پالنك ،وليم سيدهم
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية بتص ّرف :األب وليم سيدهم
ّ

مــا اهتمامــات يســوع البشــر يّة وأولو يّاتهــا؟ هــذا الســؤال الّــذي ُطــرح إثــر مــوت
الحرفـيّ» .يكـ ّون هــذا الكتــاب وســيلة
ـ
يســوع وقيامتــه «فهو يّتــه لسـر ٌّ بالمعنــى
ـل مباش ـر ٍ ومعرف ـ ٍة كثبــة لشــخص يســوع مــن خــال مــا ترســمه لنــا
تواصـ ٍ
األناجيــل والتقليــد.

يم ّثــل هــذا الكتــاب
ـك رمــوز ســفر الرؤيــا ،واالنتقــال
مرجعــا كتاب ًّيــا لمــن يــو ّد فـ ّ
ً
مــن الحــرف إ ـلـى الــروح ،مــن خــال دراســة كتاب ّيــة أ كاديم ّيــة تعتمــد ع ـلـى
المنهج ّيــة الحديثــة لعلــوم الكتــاب المق ـدّس.

عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145415-3

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145415-7

عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145332-7

13,000 L.L.

دليل الى قراءة الكتاب المقدّس

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145332-7

9,000 L.L.

بقلم :األب إسطفان شرپنتييه ،صبحي حموي
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

ما الغاية من أن يكون المرء مسيح ًّيا؟
الدومينيكي
بقلم :األب تيموثي رادكليف
ّ
نقله إلى العرب ّية :فراس ياقو يوحنا

يق ـدّم إلينــا األب إســطفان شــربنتيه خالصــة خبرتــه ـفـي الدراســات الكتاب ّيــة
بواســطة أدوات منهج ّيــة وأ كاديم ّيــة ليعلّمنــا مهنــة الدراســات الكتاب ّيــة،
فيكشــف لنــا عــن أســرار هــذه المكتبــة الضخمــة المؤلّفــة مــن  ٧٣كتابًــا ،وآالف
النصــوص والمقاطــع.

يدعونــا الكتــاب إ ـلـى فهــم إيماننــا المســيحيّ ،ويفتــح لنــا آفا ًقــا ـفـي إمكان ّيــة
المفعــم بالتح ّديــات الّتــي تُثبــط مســيرتنا
ـم الواقــع ُ
عيــش هــذا اإليمــان ،ـفـي خضـ ّ
اإليمان ّيــة ،بطريقــة عمل ّيــة ســهلة بالمحافظــة ع ـلـى مــا تعلّمنــاه مــن الكنيســة،
المعاصــر.
وتطو يــر أســلوب تفكيرنــا ـفـي فهــم إيماننــا ُ

عدد الصفحات٢٥٢ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145414-5
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أبعاد الكتاب٢٤ × ٢٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145414-0

27,000 L.L.

عدد الصفحات٣٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145317-3

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145317-4

29,000 L.L.

الكتاب المقدّس The Bible

المسيح ابن مريم

مجتمع يسوع  -تقاليده وعاداته

بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

بقلم :جاك جومييه ومارتن سبانخ

إن معرفــة يســوع المســيح تعنــي أن نتع ـ ّرف إ ـلـى يســوع اإلنســان ابــن بيئتــه،
ّ
ممــا يدفعنــا
ـإن عمــق سـ ّر
التجســد يكمــن ـفـي ّ
فـ ّ
أن يســوع تفاعــل مــع عالمنــاّ ،
ّ
ـكل أعمــق ـفـي تفاصيــل حيــاة َمــن ســكن بالقــرب م ّنــا ،وكان
إ ـلـى الغــوص بشـ ٍ
قريبنــا.

يأخذنــا الكتــاب ـفـي رحل ـ ٍة مــع يســوع ـفـي حياتــه العلن ّيــة التبشــير يّة ُمكتشـ ًـفا
ـكل أعمــق ،وعار ًفــا لهو يّتــه البشــر يّة بحســب الروا يــات اإلنجيل ّيــة
ذاتــه بشـ ٍ
المختلفــة الّتــي تلتقــي ـفـي نهايــة المطــاف ـفـي وحــدة هو يّــة يســوع المســيح:
اإللــه  -اإلنســان ،ـفـي الملكــوت الّــذي ّ
بشــر بــه.

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145300-9

أبعاد الكتاب٢٣ × ١٥,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145300-6

18,000 L.L.

عدد الصفحات٢٨٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144905-2

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144905-4

16,000 L.L.

ي إلى ألفاظ العهد الجديد
ي  -يونان ّ
دليل عرب ّ
اليسوعي
تصنيف :األب صبحي حموي
ّ

ُيهــدي هــذا الدليــل الباحثيــن إ ـلـى اآليــات الّتــي وردت فيهــا األلفــاظ الّتــي يبحــث
عنهــا ليــس انطال ًقــا مــن ترجمتنــا العرب ّيــة الجديــدة وحســب ،بــل مــن جميــع
ترجمــات العهــد الجديــد إ ـلـى العرب ّيــة وقــد ب ِّوبــت األلفــاظ بحســب المواضيــع.
عدد الصفحات٩٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145160-X

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
ّي
نوع التجليد ::فن ّ
978-2-72-145160-6

54,000 L.L.
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خواطر في إنسان ّية يسوع المسيح
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

في ِســياق اهتمامنا باإلنســان ،تُم ِّثل كلم ُة بيالطس ال ُبنطيِّ في يســوع المســيح

إن إنســان ّية يســوع
مِ عيــا ًرا فر ي ـدًا مــن نوعــه« :هــذا ُهــو اإلنســان» .فمِ ــن ِجهــةّ ،
إن أ ّول بِدعــة ظهــرت ـفـي
جــا إلنســان ّية أيِّ إنســان .ومِ ــن ِجهــة ثانيــةّ ،
تُعت َبــر نموذ ً
ّ
ـ
ح
أص
ـر
ـ
ب
اعت
ـد
ـ
ق
و
ـوع،
ـ
س
ي
ة
ي
ـان
ـ
س
بإن
ـق
ـ
ل
تتع
ـت
الكنيســة كانـ
أن
ـاب هــذه ال ِبدعــة ّ
ّ
ُ
يســوع «تظاهــر» بإنســان ّيته كفــي مســرح ّية ،ولــم يكــن إنســان ًا حقيق ًّيــا .وقــد
اتّجهــت المجامــع األُو ـلـى إ ـلـى التركيــز ع ـلـى إنســان ّية يســوع خطــوة خطــوة .كمــا
أن مســيح ّيتنا الشــرق ّية ت ِّ
ُفضــل التركيــز ع ـلـى أُلوه ّيــة يســوع المســيح .فــا بُ ـ ّد
ّ

ألن الموضــوع ال يقتصــر ع ـلـى شــخص يســوع ،بــل
مِ ــن ا كتشــاف معنــى ذلــك ّ
يشــملنا كلَّنــا.

عدد الصفحات٢٣٢ :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-145595-8

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
حــح وجهــه الســائد ـفـي ثقافتنــا:
المتواضــع .فهــو ُيص ِّ
ظهــر هــذا ال ِكتــاب وجــه هللا ُ
ُي ِ
ـال ع ـلـى
ـ
ع
ت
م
ـه،
ـ
ت
وامتيازا
ـلطته
ـ
س
ـى
ـ
ـور
ـ
ي
غ
ـب،
ـ
ق
ِ
عا
م
ـاس
ٍ
ـ
ق
ـاض
ٍ
ـ
ق
ـه
«إلـ
ل
ع
ُ
ُ
ُ
ٍ
ّ
ُ
ف
التجســد والفِ ــداء
ي
ر
ـ
س
ِ
ـي
ـ
ـى
ـ
ـا،
ـ
ن
إله
ـع
ـ
تواض
ـا
ـ
وأم
ـه...
ـ
ن
ع
د
ـ
ي
بع
ـان
ـ
س
اإلن
فيتجل
ٌ
ّ
ُّ
َّ ِّ
ِّ
ُ
حيــث تج ـ ُّرده التــا ُّم وتخليــه الكامــل .فالغنــيُّ فقيــر ل ُيغنــي الفقــراء ،والقديــر

الصغــار ،والعظيــم
المتألِّميــن ،والكبيــر صغيــر ليتضامــن مــع ِّ
ُمتألِّــم ل ُيشــارك ُ
ـان ـفـي أُلوه ّيتــه ،فــا
المهانيــن .وإلهنــا يتواضــع إذ ُيش ـرِك اإلنسـ َ
ُمهــان لينصــر ُ
وف
ح ِّر ي ـ ّة،
وال
ـة
ـ
س
والقدا
ـب
ـ
ح
ال
ـي
ـ
ـه،
ـ
ل
ثا
ـه
ـ
ت
صور
ـى
ـ
ـه
ـ
ق
خل
ينفــرد بهــا ،فقــد
ل
ع
ومِ
ُ
ُ ِّ
والمشــاركة والخِدمــة ،اب ًنــا لــآب وأ ً
ـكل
وفـي البــذل
ـ
خــا ليســوع المســيح وهيـ ً
ُ
للــروح ُ
حضــو ًرا حميم ًّيــا حقيق ًّيــا،
المتواضــع حاضــر لإلنســان ُ
القــدس .وإلهنــا ُ

وإن احتجــب عنــه واختفــى منــه وصمــت.».
أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145595-6

2-72-145577-X

978-2-72-145577-2

نوع التجليد :عادي

14,000 L.L.
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إلهنا متواضع ()32

13,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

الهوت الحياة المك ّرسة ()31
بقلم :األب مراد مج َّلع

بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

الهوت النساء ()29

نمطــا ُيشـك ّل ذكــرى حيــاة يســوع
المك ّرســة ً
تصــف فصــول هــذا الكتــاب الحيــاة ُ
ـي
ـ
ـا
ـ
ه
ومصدر
ـا
ـ
ه
يت
و
ه
ـن
ـ
ي
ليب
ل
و
األ
ل
اإلنجي
ّ
المســيح األرض ّيــة الح ّيــة .يأ ـتـي قســمها ّ
ّ
ّ
ف
المكـ َّرس الشــخص ّية.
ـاة
ـ
ي
ح
ـي
ـ
ـوث
ـ
ل
الثا
،ويتنــاول القســم الثا ـنـي انعــكاس عط ّيــة
ُ

إن الهــوت النســاء يســعى إ ـلـى تقديــم أســلوب تفكي ـر ٍ يهيمــن عليــه الطابــع
ّ
إن هــذا الكتــاب
األنثــويّ مــن أجــل إغنــاء الدراســات الالهوت ّيــة وتوســيع آفاقهــاّ .
ـاالت متن ّوعــة.
ـن أو ـفـي مقـ ٍ
تجميــع ألفــكار الهوت ّيـ ٍ
ـات نســو يّات نشــرنها ـفـي كتبهـ ّ

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145558-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145558-1

17,000 L.L.

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145525-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145525-3

17,000 L.L.

الروسي
األورثوذكسي ( - )30النموذج
الهوت التحرير
ّ
ّ
ّ
اليسوعي
ق
حل
سامي
بقلم :األب
ّ

من أنت أ يّتها الكنيسة؟ ()8
اليسوعي
سيداروس
بقلم :األب فاضل
ّ

إن الهــوت التحر يــر ـفـي روســية الهــوت أورثوذكســيّ بامتيــاز ،ر ّواده علمان ّيــون
ّ
مؤمنــون مفكّــرون ،تشـ ّبعوا بــروح اإلنجيــل وباإليمــان األورثوذكســيّ .واقترحــوا
أشــكال نظــا ٍم اجتماعــيّ اقتصــاديّ سياســيّ يكــون أش ـ ّد عدالــة.

يقـدّم إلينــا الكاتــب ً
عرضــا للفكــر الالهو ـتـيّ حــول الكنيســة شــر ًقا وغر بًــا ،ويطــرح
علمــا
علينــا وجهــات النظــر المعاصــرة والتقليديّــة ـفـي الكنيســة ،لكــي نُحيــط
ً
بمؤسســتنا األ ّم الّتــي نعيــش تحــت جناحهــا نحــن المســيح ّيين.
ّ

عدد الصفحات١١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145547-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145547-5

11,000 L.L.

عدد الصفحات٢٩٢ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145163-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145163-7

17,000 L.L.
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األنثروبولوجيا المسيح ّية ( )27( - )2اإلنسان بين ز ّلته وخالصه

علم الهوت األديان ()26

عندمــا تح ـدّدت معالــم اإلنســان ع ـلـى صــورة هللا كمثالــه ـفـي الجــزء األ ّول،
ُيصـ ّوب نظرنــا ـفـي هــذا الجــزء نحــو زلّــة اإلنســان وخالصــه ،لنُحكّــم العقــل بقــراءة
ُمعاصــرة ـفـي الفلســفة والعلــوم اإلنســان ّية حــول بعــض القضايــا المطروحــة
ع ـلـى الســاحة الفكر يّــة.

ويتنــاول علــم الهــوت األديــان قض ّيتيــن جوهر يّتيــن متكاملتيــن ،إحداهمــا
تتعلّــق باألشــخاص :هــل مِ ــن خــاص لغيــر المســيح ّيين؟ واألُخــرى تختـ ّـص
باألديــان :مــا وضـ ُـع األديــان غيــر المســيح ّية مِ ــن خــاص مؤمنيهــا؟».

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145504-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145504-8

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145446-3

15,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145446-1

17,000 L.L.

المسيحي
أؤمن وأعترف ( - )28قراءة معاصرة في اإليمان
ّ
بقلم :األب كابي ألفرد هاشم ،األب غي ريمون سركيس

س ّر هللا الثالوث  -األحد ()9

مــن مق ّدمــة الناشــر« :كتــاب أراده مؤلّفــاه دليــا ً لمغامــرة قديمــة جديــدة ـفـي ســبر
غــور سـ ّر اإليمــان المســيحيّ ألبنــاء هــذا الجيــل .فــكان لهمــا مــا أراداه .إنّهــا قــراءة
معاصــرة وجريئــة إذ ترفــع مــا يعــرف بقانــون اإليمــان النيقاويّ  -القســطنطينيّ،
مــن ضيــق جغراف ّيتــه ،ومحدوديّــة زمــن ورتابــة جــداالت الهوت ّيــة.

يقـدّم إلينــا الكاتــب حدي ًثــا عــن سـ ّر هللا ال كدراســة عقائديّــة ،بــل بنظــر ٍة ُمعاصر ٍة
المعاصر يــن .ويعتمــد ـفـي مقاربتــه ع ـلـى الفلســفة الوجوديّــة
للمؤمنيــن ُ
جــا ـفـي تحليالتــه الالهوت ّيــة.
منه
ـة
ـ
ي
الجدل
ـى
ـ
ـج
ـ
س
وين
والشــخصان ّية،
ل
ع
ً
ّ

عدد الصفحات٣٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145509-5
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145509-3

34,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145319-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145319-8

13,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

الهوت التحرير في أميركا الالتين ّية ( - )10نشأته ،تط ّوره ،مضمونه
اليسوعي
بقلم :األب وليم سيدهم
ّ

ـل قلّــة المصــادر العرب ّيــة حــول موضــوع «الهــوت التحر يــر» ،يحــاول
ـفـي ظـ ّ
ّ
ً
عمــق
ي
أن
د
ـو
ـ
ي
ـن
ـ
م
ل
ـاس
ـ
س
األ
ـر
ـ
ج
الح
ـر
ـ
ب
عت
ي
ـا
ـ
ف
ل
مؤ
ـا
ـ
ن
إلي
ّم
د
ـ
ق
ي
أن
الكاتــب
ّ
ُ
ُ
ُ ّ
ت
ومعاصــر وثــوريّ ـفـي داخــل الكنيســة،
ـد
ـ
ي
جد
ـي
ـ
الهو
ر
ـا
ـ
ي
ت
ـول
ـ
ح
ـه
معرفتـ
ُ
ّ ٍ
ّ
وباألخـ ّـص ،الكنيســة الكاثوليك ّيــة.
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145428-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145428-7

14,000 L.L.

البشري ()14
الهوت التاريخ
ّ
اليسوعي
سيداروس
فاضل
بقلم :األب
ّ

2-72-145381-5

بقلم :ألويزيوس بييريس
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب وليم سيدهم
ّ
مفهومــا جدي ـدًا لعالقــة المســيح ّية باألديــان األُخــرى ،ويتنــاول
يطــرح الكاتــب
ً
الكاتــب قض ّيــة الفقــر والفقــراء مــن منظــور جديــد تقــوم فيــه القِ َيــم الرهبان ّيــة
ـفـي المســيح ّية والبوذيّــة بــدور ٍ رئيــس للوقــوف ـفـي وجــه النزعــة الغرب ّيــة
االســتهالك ّية والما ّديّــة.
عدد الصفحات٣٧٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145424-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145424-9

24,000 L.L.

قيامة المسيح ()4

تأ ـتـي هــذه الدراســة لتس ـ ّد ثغــر ًة وعج ـزًا ـفـي فكرنــا الالهو ـتـيّ العر ـبـيّ الشــرقيّ ،وال
ألن
المعاصــرةّ ،
س ـ ّيما ّ
ـم القضايــا الفكر يّــة ُ
وأن الوجــود التاريخــيّ هــو مــن أهـ ّ
المعاصــر يتســاءل عــن «تاريخ ّيــة» اإلنســان ،أي بُعــده التاريخــيّ الّــذي
الفكــر ُ
يك ّونــه ،وعــن اتّجــاه التار يــخ ومعنــاه.
عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :

اآلسيوي ()17
الهوت التحرير
ّ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145381-5

13,000 L.L.

بقلم :رومانو كوارديني
نقله إلى العرب ّية :المونسنيور جرجس المارديني
يقـدّم إلينــا الكاتــب مجموعــة مــن
ـم حــدث ـفـي حيــاة المســيح،
التأمــات حــول أهـ ّ
ّ
ومخطــط هللا الخالصــيّ .وقــد يجــد القــارئ نفســه يغــوص ـفـي معا ـنـي القيامــة
ّ
المخلّــص.
ليعــرف معرفـ ًة أعمــق شــخص المســيح ُ
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145372-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145372-3

13,000 L.L.
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بقلم :األسقف روان وليامس
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

المريمي ()6
خالصة الالهوت
ّ
اليسوعي
التور
دوپره
أوغسطين
بقلم :األب
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي

الفصحي  -القيامة ()24
تفسير اإلنجيل
ّ

أن فهمنــا الحا ـلـيّ لعطايــا هللا ـفـي حياتنــا
يحــاول الكاتــب أن يــرى كيــف ّ
ـص لبعــض
المشــتركة يرتبــط بروا يــة الفصــح .وهكــذا فإنّــه يق ـدّم إعــادة فحـ ٍ
العقائــد المســيح ّية المركز يّــة.

يحـ ّ
ـث الكاتــب المســيح ّيين المشــرق ّيين أ كاثوليــك كانــوا أم أرثوذكــس ع ـلـى
معرفــة أُســس الالهــوت المريمــيّ ومبادئــه .لنو ّفــق بيــن حياتنــا الروح ّيــة
والالهــوت العقائــديّ الرســميّ اللذيــن ال يمكــن الفصــل بينهمــا.

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145389-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145389-1

16,000 L.L.

األنثروبولوجيا المسيح ّية ( - )25( - )1اإلنسان على صورة هللا كمثاله

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

يعــرض علينــا الكاتــب مــن خــال النصــوص الكتاب ّيــة لروايتــي الخلق والســقوط
ـفـي العهــد القديــم النظــرة األنثروبولوج ّيــة للتقليــد الكتا ـبـيّ .ويلجــأ بعدهــا إ ـلـى آبــاء
الكنيســة شــر ًقا وغر بًــا ،بلغتهــم وفلســفتهم وفكرهــم واهتماماتهــم ،لتطبيــق
منهجهــم ع ـلـى عصرنــا اليــوم.
عدد الصفحات٢٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145406-4
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145406-5

24,000 L.L.

عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145347-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145347-1

13,000 L.L.

أوراق بيئ َّية ( - )23قراءة في الهوت البيئة
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
تأمالتــه الروح ّيــة ـفـي الخلــق
يق ـدّم إلينــا الكاتــب قــراءة مختــارة ،ويق ـدّم معهــا ّ
والطبيعــة .وهــو يطــرح التســاؤالت الشــائكة اليــوم ،إذ ُيش ـك ّل هــذا الكتــاب
ضــرور ًة أ كثــر منــه تر ًفــا فكر يًّــا ،لنشــرع بتغييــر ســلوك ّياتنا وإن تأخّــر الوقــت.
عدد الصفحات٣٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145353-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145353-2

25,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

دواعي اإليمان في عصرنا ( )12جزءان
بقلم :األب جيوفانّي مارتن ّتي
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي  -الدكتور جورج مصري
يأ ـتـي هــذا الكتــاب ـفـي جزئيــن ،و ُيبــرز دواعــي اإليمــان العلم ّيــة والفلســف ّية
ـوعي
واالجتماع ّيــة والخُلق ّيــة والوجوديّــة والتاريخ ّيــة .ويقـدّم إلينــا المؤلِّف اليسـ
ّ
ممــا ســبق.
أهميــة اإليمــان ـفـي حياتنــا اليــوم ،أ كثــر ّ
أدا ًة ُمعاصــرة إلبــراز ّ
عدد الصفحات٥٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145309-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145309-9

بين وحي هللا وإيمان اإلنسان ()7

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
يحــاول الكاتــب ـفـي مؤلّفــه أن ُيبــرز هــذه المفاهيــم المختلفــة ـفـي عصــر الحــوار
والتن ـ ّوع الّــذي تشــهده الكنيســة داخل ًّيــا ،مبــرزًا التقاليــد الثالثــة األساس ـ ّية ـفـي
الكنيســة :الكاثوليك ّيــة ،واألرثوذكس ـ ّية ،والبروتســتانت ّية.
عدد الصفحات٢٣٢ :
رقم الطبعة ٣ :مجدّدة
عدد األلوان١ :
2-72-145250-9

34,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145250-4

18,000 L.L.

الحي في الكنيسة ()2
اإلنجيل
ّ

بقلم :األب برنار سيسبويه
نقله إلى العرب ّية :المونسنيور جرجس المارديني

يسوع المسيح في تقليد الكنيسة ()5

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
ُيع ّرفنــا الكاتــب عــن مســيرة البحــث عــن يســوع ،ومــا واجهتــه الكنيســة مــن
ً
حــل
عمقــت هــذه المعرفــة،
عقبــات لــم تَ ُ
عائقــا أمــام معرفتهــا لمســيحها ،بــل ّ
خاصتــه يع ّرفــون عــن أنفســهم باســمه (مســيح ّيون)».
«وباتــت
ّ
عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145288-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145288-7

15,000 L.L.

اإلنجيــل الحــيّ هــو اليــوم والبارحــة وغ ـدًا ،إذ وجــدت الكنيســة نفســها تُعيــد
التفكيــر مل ًّيــا أمــام األفــكار المطروحــة ع ـلـى قدس ـ ّية الكتــاب ،يأخذنــا هــذا
ً
المحطــات التاريخ ّيــة ،مــن أ ّول نــزاع
ـم
الكتــاب ـفـي رحلـ ٍة تاريخ ّيــة مسـ
ّ
ـتعرضا أهـ ّ
جــره أر يــوس إ ـلـى زمننــا الحاضــر.
ف ّ
عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145246-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145246-7

13,000 L.L.
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األسبوع العظيم ،في آالم المسيح وموته ()3

بقلم :رومانو كوارديني
نقله إلى العرب ّية :المونسنيور جرجس المارديني

أهميــة كبيــرة ـفـي حيــاة الكنيســة .ويســاعدنا
ّ
إن لألســبوع العظيــم و يــوم القيامــة ّ
هــذا الكتــاب بفهــم معا ـنـي هــذه االحتفــاال وا كتشــاف عالقتهــا بحياتنــا اليوم ّيــة
االحتفــاالت مــن خــال إرشــادات ومواعــظ.
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145217-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145217-7

مدع ّوون إلى الح ّريّة ( - )16دراسة في أسس األخالق المسيح ّية

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

األخالقـيّ ـفـي مفهومــه الالهو ـتـيّ (الالهــوت
ـ
يحــاول الكاتــب اإلجابــة عــن التســاؤل
األد ـبـيّ) ،بواســطة أربعــة محــاور متماســكة ليرســم لنــا آفا ًقــا جديــدة ـفـي التفكيــر
أهميتــه لكنيســة المشــرق ،ـفـي عالمنــا المعاصــر.
ـ
األخالقـيّ ،و ُيبــرز ّ
عدد الصفحات٢٧٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145239-8

13,000 L.L.

دراسة في اإلسكاتولوجيا (- )11
الموت والقيامة × السماء والمطهر وجه ّنم

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145239-9

20,000 L.L.

القدّيس أوغسطي ُنس واألوغسطين ّية ()22

اليسوعي
بقلم :األب أوغسطين دوپره التور
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :هنري  -إيرينيه ما ّرو
نقله إلى العرب ّية :سعدهللا سميح جحا

يس ـلّط الكاتــب الضــوء ع ـلـى األمــور األخير يّــة ـفـي علــم الالهــوت ،أو مــا ُيدعــى
باإلســكاتولوجيا ،مــن خــال تناولــه مواضيــع ع ـدّة :كالمــوت ،والقيامــة،
والســماء ،والمطهــر ،وجه ّنــم.

ومعاصــر اإلمبراطور يّــة الرومان ّيــة
هــو أحــد ر ّواد العصــر الذهبــيّ آلبــاء الكنيســةُ ،
ـفـي احتضارهــا .ـفـي هــذا الكتــاب نحــاول أن نستشـ ّـف فلســفته وروحان ّيتــه
ل إ ـلـى مكتبتــه الروح ّيــة الضخمــة.
وحــواره الفكــريّ مــع أبنــاء عصــره ،فهــو مدخـ ٌ

عدد الصفحات١٤٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145218-5
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145218-4

13,000 L.L.

عدد الصفحات١٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145234-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145234-4

16,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

المسيحي
الديني
محنة اإليمان ( - )21إجتهادات ومساءالت في الفكر
ّ
ّ
بقلم :مشير باسيل عون

الرب ورمز الكنيسة ()1
أم
مريم ّ
ّ

بقلم :ماكس توريان
نقله إلى العرب ّية :األب خليل رستم
يقـدّم هــذا الكتــاب خدمــة روح ّيــة للكنيســة المســكون ّية إلعــادة رســم دور مر يــم
ب والكنيســة بحســب مــا عرفنــا عنهــا بواســطة
ـفـي تار يــخ الخــاص كونهــا أ ّم الـ ّر ّ
الكتــب المق ّدســة.
عدد الصفحات٢٢٠ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145208-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145208-5

15,000 L.L.

يفســر
أجــل إيماننــا ـفـي مِ حنــة ،وهــذا قــدره منــذ بدايتــه ،فكيــف للمســيحيّ أن
ّ
الس ـ ّر اإللهــيّ لغيــر المؤمنيــن ،وهــو ال يقــدر ع ـلـى أن ُيحيــط بالس ـ ّر لنفســه
ـتويات أرفــع ـفـي فكرنــا الالهو ـتـيّ ،وحوارنــا
ولجماعتــه .ســيقودنا الكاتــب إ ـلـى مسـ
ٍ
الروحــيّ  -الدينــيّ مــع الجميــع.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145176-6

978-2-72-145176-7

16,000 L.L.

مسيحي للبالغين
إيماننا بين العقيدة والعمل ( - )20تعليم
ّ

اليسوعي
بقلم :األب روبير كليمان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

اإلنسان ،ذلك الس ّر العظيم ()18

يق ـدّم إلينــا األب كليمــان ُعصــارة خبرتــه ـفـي التعليــم المســيحيّ للكبــار ـفـي
مــدارس الجمهــور التابعــة للرهبان ّيــة اليســوع ّية ،لكــي يق ـ ّوي أُســس إيماننــا
عبــر «قانــون اإليمــان» ،وبذلــك ال نخشــى مــن بعــد طــرح التســاؤالت الالهوت ّيــة،
ـك واليقيــن.
ونســير ع ـلـى حــواف الشـ ّ

ليــس هــذا الكتــاب بمثابــة مؤلَّــف أ كاديمــيّ علمــيّ نظــريّ مج ـ ّرد ،بــل هــو
خواطــر نابعــة مــن نظــرة الهوت ّيــة روح ّيــة إ ـلـى اإلنســان ،وإن اتّســم بمــا ي ّتســم بــه
ت
ـج صــارم.
أيُّ خطــاب الهو ــيّ مــن روح موضوع ّيــة وتحليــل دقيــق ومنهـ ٍ

عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145172-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145172-9

18,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

عدد الصفحات٢١٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145129-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145129-3

18,000 L.L.
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مسألة هللا في التاريخ (- )15
من الكتاب المقدّس إلى الظاهرة الدين ّية المعاصرة

األسقف بين األمس واليوم ()19
بقلم :المطران أنطوان طربيه

ترتفــع الشــكوى ُتجــاه أســاقفة الكنيســة اليــوم ،ويطغــى ع ـلـى هــذه المواضيــع
الكثيــر مــن المغالطــات التاريخ ّيــة والكنس ـ ّية .لذلــك يعــرض علينــا الكاتــب
مفهــوم الكنيســة لهــذه الوظيفــة الكهنوت ّيــة ،ومــا هــي واجبــات مــن خ َلفــوا
بطــرس وحقوقهــم ـفـي رعايتهــم للكنيســة.
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145132-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145132-3

18,000 L.L.

الهوت التحرير في أفريقيا ( - )13ديزموند توتو والالهوت األسود
اليسوعي
بقلم :األب وليم سيدهم
ّ

كيــف قــاوم الســود العنصر يّــة البيضــاء ـفـي قا ّرتهــم؟ كيــف ب ّدلــت جنــوب أفريقيــا
والثقافـيّ؟
ـ
واقعهــا القانو ـنـيّ بالرغــم مــن تعقيــد واقعهــا االجتماعــيّ واالقتصــاديّ
المختـ ّـص ـفـي الهــوت
جميــع هــذه التســاؤالت وغيرهــاُ ،يجيــب عنهــا الكاتــب ُ
التحر يــر ـفـي القــرن العشــرين.
عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144997-4
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144997-9

13,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ

بيــن اإللحــاد والتش ـدّد الدينــيّ ،وبيــن الحداثــة والتقليــد ،وبيــن العلمنــة
والســلطو يّة الدين ّيــة ،يبقــى هللا الموضــوع المحــوريّ لجميــع هــذه التجاذبــات.
يق ـدّم إلينــا هــذا الكتــاب لمحــة تاريخ ّيــة عبــر خمــس محــاور ،مــن الروا يــات
المعاصــرة.
الكتاب ّيــة األو ـلـى إ ـلـى الظواهــر الدين ّيــة ُ
عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :عادي
1.1E+12

13,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

ت ّيار العصر الجديد ( )New Ageفرح اإليمان بهجة الحياة
المسيحي
من وجهة نظر اإليمان
ّ
بقلم :جيزل فرح طربيه

تجتــاح مجتمعاتنــا المســيح ّية اليــوم بشــكل غيــر مســبوق ،تعاليــم وممارســات
وفـي غالبهــا لهــا عالقــة
غريبــة عــن اإليمــان المســيحيّ والتقليــد الرســوليّ ،ـ
با ّدعــاءات وفرض ّيــات غيــر علم ّيــة يــر ّوج لهــا ت ّيــار العصــر الجديــد «»New Age
كل
تحــت غطــاء العصرنــة والعلــوم الحديثــة .نحــاول ـفـي هــذا الكتــاب الــر ّد ع ـلـى ّ
هــذه اال ّدعــاءات ،انطال ًقــا مــن تعاليــم اآلبــاء القدّيس ـ ّين والتعليــم المســيحيّ

للكنيســة الكاثوليك ّيــة .واســتنادًا إ ـلـى المنطــق وآخــر مــا وصلــت إليــه األبحــاث
العلم ّيــة .كمــا نقـدّم أجوبـ ًة علم ّيــة مــن أط ّبــاء واختصاص ّييــن ـفـي عـدّة مجــاالت،

ردًّا ع ـلـى تســاؤالت الشــبيبة بخصــوص اليوغــا  ،Yogaوفرض ّيــات مثــل الطاقــة
الكونيــة ، Cosmic energyوآلــة تصو يــر كيريليــان ، Kirilyanوإيموتــو، Emoto
وباكســتر وتيلــر  ، Bakster and Tillerوقانــون الجــذب ،Law of attraction
والتفكير اإليجابيّ ، Positive thinkingوالبارابســيكولوجيا ،Parapsychology

وزيتغيســت  Zeitgeistوغيرهــا .نس ـلّط الضــوء كذلــك.
عدد الصفحات٥٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145578-8

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145578-9

56,000 L.L.

المسيحي
أهم قضايا اإليمان
محاضرات في ّ
ّ
اليسوعي
بقلم :األب فرنسوا ڤاريون
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

ُيعتبــر هــذا الكتــاب أحــد أ كثــر الكُتــب
مبيعــا بيــن الكتــب الروح ّيــة الصــادرة
ً

باللغــة العرب ّيــة .وهــو عبــارة عــن اإلرث ال ّروحــيّ والالهو ـتـيّ لمجموعــة
المبــدع األب فرنســوا فار يــون اليســوعيّ .فعبــر الســنين،
محاضـ ٍ
ـرات ألقاهــا ُ
ق ـدّم إ ـلـى المؤمنيــن «أســلوبًا يجمــع مــا بيــن التفكيــر والرجــوع الدقيــق إ ـلـى
الكتــاب المق ـدّس ،والتعبيــر عــن الحقائــق الجوهر يّــة والحــوار مــع الفكــر

المعاصــر» .عمــل أحــد اآلبــاء ع ـلـى جمــع محاضــرات األب فار يــون وتنســيقها

ـم
ـم آراء فار يــون ـفـي أهـ ّ
ـاب يحتــوي ع ـلـى أهـ ّ
ليجعلهــا فصــوال ً متكامل ـ ًة ـفـي كتـ ٍ

ـم الكُتــب الواجــب
قضايــا اإليمــان المســيحيُّ .يعتبــر هــذا الكتــاب مــن أحــد أهـ ّ
ـكل مــا يحتويــه مــن
توافرهــا ـفـي المكتبــات الكنسـ ّية العتبــاره
مرجعــا أساسـ ًّيا بـ ّ
ً
إجابــات ع ـلـى تســاؤالتنا اإليمان ّيــة والالهوت ّيــة.
عدد الصفحات٣٢٤ :
رقم الطبعة١٠ :

عدد األلوان١ :

2-72-145316-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145316-7

21,000 L.L.
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ال أؤمن بهذا اإلله

بقلم :خوان أرياس
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

ـفـي هــذا الكتــاب ،نجــد صـدًى لكثيــر مــن
تأملناهــا أمــام
ّ
التأمــات الجريئــة الّتــي ّ
ـي وصنم ّي ـ ٍة تنهشــان ـفـي عــروس المســيح .إنّــه
مــا نشــهده مــن تصلّـ ٍ
ـب دينـ ٍّ
جعنا ع ـلـى أن نحيــا ع ـلـى مثــال المســيح.
الكتــاب الّــذي يش ـ ّ
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-145232-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145232-0

10,000 L.L.

كل شيء» -
«به كان ّ
شهادة مؤمن
بقلم :شارل مالك

قدّم له :جورج صبرا وحبيب مالك
خطــه
أنأمــل ـفـي عالمنــا العلما ـنـيّ  -المــادّيّ أن نجــد كتابًــا حــول خبــرة اإليمــان ّ
فيلسـ ٌ
ـوف ُمعاصــر؟ أجــل هــذا ممكــن! فالحائــز ع ـلـى أ كثــر مــن خمســين
دكتــوراه شــرف ّية مــن جامعــات أميرك ّيــة وكنديّــة وأروب ّيــة ،الّــذي درس ـفـي جامعة
هارفــرد العريقــة ،وتتلمــذ ع ـلـى يــد الفيلســوف مارتــن هايدغــر ،والّــذي د ّرس ـفـي

المحاضــرات ـفـي أصقــاع العالــم
الجامعــة األمريك ّيــة ـفـي بيــروت ،ألقــى مئــات ُ
إن مــن أشــرف ع ـلـى صياغــة «اإلعــان
كل شــيء إ ـلـى هللا وحــدهّ .
كا ّفــةُ ،يحيــل ّ

العالمــيّ لحقــوق اإلنســان» يجــد لــه جــذو ًرا روح ّيـ ًة ـفـي شــخص يســوع المســيح
«كل شــيء» .يق ـدّم هــذا الكتــاب إلينــا مجموع ـ ًة مــن التــراث
الّــذي كان عنــده
ّ
كل
ال ّروحــيّ الّــذي تركــه لنــا شــارل المالــك ،لنفهــم فكــره ومســاهماته ـفـي ّ
الشــؤون الّتــي تعاطــى بهــا طــوال حياتــه..
عدد الصفحات٤٦٠ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

2-72-145454-4

978-2-72-145454-6
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38,000 L.L.

قلب العالم
بقلم :األَب هانس أورس فون بلتسار

اليسوعي
غسان السهوي
نقله إلى العرب ّية :األب ّ
ّ
تجســد ـفـي عالمنــا ،مــن س ـ ّر كنيســته إ ـلـى س ـ ّر
ينقلنــا الكاتــب بيــن أســرار مــن
ّ
آالمــه إ ـلـى سـ ّر قيامتــه ،كــي ُيســاعد ع ـلـى فهــم معنــى االنتصــار ـفـي المســيح ،ـفـي
ـل عالــمٍ يص ـ ّور المؤمــن الخاســر األكبــر واألكثــر ُغب ًنــا ـفـي زمننــا اليــوم.
ظـ ّ
عدد الصفحات٢٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145503-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145503-1

19,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

إنّي أس ّلم ذاتي  -طريق الثقة مع شارل دي فوكو

ي في الدين الجامع
الحس
ّ
ّ
الكاثوليكي  -البعد الثقاف ّ

تأمــا ً (رياضــة روح ّيــة) ـفـي صــاة الق ّديــس شــارل دي فوكــو
يقـدّم هــذا الكتــاب ّ
ـت ،إ ـن ّـي
ـفـي تســليم ال ـ ّذات .إنّهــا رحلــة مــن «إلهــي لمــاذا تركتنــي؟» إ ـلـى «يــا أبـ ِ
وتخطيهــا بســا ٍم داخ ـلـيّ.
ـك ذا ـتـي!» فهــو ُيســاعدنا ـفـي تف ّهــم المِ حــن
أُس ـلّم لـ َ
ّ

ظهــر الكاتــب الفــرق بيــن جوهــر الكاثوليك ّيــة ومــا تقولــه الكنيســة عــن نفســها،
ُي ِ
ح يســري
مؤسســة أو
فالكاثوليك ّيــة ليســت
تنظيمــا دين ًّيــا وعقائديًّــا بــل هــي رو ٌ
ً
ّ
ـان نشــأ ـفـي أوســاطها.
ـفـي عــروق ّ
كل إنسـ ٍ

بقلم :المطران جان  -كلود بوالنجيه
القس موسى
نقله إلى العرب ّية :المطران جرجس
ّ

عدد الصفحات١٨٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145463-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145463-8

17,000 L.L.

بقلم :ماريو پرنيوال
نقله إلى العرب ّية :األب وسيم سلمان

عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145433-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145433-1

17,000 L.L.

المسيحي
الطب البديل  -من وجهة نظر اإليمان
ّ
ّ
بقلم :جيزل فرح طربيه

محطات وذكريات كهنوت ّية ودبلوماس ّية
في ظلّ المسا -
ّ
بقلم :المطران إدمون يوسف فرحات

يق ـدّم هــذا الكتــاب إلينــا مــا ّد ًة موضوع ّي ـ ًة وعلم ّي ـ ًة تُنيــر المســيحيّ المؤمــن
المســتجدّة ـفـي هــذا الحقــل (العم ـلـيّ  -الروحا ـنـيّ) ،وكذلــك
حــول المواضيــع ُ
ـدل ع ـلـى أساس ـ ّيات إيمانــه بخصــوص هــذا الشــأن.
تـ ّ

محطــات مختلفــة .ليســت
يحتــوي الكاتــب ع ـلـى خواطــر وبعــض الذكر يــات عــن
ّ
تاري ً
ـى
ـ
ـة
ـ
ع
متقط
أوهامــا ،بــل هــي أحــداثٌ عاشــها
خــا وال
محطــات عمــر،
ل
ع
ّ
ّ
ً
وذكرتهــا ببداهــة .كتبتهــا ع ـلـى مراحــل ،وضبط ُتهــا بحســب مجراهــا التاريخــيّ.

عدد الصفحات٣٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145483-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145483-6

34,000 L.L.

عدد الصفحات٣٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان+١ :صورملّونة
2-72-145434-X

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145434-8

41,000 L.L.
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حبر المتعدّد األبعاد
يوسف الخوري ( - )1992-1919ال َ

بقلم :الخوري ميشال قنبر

هــذا الكتــاب هــو تقر يــر عــن رحلــة عمــر بطلهــا المطــران يوســف الخــوري ،وقــد

الجمــة .فهــو عالمــة
ورصعــه بالتضحيــات
زرع عمــره بالعطــاء وكلّلــه بالمح ّبــةّ ،
ّ
فارقــة ـفـي تار يــخ الكنيســة ولبنــان ،وحبــر العيــش المشــترك.
عدد الصفحات٣٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145409-9

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145409-6

32,000 L.L.

المسيحي
اإليزوتيريك أو العلوم الباطن َّية  -من وجهة نظر اإليمان
ّ
بقلم :جيزل فرح طربيه
كل هــذه االهتمامــات ب ـ «الخفائ ّيــة» و«الباطن ّيــة» ال تتوافــق
ال شـ ّ
ـك ـفـي ّ
أن ّ
وإيماننــا المســيحيّ .ونتســاءل لمــاذا يبحــث المســيح ّيون خــارج الكنيســة عــن
مرجعــا أساس ـ ًّيا لهــم؟
تعــد الكنيســة
ً
ضالّتهــم المنشــودة ،ولمــاذا لــم ُ
عدد الصفحات٢٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145298-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145298-6

20,000 L.L.

الكاثوليكي  -نصوص تعليم َّية صادرة عن السلطة الكنس َّية
اإليمان
ّ

إلهنا يتأ َّلم

ّ
إن النصــوص المعروضــة ـفـي هــذا الكتــاب ُمســتلّة مــن أعمــال الكرســيّ
الرســوليّ ،وأعمــال الكرســيّ المق ـدّس ،واآلبــاء الرســول ّيين ،وقــرارات المجامــع
المســكون ّية ،وموجــز القوانيــن والقــرارات والتصريحــات ـفـي أمــور الديــن
واألخــاق ،ومؤلّفــات آبــاء الكنيســة الالتين ّيــة ،واليونان ّيــة.

ّ
ـروح تص ّوف ّيــة ،كــي ينقلنــا
ّ
إن األب ڤار يــون يتنــاول موضــوع تألــم هللا الشــائك بـ ٍ
ً
ً
إ ـلـى مشــارف الســم ّو الروحــيّ ،حيــث نســتطيع أن نُلقــي نظــرة جديــدة ع ـلـى
ـب إل ـ ٍه
العالــم ،بعيــن اإللــه الّــذي يتألّــم معنــا ،ال بعيــن اإلنســان المغبــون بحـ ّ
ـدث أرضــيّ.
ـال عــن أيّ حـ ٍ
متعـ ٍ

اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
اليسوعي
قدّم لها :األب جرفِيه دوميج
ّ

عدد الصفحات٥٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-143505-1
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أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-143505-7

40,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب فرنسوا ڤاريون
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
1-141155-72-2

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
6-141155-72-2-978

17,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

تأمالت في قانون الرسل
نؤمن ّ -
بقلم :األَب هانس أورس فون بلتسار
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ
إن هــذا الكُت ّيــب هــو بمثابــة وص ّيــة فــون بلتســار األخيــرة .وقــد عالــج مــن خاللهــا
ّ
عقائــد قانــون الرســل االثنتــي عشــرة ،ســاب ًرا أغوارهــا بنفــاذ بصيــرة ورهافــة
شــعور ،معلّ ًقــا عليهــا بإيجــاز مك ّثــف ُمثقــل بخبــرة الهوت ّيــة فر يــدة.
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145279-7

أبعاد الكتاب١٩,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145279-5

12,000 L.L.

المسيحي
التجاوزي  -من وجهة نظر اإليمان
والتأمل
اليوغا
ّ
ّ
ّ
بقلم :جيزل فرح طربيه
تحــاول المؤلِّفــة ـفـي كتابهــا تعريفنــا ع ـلـى اليوغــا وروحانيتهــا مــن ِجهــة ،وع ـلـى
نظــرة اإليمــان المســيحيّ لمثــل هــذه الحــركات الروحان ّيــة مــن جهـ ٍة أُخــرى ،كــي
ـح مــا هــو أبعــد مــن اإلعالنــات الج ّذابــة الّتــي غــزت
يتب ّيــن للقــارئ وبشـ ٍ
ـكل واضـ ٍ
الثقافــة الغرب ّيــة والمشــرق ّية مــن دون أيّ هــوادة.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145241-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145241-2

20,000 L.L.

مدخل إلى العقيدة المسيح ّية

اليسوعي
بقلم :األب توماس ميشال
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ
ـب منثقــف مــع
يق ـدّم إلينــا هــذا الكتــاب خالصــة العقيــدة المســيح ّية بقالـ ٍ
كل
المســلم .فـ ّ
ل للتعايــش ،هــو معرفــة اآلخــر ،وقبــل ّ
ـم ســبي ٌ
ـإن أهـ ّ
المحيــط ُ
ُ
شــيء معرفــة كيف ّيــة تقديــم المحــاور له ّو يّتــه .وهــذا الكتــاب يجعلهــا ســهل ًة
مبســط ًة.
باختيــاره لغ ـ ًة
ّ
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145267-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145267-2

15,000 L.L.

المسيحي
التنجيم والعِ رافة من وجهة نظر اإليمان
ّ
بقلم :جيزل فرح طربيه
ً
وتصنيفــا لوســائلها،
تُلقــي الكاتبــة لمحـ ًة موجــزة عــن تار يــخ العرافــة والتنجيــم
ـت بصل ـ ٍة إ ـلـى العلــم ،وتذكــر رأي الكتــاب المق ـدّس،
وتكشــف كيــف أنّهــا ال تمـ ّ
والتقليــد الرســوليّ ،ورأي الكنيســة المق ّدســة.
عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145238-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145238-2

16,000 L.L.
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المسيحي
هو يّة
ّ
بقلم :هانس كونغ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

إلهي ال نفعَ له - ...في مديح المجان ّية

مــا الّــذي ُيم ّيز ـنـي أنــا المســيحيّ اليــوم؟ ومــا الّــذي يجعلنــي
أتمســك بهويّتــي
ّ
المع ـ ِّرب
المســيح ّية أ كثــر مــن أيّ وقـ ٍ
ـت مضــى؟ يحــاول المؤلّــف وبــروح ُ
اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ـفـي هــذا الكتــاب.

ال يمكــن العقــل أن ُيحيــط بس ـ ّر هللا وال أن يتخ ّيلــه ،ومــع ذلــك ،يحــاول األب

عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145199-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145199-6

13,000 L.L.

دليل إلى عيش أسرار الكنيسة السبعة

بقلم :فيليب بيغري وكلود دوشينو
اليسوعي
حموي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي
ّ

يعــرض علينــا هــذا المرجــع آخــر األبحــاث الّتــي تناولــت موضــوع األســرار مــن
الدراســات الكتاب ّيــة والتاريخ ّيــة .واســتفادت ً
أيضــا مــن إســهام علــوم اإلنســان،
وال س ـ ّيما مــن إســهام األبحــاث ـفـي الرتبــة والرمــوز.
عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145116-2
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أبعاد الكتاب٢٤ × ٢٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145116-3

24,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب شارل دوليه
ّ
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو
دوليــه أن يخــوض غمــار رحل ـ ٍة يكتشــف فيهــا جوهــر هللا ،ع ـلـى ُ
خطــى كثي ـر ٍ
ممــن ســبقوه مــن قدّيســين ومالحــدة ،علّــه ُيعيــد طــرح التســاؤالت الّتــي لــم
َّ
نعــد نجــرؤ ع ـلـى طرحهــا ـفـي وقتنــا الحا ـلـيّ.
ُ
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144974-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144974-0

15,000 L.L.

اإلرشاد الرسولي «رجاء جديد للبنان»
في أبعاده الالهوت ّية والروح َّية واألنتروپولوج َّية
بقلم :المطران أنطون  -حميد موراني
أ يــن هــو لبنــان الجديــد المرج ـ ّو بعــد هــذا «اإلرشــاد»؟ يــو ّد المطــران مورا ـنـي أن
ُيرينــا كيــف ننتقــل بالنـ ّـص مــن كونــه غاي ـ ًة ل ُيصبــح وســيل ًة كمــا أراده البابــا،
ـاب متجـ ّد ٍد بنــور المســيحُ ،يبنــى ع ـلـى ثقافــة
فتنســج الكنيســة نحــو بنيــان خطـ ٍ
الشــرا كة والحــوار وخدمــة المجتمــع.
عدد الصفحات٢٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144929-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144929-0

23,000 L.L.

العقيدة المسيح ّية Christian Doctrine

اإلنسان في ضوء المسيح

La Foi chrétienne

اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ

Par: P. Robert Clément, s.j

إن هــذا الكتــاب يق ـدّم للطـ ّـاب مــاد ًة إلحيــاء نــدوات وحلقــات بحــث ودراســة،
ّ
حــول موضوعــات مســتمدّة مــن صميــم حياتهــم ،بغيــة تعميــق إيمانهــم و َدعــم
كل
التزامهــم ـفـي ســبيل اإلنســان والمجتمــع والكنيســة .لذلــك أُلحقــت ـفـي نهايــة ّ
ـل أســئلة للبحــث والمناقشــة.
فصـ ٍ
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-144871-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144871-2

14,000 L.L.

L’auteur voudrait vous aider à reprendre votre formation et
votre information en matière de religion, afin que vous puissiez
aborder les difficultés que vous rencontrez dans l’intelligence et
l’expression de votre foi.
عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2721445626

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٩ :
نوع التجليد :عادي
2-72-144562-6

16,000 L.L.

المسيحي
معجم اإليمان
ّ
أعاد النظر فيه من الناحية المسكون ّية :األب جان كوربون
اليسوعي
تصنيف :األب صبحي حموي
ّ
جــه إ ـلـى جميــع الكنائــس المســيح ّية .فالمفــروض ّأل يكــون
هــذا المعجــم مو ّ
آن واح ـدٍ ،علم ًّيــا ومقبــوال ً عنــد جميــع الكنائــس .وقــد أعــاد
فيــه ّإل مــا كان ،ـفـي ٍ
النظــر فيــه مــن الناحيــة المســكون ّية األب جــان كور بــون.
عدد الصفحات٧٢٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
1100000025597

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ

43,000 L.L.
43

االعترافات ( - )2أغوسطينس أسقف هي ّبون

بقلم :القدّيس أغوسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو
ّ
وحققها ووضع فهارسها :المطران جوزيف كميل جبارة
قدّم لها
خطتــه يــد البشــر ـفـي تُراثهــا ال ّروحــيّ ،وهــي
تُعتبــر االعترافــات مــن أســمى مــا ّ
قصــة الق ّديــس أوغســطينس أحــد عمالقــة
عبــارة عــن ثالثــة عشــر كتابًــا تــروي ّ
الالهــوت وال ّروحان ّيــة ـفـي الكنيســة ،وقــد كتبهــا بنفســه لتكــون ســيرته الذات ّيــة.
عدد الصفحات٤٨٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145391-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145391-4

29,000 L.L.

شرح إنجيل يوح ّنا -
المقالتان األولى والثانية
المصيصة
بقلم :القدّيس ثيودورس أسقف
ّ
تعريب ودراسة :الخوري نعمة هللا الخوري
المصيصــة هــذا الشــرح باللغــة اليونان ّيــة ،و ُفقِ ــد بعــد
د ّون ثِيــودو ُرس أســقف
ِّ
ـن الترجمــة الســريان ّية منعــت هــذا الشــرح مــن الضيــاع.
أن أُحر َقــت كتبــه .لكـ ّ

نعــرض ـفـي هــذا الكتــاب الترجمــة العرب ّيــة التــي تظهــر للمـ ّرة األو ـلـى ،وســنكتفي
بترجمــة المقال َت ْيــن األو ـلـى والثانيــة ع ـلـى أمــل ترجمــة شــرح إنجيــل يوح ّنــا

يتضمــن ثما ـنـي مقــاالت .تظهــر ترجمــة شــرح إنجيــل يوح ّنــا ُمرفقــة
بأكملــه ،وهــو
ّ

التعمــق ـفـي فهــم طريقــة ثِيــودو ُرس التفســير يّة
بالحواشــي التــي تســاعد ع ـلـى
ّ
المعاصــرة .رجاؤنــا أن نُغنــي المكتبــة العرب ّيــة بكنــز
والمجــادالت الالهوت ّيــة ُ

احتفــظ بــه التــراث الســريانيّ الــذي ك ـ ّرم وجــه ثِيــودو ُرس ـفـي بــاد المشــرق.
عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-145579-6
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145579-6

26,000 L.L.

عظات في المزامير ( - )31الجزء الخامس  -المزامير ()123-102

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقلها إلى العرب ّية وضبط حواشيها :سعد هللا سميح جحا

تو ـلّـى الق ّديــس أوغســطينس شــرح كتــاب المزاميــر ،لِمــا رأى فيــه مــن رمــوز ٍ
وبخاصــة ،ألنّــه رأى ـفـي داود
نبو يّــة ومــن بالغــة أدب ّيــة تتوافــق مــع أســلوبِه،
ّ
الملــك القديــر والمحبــوب والمتألّــم ،صــور َة يســوع االبــن الحبيــب ،القديــر
والمتألّــم ،والملــك الموعــود مــن نســل داود.
عدد الصفحات٥٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145567-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145567-3

38,000 L.L.

سلسلة «التراث ال ّروحي» «The Spiritual Patrimony» Collection

عظة الجبل ()30

مدينة هللا للقدّيس أوغسطينس ( - )14المج ّلد الثالث (الكتب )22-18

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

ً
ـتعمل عـدّة تقن ّيــات تأويل ّيــة
شــرح الواعــظ أوغســطينس نـ ّـص إنجيــل م ّتــى مسـ
كل أبعــاده.
ـ
أشــار إليهــا ووصفهــا ،فبحــث ـفـي المعنــى
الحرفـيّ ليفهمــه ـفـي ّ
ووعظــة الجبــل هــي أ ّول مؤلَّــف تظهــر فيــه عبــارة «الشــريعة الطبيع ّيــة» ـفـي
معنــى خلقــيّ.

أصــدر أوغســطينس أعظــم مؤلّفاتــه ـفـي اثنيــن وعشــرين مجلّـدًا كــي يدحــض،
ـب أو بعيــد ،فف ّنــد مزاعــم
وبالتفصيــلّ ،
كل فكــر ٍة هاجمــت المســيح ّية مــن قر يـ ٍ
أن ملكهــم ليــس مــن هــذا العالــم.
المهاجميــن ،وأوضــح للمســيح ّيين ّ
ُ

عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145556-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145556-7

عدد الصفحات٤٢٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145227-4

15,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145227-6

20,000 L.L.

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

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

تو ـلّـى الق ّديــس أوغســطينس شــرح كتــاب المزاميــر ،لِمــا رأى فيــه مــن رمــوز ٍ
وبخاصــة ،ألنّــه رأى ـفـي داود
نبو يّــة ومــن بالغــة أدب ّيــة تتوافــق مــع أســلوبِه،
ّ
الملــك القديــر والمحبــوب والمتألّــم ،صــور َة يســوع االبــن الحبيــب ،القديــر
والمتألّــم ،والملــك الموعــود مــن نســل داود.

تو ـلّـى الق ّديــس أوغســطينس شــرح كتــاب المزاميــر ،لِمــا رأى فيــه مــن رمــوز ٍ
وبخاصــة ،ألنّــه رأى ـفـي داود
نبو يّــة ومــن بالغــة أدب ّيــة تتوافــق مــع أســلوبِه،
ّ
الملــك القديــر والمحبــوب والمتألّــم ،صــور َة يســوع االبــن الحبيــب ،القديــر
والمتألّــم ،والملــك الموعــود مــن نســل داود.

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقلها إلى العرب ّية وضبط حواشيها :سعد هللا سميح جحا

عدد الصفحات٥٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145538-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145538-3

38,000 L.L.

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقلها إلى العرب ّية وضبط حواشيها :سعد هللا سميح جحا

عدد الصفحات٥٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145505-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145505-5

38,000 L.L.
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العظات التعليم ّية ()9
المصيصة
أسقف
ثيودورس
بقلم :القدّيس
ّ
قدّم لها ونقلها إلى العرب ّية :الخوري بولس الفغالي

«ال أحد ط ّيب وصالح مثل إلهنا» ( - )27رياضة روح ّية مع الشيخ
ي يوح ّنا الدلياتي (من القرن الثامن) في الفصح واإلفخارست ّيا
الروحان ّ

ـت عشــرة عظــة .العظــات العشــر األو ـلـى تتطـ ّرق
ـم العظــات التعليم ّيــة سـ ّ
تضـ ّ
ـت الباقيــة فتحدّثنــا عــن األبانــا ،وس ـ ّر
أمــا العظــات السـ ّ
إ ـلـى قانــون اإليمــانّ ،
المعموديّــة ،والقـدّاس اإللهــيّ .أُلقيــت هــذه العِ ظــات بعــد ســنة  ٣٨١الّتــي فيهــا
ُعقــد مجمــع القســطنطين ّية.

اســتم ّد األب دك ّاش ،وهــو اليســوعيّ المتم ـ ّرس ـفـي الرياضــات الروح ّيــة
اإلغناط ّيــة ،مــن الفكــر ال ّروحــيّ للشــيخ ال ّروحا ـنـيّ يوح ّنــا الدليا ـتـي رياضـ ًة يشــعر
التأمــل لالتّحــاد بمح ّبــة هللا.
المصلـي بأنّــه يرتقــي بفكــره إ ـلـى عالــم
ّـ
معهــا
ّ

عدد الصفحات٣٠٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
1.1E+12

اليسوعي
بقلم :األب سليم دكّاش
ّ

عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145486-2

20,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145486-7

17,000 L.L.

مدينة هللا للقدّيس أوغسطينس ( - )13المج ّلد الثاني (الكتب )17-11

أناشيد من ديانات الشرق القديمة ()1
بقلم :مجموعة من المؤ ّلفين
ع ّر بها وقدّم لها وعلّق عليها :جورج يونس

أصــدر أوغســطينس أعظــم مؤلّفاتــه ـفـي اثنيــن وعشــرين مجلّـدًا كــي يدحــض،
ـب أو بعيــد ،فف ّنــد مزاعــم
وبالتفصيــلّ ،
كل فكــر ٍة هاجمــت المســيح ّية مــن قر يـ ٍ
أن ملكهــم ليــس مــن هــذا العالــم.
المهاجميــن ،وأوضــح للمســيح ّيين ّ
ُ

ـارات مــن تــراث الشــرق األد ـنـى الروحــيّ:
نجــد ـفـي بحــر هــذا الكتــاب ُمختـ ٍ
لمطالعتهــا
البرهمان ّيــة ،والبوذيّــة ،والديانــات الصين ّيــة .و ُتقـدّم هــذه النصــوص ُ
ـل لهــا كــي تُعطــي القــارئ فكــر ًة أصــدق ـفـي لقائــه األ ّول بهــا.
مــن دون تحليـ ٍ

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

عدد الصفحات٤٢٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145216-9
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145216-0

20,000 L.L.

عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145476-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145476-8

26,000 L.L.

سلسلة «التراث ال ّروحي» «The Spiritual Patrimony» Collection

مجموعة الرسائل الروح ّية ()5
بقلم :الشيخ الروحاني يوحنا الدلياتي
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

عظات في المزامير ( - )26الجزء الثاني  -المزامير ()60-37

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقلها إلى العرب ّية وضبط حواشيها :سعد هللا سميح جحا

ممــا جــاء ـفـي
ُتشــابه مجموعــة الرســائل ال ّروح ّيــة ـفـي تعابيرهــا وبنيتهــا الكثيــر ّ
ال ُتــراث التص ّو ـفـيّ اإلســاميّ ،وتعــود إ ـلـى القــرن الســابع الميــاديّ مــع بــزوغ
ـيخ روحا ـنـيّ مــن اآلبــاء
شــمس اإلســام ،وهــي حصيلــة اختبــار روحــيّ لشـ ٍ
الســر يان.

تو ـلّـى الق ّديــس أوغســطينس شــرح كتــاب المزاميــر ،لِمــا رأى فيــه مــن رمــوز ٍ
وبخاصــة ،ألنّــه رأى ـفـي داود،
نبو يّــة ومــن بالغــة أدب ّيــة تتوافــق مــع أســلوبِه،
ّ
الملــك القديــر والمحبــوب والمتألّــم ،صــور َة يســوع االبــن الحبيــب ،القديــر
والمتألّــم ،والملــك الموعــود مــن نســل داود.

عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-144906-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144906-1

18,000 L.L.

عدد الصفحات٦٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145482-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145482-9

45,000 L.L.

مدينة هللا للقدّيس أوغسطينس ( - )12المج ّلد األ ّول (الكتب )10-1

خواطر فيلسوف في الحياة الروح ّية ()4

أصــدر أوغســطينس أعظــم مؤلّفاتــه ـفـي اثنيــن وعشــرين مجلّـدًا كــي يدحــض،
ـب أو بعيــد ،فف ّنــد مزاعــم
وبالتفصيــلّ ،
كل فكــر ٍة هاجمــت المســيح ّية مــن قر يـ ٍ
أن ملكهــم ليــس مــن هــذا العالــم.
المهاجميــن ،وأوضــح للمســيح ّيين ّ
ُ

تعالــج هــذه الخواطــر مشــاكل اإلنســان ـفـي جميــع مــا قــد يختبــره ـفـي رحلتــه
ـج باألفــكار
ـب يضـ ّ
ـل صائـ ٍ
ـفـي هــذه الحيــاة ،بقلـ ٍ
ـن ينبــض بالحيــاة ،وعقـ ٍ
ـب مؤمـ ٍ
الفلســف ّية الواضحــة .فمــن عالقــة اإلنســان بخالقــه إ ـلـى عالقتــه بأخيــه اإلنســان.

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

عدد الصفحات٥٢٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145209-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145209-2

24,000 L.L.

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

عدد الصفحات٤٥٦ :
رقم الطبعة٩ :
عدد األلوان١ :
2-72-145440-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145440-9

23,000 L.L.
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تعريب مزمور« :إرحمني يا هللا)24( »...

الدومينيكي
إيرونيمس سافوناروال
بقلم:
ُ
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران جرمانوس فرحات
ّ
اليسوعي
حققها وقدّم له :األب سليم دكّاش
ّ
تأمل للمزمور رقم  ،٥١وقد ألّفه ســافوناروال في الســجن العام
هذا التفســير هو ُّ
 ،١٤٩٨بعــد تع ّرضــه للتعذيــب ،وقبــل إعدامــه شـ ً
ـنقا وحرقــه ـفـي ســاحة المدينــة،
كـ ّرس نفســه لكتابــة هــذا التفســير الّــذي ُيعتبــر مــن جهــة صــاة توبــة ودعــاء.
عدد الصفحات١٢٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145418-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145418-8

13,000 L.L.

عظات في المزامير ( - )25الجزء األ ّول  -المزامير ()36-1
بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقلها إلى العرب ّية وضبط حواشيها :سعد هللا سميح جحا

تو ـلّـى الق ّديــس أوغســطينس شــرح كتــاب المزاميــر ،لِمــا رأى فيــه مــن رمــوز ٍ
وبخاصــة ،ألنّــه رأى ـفـي داود،
نبو يّــة ومــن بالغــة أدب ّيــة تتوافــق مــع أســلوبِه،
ّ
الملــك القديــر والمحبــوب والمتألّــم ،صــور َة يســوع االبــن الحبيــب ،القديــر
والمتألّــم ،والملــك الموعــود مــن نســل داود.
عدد الصفحات٦١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145444-7
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145444-7

45,000 L.L.

محاورة الذات ()16

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو
المؤلَّــف عبــارة عــن كتابيــن :اليــوم األ ّول ،وفيــه يبحــث أوغســطينس عــن
ذاتــه ـفـي معرفــة نفســه ومعرفــة هللا ومعاينتــه .المبــدأ الكبيــر :وفيــه يؤكّــد
أن ال مهــرب مــن معرفــة الحقيقــة الثابتــة إ ـلـى األبــد ذلــك ـفـي
أوغســطينس ّ
تحديــد الخطــأ والصــواب.
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145379-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145379-2

13,000 L.L.

األرمني
ي
ّ
كتاب الصلوات ( - )6من ال ّتراث الروحان ّ
الناريكي
بقلم :القدّيس غريغوريوس
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب جورج عقل
ّ
مجموعــة مــن الصلــوات واالبتهــاالت ألحــد أبــرز وجــوه الكنيســة األرمن ّيــة مــن
خمســا وتســعين صــا ًة غن ّيــة بمحتواهــا
يتضمــن هــذا الكتــاب
القــرن العاشــر.
ّ
ً
ال ّروحــيّ ،تجمــع بيــن التص ـ ّوف والشــعر.
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145341-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145341-9

12,000 L.L.

سلسلة «التراث ال ّروحي» «The Spiritual Patrimony» Collection

مشاهير الرجال ()22

بقلم :القدّيس هيرونيمس
نقله إلى العرب ّية وقدّم له وعلّق عليه ووضع فهرسه:
المطران جوزيف كميل جبارة

فهرس بالمؤلّفين الكنس ّيين جاء ردًّا على من نعتوا المسيح ّية والمسيح ّيين
ٌ
واألميــة .كانــت غايــة هــذا العمــل تأر يــخ الفكــر المســيحيّ القديــم
بالجهــل
ّ
هيرونيمــس نفســه.
وتوثيقــه بــد ًءا مــن بطــرس الرســول إ ـلـى الق ّديــس
ُ
عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145333-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145333-4

بقلم :القدّيس أوغسطينس ،القدّيس هيرونيمس
نقله إلى العرب ّية :سعد هللا سميح جحا

ســبع عشــرة رســال ًة متبادلــة بيــن قدّيســين عظيميــن مــن آبــاء الكنيســة .لــم
حــل صعوبــات التواصــل دون أن يتناقــش كبــار الالهوت ّييــن ـفـي أمــور اإليمــان،
ت ُ
وهــذا مــا مــن شــأنه اليــوم أن ُيع ـزّز فهمنــا للكتــاب المق ـدّس وحقائــق إيماننــا.

2-72-145348-3

بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو
يتكـ ّون هــذا الكتــاب مــن عشــر مواعــظ ألقاهــا الق ّديــس أوغســطينس ع ـلـى أبنــاء
أبرشـ ّيته بدافــع مــن المح ّبــة والغيــرة الرســول ّية ،فيشــرح فيهــا رســالة الق ّديــس
يوح ّنــا األو ـلـى لمناســبة فصــح ســنة .٤١٥
عدد الصفحات١٧٠ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145320-3

15,000 L.L.

الرسائل المتبادلة بين القدّيسين هيرونيمس وأوغسطينس ()23

عدد الصفحات١٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

شرح رسالة القدّيس يوح ّنا األولى ()3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145348-8

15,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145320-4

14,000 L.L.

أقوال الشيوخ ( - )8حكم آباء الب ّريّة
بقلم :مجموعة من المؤ ّلفين
اليسوعي
حشيمه
نقله إلى العرب ّية :األب كميل
ّ
مــن المؤلّفــات الّتــي تف ـ ّرد بهــا شــرقنا وكانــت مــن بوا كيــر النتــاج األد ـبـيّ
ـل كلمــات هــؤالء
المســيحيّ ،الكتابــات المعروفــة بأقــوال آبــاء الصحــراء .ولعـ ّ
الشــيوخ وأعمالهــم تبــدو غريبــة أو أقلّــه بعيــدة عــن واقعنــا المعاصــرّ .إل أنّهــا ـفـي
الحقيقــة عميقــة الغــور وال تخلــو مــن الطرافــة.
عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145275-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145275-7

15,000 L.L.

49

رسائل القدّيس هيرونيمس ( - )20الجزء األ ّول

بقلم :القدّيس هيرونيمس
نقله إلى العرب ّية :إعداد األستاذ سعد هللا سميح جحا

رسائل ()19
بقلم :إقليمس الروماني ،إغناطيوس األ َ
ن
ي
السمير
بوليكاربس
،
نطاكي
ّ
ّ
ّ
نقله إلى العرب ّية :سعد هللا سميح جحا

ُيق ـدّم إلينــا الق ّديــس
هيرونيمــس لوح ـ ًة ح ّي ـ ًة ال لفكــره فحســب ،بــل لعصــره
ُ
هيرونيمــس الجــزء األش ـ ّد فائــد ًة ـفـي مــا
وخصائصــه المم َّيــزة .تش ـك ّل رســائل
ُ
حفــظ مــن مؤلّفاتــه ،نظ ـ ًرا إ ـلـى تن ـ ّوع مواضيعهــا وجمــال أســلوبها.
ُ

إقليمــس
نضــع بيــن يــدي القــارئ مجموعــة الرســائل لثالثــة مــن آبــاء الكنيســة:
ُ
مرافــق الق ّديــس بولــس ،والق ّديــس إغناطيــوس األنطاكيّ أبلغ اآلباء الرســول ّيين
وبوليكار بُــس تلميــذ يوح ّنــا الرســول الّــذي أقامــه أسـ ً
ـقفا ع ـلـى إزميــر الحال ّيــة.

عدد الصفحات٤٢٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145293-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145293-1

24,000 L.L.

رسائل القدّيس هيرونيمس ( - )21الجزء الثاني

عدد الصفحات٢١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145257-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145257-3

15,000 L.L.

المقاالت ()7

بقلم :القدّيس هيرونيمس
نقله إلى العرب ّية :إعداد األستاذ سعد هللا سميح جحا

الفارسي
بقلم :أفراهاط الحكيم
ّ
قدّم لها ونقلها إلى العرب ّية :الخوري بولس الفغالي

ُيق ـدّم إلينــا الق ّديــس
هيرونيمــس لوح ـ ًة ح ّي ـ ًة ال لفكــره فحســب ،بــل لعصــره
ُ
هيرونيمــس الجــزء األش ـ ّد فائــد ًة ـفـي مــا
وخصائصــه المم َّيــزة .تش ـك ّل رســائل
ُ
حفــظ مــن مؤلّفاتــه ،نظ ـ ًرا إ ـلـى تن ـ ّوع مواضيعهــا وجمــال أســلوبها.
ُ

تتضمــن المقــاالت مواضيــع الهوت ّيــة ونســك ّية وحيات ّيــة ،ويقــف فيهــا أفراهــاط
ّ
ـل
بوجــه خصومــه ليق ـدّم إليهــم الحقيقــة النابعــة مــن الكتــاب المق ـدّس ـفـي ظـ ّ
الســلطة الفارس ـ ّية الّتــي كانــت تُالحــق المســيح ّيين وتضطهدهــم.

عدد الصفحات٤٣٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145295-9
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145295-5

24,000 L.L.

عدد الصفحات٤١٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145223-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145223-8

23,000 L.L.

سلسلة «التراث ال ّروحي» «The Spiritual Patrimony» Collection

المسيحي،
تعليم المبتدئين أصول الدين
ّ
في الحياة السعيدة ،في الكذب ()18
بقلم :القدّيس أوغسطينس
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

يق ـدّم إلينــا أوغســطينس الراعــي ألف-بــاء التعليــم الدينــيُّ .يضــاف إ ـلـى هــذا
ـي
المؤلَّــف كتابــان ـفـي الحيــاة الســعيدة والكــذب ،وهمــا يتنــاوالن الشـ ّـق العم ـل ّ
ـل مشــكلة تناقــض أشــكال
أ كثــر منــه الفكــريّ ـفـي الحيــاة المســيح ّية ،ـفـي حـ ّ
عالقتنــا باللــه.
عدد الصفحات١٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145233-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145233-7

ـس المســيح ّية الرومان ّيــة فضــل كتــاب الدفــاع عليهــا إذ كان ســو ًرا
منيعــا
ً
لــم تنـ َ
ض ـ ّد هجمــات اليهوديّــة والوثن ّيــة الّتــي أرادت أن تهــدم قلعتهــا الصغيــرة ،ال
أن أرســتيدس اســتخدم هــذه الحجــارة ليدعــم جنــود المســيح ّية الناشــئة
بــل ّ
ويق ـ ّوي مــن أساســات قالعهــا.

2-72-145211-8

يحــاول المؤلِّــف أن يكــون توفيق ًّيــا بيــن مدرســتين فلســف ّيتين :المدرســة
اإلســكندران ّية المعتدلــة ،واألفالطون ّيــة الميتافيزيق ّيــة ،ـفـي ســعيه ـفـي تقديــم
ف مســيحيّ محــوره العفــاف والح ّر يّــة
ـق تــر ّوض النفــس بحســب تص ـ ّو ٍ
طر يـ ٍ
البشــر يّة.
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145171-5

15,000 L.L.

الدفاع ( - )17بحسب رواية برلعام ويوآصاف
ي
بقلم :أرستيدس الفيلسوف األثينائ ّ
ع ّر به وقدّم له وعلّق عليه ووضع فهارسه :المطران جوزيف كميل جبارة

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

الوليمة ()15

ـي
بقلم :ميتوديوس األولمپ ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145211-5

12,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145171-2

13,000 L.L.

مجموعة الميامر الروح ّية ()11
ت
بقلم :الشيخ الروحاني يوحنا الدليا ي
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ
يأ ـتـي هــذا الكتــاب بعــد العمــل ع ـلـى مجموعــة الرســائل ال ّروح ّيــة ليوحنــا
الدليا ـتـيّ ،ونضعهــا بيــن يــدي القــارئ والباحــث وقــد استشــهد بهــا كثيــرون مــن
الهوت ّيــي عصــره ذات الطابــع األد ـبـيّ الشــاعريّ الّــذي يم ّيــز أدب الدليا ـتـيّ.
عدد الصفحات٢٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144983-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :عادي أو فن ّ
978-2-72-144983-2

16,000 L.L.

51

الرياضة الروح ّية أو الحاشية في تدبير رياضة المتر ّوضين (- )10
مؤسسي
ي وأحد
ّ
المطران جرمانوس فرحات رئيس أساقفة حلب المارون ّ
الرهبان ّية اللبنان ّية
بقلم :المطران جرمانوس فرحات
ّ
اليسوعي
حققها وقدّم لها :األب سليم دكّاش
ّ

ليؤســس
يمتــاز هــذا المؤلّــف بأســلوبه اللغــويّ الســلس والســهل ،ويعــود
ّ
ـكل متيــن الحيــاة الروح ّيــة إلخوتــه ال ُرهبــان وموعوظيــه ،وهــو أ ّول مــن تنــاول
بشـ ٍ
منســق ّ
منظــم ـفـي مكتبــة اآلداب الروح ّيــة الشــرق ّية.
ـكل
ّ
الرياضــات ال ّروح ّيــة بشـ ٍ
عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144948-6
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144948-1

15,000 L.L.

مريم العذراء Virgin Mary

تأمل في «السالم عليك»
إطاللة على القداسة ّ -

الرب ورمز الكنيسة ()1
أم
مريم ّ
ّ

جعنا هــذا الكت ّيــب المنيــر ع ـلـى اعتبــار الصــاة كمــا هــي ،بدا ي ـ ًة صغيــرة
يش ـ ّ
أن
ن تكتشــف فيــه بوج ـ ٍه أساســيّ ّ
ومم ّيــزة للحصــول ع ـلـى النِعمــة ومــكا ٌ
الحكمــة والروعــة ،والالهــوت والتديّــن ،وجــرأة التفكيــر ،وتواضــع الــروح أمــور ٌ
ً
بعضــا ،وتبــدو واحــدة.
يشــبه بعضهــا

يقـدّم هــذا الكتــاب خدمــة روح ّيــة للكنيســة المســكون ّية إلعــادة رســم دور مر يــم
ب والكنيســة بحســب مــا عرفنــا عنهــا بواســطة
ـفـي تار يــخ الخــاص كونهــا أ ّم الـ ّر ّ
الكتــب المق ّدســة.

بقلم :پول مو ّراي
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145358-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145358-7

بقلم :ماكس توريان
نقله إلى العرب ّية :األب خليل رستم

عدد الصفحات٢٢٠ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145208-8

12,000 L.L.

المريمي ()6
خالصة الالهوت
ّ

عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145347-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145347-1

13,000 L.L.

978-2-72-145208-5

15,000 L.L.

La Sainte Vierge au Liban

اليسوعي
بقلم :األب أوغسطين دوپره التور
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف قوشاقجي
يحـ ّ
ـث الكاتــب المســيح ّيين المشــرق ّيين أ كاثوليــك كانــوا أم أرثوذكــس ع ـلـى
معرفــة أُســس الالهــوت المريمــيّ ومبادئــه .لنو ّفــق بيــن حياتنــا الروح ّيــة
والالهــوت العقائــديّ الرســميّ اللذيــن ال يمكــن الفصــل بينهمــا.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي

Par: J. Goudard, H. Jalabert, s.j.
Ce livre fait aimer la Très Sainte Vierge et le Liban, et apporte
enfin un rayon de lumière à notre vie. C'est un bel ouvrage que
tous attendent.

عدد الصفحات٣١٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
0-00-002552-6

أبعاد الكتاب٣٠ × ٢٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليدRelié. Jaquette :
110-0-00-002552-8

113,000 L.L.
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Lebanon, the Land and the Lady
By: J. Goudard, H. Jalabert, s.j.

Through this book, we learn to love our Mother Mary who
protects Lebanon, ane we feel the connection between God and
this beautiful country.
٣١ × ٢٣ :أبعاد الكتاب
١٩٦٥ :الطبعة األخيرة في
Relié. Jaquette :نوع التجليد
110-0-00-002553-5

94,000 L.L.

٤٠+٣٦٨ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
0-00-002553-4
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األلم والمجد  -الرهبنة اليسوع ّية
قصة إنسان ّية من جسد ودم ( )4الربيع الثاني ()1999-1965-1814
ّ

األلم والمجد  -الرهبنة اليسوع ّية
قصة إنسان ّية من جسد ودم ( )2بهاء الصيف ()1687-1581
ّ

يتنــاول هــذا الجــزء قيامــة الرهبان ّيــة اليســوع ّية مــن بعــد حلِّهــا ،وســنقرأ كيــف
تفاعلــت الرهبان ّيــة مــع المنعطفــات التاريخ ّيــة للقــرن العشــرين :الحربيــن
العالميتيــن ،والمجمــع الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي ،وظهــور الشــيوع ّية والناز يّــة وأفولهمــا.

يتنــاول هــذا الجــزء العصــر الذهبــيّ للرهبان ّيــة اليســوع ّية ،ففيــه عــاش أ كثــر
ـاعا جغراف ًّيــا هائــا ً
مــن ثالثــة أر بــاع قدّيســيها وطوباو يّيهــا ،وكذلــك عرفــت اتّسـ ً
ركــب موجــة الغــزو األورو ـبـيّ للعالــم ،كمــا ســنلتقي ـفـي هــذا الجــزء أشــهر عمالقــة
الرهبان ّيــة وقدّيســيها.

اليسوعي
بقلم :األب إينياسيو إشانيز
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات٣٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145467-6

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145467-6

38,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب إينياسيو إشانيز
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات٢٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145404-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145404-1

30,000 L.L.

قصة إنسان ّية من جسد ودم ()3
األلم والمجد  -الرهبنة اليسوع ّية ّ
الخريف والشتاء ()1814-1773-1687

األلم والمجد  -الرهبنة اليسوع ّية
قصة إنسان ّية من جسد ودم ( )1الربيع ()1581-1529
ّ

ـم ـفـي تار يــخ الرهبان ّيــة اليســوع ّية ،ففــي
يتنــاول الجــزء الثالــث المنعطــف األهـ ّ
دومــا أنّهــا رهبان ّيــة
ـي
ـ
ع
فت
ـدوام،
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ـا
ضوئــه سـتُعيد الرهبان ّيــة قــراءة تاريخهـ
ل
ع
ً
مــن جس ـ ٍد ودم ـفـي إنســانيتها :أي ـفـي ضعفهــا وســقطاتها ومحدوديّتهــا.

يتنــاول الجــزء األ ّول نشــأة الرهبان ّيــة ونم ّوهــا المبكِّــر .يتح ـدّث الكاتــب ـفـي هــذا
الجــزء عــن صدمــة االحتجــاج اللوثــريّ والــر ّد الكاثوليكــيّ عليــه مــع بدا يــة عصــر
ا كتشــاف العالــم الجديــد والهيمنــة البرتغال ّيــة اإلســبان ّية.

اليسوعي
بقلم :األب إينياسيو إشانيز
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145439-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145439-3

23,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب إينياسيو إشانيز
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145393-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145393-8

23,000 L.L.

55

تاريخ الكنيسة السريان ّية الشرق ّية
الجزء ّ
اسي
الثاني :من مجيء اإلسالم ح ّتى نهاية العصر الع ّب
ّ
بقلم :األب ألبير أبونا

تاريخ الكنيسة السريان ّية الشرق ّية
ّ
ي إلى مطلع القرن التاسع عشر
الجزء الثالث :من العهد المغول ّ

محطات التاريخ المســيحيّ المشــرقيّ ،أي مملكتين
أهم
ّ
نجد في هذا المؤلّف ّ
مســيح ّيتين همــا :الغساســنة والمنــاذرة ،وتفاعــل الوســط المســيحيّ مــع صــدر
ـم أعــام الكنيســة ـفـي
ـم الع ّباس ـ ّية ،كمــا أهـ ّ
اإلســام والخِالفــة األمو يّــة ومــن ثـ ّ
تلــك الحقبــات.

المســالم وتك ّيفهــم مــع مختلــف النظــم
ُيضــيء الكاتــب ع ـلـى دور المســيح ّية ُ
المتتابعــة ع ـلـى المنطقــة ،ـفـي بنيانهــم وتوقهــم لتحقيــق الخيــر العــا ّم .لقــد
ـاص.
س ـخّرت الكنيســة الســريان ّية فكرهــا وأدبهــا ـفـي خدمــة الكنيســة بوج ـ ٍه خـ ّ

عدد الصفحات٣٣٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-147058-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147058-4

بقلم :األب ألبير أبونا

ـم أعــام الحقبــة األو ـلـى ـفـي هــذا المجلّــد كمــا نتع ـ ّرف ع ـلـى
ســنقابل أهـ ّ
نشــأة المســيح ّية ـفـي الرهــا مــا بيــن النهر يــن ،وتنظيمهــا الداخ ـلـيّ ،وتع ّرضهــا
لالضطهــادات ،وانتشــار النســطور يّة والمونوفيز يّــة ،ونشــأة الحيــاة الرهبان ّيــة ـفـي
الكنيســة الســريان ّية.

2-72-147072-8
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عدد الصفحات٣٣٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-147064-7

28,000 L.L.

تاريخ الكنيسة السريان ّية الشرق ّية
الجزء األ ّول :من انتشار المسيح ّية ح ّتى مجيء اإلسالم

عدد الصفحات٢٤٠ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :

بقلم :األب ألبير أبونا

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147072-0

23,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147064-5

28,000 L.L.

المفصل  -المج ّلد الثالث
تاريخ الكنيسة
ّ

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
كل تفصيلهــا .تأ ـتـي ـفـي
إنّهــا الموســوعة األغنــى ـفـي تار يــخ الكنيســة وروايتهــا ـفـي ّ
مرصعــة بمختــارات مــن ال ُتــراث المســيحيّ العالمــيّ الّتــي
خمســة مجلّــداتّ ،
تغـ ّذي روح القــارئ ،والصــور الّتــي تُغنــي مخ ّيلتــه ،والمعلومــات الدقيقــة الّتــي
تُخصــب فكــره.

عدد الصفحات٣٢٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-147057-4

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-147057-7

51,000 L.L.
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المفصل  -المج ّلد الرابع
تاريخ الكنيسة
ّ

المفصل  -المج ّلد الثاني
تاريخ الكنيسة
ّ

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

كل تفصيلهــا .تأ ـتـي ـفـي
إنّهــا الموســوعة األغنــى ـفـي تار يــخ الكنيســة وروايتهــا ـفـي ّ
مرصعــة بمختــارات مــن ال ُتــراث المســيحيّ العالمــيّ الّتــي
خمســة مجلّــداتّ ،
تغـ ّذي روح القــارئ ،والصــور الّتــي تُغنــي مخ ّيلتــه ،والمعلومــات الدقيقــة الّتــي

كل تفصيلهــا .تأ ـتـي ـفـي
إنّهــا الموســوعة األغنــى ـفـي تار يــخ الكنيســة وروايتهــا ـفـي ّ
مرصعــة بمختــارات مــن ال ُتــراث المســيحيّ العالمــيّ الّتــي
خمســة مجلّــداتّ ،
تغـ ّذي روح القــارئ ،والصــور الّتــي تُغنــي مخ ّيلتــه ،والمعلومــات الدقيقــة الّتــي

تُخصــب فكــره.

عدد الصفحات٣١٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-147100-7

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-147100-0

51,000 L.L.

المفصل  -المج ّلد الخامس
تاريخ الكنيسة
ّ

تُخصــب فكــره.

عدد الصفحات٣٢٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-147080-9

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-147080-5

51,000 L.L.

المفصل  -المج ّلد األ ّول
تاريخ الكنيسة
ّ

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :مجموعة من االختصاص ّيين
اليسوعي ،أنطوان الغزال
حموي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي
ّ

كل تفصيلهــا .تأ ـتـي ـفـي
إنّهــا الموســوعة األغنــى ـفـي تار يــخ الكنيســة وروايتهــا ـفـي ّ
مرصعــة بمختــارات مــن ال ُتــراث المســيحيّ العالمــيّ الّتــي
خمســة مجلّــداتّ ،
تغـ ّذي روح القــارئ ،والصــور الّتــي تُغنــي مخ ّيلتــه ،والمعلومــات الدقيقــة الّتــي

كل تفصيلهــا .تأ ـتـي ـفـي
إنّهــا الموســوعة األغنــى ـفـي تار يــخ الكنيســة وروايتهــا ـفـي ّ
مرصعــة بمختــارات مــن ال ُتــراث المســيحيّ العالمــيّ الّتــي
خمســة مجلّــداتّ ،
تغـ ّذي روح القــارئ ،والصــور الّتــي تُغنــي مخ ّيلتــه ،والمعلومــات الدقيقــة الّتــي

تُخصــب فكــره.

عدد الصفحات٣١٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-147061-2

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-147061-4

51,000 L.L.

تُخصــب فكــره.

عدد الصفحات٣٣٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145286-X

أبعاد الكتاب٢٨ × ٢١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145286-3

51,000 L.L.

57

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة  -المج ّلد األ ّول

الكاثوليكي
دليل إلى قراءة تاريخ الروحان ّية المسيح ّية في التقليد
ّ
الدومينيكي
بقلم :األب جوردان أومان
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

ـم
يتم ّيــز هــذا المرجــع بتناولــه تار يــخ الكنيســة مــن زاو يـ ٍة موضوع ّيـ ٍة مذك ّـ ًرا بأهـ ّ
ـلس وممتــع .و ُيز يّــن بجــداول تاريخ ّيــة
ـرض سـ ٍ
المحطــات ـفـي تاريخهــا ـفـي عـ ٍ
ّ
ـداث تاريخ ّيــة
ترصــد حيــاة الكنيســة طــوال عشــرين قرنًــا
وكل مــا رافقهــا مــن أحـ ٍ
ّ
وشــخص ّيات مؤثّــرة.

مرجعــا
يق ـدّم إلينــا الكاتــب
هامــا حــول تار يــخ الروحان ّيــة ـفـي الكنيســة
ً
ًّ
الكاثوليك ّيــة ومــا واجههــا مــن صعوبــات وتح ّديــات ـفـي مســيرتها إ ـلـى يومنــا
الحا ـلـيّ وتدلّنــا ع ـلـى صــواب عالقتنــا باللــه ،وإيجــاد الطر يــق المناســب لنــا ـفـي
حياتنــا المســيح ّية العمل ّيــة.

بقلم :األب جان كمبي
نقله إلى العرب ّية :لجنة من االختصاص ّيين

عدد الصفحات٤٠٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-147094-9

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147094-2

28,000 L.L.

عدد الصفحات٣٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-147088-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147088-1

36,000 L.L.

اآلبـاء األوائـل  -آباء الكنيسة الرسول ّيون والمدافعون (185-96م)

دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة -المج ّلد الثاني
الكنائس الشرق ّية الكاثوليك ّية
بقلم :مجموعة من المؤ ّلفين

وأصلوهــا ـفـي ثقافــة
إنّهــم شــهود الكنيســة األوائــل الّذيــن نقلــوا بشــارة اإلنجيــل ّ
مجتمعاتهــم .يق ـدّم إلينــا هــذا الكتــاب بانورامــا للقرنيــن األ ّوليــن مــن تار يــخ
الكنيســة مــع مق ّدمــات تاريخ ّيــة ودين ّيــة وثقاف ّيــة وجغراف ّيــة ،مــع بعــض
المختــارة.
النصــوص ُ

ُيبــرز هــذا الكتــاب الدعــوة
ّ
الخاصــة بكنيســة الشــرق ـفـي المنــاخ اإلســاميّ
العر ـبـيّ ،وكذلــك تفاعلهــا مــع الحركــة المســكون ّية ،وهــو عبــارة عــن ثمانيــة
كل كنيســة مم ّثــا ً عنهــا ،فجــاء هــذا
ـاب واحــد ،ق ـدّم ّ
كت ّيبــات مجموعــة ـفـي كتـ ٍ
حــد.
والمو
ـع
ـ
م
الجا
وح
العمــل مــرآ ًة لعمــل ال ـ ّر
ِّ

بقلم :البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-147090-6
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-147090-4

13,000 L.L.

عدد الصفحات٣٦٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
0-00-002541-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
110-0-00-002541-2

28,000 L.L.

آباء الكنيسة وتاريخها Fathers and History of the Church

ضاحية الروح القدس
مقابلة مع :األب پـيتر هانس كولڤنباخ (رئيس عا ّم الرهبان ّية اليسوع ّية السابق)
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ
حاوره :جان لوك پوتييه

تس ـلّط هــذه المقابلــة الضــوء ع ـلـى قضايــا العالــم والكنيســة :ـفـي االنثقــاف،
وأهم ّيــة التربيــة
والحــوار الدينــيّ ،والعالقــات المســيح ّية  -اإلســام ّية،
ّ
ومؤسســاتها ،والعلمنــة ،والعدالــة االجتماع ّيــة ،والوعــي ال ّروحــيّ ،وموقــع
ّ
المــرأة ـفـي التق ـدّم االجتماعــيّ ـفـي فكــر األب كولڤنبــاخ.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145219-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي

يعــرض علينــا هــذا المدخــل فكــر آبــاء الكنيســة وغِ ناهــم ال ّروحــيّ .مــن الجماعــة
المســيح ّية األو ـلـى ،إ ـلـى شــهداء الدياميــس إ ـلـى القــرون الوســطى ،نحــن مدعـ ّون
دومــا إ ـلـى التجديــد مــن خــال معرفــة أصــول كنيســتنا والبنــاء ع ـلـى أُسســها.
ً
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144994-X

أبعاد الكتاب٢٤,٥ × ٢١,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144994-8

21,000 L.L.

17,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب لويس شيخو
ّ

تباعــا ـفـي مجلّتــه المشــرق بــد ًءا مــن
نشــر شــيخو هــذا الكتــاب مقـ ٍ
ـاالت ظهــرت ً
ـم طبعهــا ع ـلـى حــدة ـفـي كتــاب أبصــر النــور العــام ،١٩٢٣
منتصــف العــام  ،١٩١٤ثـ ّ
وأعيــد طبعــه لمناســبة انعقــاد المجمــع البطريركــيّ المارو ـنـيّ ـفـي .٢٠٠٣

2-72-141113-6

همان
بقلم :أدلبيرت  -جّ .
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

978-2-72-145219-1

الطائفة المارون ّية والرهبان ّية اليسوع ّية
بين القرنين السادس عشر والسابع عشر

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

دليل إلى قراءة آباء الكنيسة

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
ّي مع جاكيت
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-141113-6

23,000 L.L.

معجم الباباوات

وضعه :خوان داثيو
نقله إلى العرب ّية :أنطوان سعيد خاطر
أن النبــذ الــواردة قائمــة
ـكل معجــم ويب ّيــن ّ
هــذا الكتــاب تأر يــخ للبابــاوات ـفـي شـ ِ
أن َمــن ُيطالــع سلســلة
الخاصــة بهــا.
بذاتهــا ولهــا مدلوالتهــا
وممــا ال شـ ّ
ـك فيــه ّ
ّ
ّ
التراجــم هــذه ،ع ـلـى إيجازهــا ،يــدرك بُعــد الكنيســة الشــامل والمســكونيّ.
عدد الصفحات٤٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144952-4

أبعاد الكتاب٢٢ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-144952-8

24,000 L.L.

59

البابا في لبنان ( ١١-١٠أ يّار  - )١٩٩٧زيارة مودّة ورجاء
بقلم :إدمون يوسف فرحات

جـ ًة تسـ ّهل قــراءة «الرجــاء الجديــد» ،ترضــي القــارئ وال
ســتبقى ز يــارة البابــا مح ّ
تنفــد قواهــا ومفاعيلهــا .قــراءة الز يــارة هــذه عــن بُع ـ ٍد قر يــب تق ـدّم شــيئًا مــن
محتويــات الوديعــة الّتــي زُرعــت لتُثمــر «الرجــاء الجديــد».
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
9-002492-00-0

60

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :تجليد فنّي ولوحات
7-002492-00-0-110

30,000 L.L.

سلسلة «دراسات في األديان» «Studies on Religions» Collection

البيئة في الديانات اإلبراهيم ّية ()6

بقلم :الدكتور عيسى دياب

ُيع ّرفنــا الكاتــب ع ـلـى إشــكال ّية اتّهامــات بعــض علمــاء البيئــة لألديــان ،وردود
الهوت ّيــي هــذه الديانــات عليهــم ،ودفاعهــم عــن معتقدهــم .تشــتمل الدراســة
ـرض تاريخــيّ لعالقــة الديــن بالبيئــة ،وقصــد الخالــق مــن خليقتــه.
ع ـلـى عـ ٍ
عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145048-4

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145048-7

26,000 L.L.

المسيحي
اإلسالمي
حوار األديان والحوار
ّ
ّ
بقلم :الخوري غي سركيس

ً
والتالقـي كمــا
ـ
وبعضــا وســط عالــمٍ محكــو ٍم بالتنـ ّوع
«تتعايــش الديانــات بعضهــا
ـخاص ينتمــون إ ـلـى
وفـي عالــم اليــوم ،نجــد أنفســنا ـفـي حضــرة أشـ ٍ
الصراعــات .ـ

ـات أخــرى ،ال ـفـي المجتمــع وحســب ،بــل ـفـي قلــب العائلــة الواحــدة .فواقــع
ديانـ ٍ
ً
وأفقــا لخطاباتنــا الالهوت ّيــة .والحــال أنَّــه إذا
لقــاء الديانــات أصبــح إطــا ًرا إليماننــا

التعصــب ،يصبــح إذا
كان ســعينا هــو بعــدم الوقــوع ـفـي الالمبــاالة أو االقتنــاس أو
ُّ

اختيــار الحــوار ضــرور ًة ملزمــة.
ّ
يتعمــق الكاتــب ـفـي واقــع التعدّد الدينــيّ والثقافيّ
ـاص .فالحــوار
بوج ـ ٍه عــا ّم ،ـ
وفـي موضــوع الحــوار اإلســاميّ المســيحيّ بوج ـ ٍه خـ ّ
ألن المســيح ّيين والمســلمين
غــدا األش ـ ّد ضــرور ًة ـفـي زمننــا الحاضــر وذلــك َّ
معــا نصــف البشــر يّة ،وألنَّهــم ،باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،ينتمــون إ ـلـى ديان َتيــن
يؤلّفــون ً
أن المســيح ّيين
تبشــير يّتَين ،فهــم إ ًذا ـ
«فـي حالــة تنافــس» .أضــف إ ـلـى ذلــك ّ

معــا تاري ً
خــا طو يـ ًـا مــن التعايــش والتخالــط،
والمســلمين ـفـي لبنــان يشــاركون ً
وينتمــون إ ـلـى حضــار ٍة بنوهــا ســو يّ ًة .ولهــذا يؤلّـ ُـف الحــوار بيــن المســيح ّيين

والمســلمين الدعــوة األساسـ ّية والتحـدّي األكبــر لــدى سـك ّان الشــرق األوســط.
عدد الصفحات٢٢٤ :

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

2-7214-5600-8

978-2-7214-5600-7

رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

23,000 L.L.

مطر من ورد ( - )3دراسة في ثنائ ّية الدين والفنّ ونصوص مختارة
بقلم :جوزف طانيوس ل ّبس

ـن هــي القض ّيــة الّتــي يعالجهــا الكاتــب ـفـي دراســة
إن العالقــة بيــن الديــن والفـ ّ
ّ
مســتفيضة ق ّيمــة؛ ـفـي قســمها األ ّول ،تســتند إ ـلـى كتــب ونصــوص مــن التــراث
وفـي قســمها الثا ـنـي ،تس ـلّط الضــوء ع ـلـى أيقونــات أدب ّيــة كتبهــا
الدّينــي الكو ـنـيّ ،ـ
كبــار ٌ الشــعراء واألدبــاء.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145044-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145044-9

26,000 L.L.

61

مدخل إلى تاريخ اليهوديّة وتعاليمها ()4

والتعصب والعنف في اإلسالم والمسيح ّية ()1
األصول ّية
ّ

ً
موقفــا أ كثــر
مــا الّــذي نعرفــه عــن أو ـلـى الديانــات الســماو يّة؟ آن األوان لن ّتخــذ
ـاب نســتخدمه
اعتــداال ً وموضوع ّيــة ،هــذا مــا ُيســاعدنا فيــه الكتــاب كونــه :أ ّو ًل ،كتـ ٌ
لمعرفتنــا الشــخص ّية ،وثان ًيــا ،دليــل نســتعمله ـفـي تثقيــف المجموعــات الّتــي
ن ّ
ُنشــطها والصفــوف الّتــي ند ّرســها ً
أيضــا.

يق ـدّم إلينــا الكاتــب دراســة تاريخ ّيــة شــاملة وموجــزة ـفـي الوقــت عينــه كــي
نعــرف جــذور األصول ّيــة ـفـي اإلســام البارحــة واليــوم ،وكذلــك ـفـي مســيح ّية
ومرشــديها ـفـي كِلتــا الديانتيــن.
ـم فروعهــا ُ
الغــربُ ،مضي ًئــا ع ـلـى أهـ ّ

بقلم :الدكتور عيسى دياب

عدد الصفحات٢٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145046-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145046-3

بقلم :الدكتور عيسى دياب

عدد الصفحات٢٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145042-5

36,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145042-5

34,000 L.L.

المرأة في آسية الغرب ّية  -رحلة إلى الماضي ()5

مسلمون يسألون ...ومسيح ّيون يجيبون)2( ...
بقلم :البروفسور كرستيان ترول ،البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

تحــاول الباحثــة تصحيــح النظر يّــات عــن نســاء الديانــات الســماويّة فتنطلــق
مــن نظــر ٍة أوســع تشــتمل :البيئــة الجيوسياس ـ ّية ،والمجتمــع ،والثقافــة،
والديــن ،والجماعــة ،والعائلــة ،والفــرد .كــي تُعيــد رســم واقــع المــرأة وماضيهــا
وحاضرهــا ،وكذلــك مســتقبلها.

كل فصــل ـفـي هــذا الكتــاب مــن أر بــع مراحــل :صياغــة األســئلة حــول
يتك ـ ّون ّ
ـم عــرض المفاهيــم الكامنــة
موضــوع مع ّيــن مثــل مــا ع ّبــر عنهــا المســلمون ،ثـ ّ
وراء هــذه األســئلة ،مــرو ًرا بعــرض نظــرة الالهــوت المســيحيّ ،وصــوال ً إ ـلـى تقديــم
اقتراحــات حــول صياغــة األجوبــة.

بقلم :الدكتورة پاميال شراب ّية

عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145450-1
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145450-8

19,000 L.L.

عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145043-3

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145043-2

19,000 L.L.

اإلسالمي -
كتب في الحوار
المسيحي Books in Islamic-Christian Dialogue
ّ
ّ

)Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes (2002-2005
)(10) - (précédées d’un supplément 1998 - 2001

إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

Les déclarations sont présentées telles quelles, on retrouve enfin
la table chronologique des rencontres interreligieuses auxquelles
des Musulmans et des Chrétiens ont participé ensemble.
عدد الصفحات٥٤+٣٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145035-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145035-7

43,000 L.L.

)Intersignes à la mémoire du Père André Scrima (8

تواصل ودالئل  -إحياء لذكرى األب أندره سكرِيما
اليسوعي،
جمعها وقدّم لها :األب أوغسطين دوپره التور
ّ
الدكتور هشام ّ
نشابة

Un hommage au Père André Scrima; ouvrage qui rassemble
quelques textes de son abondante production. On retrouvera ainsi
comment est née l’idée de l’Institut d’études islamo-chrétiennes,
avec une vision très claire de ce qu’il implique.
عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145029-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145029-6

24,000 L.L.

ي
الحوار بين األديان ( - )9الحالة العرب ّية والنموذج اللبنان ّ
الحلبي
بقلم :ع ّباس
ّ

المسيحي ()7
مدخل إلى حقائق اإليمان
ّ

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جودة
ّ

إن العيــش المشــترك هــو مشــكلة هــذه
يدحــض هــذا الكتــاب الفكــرة القائلــة ّ
وإن المســلمين والمســيح ّيين هــم واحــد بــإزاء
المنطقــة ،بــل هــو سـ ّر تمايزهــاّ .
قضايــا كثيــرة تجمعهــم ،وإن كانــوا متمايز يــن ـفـي بعــض شــؤون تنظيــم أحوالهــم
الشــخص ّية.

يتوســع ـفـي التعر يــف
يهــدف الكاتــب مــن هــذا الكتــاب إ ـلـى أن
المبســط باإليمــان
ّ
ّ
ـس فيــه حيــاة اإلنســان واإلنســان ّية ً
أيضــا
المســيحيّ وبُشــرى الخــاص بمــا يمـ ّ
ً
وثيقــا بيــن حقائــق اإليمــان
ترابطــا
مــن خــال تعاليــم الرســل الّتــي تُظهــر
ً
وطريقــة حيــاة مع ّينــة.

عدد الصفحات٣٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145032-8

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145032-6

43,000 L.L.

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145027-1

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145027-2

24,000 L.L.
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البالغي والتفسير ()1
طريقة التحليل
ّ
النبوي الشريف
تحليالت نصوص من الكتاب المقدّس ومن الحديث
ّ
بقلم :روالن مينيه ،لويس پوزيه ،نائلة فاروقي وأهيف س ّنو
نقله إلى العرب ّية :جرجورة حردان ،هنري عويس

يحتــوي هــذا الكتــاب نتــاج تطبيــق االختصاص ّييــن وســائل التحليــل البالغــيّ
المســتعملة ـفـي دراســة نصــوص الكتــاب المق ـدّس ع ـلـى نصــوص عرب ّيــة
إن كانــت النصــوص المختــارة قــد بُنيــت بأســاليب الكتــاب
إســام ّية ،وا كتشــاف ّ
المق ـدّس نفســها.
عدد الصفحات٣٠٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145025-5

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145025-8

41,000 L.L.

البيانات المسيح ّية اإلسالم ّية المشتركة من 1954م1373/هـ إلى
1992م1412/هـ ( - )2نصوص مختارة
ّ
اليسوعي ،الدكتور هشام نشابة
إشراف :األب أوغسطين دوپره التور
ّ
جمعتها :جولييت حدّاد
Dans ce premier volume, on trouvera donc les documents
essentiels provenant des rencontres et des congrès officiels
islamo-chrétiens de ces trois dernières décades.
عدد الصفحات٥٦+٢٠٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145024-7
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أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145024-1

34,000 L.L.

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

Un nouveau volume de déclarations communes, avec la rencontre
du Caire qui a proclamé une « charte pour un dialogue de vie
et d’action commune », charte qui marque une date dans les
relations des Musulmans et des Chrétiens pour tout le monde
arabe.
عدد الصفحات٧٢+٢٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145021-2

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145021-0

43,000 L.L.

األسس الالهوت ّية في بناء حوار المسيح ّية واإلسالم ()6

بقلم :مشير باسيل عون

يعــرض علينــا الكاتــب نظــرة شــاملة إ ـلـى إشــكاليات الحــوار ،ومعضالتــه
ـم يشــرع ـفـي وضــع بعــض المبــادئ النظر يّــة
الجوهر يّــة وقضايــاه العالقــة ،مــن ثـ ّ
للمقارنــة بيــن المســيح ّية واإلســام ،وكذلــك يشــرح أصــول الهــوت األديــان غيــر
المســيح ّية وقضايــاه الالهوت ّيــة الكبــرى.
عدد الصفحات١٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145022-0

أبعاد الكتاب٢٤ × ١٧ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145022-7

30,000 L.L.

- اإلسالمي
كتب في الحوار
Books in Islamic-Christian Dialogue المسيحي
ّ
ّ

La gestion de la diversité au Liban (5)
Visions de jeunes du secondaire

Questions de bioéthique au regard de l’islam et du
christianisme (4) - conférences à deux voix

Cet ouvrage se présente en quatre parties: (le qui) (le pourquoi)
(le comment). Finalement, la quatrième partie propose des pistes
d’action, tout en s’inspirant en partie des intérêts et des besoins
identifiés par les jeunes questionnés.

Les conférenciers donnaient successivement, le musulman le point
de vue de l’Islam, et le chrétien le point de vue du Christianisme
sur un même aspect de la bioéthique.

par: Pamela Chrabieh Badine

٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٩ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145039-5

28,000 L.L.

Par: Augustin Dupré la Tour, s.j, Dr. Hisham Nashabé

١٦٨ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145039-5

ّ - )1( تحدّيات التفاهم المتبادل
طلب مسلمون ومسيح ّيون وجهً ا لوجه

 معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية:إعداد
 بيروت- في جامعة القدّيس يوسف

 وينقــل،ومســلمين
ُ يحتــوي هــذا الكتــاب مذكّــرات لقــاءات طـ ّـاب مســيح ّيين
اختباراتهــم العمل ّيــة وشــهاداتهم كــي تكــون مصــدر إلهــام وأمــل ـفـي بنــاء مجتمــع
. ومط ّو ًقــا جهلنــا اآلخــر،المســبقة
ُ يقــوم ع ـلـى التعايــش مذلّـ ًـا األحــكام
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٨ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145037-1

15,000 L.L.
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١٢٠ :عدد الصفحات
٢ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145037-9

٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
٢٠٠٠ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145017-3

30,000 L.L.

١٦٠ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145017-4

Déclarations Communes Islamo-Chrétiennes de
1954c./1373h. à 1995c./1415h. (3)
Textes originaux et traductions françaises

Sous la direction de: Augustin Dupré la Tour, s.j,
Dr. Hisham Nashabé
Choix de textes présentés par: Juliette Nasri Haddad
Ce volume contient les documents essentiels établis au terme de
rencontres et de congrès officiellement reconnus par l’ensemble
des autorités religieuses des deux religions.
٢٤ × ١٧ :أبعاد الكتاب
١٩٩٧ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
1-002551-00-0-110

56,000 L.L.

٨٤+٣٧٦ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
8-002551-00-0

Voix-es de paix au Liban (4) - Contribution de jeunes de 2540 ans à la reconstruction nationale
par: Pamela Chrabieh Badine

Penser la paix au Liban en ces termes n’implique pas de verser
dans le réservoir des utopies, des illusions et des chimères, mais de
témoigner d’une réalité beaucoup plus complexe qu’elle n’apparaît
à première vue et aussi, d’opter pour la voie des optimistes.
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145036-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145036-4

الديني في مجتمع متعدّد الطوائف ()2
التعبير
ّ

بحث وتحليل :نزهة عقل

يحتــوي هــذا الكتــاب ع ـلـى نتائــج دراســة ميدان ّيــة شــملت مــدارس ـفـي ضواحــي
بيــروت ،معتمــدة ع ـلـى أُســس علــم االجتمــاع ومنهج ّيتــه .وتقــوم الباحثــة ع ـلـى
دراســة هــذه الســلوك ّيات ميدان ًّيــا كــي تصــل إ ـلـى معرفــة أســباب تعـدّد أطيــاف
المراهقيــن بالتحديــد.
التعبيــر الدينــيّ عنــد ُ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145023-9

40,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145023-4

13,000 L.L.

االصطناعي المتجانس وغير المتجانس ()1
التلقيح
ّ

الديني ()3
التربية على العيش المشترك من خالل التعليم
ّ

إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

ُيقســم هــذا الكتــاب إ ـلـى جزئيــن ،ـفـي األ ّول محاضــرات حــول التعليــم الدينــيّ مــن
وفـي
وجهــة نظــر األطيــاف الروح ّيــة الدين ّيــة كا ّف ـ ًة المك ّونــة للمجتمــع اللبنا ـنـيّ .ـ
الجــزء الثا ـنـي ،دراســة حــول إنتاج ّيــة التعليــم الدينــيّ ـفـي ص ّفــي الثالــث والرابــع
المتوســطين ع ـلـى مســتويَي المعرفــة والســلوك الدين ّييــن.
ّ

سلســلة محاضــرات حــول :الحــوار اإلســاميّ المســيحيّ ـفـي مجــال األخالق ّيــات
الط ّب ّيــة ،والتلقيــح االصطناعــيّ وأطفــال األنابيــب بيــن المواقــف الدين ّيــة
واألخالقـيّ ،وموقــف اإلســام مــن التلقيــح االصطناعــيّ،
ـ
والبحــث األنثروبولوجــيّ
واألخــاق بيــن التط ـ ّور والثبــات.

إعداد وإشراف :نزهة عقل

عدد الصفحات٢٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145031-X
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145031-9

23,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145020-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145020-3

8,000 L.L.

اإلسالمي -
كتب في الحوار
المسيحي Books in Islamic-Christian Dialogue
ّ
ّ

عاما على صدور بيان
اإلسالمي
واقع الحوار
المسيحي ( )4بعد مرور ً 40
ّ
ّ
ي الثاني «في عالقة الكنيسة باألديان غير المسيح ّية»
المجمع الڤاتيكان ّ

إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعقِ ــدت ـفـي  ٢١كانــون األ ّول /
ديســمبر ـفـي معهــد الدراســات اإلســام ّية والمســيح ّية بجامعــة الق ّديــس
يو ســف.
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145034-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145034-0

11,000 L.L.

الروحي في اإلسالم والمسيح ّية ()2
التجديد
ّ
إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت
يحتــوي هــذا الكُت ّيــب ع ـلـى ُمحاضرتيــن ـفـي التجديــد ال ّروحــيّ ،المحاضــرة األو ـلـى
أمــا المحاضــرة
ّـ
ـفـي التجديــد ال ّروحــيّ ـفـي اإلســام ،للدكتــور أحمــد
الموصلـيّ .
الثانيــة ـفـي التجديــد ال ّروحــيّ ـفـي المســيح ّية ،لجولييــت ح ـدّاد.
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145026-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145026-5

8,000 L.L.

الديني ووظيفته في الحياة الروح ّية والجماع ّية في المسيح ّية
النص
ّ
ّ
واإلسالم ()3
إعداد :معهد الدراسات اإلسالم ّية والمسيح ّية في جامعة القدّيس
يوسف  -بيروت

يتنــاول هــذا الكتــاب أعمــال طاولــة مســتديرة ُعقِ ــدت بالتعــاون بيــن معهــد
الدراســات اإلســام ّية والمســيح ّية ـفـي جامعــة الق ّديــس يوســف ،ومعهــد
المعــارف الحكم ّيــة للدراســات الدين ّيــة والفلســف ّية.
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145030-1

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145030-2

13,000 L.L.
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ّ
موشحات سليمان ( - )٦أولى األناشيد السريان ّية

الدومينيكي
بقلم :األب الدكتور أفرام
ّ
تقديم :األب يوح ّنا الخوند

السروجي ( - )1ك ّنارة الروح وقيثارة البيعة -
يعقوب
ّ
حياته ومؤ ّلفاته وفكره
بقلم :الخوري بولس الفغالي

ـس بهــا المؤلِّــف ـفـي روحــه تش ـدّها
هــذا الكتــاب هــو اختبــار قر ـبـى عميقــة ،يحـ ّ
ّ
الموشــحات ش ـدًّا آس ـ ًرا بذكر يــات مدرســة الرهــا ـفـي شــعر مــار
إ ـلـى روح كاتــب
ّ
أئمــة الشــعراء الســريان
أن كاتــب
أفــرام الســريانيّ ،في ّتضــح ّ
الموشــحات هــو ّ
الرهاويّيــن األوائــل!

مــال الســروجيّ ـفـي مؤلّفاتــه إ ـلـى الكتــاب المق ـدّس وتــرك الفلســفة اليونان ّيــة
ومجادالتهــا ،فــكان شــغله الشــاغل أن يخــدم «كلمــة هللا» .يعــرض علينــا
المؤلِّــف مختــارات مــن رســائله ،وعظاتــه ،وميامــره ـفـي مر يــم ،والخلــق،
والصليــب ،والميــاد.

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة ومزيدة
عدد األلوان١ :
2-72-145523-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145523-9

30,000 L.L.

عدد الصفحات٢٠٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145325-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145325-9

20,000 L.L.

آباؤنا السريان ( - )5حياتهم ،تأليفهم ،أطروحاتهم ،ونصوص مختارة

الفارسي ()2
أفراهاط الحكيم
ّ

ـم العناصــر اآلنــف
يق ـدّم إلينــا الكاتــب مق ّدم ـ ًة علم ّيــة وتاريخ ّيــة وافيــة ألهـ ّ
ويؤطــر التــراث الســريانيّ عبــر التار يــخ .و ُيقـدّم إلينــا نمــاذج مــن الهــوت
ذكرهــا،
ّ
وفـي القســم الثا ـنـي ،يعــرض علينــا حوا ـلـى ثمانيــة عشــر أبًــا
اآلبــاء المشــرق ّيين .ـ
ـب زمنــيّ.
الســريان بحســب ترتيـ ٍ
مــن اآلبــاء ُ

ســنقرأ ـفـي هــذا الكتــاب المقــاالت لهــذا الحكيــم الفارســيّ الّتــي وصلــت إلينــا
ونســتخلص طريقــة تعاملــه مــع الكتــاب المق ـدّس ،وفكــره الالهو ـتـيّ الّــذي
حديــن ـفـي
يتحلـى بالبســاطة اإلنجيل ّيــة ،وروحان ّيتــه الّتــي غ ـ ّذت
ّـ
النســاك والمتو ّ
ّ
عصــره.

بقلم :البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

عدد الصفحات٣٦٦ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145365-3
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145365-5

34,000 L.L.

بقلم :الخوري بولس الفغالي

عدد الصفحات١٩٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144981-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144981-8

19,000 L.L.

ي» «The Syriac Patrimony» Collection
سلسلة «التراث السريان ّ

نرساي المع ّلم ( - )4لسان الشرق وشاعر المسيح ّية
بقلم :الخوري بولس الفغالي

يقودنــا الكاتــب إ ـلـى معرفــة ســيرة المعلّــم ومؤلّفاتــه ،ويق ـدّم إلينــا دراســة
لبعــض الوجهــات مــن الهوتــه .ويعــرض علينــا ً
بعضــا مــن النصــوص المختــارة
مــن مواعظــه :ـفـي الخلــق ،وأمثــال السـ ّيد المســيح ،والثالــوث ،والطبيعــة اإلله ّية،
والخــاص ،والســقطة وآدم الثا ـنـي .باإلضافــة إ ـلـى بعــض الميامــر.
عدد الصفحات٢٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
7-002557-00-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي
3-002557-00-0-110

24,000 L.L.

ومفسر الكتب اإلله ّية
المصيصة
ثيودورس ( - )3أسقف
ّ
ّ

بقلم :الخوري بولس الفغالي

يعــرض علينــا المؤلِّــف بعــد دراســة لالهــوت األســقف ثيــودورس وفكــره
مجموعــة مــن النصــوص المختــارة :ـفـي القـدّاس ،والمعموديّــة ،وسـ ّر التثبيــت،
وفـي الصــاة الرب ّيــة ،وغيرهــا مــن المواضيــع.
ـ
عدد الصفحات٢٢٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
9-002556-00-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي
6-002556-00-0-110

21,000 L.L.

69

ومحمد
بيار
ّ
بقلم :أدريان كانديار
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ
تمهيد :جان  -بول فيسكو ،أسقف وهران
بعــد انقضــاء بضعــة أشــهر ع ـلـى اختطــاف الرهبــان الـ«ترابيســت» الســبعة ـفـي
محمــد
تبحر يــنُ ،قتــل المونســنيور بيــار كالفيــري أســقف وهــران مــع مرافقــه
ّ
ومحمــد تكر يــم لصداقتهمــا العميقــة وإرادة بيــار
إن روا يــة بيــار
بوشــيخيّ .
ّ
كالفيــري الراســخة ـفـي قيــام حــوار بيــن األديــان.
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145571-0

يده تهديني

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145571-0

19,000 L.L.

اليسوعي
اليسوعي ،األب دانييل ل .فالهيرتي
بقلم :األب والتر ج .تشيزيك
ّ
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ

دخــل تشــيزيك أراضــي االتّحــاد الســوفياتيّ متخ ّف ًيــا ـفـي أثنــاء الحــرب العالم ّيــة
الثانيــة .أُو ِقــف ـفـي العــام  ،1941واتُّهــم
بالتجســس لمصلحــة الفاتيــكان .فأمضــى
ّ
عامــا مــن حياتــه أســي ًرا هنــاك .بحلــول العــام  ،1947افترضــت
ثالث ـ ًة وعشــرين ً
إن الرهبان ّيــة
عائلــة األب تشــيزيك والرهبان ّيــة اليســوع ّية أنّــه قــد ـ
توف ّـي ،ح ّتــى ّ
اليســوع ّية أرســلت بالغ وفاته رســم ًّيا .وفي العام  ،1963أُعيد والتر ج .تشــيزيك
ّ
معقــدة.
إ ـلـى الواليــات الم ّتحــدة األميرك ّيــة بعــد عمل ّيــة تبــادل أســرى دبلوماسـ ّية
المضطهدة،
تك ّون خبرة والتر ج .تشيزيك اليسوعيّ مصدر
ٍ
تعزيات للكنيسة ُ
إن األب والتــر برهافتــه الروح ّيــة ،أعــاد قــراءة حياتــه ـفـي
وخصوصــا ـفـي شــرقنا .إذ ّ
ً
كتابــه يــده تَهدينــي بعــد عشــر ســنين ع ـلـى عودتــه إ ـلـى موطنــه ،واســتبطن ـفـي
ـات إله ّي ـ ًة ،فهــم بواســطتها عمــق س ـ ّر الكهنــوت وااللتــزام
عشــرين فصـ ًـا إلهامـ ِ
إن الوثائــق والمــوا ّد تدعــم أســباب
برســالة يســوع المســيح ،والشــهادة لــهّ .
خمســا وأربعين
تتضمن
التقدّم بدعوى قداســة األب والتر ج .تشــيزيك ،وهي
ّ
ً
شــهادة ،وأعمـ ً
ـال منشــورة وغيــر منشــورة ،ومئــات الوثائــق المكتوبــة بخـ ّـط يــده،
وقــد نــال رتبــة «خــادم هللا» كخطــو ٍة أو ـلـى ع ـلـى درب القداســة .ويمكنكــم متابعة
دعــوى قداســته ع ـلـى الموقــع..www.ciszek.org :
عدد الصفحات٣٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145586-9
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145586-4

24,000 L.L.

مؤسس
القدّيس إغناطيوس دي لويوال  -مسيرة راهب
ّ
بقلم :الدكتورة منى كرم

مؤســس الرهبنــة اليســوع ّية
ســيرة مختصــرة للق ّديــس إغناطيــوس دي لويــوال،
ّ
التــي ال تــزال تخــدم الكنيســة بكثيــر مــن الرزانــة والنزاهــة ،مــن المح ّبــة والوفــاء،
مــن اإليمــان والنشــاط...
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145147-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145147-7

9,000 L.L.

س َيـر قـدّيسيـن وشهـود إيم ــان Stories of Saints and Witnesses
ِ

القدّيس لويس دي غونزاغا -
«طوبى ألطهار القلوب فإنّهم يشاهدون هللا» (م ّتى )8 :5
بقلم :الدكتورة منى كرم

مهمــة ومتن ّوعــة مــن المراجــع ،تح َّدثــت المؤلِّفــة ـفـي
مع ّولــة ع ـلـى طائفــة
ّ
هــذا الكتــاب عــن ســيرة قداســة لو يــس دي غونزاغــا ،كمــا تح َّدثــت عــن أمــور
أخــرى تُؤكِّــد مــن جه ـ ٍة عظمــة هــذا الق ّديــس ،وتُناغــي مــن جهــة أخــرى قلــوب
المؤمنيــن.
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145519-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145519-2

مار مارون
ن
ي
البستا
أفرام
فؤاد
بقلم:
ّ
نجــد ـفـي هــذا الكُت ّيــب ســيرة مــار مــارون ،ونبــذة عــن تالميــذه وديــره ،كمــا ّ
ينقــب
حــص ـفـي
الكاتــب ـفـي بعــض الشــواهد الّتــي أتــت ع ـلـى ذكــر قدّيســنا ،ويم ّ
المصــادر التاريخ ّيــة والروا يــات ال ّتــي يســتقي منهــا التقليــد ســيرة الق ّديــس
مــارون.
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145313-0

9,000 L.L.

الثائر األعزل  -أوسكار روميرو

أبعاد الكتاب١٦,٥ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145313-6

8,000 L.L.

بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

قدّيسون وشهداء يسوع ّيون  -سير مختصرة (جزءان)
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

ً
كـ ّون روميــرو مــع اليســوع ّيين
فريقــا مذهـ ًـا ـفـي كنيســة الســلفادور يجمــع بيــن
تعمــدت
ق ـ ّوة الكلمــة وق ـ ّوة الفعــل ،فسـ ّـطروا ـفـي القــرن العشــرين ملحم ـ ًة
ّ
المجاهــدة ـفـي القــرون
بدمــاء الشــهادة ـفـي ســبيل المســيح ،تُذك ّرنــا بالكنيســة ُ
األو ـلـى للمســيح ّية.

إنّــه كتــاب يجمــع ســير قدّيســين اختلفــوا ـفـي طِ باعهــم وثقافاتهــم وجنسـ ّياتهم،
ـب المســيح والكنيســة عروســه ،تم ّثــل هــذه الس ـ َير
ولــم يختلفــوا ع ـلـى حـ ّ
الملتهبــة ،وتقـ ّـص علينــا
المختصــرة جــذو ًة مــن شــعلة الرهبان ّيــة اليســوع ّية ُ
حكايــة نــار تولّــد نيرانًــا أُخــرى ـفـي عالــم الرســالة.

عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145361-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145361-7

8,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢٤ :
موسعة
رقم الطبعة٢ :
ّ
عدد األلوان١ :
2-72-145520-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145520-8

20,000 L.L.
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وص ّية إلى أهل وطني

األخ الب ّواب ،سيرة القدّيس ألفونس رودريكس -
شهادات إخوة يسوع ّيين

بقلم :غصيبة كيروز

ـاب اللبنا ـنـيّ البقاعــيّ الّــذي تق ـ ّوى بإيمانــه المســيحيّ فســار
إنّــه ُغصيبــة الشـ ّ
ـال بموجــات العنــف واإلرهــاب الّتــي تم ّيــزت بهــا الحــرب
بشــجاعة غيــر مبـ ٍ
اللبنان ّيــة .ســاهم ـفـي إصــدار هــذا الكتــاب مجموعــة مــن األشــخاص الّذيــن عرفــوا
المرحــوم غصيبــة مــن خــال الصداقــة واأللفــة الّتــي جمعتهــم بــه.
عدد الصفحات١٠٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144932-X

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144932-0

13,000 L.L.

شارل دي فوكو  -رسول األخ ّوة الشاملة
القس موسى
بقلم :األب جرجس
ّ

يق ـدّم إلينــا الكاتــب ســيرة أحــد رجــاالت كنيســة الشــرق العِ ظــام ،لــم تُعلــن
وأســس روحان ّيــة
الكنيســة الكاثوليك ّيــة قداســته ،لك ّنــه ســلك ـفـي القداســةّ ،
ـات مذهب ّيــة وإيديولوج ّيــة.
ـل مــا يعيشــه مــن ِ
صراعـ ٍ
نبو يّــة ـفـي شــرقنا ـفـي ظـ ّ
عدد الصفحات٢٧٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
1100000025450
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أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

16,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب فرنسوا نعمه
ّ

ـفـي ســيرة األخ ألفونــس رودريكــس ،ســنتع ّرف ع ـلـى دعــوة أصيلــة ـفـي الحيــاة
ومختــارات
الرهبان ّيــة اليســوع ّية ،أي دعــوة اإلخــوة ،مــن خــال ســيرته ُ
مــن ذكرياتــه .كمــا يــردف األب نعمــه هــذا الكتــاب بثــاث س ـ َير لثالثــة إخــوة
يســوع ّيين مــن الشــرق.
عدد الصفحات١٩٧ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000026808

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٨٥ :
نوع التجليد :عادي

8,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

إختر الحياة -
الروحي
مداخل إلى التمييز
ّ
اليسوعي
بقلم :األب داني يونس
ّ
إن العمــل بمشــيئة هللا ال يقــوم ع ـلـى تنفيــذ أوامـ َر أو إتمــام وصايــا جاهــزة ،بــل
ّ

هــو أســلوب حيــاة يقــوم ع ـلـى تمييــز مــا هــو دعــوة مــن هللا ومــا هــو إغــواء كاذب

ـفـي دوافعــي وقرارا ـتـي .الصــوت اإللهــيّ يخلقنــي ،أي يســتدعيني إ ـلـى الوجــود

أمــا الصــوت الــكاذب فعذوبتــه الظاهــرة تنتهــي ـبـي إ ـلـى
ولــه مــذاق الح ّر يّــةّ .

رفــض ذا ـتـي الواقع ّيــة وبالتا ـلـي إ ـلـى اليــأس والمــرارة .تكشــف تعاليــم اآلبــاء عــن

التجــارب العميقــة الّتــي تجتــاز قلوبنــا وتلقينــا ـفـي الوهــم أو ـفـي الخلــط ،فــا نعــود
نجــد الفــرح الروحــيّ الّــذي يــازم خبــرة اإليمــان .وهــذا الكتــاب يســتلهم التــراث
ـل إ ـلـى التمييــز الروحــيّ وكيف ّيــة
الروحــيّ المســيحيّ منــذ بدايتــه ليق ـ ّد َم مداخـ َ

ـوج ـفـي اإليمــان يقــوم ع ـلـى االهتــداء إ ـلـى
تحصيلــه والنم ـ ّو بــه للوصــول إ ـلـى نضـ ٍ
مشــيئة هللا والعمــل بهــا.

القرار -
إتّباع المسيح في حياتنا اليوم ّية

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

إن حياتنــا سلســلة مــن القــرارات ،وهــي مــا يعطــي وجودنــا معنــاه وقيمتــه.
ّ

القــرار يجعلنــا بش ـ ًرا ًّ
حقــا ،بمعنــى أنّــه ينقلنــا مــن عالــم مبهــم ،مرتبــك ،غيــر

ً
طريقــا نلتقــي فيــه ذواتنــا
واضــح ،إ ـلـى أفــق مــن النــور والوضــوح ،ويفتــح أمامنــا
ـم
ـول آخــر ،القــرار يمنحنــا أن
نجســد رغبــة قلبنــا العميقــة ،ومــن ثـ َّ
ّ
واآلخر يــن .بقـ ٍ
نســاهم مــع النــاس مــن حولنــا ـفـي بنــاء مجتمــع أقــوى أخ ـ ّو ًة وعـ ً
ـاما.
ـدل وسـ ً
بالفعــل ،أن أ كــون إنســان ًا يعنــي أن أختــار وأقـ ّرر .فبالقــرار أجــد مكا ـنـي الصحيــح

وســط العالــم ومــع البشــر؛ أســتيقظ للحيــاة بداخ ـلـي وأصبــح قــاد ًرا ع ـلـى أن
ـب النــاس والدنيــا وأعمــل مــن أجلهــم .هــذه المعا ـنـي
أُشـ ّ
ـع الحيــاة مــن حو ـلـي ،أحـ ّ
ال نعيهــا
تمامــا كلّمــا اتّخذنــا قــرا ًرا صغي ـ ًرا أم كبي ـ ًرا ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة ،ولك ّننــا
ً
ّ
ـيناه،
ـ
ش
م
ـذي
ـ
ل
ا
ـق
ـ
ي
الطر
ـتعرض
ـ
س
ون
ـف
ـ
ق
نتو
ـن
ـ
ي
ح
ندركهــا
جــب أمــام ثمــرة
ونتع
ّ
اإلنســان ّية التــي نمــت فينــا وغ ـ ّذت الكثير يــن.

عدد الصفحات١٩٢ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

رقم الطبعة٢ :

2-72-145593-1

978-2-72-145593-2

2-72-145598-2

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

15,000 L.L.

عدد الصفحات١٤٤ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
978-2-7214-5598-7

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

14,000 L.L.
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روحان ّية الخدمة الكهنوت ّية ()50
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
تأمـ ًـا روح ًّيــا والهوت ًّيــا ـفـي رســاالت الكنيســة الثــاث :النبويّــة
يتنــاول هــذا الكتــاب ّ
(خدمــة الكتــاب المقـدّس)؛ والملك ّيــة (خدمــة الشــعب)؛ والتقديسـ ّية (خدمــة
األســرار) .ويســتطيع العلما ـنـيّ المؤمــن أن يط ّبــق ذلــك ع ـلـى نفســه.
عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145569-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145569-7

11,000 L.L.

الشعور بالرضا

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

نشــعر بعــدم ال ِّرضــا مــن أســباب كثيــرة ،ولك ّنــه ـفـي األســاس ســؤال عــن أنفســنا،
عــن معنــى الحيــاة ،عــن إمكان ّيــة الفــرح والســعادة ـفـي حياتنــا ،وهــو تســاؤل
عــن اإليمــان باللَّــه ،حضــوره معنــا ،قيمــة الصــاة ،الرجــاء ـفـي واقــع أفضــل .وال
يمكــن أبـدًا أن نتجاهــل هــذه األســئلة ،أن ننفيهــا أو أن نعطيهــا إجابــات ســريعة.

مــن واجبنــا تجــاه أنفســنا أن نتت َّبــع الشــعور بعــدم ال ِّرضــا لنفهــم جــذوره فينــا،
مــا يعلنــه عــن ذواتنــا ورؤيتنــا الحيــاة ونظرتنــا إ ـلـى الســعادة ،ومــا يكشــفه عــن
عالقتنــا باللَّــه ودوره ـفـي حياتنــا .ـفـي الجــزء األ ّول مــن الكتــاب نبحــث دينام ّيــة
الشــعور بال ِّرضــا أو عــدم ال ِّرضــا ،ونتو ّقــف باألخـ ّـص أمــام مظاهــر عــدم ال ِّرضــا،
التذمــر ،الخنــوع ،التعويــض بالوصول ّيــة والبحــث عــن
وقــد لخّصناهــا ـفـي
ّ
وفـي الجــزء الثا ـنـي ،اخترنــا مــن اإلنجيــل مشــاهد تع ّبــر عــن مواجهــة
الســلطة .ـ
رابعــا ،عــن
يســوع لمظاهــر عــدم ال ِّرضــا الثالثــة هــذه ،ولكــن أضفنــا مشــهدًا
ً
المغفــرة والغفــران .ـفـي قناعتنــا ،يضيــع ال ِّرضــا عــن حياتنــا ويتبخّــر مــن قلبنــا

حيــن ال نفهــم وال نقبــل مغفــرة هللا التــي تمنحنــا أن نغفــر ألنفســنا ولغيرنــا ،أن

نتصالــح مــع تاريخنــا وظــروف حياتنــا والنــاس مــن حولنــا .المغفــرة هــي أســاس
شــفاء ذا كرتنــا وانطالقنــا بفــرح وق ـ ّوة ـفـي الحيــاة.
عدد الصفحات١٢٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145590-7

74

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145590-1

13,000 L.L.

أسس الحياة الروح ّية ()37
ّ
اليسوعي
ق
حل
سامي
األب
،
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
ّ
إن الثمــار ال ّروح ّيــة ـفـي الســام الدخ ـلـيّ ،والمصالحــة مــع الــذات واآلخر يــن،
ّ
وفـي
المتجـدّدة ،هــي مــا نجنيــه عندمــا نبنــي حياتنــا ع ـلـى صخــرة هللا .ـ
والح ّر يــة ُ
خطــط التفصي ـلـيّ لهــذا البنــاء ،علّنــا نعتمــده ـفـي مســيرتنا.
الم ّ
هــذا الكتــاب ،نجــد ُ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145452-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145452-2

11,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

يسوع في واقعنا رجاال ونساء ()48

والروحي
ي
ّ
الصداقة فرح وحياة ( - )36من واقعنا اإلنسان ّ
اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

ال نتكلّــم بمــا فيــه الكفايــة ع ـلـى واقعنــا المج َّنــس ،وال نســمع خطابــات تنيــر
القلــب والفكــر عــن ال ُبعديــن الذكــوريّ واألنثــويّ ـفـي حياتنــا اإلنســان ّية .يمتــزج
ـفـي هــذا الكتــاب العــرض الفكــريّ والدعــوة إ ـلـى التفكيــر والصــاة ،باالســتنارة
والتأمــل ـفـي نصــوص الكتــاب المق ـدّس.
الذهن ّيــة
ّ

ـب وبــذل وعطــاء ـفـي واقعنــا اإلنســانيّ؟
كيــف تتح ـ ّول الصداقــة إ ـلـى دينام ّيــة حـ ّ
كيــف ننطلــق مــن رغبتنــا ـفـي الصداقــة إ ـلـى فهــم واقعنــا العاطفيّ؟ يســاعدنا هذا
الكتــاب لنكــون خيــر صديــق وصديقــة ،ـفـي عالقـ ٍة «أصــدق» باللــه وباآلخر يــن.

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145563-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145563-5

15,000 L.L.

طريق الصحراء ( - )49وحدة وحياة رسول ّية

بقلم :األب هنري ج .م .نووين
نقله إلى العرب ّية :المونسينيور حليم عبد هللا
يحــاول هــذا الكتــاب أن يق ـدِّم إلينــا اقتراحــات عــن مصــادر الغــذاء لكياننــا
ـن ســكنوا الصحــراء
الروحــيّ والقـ َّوة لجهادنــا ـفـي ســبيل المســيح ،مــن وحــي َمـ ْ
كــي نبتعــد عــن «األنان ّيــة المريحــة» آفــة القــرن الحــادي والعشــرين.
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145564-8

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145449-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145564-2

11,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145449-2

11,000 L.L.

معنى الب ّريّة لزماننا الحاضر ()20
قراءة معاصرة في سيرة القدّيس أنطونيوس

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

تتوخّــى الخواطــر الّتــي يشــاركنا إ يّاهــا الكاتــب الثوابــت الرهبان ّيــة الّتــي تجمــع
كا ّفــة األماكــن واألزمنــة ،واألنمــاط واألشــكال ،وتســتقي معناهــا مــن الب ّر يّــة
ومقياســا
جــا
ال ّروح ّيــة .فقــد تجــاوزت الب ّر يّــة حدودهــا الجغراف ّيــة ،وباتــت نموذ ً
ً
ومثــاال ً للرهبــان والعلمان ّييــن ع ـلـى الســواء.
عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة ٣ :مزيد عليها
عدد األلوان١ :
2-72-145148-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145148-4

14,000 L.L.

75

الشك إلى الشكر ( - )46مسير تنا الروح ّية
من
ّ

ربّي ،فيك أرتاح ()45

ـك وجــذوره
ـك والشــكر ،ليفهــم أســباب الشـ ّ
يبحــث الكاتــب ـفـي دينام ّيــة الشـ ّ
وفـي الوقــت
ـفـي اإلنســان ،ويعــرف منطــق الشــكر ،معنــاه وآثــاره ـفـي حيــاة البشــر .ـ
نفســه ،يذهــب إ ـلـى اإلنجيــل حامــا ً تســاؤالته ،طال ًبــا النــور واإللهــام.

ير يــد الكاتــب أن نفهــم واقــع التعــب ـفـي حياتنــا ومعنــى الراحــة الموعــودة مــن
هللا ،وأن نبحــث ـفـي دينام ّيــة التعــب الّتــي تســجننا ـفـي شــباكها ،وأفــق الراحــة
تجســد يســوع المســيح،
التأمــل ـفـي معنــى
الّتــي يهبنــا إ يّاهــا هللا ،مــن خــال
ّ
ّ
كلمــة هللا ،ـفـي واقعنــا البشــريّ.

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145541-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145541-3

16,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145517-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145517-8

15,000 L.L.

تأمالت إنجيل ّية
هاءنذا أجعل كلّ شيء جديدً ا (ّ - )47

إله المستحيل ،من األمل إلى الرجاء ()11

ي بموت ـ ه وقيامت ـ ه
ع وتنته ـ 
ن ميــا د يســو 
تأمــات إنجيل ّيــة تبــدأ م ـ 
مجموعــة ّ
تأم ـل
التأمــا 
وحلــول الــروح القــدس ع ـلى الكنيســةُ  ،تقــر أ
ت هــذه ع ـلى مهــل ّ ،
ّ
ن االلتــزا م بالترتيـب
ى أســبوع  ،ونختــا ر مـ ا يناســبن ا بــدو 
ن أ و ح ّتـ 
كل يــو م أ و يوميـ 
ّ
الموضــوع لهــا.

يغــوص معنــا األب بــوالد ـفـي معا ـنـي الرجــاء ،كاشـ ًـفا عــن حتم ّيــة الحـ ّ
ـب اإللهــيّ
تأمالتــه الفكر يّــة
الّتــي تقودنــا إ ـلـى موقــف رجــاء بإلهنــا ،و ُيشــاركنا مجموعــة مــن ّ
جــه إلينــا نــداء المســيح ذاتــه« :ال تخافــوا».
ـفـي ضــوء إيمانــه الشــخصيّ ،فيو ّ

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145557-5

76

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145557-4

19,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :بقلم األب هنري بوالد
ّ
إعداد :مارسيل فؤاد

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145230-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145230-6

8,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

الفرح دعوة حياتنا ()44

الروحي والحياة بالروح ()18
اإلرشاد
ّ
اليسوعي
أوليڤييه
برج
أولڤر
األب
بقلم:
ّ
نقله إلى العرب ّية :أنطوان الغزال

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

يحــاول الكاتــب اإلجابــة عــن تســاؤالت المؤمنيــن :هــل مــن حيــاة صــاة حقيق ّيــة
مــن دون إرشــاد؟ هــل يمكــن العلما ـنـيّ أن يقــوم بهــذه الخدمــة؟ مــا أُطــر اإلرشــاد
العامــة؟ ومــا األبعــاد الراعو يّــة لإلرشــاد ال ّروحــيّ؟ وغيرهــا
ّ
ال ّروحــيّ
عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145146-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145146-0

13,000 L.L.

لمــاذا يعدنــا يســوع المســيح بالفــرح؟ مــا هــو؟ وكيــف يمنحــه ألح ّبائــه؟ مــا
هــو قرارنــا للقبــول بالفــرح؟ وع ـلـى أيّ األُســس مبنــيّ؟ جميــع هــذه التســاؤالت
وغيرهــا يتناولهــا الكاتــب مــن وحــي خبرتــه الشــخص ّية ـفـي الحيــاة المك ّرســة،
الملتزمــة.
وتفاعلــه مــع حيــاة العلمان ّيــة ُ
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145507-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145507-9

15,000 L.L.

الحياة المك ّرسة طريق إلى الفرح ()43

من العزلة إلى الخصوبة ( - )34طريق الوحدة في حياتنا

اليسوعي
بقلم :األب هانس بوتمان
ّ
نقله إلى العرب ّية :نهاد فرح

يعــرض علينــا الكاتــب نظــر ًة عــن ال َوحــدة ـفـي واقعنــا اإلنســانيّ فيعتمــد ع ـلـى
ّ
يتعمــق
ـم
قــراءات نفسـ ّية وتحليل ّيــة،
ّ
ويوضــح وجــوه ال َوحــدة ـفـي حياتنــا .مــن ثـ ّ
ـفـي سـ ّر حيــاة يســوع لنفهــم سـ ّر
تجســده ـفـي إنســان ّيتنا ،وكيــف اســتقبل َوحدتــه
ّ
وعاشــها ،وكيــف لنــا اليــوم أن نعــي وجــوده معنــا ـفـي َوحدتنــا.

نعــم الفــرح ممكــن ـفـي الحيــاة المك ّرســة ،جــواب يأ ـتـي بــه الكاتــب بعــد نصــف
ألن كمــال الفــرح ال يمكــن أن يكــون ســوى ثمــرة
ـرن مــن الحيــاة الرهبان ّيــة ّ
قـ ٍ
التخلـي والمجان ّيــة ،أي ـفـي
ّـ
حيــاة ُمعطــاة بــدون تح ّفــظ وبــدون تنــازالت ،أي ـفـي
ـب.
الحـ ّ

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٣٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145405-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145405-8

15,000 L.L.

عدد الصفحات١٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145508-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145508-6

11,000 L.L.

77

في نهاية الحياة نور وسالم ( - )42أخالق ّيات إنسان ّية ومسيح ّية
اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

ـم مواضيــع األخالق ّيــات اإلنســان ّية مــن وجهــة نظــر اإليمــان
يتنــاول الكاتــب أهـ ّ
المســيحيّ ،ويصهــر معهــا خبرتيــه ـفـي المجــال الط ّبــي ،واألخالق ّيــات ـفـي بوتقــة
هامــا ُيســاعدنا أمــام أش ـ ّد
حياتــه المســيح ّية الروح ّي ـ ّة ،فيق ـدّم إلينــا
ً
مرجعــا ًّ
الخبــرات اإلنســان ّية ً
وألمــا« :المــوت».
قلقــا
ً
عدد الصفحات١٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145490-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145490-4

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي ،لويس نصري
حلق
ّ
إنّهــا مجموعــة مــن المحاضــرات الشـ ّيقة والغن ّيــة بمحتواهــا العلمــيّ مــن جهــة،
والعم ـلـيّ مــن جه ـ ٍة أُخــرى ،فهــي تقــوم ع ـلـى الكثيــر مــن ال ُنصــح والخبــرة ـفـي
ـرب مــع
ـرب طاحن ـ ٍة مــع الوقــت… أم حـ ٍ
حياتنــا العصر يّــة نجــد أنفســنا ـفـي حـ ٍ
الزمــن!

2-72-145229-0

78

Par: Jacques Masson, S.J.

Comment la vie spirituelle peut-elle se fonder sur une telle
confession et se nourrir d’elle? C’est ce à quoi ce petit livret
voudrait tenter de répondre.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145229-0

15,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145459-5

15,000 L.L.

اإلنسان وس ّر الزمن ()17

عدد الصفحات١٨٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :

Ils sont trois, Oui il est UN! (38)	Vers une spiritualité
trinitaire

978-2-72-145459-1

8,000 L.L.

الروحي ( - )39من خالل الكتاب المقدّس
السعي إلى النم ّو
ّ
الدومينيكي
بقلم :ولفريد ج .ها ّرينغتون
ّ
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

يمنــح الكاتــب فرصــة التطلّــع إ ـلـى النم ـ ّو ال ّروحــيّ ع ـلـى أنّــه دعــوة رجــاء ،نــداء
يمكــن رؤيتــه مــن منظــار هــذا الكتــاب .فهــو يعتبــر العهديــن القديــم والجديــد
ومقياســا كامــا ً للنم ـ ّو ال ّروحــيّ.
ـاج إ ـلـى اإلنســان ّية والكمــال،
ّ
منص ـ ًة تنقــل الحـ ّ
ً
عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145473-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145473-7

19,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

الروحي للمرشد والمسترشد ()40
قواعد اإلرشاد
ّ
ّ
اليسوعي
ق
حل
سامي
بقلم :األب
ّ

الحياة الرهبان ّية ( - )35ولع بال ّله ووله باإلنسان
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

يق ـدّم إلينــا الكاتــب خُالصــة خبرتــه ـفـي المرافقــة ال ّروح ّيــة واإلرشــادُ ،مبديًــا
مالحظاتــه الشــخص ّية ومــا ن َهلــه مِ ــن خبــرة َمــن ســبقوه ـفـي هــذه الخدمــة
وشــاركهم إ يّاهــا ،لغايــة إرشــادنا نحــو الطر يــق القويــم ،ف َنصــل إ ـلـى هدفنــا ـفـي
خــاص النفــوس.

يعــرض علينــا الكاتــب نظــر ًة تحليل ّيــة شــخص ّية لرســاالت الكنيســة الثــاث
التقليديّــة :الكهنوت ّيــة ،والنبو يّــة ،والملك ّيــة .بواســطة شــرح عالقــة ال ُرهبــان
وال ّراهبــات بشــخص المســيح الكاهــن األعظــم ،والتركيــز ع ـلـى مكانــة «كلمــة
هللا» ـفـي حياتهــم ورِســالتهم.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145474-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145474-4

11,000 L.L.

عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145447-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145447-8

15,000 L.L.

الشعور بالعجز وقدرة هللا فينا ()41

االختياري ()22
خواطر في الفقر
ّ
اليسوعي
سيداروس
فاضل
بقلم :األب
ّ

ـج أنثروبولجــيّ وكتا ـبـيّ ،وهــو روحــيّ بهــذا المعنــى،
ينطلــق الكاتــب ـفـي منهـ ٍ
ليكتشــف بــذور روح هللا ـفـي تر بــة إنســانيتنا ،لنجــد مع ًنــى لحياتنــا بحلوهــا
والتأمــل،
ـل بعــض النصــوص الكتاب ّيــة للصــاة
وم ّرهــا .وقــد أُلحــق بـ ّ
ّ
ُ
ـكل فصـ ٍ
كذلــك أســئلة للتفكيــر الشــخصيّ والمشــاركة الجماع ّيــة.

يق ـدّم إلينــا الكاتــب نظرتــه الالهوت ّيــة عــن نــذر الفقــر ،ـفـي أبعــاده الكهنوت ّيــة،
والملك ّيــة ،والنبو يّــة .وبذلــك ينتقــل معنــا مــن اختيــار مــا اختــاره المســيح
بنفســه بمــلء ح ّر يتــه ،إ ـلـى الهــدف مــن هــذا االختيــار ـفـي االهتمــام باآلخر يــن،
وصــوال ً إ ـلـى االقتــداء بالمســيح ـفـي تح ّررنــا الذا ـتـيّ.

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145477-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145477-5

15,000 L.L.

عدد الصفحات٩٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145168-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145168-2

10,000 L.L.
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خواطر في التب ّتل المك ّرس ()23
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

لتكون لهم الحياة ( )27طريق التب ّتل من أجل المسيح

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

إن هــذه الخواطــر تنــدرج ـفـي ســياق مــا كتبــه المؤلِّــف عــن النــذور الرهبان ّيــة
ّ
خصوصــا ،بحيــث يكتمــل خطابنــا
كل نــذر مــن النــذور الثالثــة
عمومــا ،وعــن ِّ
ً
ً
الالهو ـتـيّ وال ّروحــيّ واألنثروبولوجــيّ ـفـي الموضــوع المنشــود.

ينفــع هــذا الكتــاب كثي ـ ًرا ـفـي إدارة لقــاءات وحــوارات مشــتركة مــا بيــن الّذيــن
ير يــدون تعميــق اختيارهــم لهــذه الطريقــة مــن الحيــاة ،ـفـي إطــار ٍ يحافــظ ع ـلـى
بُعــدي التعليــم والمســيرة الشــخص ّية ،ويدعــو إ ـلـى التفكيــر والمشــاركة.

عدد الصفحات١٢٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145124-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145124-8

22,000 L.L.

عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145265-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145265-8

9,000 L.L.

تأمل على خطى المزامير وأ يّوب ويسوع
األلم ،هل من معنى؟ (ّ - )24

خواطر روح ّية في أعماق اإلنسان ()28
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

مــا بيــن الصمــت والثرثــرة يبقــى األلــم والمــوت التجر بــة األقــوى نخ ـ ًرا ـفـي
ضميرنــا البشــريّ ،والســوس الّــذي يــأكل جــذور عالقتنــا باللــه .ـفـي هــذا الكتــاب،
يحــاول المؤلِّــف أن يطــرح التســاؤل األعمــق بجــرأ ٍة ـفـي نــور آالم يســوع ومــن
ســبقوه ـفـي الكتــاب المق ـدّس.

يطــرح الكاتــب إشــكال ّية تنبــع مــن عمــق تفكيــره ـفـي ذاتــه
وتأملــه ـفـي حياتــه
ّ
ّ
ويوضــح المعا ـنـي ال ّروح ّيــة
ل بــه،
ال ّروح ّيــة ،إذ يجــد ّ
أن اإلنســان هــو فاعــل ومفعــو ٌ
الكامنــة ـفـي المفعول ّيــة ،ويصبــو ـفـي خواطــره نحــو نظــرة روح ّيــة تُخاطــب اإلنســان
عامـ ًة.
المســيحيّ ّ

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-144966-4
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144966-5

8,000 L.L.

عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145438-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145438-6

10,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

الصالة حياة وح ّريّة ()30
من وحي «الرياضات الروح ّية» للقدّيس إغناطيوس دي لويوال
اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

يصلـي ولمــن
ّـ
لمــن ير يــد أن
ُير يــد الكاتــب مــن مؤلَّفــه أن يكــون بمثابــة دليــل َ
يرغــب ـفـي تعليــم اآلخر يــن الصــاة ،لــذا فهــو يقــوم ع ـلـى توضيــح األمــور
وتســميتها ،وتنو يــر الفكــر وإثــارة رغبــة القلــب ـفـي التق ـدّم ع ـلـى طر يــق الصــاة
الحقيق ّيــة.
عدد الصفحات٢٢٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145423-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145423-2

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

تتزا يــد ش ـدّة العنــف مــع ارتفــاع لهجــة ال ِكــره ع ـلـى حســاب المح ّبــة ،فباتــت
مجتمعاتنــا تقــوم ع ـلـى كراه ّيــة الغيــر بــدال ً مــن مح ّبتــه .يقودنــا الكاتــب بطريقـ ٍة
«وديعــة» لمعرفــة منابــع هــذه الشــرور ـفـي قلوبنــا ،وكذلــك منابــع فضيلــة
المح ّبــة فيهــا.

2-72-145420-X

يحــاول الكاتبــان ـفـي مؤلّفهمــا أن يقودانــا ـفـي منهجيــن متوازييــن (روحــيّ
ونفســيّ) يســمحان على التحاور فيما بينهما .وعلى الرغم من اســتقالل ّيتهما،
ســيصالن بنــا إ ـلـى نقطـ ٍة نتصالــح فيهــا بيــن واقــع بن ّوتنــا ومحدوديتــه البشــر يّة،
وعظمــة أب ـ ّوة هللا وســعينا لعيشــنا ع ـلـى صورتــه كمثالــه.
عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145419-6

15,000 L.L.

أح ّبوا أعداءكم ...باركوا مضطهديكم ( - )31حياتنا بين العنف والوداعة

عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

تأمل في األب ّوة والبن ّوة
أبي أعطاني كلّ شيء(ّ - )32
اليسوعي
إلياس
رامي
األب
،
اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ
ّ

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145420-1

12,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145419-5

14,000 L.L.

محطات في مسيرة اإليمان
رب ألتمس (- )33
ّ
وجهك يا ّ
اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جودة
ّ

لقــد ر بــط يســوع المســيح أعمــال الرحمــة جميعهــا بالقر يــب الّــذي يم ّثلــه هــو.
يقودنــا الكاتــب إ ـلـى مســير ٍة نلتمــس فيهــا رؤيــة وجــه القر يــب الّــذي أح ّبــه هللا
جــب ع ـلـيّ أن أح ّبــه ،وبذلــك أجــد «موطنــي».
كمــا أح ّبنــي أنــا ،وكمــا يتو ّ
عدد الصفحات٢١٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145403-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145403-4

21,000 L.L.

81

السعي إلى األعماق ( - )15مراحل الحياة الروح ّية الثالث
بقلم :األب هنري نووين
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب يوسف بربي
ّ

يحــاول أن ُيجيــب الكتــاب عــن معنــى الســعي وراء إلهامــات ال ـ ّروح .وانطال ًقــا
أن البحــث عــن روحان ّيــة مســيح ّية حقيق ّيــة «هــو أمــر
مــن قناعــات الكاتــب ـفـي ّ
يســتلزم الجهــد والعنــاء» ،ســنجد آل ـلـئ ســعينا ال ّروحــي ـفـي أعمــاق ُمحيــط الرجــاء
والشــجاعة والثقــة.
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145346-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي

82

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145307-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145307-5

8,000 L.L.

14,000 L.L.

صلِّ لتحيا ()9

ينــدرج هــذا الكتــاب ضمــن تصنيــف المعرفــة ال ّروح ّيــة األساسـ ّية ،فيشــرح لنــا
الهبــات الهوت ًّيــا وكنسـ ًّيا ،ويربطــه بالفضائــل األساسـ ّية األر بــع ،واإلله ّيــة
معنــى ِ
جــا ع ـلـى س ـ ّر التثبيــت أو الميــرون المق ـدّس ،ذلــك الس ـ ّر الغائــب
الثــاثُ ،مع ّر ً
الفعــال ـفـي حياتنــا.
عــن ذا كرتنــا،
ّ

2-72-145340-8

ـفـي عصـر ٍ بــات يخلــط المؤمــن بيــن تعاطيــه مــع رجــال السياســة ،ورجــال الديــن،
ينفــرد كاتبنــا ـفـي مؤلَّفــه بتوضيــح تلــك الهو يّــة للــرأي العــا ّم المســيحيّ.

978-2-72-145346-4

سبع هبات من الروح القدس ()25
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

من أنت أ ُيها الكاهن؟ ()7
بقلم :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145340-2

10,000 L.L.

بقلم :األب رينه فوا يّوم
نقله إلى العرب ّية :األب بيوس ع ّفاص
(مؤســس رهبان ّيــة إخــوة يســوع الصغــار) خبرتــه
يقـدّم إلينــا األب رينــه فوا يّــوم
ّ
جههــا
و
ـائل
ـ
س
ر
ـن
ـ
ع
ـارة
ـ
ب
ع
ـو
ـ
ه
ـاب
ـ
ت
الك
ـذا
ـ
ه
و
ـاة.
ـفـي عالقتــه باللــه ،أي ـفـي الصـ
ّ
ـرات إ ـلـى أعضــاء رهبان ّيتــه ،لتكــون دليلهــم ـفـي مســيرة الصــاة.
ع ـلـى فتـ ٍ
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145311-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145311-2

10,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

األم تريزا في نفسنا وضميرنا ()14
ّ

بقلم :لوك بلبون
نقله إلى العرب ّية بتص ّرف :حليم خوري فغالي
ـم هــذا الكتــاب أبحاثًــا عــن األ ّم تر يــزا دي كالكوتــا الّتــي أصبحــت «أعجوبــة
يضـ ّ
ـخصا ق ّدمــوا إلينــا عمــا ً يوا كــب الحركــة
العصــر» ،وهــو جهــد ثالثــة عشــر شـ ً
ـب ُتجــاه
المســكون ّية وينــادي بالحــوار والعيــش المشــترك
ّ
وخاص ـ ًة بالحـ ّ
التط ـ ّرف والتقوقــع واألصول ّيــة الضــا ّرة.
عدد الصفحات١٦٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145308-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145308-2

بولس الرسول ( - )29روحان ّيته ورحالته
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين
ـم مفاتيــح الروحان ّيــة البولس ـ ّية «المح ّبــة»،
يحــاول هــذا الكتــاب ،أن ُيبــرز أهـ ّ
فيتوســع في بعض الموضوعات
ة»،
ي
ـول
ـ
س
الر
وأبرز صفاته الشــخص ّية «الغيرة
ّ
ّ
الرئيسـ ّية الّتــي تر بــط بيــن هاتيــن االثنتيــن ،بواســطة لوحـ ٍة يرســمها المؤلّفــون
ـفـي قسـ َـمين :روحان ّيتــه ،ورحالتــه.
عدد الصفحات١٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145294-0

13,000 L.L.

الروح القدس مدرسة اإليمان ()4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145294-8

13,000 L.L.

بقلم :المطران جيرار ويك
نقله إلى العرب ّية :األم ماري هنرييت غانم

تأمالت من وحي اإلنجيل
أتح ّبني؟ (ّ - )26

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

إن العقيــدة وحدهــا ال تشــفي غليــل مــن يبتغــي المز يــد ـفـي اإليمــان .ـفـي هــذا
ّ
أن هللا يهبنــا ن ِعمــة اإليمــان كالمعلّــم الّــذي يكشــف أســرار
الكتــاب ،نعــرف ّ
أن
العلــم لتلميــذه .وبدورنــا ال نعــود نهــاب أن ندخــل هــذا المدرســة طالمــا ّ
مديرهــا صبــور ،ومعلّمهــا وديــع.

التأمــات ـفـي كلمــة الحيــاة ،يســوع
يق ـدّم إلينــا األب نــادر ميشــيل باقــة مــن
ّ
المســيح .نســتطيع بواســطة هــذا الكتــاب أن نُجـدّد التزامنــا مــع المســيح ،كمــا
ج ـدّده بطــرس بُ َعيــد قيامــة يســوع ،عندهــا ،نســتطيع أن نســبر معنــى كلمــة
أح ّبــك ،عندمــا نقولهــا ليســوع.

عدد الصفحات١٨٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145278-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145278-8

15,000 L.L.

عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145243-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145243-6

10,000 L.L.

83

الع ّل ّية في غمار الروح ()1
اليسوعي
رامسبرغر
بقلم :األب فرانك
ّ

ي ()10
المشورات اإلنجيل ّية والنضج اإلنسان ّ

كُتــب هــذا الكتــاب ـفـي غمــار الحــرب اللبنان ّيــة ،وقــد أراده األب رامســبرغر أدا ًة
جــة الصراعــات الّتــي يعيشــها المــرء ـفـي حياتــه .ويقـدّم إلينــا ً
بعضــا
روح ّيـ ًة ـفـي ل ّ
مــن التمار يــن الروح ّيــة العمل ّيــة الّتــي تنفــي عــن الحيــاة الروح ّيــة رتابتهــا.
عدد الصفحات٩٢ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145198-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145198-9

9,000 L.L.

رياضات القدّيس إغناطيوس ( - )5بنيتها وجوهرها ودينام ّيتها
اليسوعي
بقلم :األب أولڤر برج أوليڤييه
ّ
اليسوعي
حموي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي
ّ

ح ّتــى لــو تن ّوعــت الرياضــات الروح ّيــة اإلغناط ّيــة فجوهرهــا واح ـدٌ! يق ـدّم إلينــا
ـكل مــن
األب أولڤــر عصــارة خبرتــه ـفـي مجــال الرياضــات الروح ّيــة ،ليرســم لـ ّ
لمحيــط الرياضــات الروح ّيــة
يــو ّد معرفــة مــا هــو االرتفــاع والطــول والعمــق ُ
اإلغناط ّيــة.
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145207-X

84

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145207-8

11,000 L.L.

بقلم :بقلم جان غبرييل رانكي
نقله إلى العرب ّية :األب ألبير أبونا

جــه الكاتــب أ ّوال ً إ ـلـى المك ّرســين ،وثان ًيــا إ ـلـى المؤمنيــن الّذيــن ُير يــدون
يتو ّ
الســير ع ـلـى ُ
خطــى المســيح بحســب تكريســهم الّــذي نالــوه ـفـي س ـ ّر العِ مــاد،
ّ
ويوضــح معا ـنـي هــذه النــذور ـفـي أصولهــا اإلنجيل ّيــة وتطبيقهــا ـفـي حياتنــا بأبعادهــا

اإلنســان ّية ،كــي يقودنــا إ ـلـى فهــمٍ أنضــج إلنســان ّية المســيح.
عدد الصفحات١٦٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145187-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145187-3

14,000 L.L.

إخوتي جميع البشر ()8

بقلم :األب رينه فوا يّوم
القس موسى
نقله إلى العرب ّية :األب جرجس
ّ

أن المح ّبــة تكشــف عــن ذاتهــا بذاتهــا ،يبقــى هــذا الكتــاب ُمرش ـدًا
بالرغــم مــن ّ
ُيهدينــا ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة العمل ّيــة ،كــي نكتشــف جوهــر هــذه المح ّبــة ،ونُعـ ّري
مصافـي المح ّبــة اإلله ّيــة.
ـ
لنرقـى إ ـلـى
ـول نفع ّيــة وبشــر يّة ـ
أفعالنــا مــن ّ
كل ميـ ٍ
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-141134-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141134-1

10,000 L.L.

سلسلة «الحياة الروح ّية» «Spiritual Life» Collection

الطريق إلى الفصح ( - )13رياضة روح ّية ألقيت في الفاتيكان سنة 1987

بقلم :األب پـيتر هانس كولڤنباخ (رئيس عا ّم الرهبان ّية اليسوع ّية السابق)
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

ً
يجمــع هــذا الكتــاب ٢٢
تأمل ًّيــا ألقاهــا الرئيــس العــام [الســابق]
عرضــا ّ
لليســوع ّيين أمــام البابــا يوح ّنــا بولــس الثا ـنـي ـفـي أثنــاء رياضــات صــوم ١٩٨٧
ال ّروح ّيــة .والكتــاب باعــث أساســيّ لتجديــد الحيــاة المســيح ّية تجدي ـدًا روح ًّيــا
ع ـلـى صعيــد اإليمــان والصــاة وااللتــزام العم ـلـيّ.
عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145169-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145169-9

خواطر في الطاعة الرهبان ّية ()21
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ
إذا كانــت الطاعــة للــه وحــده ،فكيــف إ ًذا نُطيــع مــن نــاس مــن لحــمٍ ودم؟ ـفـي
ـكل
هــذا الكتــاب نظــرة ثيولوج ّيــة  -أنثروبولوج ّيــة عــن معنــى طاعــة اإلنســان بشـ ٍ
ـاص للــه ،ومــن أضــع نفســي تحــت طاعتــه
ـكل خـ ّ
عــا ّم ،والراهــب  /الراهبــة بشـ ٍ
بمــلء ح ّر يتــي.
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة ٢ :مزيد عليها
عدد األلوان١ :
2-72-145164-2

16,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145164-4

9,000 L.L.

هو يّة الحياة الرهبان ّية ()19
اليسوعي
سيداروس
بقلم :األب فاضل
ّ

المدع ّوون في الكتاب المقدّس ()2
اليسوعي
بقلم :األب بولس الياس
ّ

إن مــا ُير يــد توضيحــه الكاتــب هــو أصــل الحيــاة الرهبان ّيــة ،فيستشـ ّـف مــا
ّ
يم ّيزهــا مــن ســواها مــن أنمــاط الحيــاة المســيح ّية ،كالحيــاة الكهنوت ّيــة أو
حــص مصدرهــا
الزوج ّيــة .و ُيرســي قواعــد الحيــاة الرهبان ّيــة وأُسســها ،فيتم ّ
وغايتهــا ،وجوهرهــا.

يتنــاول المؤلّــف شــخص ّيات المختار يــن والمدع ّويــن ـفـي الكتــاب المقـدّس ،ـفـي
عهديــه القديــم والجديــد ،ويعــرض عيوبهــم وخصائلهــم ،نقائصهــم وفضائلهــم،
ميولهــم ورغباتهــمّ ،
زلتهــم ووثباتهــم للخيــر ـفـي ســعيهم النبيــل والحثيــث
ومخططــه الخالصــيّ ع ـلـى البشــر يّة.
لتحقيــق أما ـنـي هللا
ّ

عدد الصفحات٢٤٠ :
رقم الطبعة ٣ :من ّقحة ومزيد عليها
عدد األلوان١ :
2-72-145177-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145177-4

18,000 L.L.

عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145107-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145107-1

14,000 L.L.
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الحب ( - )16رياضة روح ّية في رحاب إنجيل يوح ّنا
من النور إلى
ّ

اليسوعي
بقلم :األب جان الپالس
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب ڤيكتور شلحت
ّ

تأمل ّيــة يوم ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة ،ع ـلـى أن تقتــرن
تصلــح هــذه الرياضــة لقــراءة ّ
تأمالتــه
بقــراءة نصــوص إنجيــل يوح ّنــا .فقــد اتّبــع المؤلِّــف تلــك النصــوص ـفـي ّ
فصــا ً فصــاً ،وآ يـ ًة آ يـ ًة مــن بدا يــه عملــه إ ـلـى ختامــه .ويجنــي َمــن يســير برفقتهــا
فائــد ًة روح ّيـ ًة والهوت ّيــة ع ـلـى الســواء.
عدد الصفحات٢٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145110-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145110-1

14,000 L.L.

روحان ّية شارل ده فوكو (( - )12األخ شارل يسوع)
بقلم :األخ ميالد من إخوة يسوع الصغار
نقله إلى العرب ّية :األب جرجس المارديني

وضــع هــذا الكُت ّيــب أ ٌ
خ مــن إخــوة يســوع الصغــار تتلمــذ ع ـلـى يــد األخ شــارل
عامــا .وهــو ال يبغــي مــن كتابــه ســوى أن يــدع األخ
م ـدّة تز يــد ع ـلـى أربعيــن ً
شــارل يــؤدّي فيــه شــهادة إيمانــه بمــا اتّصفــت بــه مــن ق ـ ّوة وســذاجة ومح ّبــة.
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-144984-2

86

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144984-9

9,000 L.L.

مدخل إلى روحان ّية إغناطيوس دي لويوال ()6
اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

ـم خصائــص الروحان ّيــة
ومبســط أهـ ّ
ّ
ـكل موج ـز ٍ
يعــرض هــذا الكتــاب بشـ ٍ
اإلغناط ّيــة مــن منطلــق الصــاة والتمييــز الروحــيّ ،قطبــي هــذه الروحان ّيــة.
ُيعتبــر هــذا المؤلَّــف عبــارة عــن بدا يــة لدراسـ ٍة ـفـي اإلغناط ّيــات تليــه ،لك ّنــه يشـك ّل
ـم األُســس اإلغناط ّيــة.
المــادّة األساس ـ ّية للتع ـ ّرف ع ـلـى أهـ ّ
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
1100000025443

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

12,000 L.L.

الروحان ّية اإلغناط ّية Ignatian Spirituality

الرياضات الروح ّية للقدّيس ()2
بقلم :القدّيس إغناطيوس دي لويوال
اليسوعي،
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
اليسوعي
األب فاضل سيداروس
ّ
المر يّــض الّــذي
ليــس هــذا الكتــاب برياض ـ ٍة قائم ـ ٍة بح ـ ّد ذاتهــاّ ،إل أنّــه دليــل ُ
ّ
ينظــم خِدمتــه ـفـي وعــظ الرياضــات ال ّروح ّيــة بحســب المنهــج اإلغناطــيّ ،أي
بحســب الغايــة الّتــي وضعــت مــن أجلهــا هــذه الرياضــات« :خــاص النفــوس».
عدد الصفحات٢٨٢ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145269-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145269-6

14,000 L.L.

تأمالت في كلمة هللا بحسب دينام ّية
إجعلني حاض ًرا لحضورك (ّ - )21
الرياضات الروح ّية للقدّيس إغناطيوس دي لويوال
اليسوعي
بقلم :األب هانس بوتمان
ّ
نقله إلى العرب ّية :نهاد فرح

حاضر يــن لحضــوره.

2-72-145485-4

بقلم :مارغريت سيلف
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

قصــة ُمرهف ـةٌ بأحاسيســها ونظرتهــا التخ ّيل ّيــة ،فنحــن أمــام روا يــة أدب ّيــة
إنّهــا ّ
تــروي أحــداث صديقيــن تجمعهمــا الصدفــة .إنّهــا دعــوة الكتشــاف ســيرة
ومعاصــر ،وهــي دعــوة لنــا ً
أيضــا أن نم ـ ّد جــذور
الســائح ـفـي إطــار ٍ درامــيّ جديــد ُ
صداقتنــا ال ّروح ّيــة مــع مــن ُيشــاركوننا الروحان ّيــة عينهــا.
عدد الصفحات١٨٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145488-9

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145488-1

15,000 L.L.

على خطى القدّيس إغناطيوس دي لويوال (- )20
رياضة روح ّية لمدّة ثمانية أ يّام

اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ

وفـي قلــب اإلنســان
كل شــي ٍء ـفـي الطبيعــة ـ
هــذه الرياضــة دعــوة الكتشــاف ّ
أن ّ
ـإن رغبتــه ـفـي التواصــل معنــا أقــوى مــن َع َطشــنا
يتكلّــم ع ـلـى حضــور هللا ،فـ ّ
إليــه… وبــدال ً مــن أن نضــع هــذا الحضــور موضــع التســاؤل ،فلنجعــل أنفســنا
عدد الصفحات٤٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

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

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145485-0

38,000 L.L.

هــي رياضــة تُراعــي توصيــات الق ّديــس إغناطيــوس ومقترحاتــه مراعــا ًة حاذقــة.
ف ُيق ـدّم األب دالمــه إلينــا قال ًبــا جدي ـدًا للرياضــات الّتــي تمت ـ ّد إ ـلـى ثمانيــة أ يّــام،
وهــي مــا ُينصــح بــه رجــال الديــن وال ّراهبــات والمتم ّرســون ـفـي الروحان ّيــة
اإلغناط ّيــة مــن علمان ّييــن.
عدد الصفحات٢٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145475-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145475-1

23,000 L.L.
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يسوع المربّي (- )19
رياضة روح ّية لثالثة أ يّام بحسب رياضات القدّيس إغناطيوس الروح ّية

اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
نقله إلى العرب ّية :آن ماري شكّور

يدمــج األب جــان دالمــه خبرتــه الطويلــة ـفـي المجــال التر بــويّ وكذلــك حنكتــه
كل
ال ّروح ّيــة ـفـي مجــال الرياضــات ال ّروح ّيــة اإلغناط ّيــة فيقـدّم إلينــا رياضـ ًة تُفيــد ّ
مــن يعمــل ـفـي المجــال التر بــويّ و ُتســاعده ع ـلـى الصعيــد الشــخصيّ ليكــون
ع ـلـى مثــال معلّمــه يســوع ُ :مر ب ّ ًيــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145461-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي

88

عمــق بعــض ن ِقاطــه
إنّــه قــراءة الهوت ّيــة روح ّيــة ـفـي نـ ّـص الرياضــات ال ّروح ّيــةُ ،ي ّ
المعاصــر ،ويفتــح بعــض آفــاق الحيــاة ال ّروح ّيــة ،ويســعى إ ـلـى
ـفـي ضــوء الالهــوت ُ
التمعــن ـفـي روحان ّيــة إغناطيــوس ،كــي ّ
يوضــح معالمهــا.
ّ
عدد الصفحات٢٩٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145368-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145368-6

19,000 L.L.

8,000 L.L.

عــرض علينــا األب جــان دالمــه رياضـ ًة روح ّيــة تمتـ ّد ع ـلـى ثالثــة أ يّــام كــي نُعالــج
موضــوع الخطيئــة ،ال مــن زاو يـ ٍة عقائديّــة ،بــل مــن منطلــق عالقتنــا الشــخص ّية
ُحب ،أي عالقتنا الشــخص ّية بالله ،وعودة إلى الجذور ،أي حياة القداســة.
بمن ن ّ

2-72-145437-4

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

978-2-72-145461-4

خطأة مدع ّوون إلى حياة القداسة ( - )18رياضة روح ّية لثالثة أ يّام
بحسب رياضات القدّيس إغناطيوس الروح ّية
اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
نقله إلى العرب ّية :آن ماري شكّور

عدد الصفحات٨٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

«الرياضات الروح ّية» اإلغناط ّية ( - )5قراءة معاصرة

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145437-9

9,000 L.L.

نؤمن بالمح ّبة ( - )14رياضة روح ّية في الحياة اليوم ّية

اليسوعي
بقلم :األب جورج أوكّن
ّ
نقله إلى العرب ّية :غبريال يوسف

أساســا إ ـلـى مســيح ّيين اعتياديّيــن ال يتم ّيــزون
جــه
ّ
إن برنامــج الصــاة هــذا مو ّ
ً
بــأيّ تكويــن الهو ـتـيّ ،أو الّذيــن ال تســنح لهــم فرصــة القيــام برياضــة روح ّيــة
ـفـي بيــت للرياضــات ضمــن ج ـ ٍّو مــن الخلــوة والصمــت .فاللغــة المســتعملة
بســيطة وغيــر تقن ّيــة.
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145380-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145380-8

14,000 L.L.

الروحان ّية اإلغناط ّية Ignatian Spirituality

ّ
تجلي هللا في تواضعه ()17

اإلغناطي ()7
اإلنسان
ّ
اليسوعي
سيداروس
فاضل
األب
بقلم:
ّ

اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف
تك ـ ّون هــذه الرياضــة دعــو ًة روح ّي ـ ًة عميق ـ ًة للعــودة إ ـلـى ال ـ ّذات ،وإ ـلـى الحقائــق
األساس ـ ّية الّتــي نبنــي عليهــا إيماننــا ،أي مــا يمكننــا تســميته بلغــة الرياضــات
المطلقــة.
الروح ّيــة اإلغناط ّيــة «المبــدأ واألســاس» .وأن نختــار مــا هــو لســعادتنا ُ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145357-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145357-0

ـنتلمس مــن خــال هــذه الدراســات مــدى اهتمــام إغناطيــوس باإلنســان ،وكــم
سـ ّ
يوليــه مــن قيمــة ،وإ ـلـى أيّ حـ ِّد ُيقـدّر حياتــه البشــر يّة  -ال ّروح ّيــة منهــا والدنيو يّــة
 وكيــف يتصـ ّور عالقتــه باللــه وبالخليقــة.عدد الصفحات٢٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145285-1

9,000 L.L.

ملكوت هللا على األرض ()16

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145285-6

15,000 L.L.

رب ( - )4رياضة روح ّية في الحياة اليوم ّية بحسب طريقة
تك َّلم يا ّ
القدّيس إغناطيوس دي لويوال

اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ

بقلم :األخت أنطوانيت باسيل

ـكل مــا تحملــه
رياضــة روح ّيــة ُتســاعدنا ـفـي حيــاة البشــارة ،أي إعــان الملكــوت ،بـ ّ
نعمــق عالقتنــا بالواهــب
كل رســول .ف ُتســاعدنا ع ـلـى أن
مــن رهب ـ ٍة ـفـي قلــب ّ
ّ
تأمــل كلمتــه ،كــي نكــون خيــر مــن اختــاره هللا ليوصــل كلمتــه الح ّيــة
مــن ِخــال ّ
ع ـلـى لســانه.

إن الكتــاب الّــذي بيــن يــدي القــارئ اآلن هــو تجســيد ألحــد األســاليب الّتــي
ّ
يمكــن اتّباعهــا بوحــي مــن كت ّيــب إغناطيــوس ،أال وهــو ممارســة الرياضــة
ـم الحيــاة اليوم ّيــة ،وهــو غز يــر المــادّة ،جز يــل الفائــدة لمــن
ال ّروح ّيــة ـفـي ِخضـ ّ
يركــن إليــه.

عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145330-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145330-3

8,000 L.L.

عدد الصفحات١٤٣ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145240-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145240-5

13,000 L.L.
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الذكريات الشخص ّية ( - )3القدّيس إغناطيوس دي لويوال

اإلغناطي ()15
تص ّوف اإلنسان
ّ
اليسوعي
سيداروس
فاضل
بقلم :األب
ّ
يعــرض علينــا الكاتــب نظرتــه التص ّوف ّيــة  -اإلغناط ّيــة مــن زوا يــا وجوديّــة وروح ّية
والهوت ّيــة وعلمان ّيــة ً
أيضــا ،ويحــاول الكاتــب شــرح المفاهيــم التص ّوف ّيــة ،ومــن
ـم إظهــار النزعــة التص ّوف ّيــة ـفـي حيــاة إغناطيــوس كــي يرســم لنــا مالمــح
ثـ ّ
التص ـ ّوف اإلغناطــيّ.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145190-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145190-3

اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ

اتّبــع الكاتــب نـ ّـص «الرياضــات ال ّروح ّيــة» للق ّديــس إغناطيــوس دي لويــوال
بأقســامها وأســمائها .وتهــدف هــذه الرياضــة إ ـلـى تعميــق الحيــاة ال ّروح ّيــة لمــن
يرغــب مــن رجــال ديــن وراهبــات وعلمان ّييــن مــن شــبيبة وبالغيــن ،شــرط أن
يستشــير مرش ـدًا روح ًّيــا مــن أجــل هــذه الغايــة.

2-72-145154-5

90

أرادهــا الق ّديــس إغناطيــوس أن ترســم عمــل هللا ـفـي حياتــه ،تلــك الحيــاة الّتــي
ـكل جــذريّ بفعــل قذيفــة مدفــع .إنّهــا رحلــة إلعــادة ا كتشــاف الـ ّذات،
تغ ّيــرت بشـ ٍ
وإعــادة ا كتشــاف مقصــد هللا ومشــيئته ـفـي حيــاة إغناطيــوس.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145122-7

14,000 L.L.

حب وعطاء ( - )13رياضة روح ّية في خطى المسيح
الحياة في الروح ّ

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

بقلم :القدّيس إغناطيوس دي لويوال
نقله إلى العرب ّية :مجموعة من المترجمين

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145154-5

14,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145122-4

13,000 L.L.

الروحان ّية اإلغناط ّية بين التقليد والحداثة ()10
اليسوعي (الرئيس العا ّم السابق للرهبان ّية اليسوع ّية)
بقلم :األب پدرو أ ّروپه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
اليسوعي
إختارها وقدّم لها :األب فاضل سيداروس
ّ
يضعنــا هــذا الكتــاب ـفـي فكــر األب أ ّروبــه «إغناطيــوس دي لويــوال الثا ـنـي»
ونظرتــه اإلغناط ّيــة الخالصــة إ ـلـى العالــم المعاصــر وتحدّياتــه .وقــد اختــار لنــا األب
ســيداروس عشــرة نصــوص حــول الحيــاة ال ّروح ّيــة والحيــاة الرســول ّية.
عدد الصفحات٣١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144999-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144999-3

20,000 L.L.

الروحان ّية اإلغناط ّية Ignatian Spirituality

هنيئًا لكم ثماني م ّرات ( - )11رياضة روح ّية في التطويبات
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ
يمكــن القــارئ أن يتنــاول الكتــاب وســيل ًة إلغنــاء معلوماتــه الدين ّيــة عــن
يتأمــل فيهــا مــن خــال
التطويبــات ،كمــا يمكنــه اســتخدامه رياض ـ ًة روح ّيــة
ّ
المقترحــة وأقــوال اآلبــاء حــول التطويبــات.
النصــوص ُ
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145103-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145103-3

13,000 L.L.

نصوص روح ّية للرياضات اإلغناط ّية ()12
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين
اليسوعي
سيداروس
فاضل
األب
ة:
ي
العرب
إلى
ونسقها ونقلها
جمعها ّ
ّ
ّ
ـات مختلفــة:
جمــع لنــا األب فاضــل ســيداروس ُمختـ ٍ
ـارات روح ّيــة ،تُم ّثــل روحان ّيـ ٍ
تأمل ّيــة ورســول ّية ،قديمــة وحديثــة ،ل ُيظهــر عمــل الـ ّروح بغِ نــاه
شــرق ّية وغرب ّيــةّ ،
جهــة إ ـلـى ُمرافقــي
وتعدّديّتــه ـفـي ســبيل بنــاء النفــوس .وهــذه النصــوص مو ّ
الرياضــات ال ّروح ّيــة ،وال س ـ ّيما الرياضــات اإلغناط ّيــة.
عدد الصفحات٢٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145109-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145109-5

20,000 L.L.

بين الروحان ّية اإلغناط ّية والروحان ّية الشرق ّية ()9

اليسوعي،
بقلم :األب أولڤر برج أوليڤييه
ّ
اليسوعي
األب فاضل سيداروس
ّ

تجتمــع قامتــان عظيمتــان ـفـي دراســة الروحان ّيــة اإلغناط ّيــة ـفـي شــرقنا ع ـلـى
ـاب يرســم مالمــح التشــابه واالختــاف بيــن روحان ّيــة الق ّديــس
تأليــف كتـ ٍ
ـات شــرق ّية.وترى هــل تأثّــر الق ّديــس
إغناطيــوس ،وبيــن مــا ورثنــاه مــن روحان ّيـ ٍ
إغناطيــوس ِفعــا ً بالروحان ّيــة الشــرق ّية؟
عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144977-X

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144977-1

13,000 L.L.

إغناطيوس دي لويوال ( - )8سيرة مختصرة

اليسوعي
بقلم :األب ألبير لونشان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب ڤيكتور شلحت
ّ
المحــارب ملحم ـ ًة تُلهــم الكثير يــن ـفـي طر يــق قداســتهم،
تبقــى ّ
قصــة هــذا ُ
ّ
ّيســا مفتــول العضــات ال ّروح ّيــة ،بــل خاط ًئــا
د
ق
ـرى
ـ
ن
ال
ـا
ـ
ن
ن
أل
،
ـولي
ـ
س
الر
وكمالهــم
ً
ّ
متواضعــا ينســاق إ ـلـى همســات ال ـ ّروح ـفـي داخلــه ،ل ُي ّ
حقــق مجــد إلهــه األعظــم.
ً
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144954-0

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144954-2

9,000 L.L.
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يوم ّيات روح ّية ()6
اليسوعي
نادال
هيرونيمس
بقلم :األب
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية وقدّمها :األب سليم دكّاش
ّ
ـل يوم ّيــات نــادال ال ّروح ّيــة المــكان البــارز ـفـي حلقــة الكتابــات الروحان ّيــة
تحتـ ّ
الّتــي وضعهــا اآلبــاء اليســوع ّيون األوائــل .وهــي إ ـلـى ذلــك ُتع ـ ّد وثيقــة ثمينــة
ُتس ـلّط الضــوء ع ـلـى الت ّيــار الروحا ـنـيّ الّــذي تم ّيــزت بــه الرهبان ّيــة ـفـي مطلــع
عهدهــا.
عدد الصفحات٩٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144930-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144930-6

11,000 L.L.

نوادر يسوع ّية -

مدخل [جدّي] على الروحان ّية اإلغناط ّية
اليسوعي
بقلم :األب نيكوالس سينتوبين
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ
رسومات :يوريس سنايت

«هــذا الكتــاب ُمضحــك وج ـدّيّ ـفـي الوقــت نفســه .فهــو يصــف بلغ ـ ٍة واضح ـ ٍة
وج ّذابــة كيــف يعيــش اليســوع ّيون ،و ُيصلّــون ويعملــون .وهــو بمثابــة مق ّدمــة
القوانين التأسيس ّية ( - )1الرهبان ّية اليسوع ّية

وضعها :القدّيس إغناطيوس دي لويوال
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
للتعمــق ـفـي الس ـ ّر الكامــن وراء صمــود الرهبان ّيــة
يش ـك ّل هــذا الكتــاب دعــو ًة
ّ
وفعال ّيتهــا الرســول ّية .إنّــه بطاقــة عبــور لمشــاهدة كواليــس رهبن ـ ٍة
اليســوع ّية
ّ
هــي األكبــر تعــدادًا ـفـي العالــم ،وأ كثــر َمــن ق ّدمــت مِ ــن شــهداء وقدّيســين إ ـلـى
الكنيســة.
عدد الصفحات٣٦٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000025580
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أبعاد الكتاب٢٣ × ١٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

23,000 L.L.

رائعــة إ ـلـى روحان ّيــة اليســوع ّيين وطريقــة عملهــم .نيكــوالس ســينتوبين،
وكأن
يســوعيّ ،نجــح ـفـي دمــج المعلومــة الج ّيــدة مــع سالســة األســلوب،
ّ
ـات وافــر ٍة عــن
القصــة تســيل مــن قلمــه .ســيعود هــذا الكتــاب عليــك بمعلومـ ٍ
ّ
الق ّديــس إغناطيــوس دي لو يــوال واليســوع ّيين األوائــل ولكــن ســتعرف بالوفــرة

ـم
عينهــا الكثيــر عــن يســوعيّ زماننــا .يتنــاول ســينتوبين ـفـي عشــرين فصـ ًـا أهـ ّ
جوانــب الروحان ّيــة اإلغناط ّيــة ويختصرهــا ،ع ـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر:

العيــش ـفـي وســط الضغوطــات ،والعالقــة الحميمــة باللــه ،والتكويــن ع ـلـى النمـ ّو
ـفـي الح ّر يّــة ،وانغماســهم ـفـي المجتمــع ،ونُصــح النــشء والبالغيــن وإرشــادهم».
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

2-72-145555-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145555-0

13,000 L.L.

Ignatian Spirituality الروحان ّية اإلغناط ّية

عظمة هللا في خليقته
 جيم مانّي:إعداد
اليسوعي
 طوني حمصي:نقله إلى العرب ّية
ّ

La joie parfaite (24)

Par: P. Hans Putman, S.J.
L’auteur présente ses réflexions sur la consécration religieuse
comme un chemin de joie. Cet écrit est avant tout une action de
grâces pour toute une vie comblée à la suite du Seigneur pauvre,
obéissant et chaste.
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠١٥ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145480-5

11,000 L.L.

١٠٢ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145480-3

Rends-moi présent à ta présence (23) - Une méditation sur la
parole de Dieu suivant les exercices spirituels de St. Ignace.
Par: P. Hans Putman, S.J.

La force de ces méditations - nées dans des pays en guerre ou
troublés par des luttes politiques ou religieuses - c’est qu’elles
invitent à être séduits par la personne de Jésus Christ et à devenir
avec lui «témoins de la résurrection».
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠١٤ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145478-2

38,000 L.L.
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٣٥٢ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145478-1

ًّ إلهامــا ُمسـ
ـم الكُ ّتــاب
١٢٠ يحتــوي هــذا الكتــاب حوا ـلـى
ً
ّ ـتل مــن باقــة مــن أهـ
موضوعــا
١١  وقــد ُص ِّنفــت هــذه العناو يــن إ ـلـى،ـفـي مجــال الروحان ّيــة اإلغناط ّيــة
ً
.معرو ًفــا ـفـي الروحان ّيــة اإلغناط ّيــة ولــدى اليســوع ّيين
١٧ × ١٢ :أبعاد الكتاب
٢٠١٨ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145562-8

19,000 L.L.

١٩٢ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145562-1

The perfect joy (25)

Par: P. Hans Putman, S.J.
The author presents his reflections on religious consecration as a
path of joy. This writing is above all a thanksgiving for a whole life
fulfilled following the poor Lord, obedient and chaste.
٢١ × ١٤ :أبعاد الكتاب
٢٠١٦ :الطبعة األخيرة في
 عادي:نوع التجليد
978-2-72-145530-7

17,000 L.L.

١٠٠ :عدد الصفحات
١ :رقم الطبعة
١ :عدد األلوان
2-72-145530-3

من الفجر ولدتك (- )5
سيرة القدّيس مكسيميليان ماريّا كولبي ()1941 -1894

بقلم :الياس الترك

ســيرة كاهــن مــن اإلخــوة األصاغــر الدير يّيــن ُعـر ِ َف بروحان ّيتــه المريم ّيــة المم ّيــزة
وبنشــره التكـ ّرس للعــذراء النق ّيــة ،وتأثّــر بظهــورات لــورد و«األيقونــة العجائب ّيــة»
توف ّـي ســنة  1941ـفـي مخ ّيــم االعتقــال النــازيّ أوشــفيتز بعمــل مح ّبـ ٍة
ـفـي بار يــس .ـ
عظيم.
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145560-5

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145560-4

23,000 L.L.

متكسرة الخطوط -
مسار الروح في حياة
ّ
مسيرة ماري دو ال باسيون الروح ّية

بقلم :األخت ماري تيريز دو ماليسي
البولسي
نقله إلى العرب ّية :األب جورج باليكي
ّ
مراجعة :األخت سم ّية قره ك ّله الفرنسيسكان ّية
مؤسســة رهبان ّيــة
ـاول عــدد ٌ كبي ـر ٌ مــن الكتــب ،باللغــة العرب ّيــة ،ســير َة حيــاة
تنـ َ
ِّ
الفرنسيســكان ّيات مرســات مر يــم ،الطوباو يّــة مــاري دو ال باســيون .ومــع
بأهم ّيــة نقــل هــذا الكتــاب إ ـلـى اللغــة العرب ّيــة ووضعــه ـفـي متنــاول
ذلــك ،شــعرنا
ّ
القــارئ العر ـبـيّ ،وذلــك لخصوص ّيتــه التــي تبــرز مســا ًرا روح ًّيــا عاشــته امــرأة ٌ
تاهــت بيــن جبــال الحيــاة ووديانهــا ،ولهدفــه الــذي رأينــاه مفي ـدًا مــن حيــث
ـرب يســوع عبــر روحان ّيــة صوف ّية-رســول ّية
تنشــئة الشــابّات الراغبــات باتّبــاع الـ ّ

فمــن هــي هــذه المــرأة
األســيزيَّ .
مثالهــا مر يــم العــذراء والق ّديــس فرنســيس ّ
«متأصلــة ـفـي الصوف ّيــة
ولمــاذا وصفهــا قداســة البابــا يوح ّنــا بولــس الثا ـنـي بــال
ِّ
إن صفحــات هــذا الكتــاب تس ـلّط
والمنطلقــة ـفـي العمــل ـفـي الوقــت عينــه ؟» ّ
ـن كيــف ســاعدها هــذا التفاعــل
الضــوء ع ـلـى تفاعــل هيليــن
ـرب ،وتُب ّيـ ُ
َ
وروح الـ ّ
ع ـلـى النم ـ ّو الروحــيّ واإلنســانيّ عبــر تدخّــات البشــر.
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145592-3

94

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145592-5

19,000 L.L.

إيمان رجاء ومح ّبة ()4

ي
بقلم :األب نجيب إبراهيم الفرنسيسكان ّ
ـات مختلفــة .يكشــف
يعــرض الكاتــب ـفـي ثالثــة فصــول هــذا الموضــوع ـفـي مقار بـ ٍ
أمــا الثا ـنـي فيأ ـتـي ع ـلـى ذكــر اإليمــان
القســم األ ّول إيمــان مر يــم العــذراء ومح ّبتهــاّ .
األســيزيّ ،وهــو بمثابــة تفســير فحيــاة
والمح ّبــة ـفـي روحان ّيــة الق ّديــس فرنســيس ّ
القدّيســين هــي خيــر تفســير للكتــاب المقـدّس.
عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145494-3

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145494-2

23,000 L.L.

سلسلة «السالم والخير الفرنسيسكان ّية» «The Franciscan Peace and Goodness» Collection

عطايا المسيح ()3
ن
ي
الفرنسيسكا
إبراهيم
بقلم :األب نجيب
ّ
ـكل الدعــوات:
تأمــل ـفـي الدعــوة الكهنوت ّيــة انطال ًقــا مــن الدعــوة
المؤسســة لـ ّ
إنّــه ّ
ِّ
ل
أن هللا دعانــا إ ـلـى محــاورة الحيــاة .أح ّبنا
ـف
ـ
ش
نكت
ـدء
ـ
ب
ال
ـي
ـ
ف
ف
ـاة.
ـ
ي
الح
ـى
ـ
إ
ـوة
الدعـ
ّ
ّ
ـب ـفـي أصــل الدعــوة الكهنوت ّيــة.
ـ
ح
فال
هللا،
ـب
ـ
ح
ب
إل
ـاة
ـ
ي
ح
ـون
ـ
ك
ت
وال
ـا،
ـ
ن
فخلق
ّ
ّ
عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145460-9

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145460-7

18,000 L.L.

مسار الروح في هللا ()1

ّ
ي القدّيس بونافنتورا
بقلم:
العلمة السراف ّ
ي
نقله إلى العرب ّية :األب إدوار ر .تامر الفرنسيسكان ّ
وضــع الق ّديــس بونافِنتــورا «مســار الـ ّروح ـفـي هللا» بيــن يديــك ،دليــا ً لِمســارك
ً
ورفيقــا لدر بــك .هــذا هــو مشــروع الكمــال اإلنســانيّ  -المســيحيّ ،لتحقيــق
ال ـ ّذات ـفـي هللا ومعــه ،مهمــا كانــت طموحاتــك اآلن ّيــة والخالــدة .إنّهــا دعوتــك
ـفـي هــذه الحيــاة.
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145354-8

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145354-9

13,000 L.L.

سبل النم ّو في الرجاء ( )2مسارات نفس ّية  -روح ّية للتلمذة على الرجاء
بقلم :أميديو تشنشيني ،أنسلم غرين ميشيل ريبن
ي
نقله إلى العرب ّية :األب فراس لطفي الفرنسيسكان ّ

ـاق جديــد ٍة ـفـي حياتنــا ال ّروح ّيــة مبن ّي ـةٌ ع ـلـى
يقودنــا هــذا الكتــاب بشـ ّـقيه إ ـلـى آفـ ٍ
جــاء الفاعــل ـفـي قلوبنــا ،هــذا الرجــاء الّــذي ال ُيخ ّيــب صاحبــه كمــا يقــول
الر ّ
الق ّديــس بولــس الرســول ـفـي رســالته إ ـلـى أهــل رومــا .فننتقــل معــه مــن
عشــوائ ّية حــركات الصــاة ورتابتهــا إ ـلـى ق ـ ّوة الشــفاء الكامنــة فيهــا.
عدد الصفحات١٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145388-2

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145388-4

18,000 L.L.
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لماذا أخشى
أن أقول لك من أنا؟
ـكل مــا أُعطــي مــن نفــاذ بصيــرة ،أن يلــج ـفـي كتابــه إ ـلـى
يحــاول جــان بــاول ،بـ ّ
كل ذلــك بغيــة
عمــق الوعــي ال ّذا ـتـي ويفهــم معنــى االتّصــال الشــخصيّ باآلخــرّ .
وينمــي عالقاتــه باآلخر يــن .نحــن
مســاعدة المــرء كــي يط ـ ّور نظرتــه إ ـلـى ذاتــه
ّ

ـن اآلخــرون بح ِّبهــم لنــا إذا
نخــاف أن يرفضنــا اآلخــرون ونخشــى كذلــك أن يضـ ّ
ّ
ّ
مــا انجلــت لهــم حقيقــة واقعنــا .لــذا غال ًبــا مــا نلجــأ إ ـلـى «التمثيــل» علنــا نوفــر

عنــاء الصــدق مــع ذواتنــا ومــع اآلخر يــن .لقــد م ّيــز جــان بــاول مســتويات خمســة
أن مســتوى عالقتــي أو عمقهــا إنّمــا
ـفـي فهمــه لالتّصــال الشــخصيّ ،وهــو يــرى ّ
يتح ـدّد مــن خــال نوع ّيــة المعلومــات الّتــي بهــا أبــوح..

2-72-141177-2
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مسيرتي في الصالة

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

عدد الصفحات١٤٤ :
رقم الطبعة١٠ :
عدد األلوان١ :

إنّه استوقفني -

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141177-8

13,000 L.L.

قصــة لقائــه الشــخصيّ باللــه
هــذه شــهادة جــان بــاول الحميمــة والفر يــدة ،إنّهــا ّ
ـكل أبعادهــا
ـفـي الصــاة .يــروي هــذا الكُت ّيــب مســيرة جــان بــاول ال ّروح ّيــة بـ ّ
المؤثّــرة ،مــن زمــن الطفولــة إ ـلـى ســنيه الناضجــة .ويــرى الكاتــب الصــاة ـفـي
ـب عميقــة فهــي ـفـي عمقهــا بــوح وإصغــاء ،وانفتــاح وثقــة.
حياتــه عالقــة حـ ّ
ّ
ّ
إن العطــاء الصــادق الــذي ال يعــرف الحــدود هــو الــذي يق ـ ِّرب اإلنســان مــن
ّ

هللا :تلــك هــي قناعــة بــاول ـفـي عمقهــا .وهــذه
قصــة خبرتــه
ّ
القصــة المؤثّــرةّ ،
الشــخص ّية ـفـي الصــاة
والتأمــل ،إنّمــا هــي إشــراك المؤلِّــف ق ـ ّراءه الكُ ُثــر ـفـي مــا
ّ

يمــأ نفســه مــن دفء وروحان ّيــة.
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-141183-7

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141183-9

11,000 L.L.

كتب األب جان پاول
اليسوعي Books of Father John Powell, S.J
ّ

رحلة في فصول الحياة -
لكل يوم من أ يّام السنة
قراءة
ّ

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح
كل يــوم مــن أ يّــام الســنة فكــر ًة ط ّيبــة،
ل ج ـدًّا أن ُتق ـدِّم إ ـلـى المــرء ـفـي ّ
إنّــه لجمي ـ ٌ

أو تطــرح عليــه تح ّديًــا جدي ـدًا ،أو تُلقــي ـفـي قلبــه نفح ـ ًة مــن الرجــاء… هــذا مــا
يحــاول األب جــان بــاول أن ُيقـدّم إليــك مــن خــال كتابــه الجديــد هــذا .لــأب جــان
خاصــة ـفـي القــدرة ع ـلـى مســاعدة اإلنســان كــي يؤمــن بذاتــه ،وهــو
بــاول موهبــة ّ

ـب وشــجاعة واتّــكال ع ـلـى
يؤكّــد ـفـي هــذا الكتــاب ّ
أن حيــا ًة نعيشــها بانفتــاح وحـ ّ

حب بال شروط
ّ
اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح
دائمــا هديَّــة مــن القلــب.
ـب بــا شــروط بالتعر يــف :إنّــه رهــان الحيــاة ،وهــو
ً
الحـ ّ
ذاك هــو نهــج هللا ـفـي ح ِّبــه لنــا والطريقــة الوحيــدة الّتــي يليــق بهــا التعامل في ما

بيننــا .تلــك الهديَّــة تقــول :أو ّد أن أشــاطرك الخيــر الّــذي ـفـيّ .قــد يكــون ـفـي مــكان

ـك بالنســبة إ ـلـيَّ.
مــا مــن الدنيــا َمــن هــو أفضــل م ّنــي بالنســبة إليــك ،أو أفضــل منـ َ
ـك هديــة «ح ّبــي» ،وقـ َّررت
ـم أنّنــي قـ ّررت أن أقـدِّم إليـ َ
ـم .المهـ ّ
فليــس ذاك بمهـ ّ

كل يــوم مــن أ يّامهــا إ ـلـى مغامــرة ملؤهــا الفــرح
ن ِعمــة هللا ومح ّبتــه ،تتح ـ ّول ـفـي ّ

ـت ً
ـك غيــر المشــروط ال أعــدك بــأن
أنـ َ
أيضــا أن تقـدِّم إ ـلـيّ هديَّــة ح ِّبــك .ـفـي ح ِّبــي لـ ّ

كل يــوم لتنهــل منــه نفحــات ط ّيبــة مــن الفــرح والرجــاء ،تعضــدك ـفـي مواجهــة
ّ

ـك :إنّنــي ملتــزم ح ّتــى النهايــة بنمـ ّوك
قــدر مــا ُت ِ
ـن أمـ ًرا واحـدًا أؤكّــده لـ َ
حــب .ولكـ ّ

ـك أن تُبقيــه ـفـي متنــاول يــدك ،تــزوره ـفـي
ـاب يجــدر بـ َ
والطمأنينــة والســام .إنّــه كتـ ٌ
تع ّرجــات الحيــاة ـ
وفـي تقلّبــات فصولهــا ،كمــا ـفـي متاعــب أ يّامهــا.
عدد الصفحات٥٢٦ :

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

رقم الطبعة٤ :

2-72-141166-7

دائمــا مــا أنــت تنتظــر ،كمــا أ ـن َّـي ال أعــدك بأنّنــي ســأكون قويًّــا ع ـلـى
يكــون ســلوكي
ً
ـك لــن ينتهــي..
وســعادتك ،وســأقبلك
دائمــا كمــا أنـ َ
ـت ،وح ّبــي لـ َ
ً
عدد الصفحات١٥٢ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

رقم الطبعة٩ :

978-2-72-141166-2

2-72-141186-1

21,000 L.L.

عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141186-0

14,000 L.L.
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الحب
س ّر البقاء في
ّ
اليسوعي
باول
جان
بقلم :األب
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

أحب؟
لماذا أخشى أن
ّ
اليسوعي
باول
بقلم :األب جان
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

يبحــث جــان بــاول ـفـي الركيــزة األساس ـ ّية الّتــي تســتند إليهــا المشــاركة
الشــخص ّية ،وهــي قبــول الــذات بصــدق وفــرح .كمــا يحتــوي الكتــاب ـفـي فصلــه
األخيــر ع ـلـى تمار يــن تطبيق ّيــة مــن شــأنها أن ُتســاعد ع ـلـى تعميــق عمل ّيــة
االتّصــال والمشــاركة.

يعلّمنــا الكاتــب كيــف نهــدم الجــدران الّتــي نبنيهــا مــن حولنــا ،ونقبــل ذواتنــا
ـب،
كل م ّنــا قــدرة عظيمــة وتــوق عميــق إ ـلـى أن ُي ِ
كمــا نحــنّ .
ألن لــدى ّ
ـب و ُي َ
حـ ّ
حـ َّ
ـب ـفـي حياتهــم لخشــيتهم مــن
ولكــن العديــد مــن النــاس لــن يختبــروا نشــوة الحـ ّ
المبــاالة اآلخر يــن ورفضهــم.

عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-141182-9

السعادة تنبع من الداخل

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141182-2

17,000 L.L.

عدد الصفحات١٩٦ :
رقم الطبعة٩ :
عدد األلوان١ :
2-72-141180-2

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141180-8

10,000 L.L.

ا
فنّ التواصل أنت وأنا والذات الحقيق ّية

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

اليسوعي ،لوريتا برادي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

يتح ـدّث الكاتــب عــن اإلنســان الّــذي يختبــر الســعادة ـفـي حياتــه مــن خــال
المهمــات بد ّقــة ويقـدّم تمار يــن عمل ّيــة
بمهمــات عشــر .فهــو يصــف تلــك
القيــام
ّ
ّ
ـأن هــذه الطريقــة تنجــح بقــدر مــا
ُتســاعد ع ـلـى تحقيقهــا ،وينتهــي إ ـلـى القــول بـ ّ
نصــرف مــن الجهــد ـفـي ســبيل إنجاحهــا.

ً
موقفــا أساس ـ ًّيا ،واختبــارات عمل ّيــة
يســتعرض الكاتبــان خمســة وعشــرين
فمــن يســتوعب ،ويتق ّبــل ،ويضــع موضــع
ّ
الفعــالَ .
ُتس ـ ِّهل التواصــل اإلنســانيّ
حتمــا ســعادته
التنفيــذ الحكمــة المعروضــة ـفـي التوجيهــات المذكــورة ،يجــد
ً
الطــرق وأســماها ع ـلـى ح ـ ٍّد ســواء.
الشــخص ّية بأهــون ُ

عدد الصفحات٢١٢ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-141184-5
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أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141184-6

16,000 L.L.

عدد الصفحات٢٨٦ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-141172-1

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141172-3

17,000 L.L.

كتب األب جان پاول
اليسوعي Books of Father John Powell, S.J
ّ

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

ها أنذا واقف على بابك أقرعه

يتح ـدّث الكاتــب عــن نظر يّــة «العــاج الرؤ يــويّ» .وهــي طريقــة ســهلة ولك ّنهــا
أن تطلّعاتنــا،
فعالــةُ ،تســاعد ع ـلـى النجــاح ـفـي إنمــاء ال ـ ّذات .ويشــرح كيــف ّ
ّ
وردّات أفعالنــا ،وعواطفنــا ،هــي وليــدة «رؤيتنــا» ،وليــدة نظرتنــا إ ـلـى ذواتنــا ،إ ـلـى
اآلخر يــن  ،إ ـلـى الحيــاة والعالــم.

هــذا الكُت ّيــب هــو طــرح متواضــع
ومبســط لموضــوع كبيــر ،علّــه ُيســاعد ع ـلـى
ّ
التأمــل ـفـي َمــن هــو يســوع المســيح ومــا هــو مضمــون رســالته .إنّهــا أمــور تفــوق
ّ
ـك
الطبيعــة
وتتخطــى حــدود العقــل ،ومــع ذلــك فإنّــه يطرحهــا ع ـلـى عقلــك وقلبـ َ
ّ
ـت مؤم ًنــا ،آمــل أن
لتتأمــل فيهــا بتواضــع وانفتــاح ع ـلـى صــوت ال ـ ّروح .فــإذا كُنـ َ
ّ
والترســخ فيــه .وإذا قـ ّررت أن تفتــح عقلــك
التعمــق ـفـي إيمانــك
ُيســاعدك ع ـلـى
ّ
ّ
وقلبــك للم ـ ّرة األو ـلـى لتُصغــي إ ـلـى ذاك الّــذي يقــف اآلن ع ـلـى بابــك يقرعــه،
فيمكنــك أن تجــد ـفـي هــذا الكت ّيــب مــا ينيــر لــك الــدرب.

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

عدد الصفحات٢٢٤ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-141154-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141154-9

15,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-141165-9

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141165-5

13,000 L.L.

اليسوعي
مجموعة مؤ ّلفات األب جان پاول
ّ
اليسوعي
بقلم :األب جان باول
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري
عدد األلوان١ :

1100000028680

ّي
نوع التجليد :فن ّ

169,000 L.L.
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اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
ـم التح ّديــات الّتــي تفرضهــا ع ـلـى
يتنــاول الكاتــب ظاهــرة اإللحــاد ،و ُيبــرز أهـ ّ
الظاهــرة الدين ّيــة ،كمــا يس ـلّط الضــوء ع ـلـى الممارســات الدين ّيــة الّتــي باتــت
العــد ّو الصديــق لظاهــرة اإللحــاد ،و ُتش ـك ّل خط ـ ًرا أ كبــر ع ـلـى إيماننــا .و ُيع ّدنــا
للتعايــش مــع ظاهــرة اإللحــاد واالســتفادة منهــا ـفـي تعميــق إيماننــا اليــوم.
عدد الصفحات٢٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145565-6

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145565-9

23,000 L.L.

العائلة بين األصالة والح ّريّة
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
تواجــه العائلــة اليــوم تقلّبــات العصــر الســريعة ،إذ تُهدّدهــا ر يــاح االنفتــاح
والعولمــة وعصــر وســائط التواصــل االجتماعــيّ مــن جهــة ،ورواســب المجتمــع
والتعصــب األبــوي مــن جهــة أ ُ
الذكــوري
خــرى .يبحــث الكاتــب ـفـي نمــاذج األ ُ َســر
ّ

الّتــي تعرفهــا مجتمعاتنــا اليــوم ،واختــاف أطيافهــا بيــن الشــرق والغــرب،
ويعالــج التشــريعات الجديــدة الّتــي ُته ـدّد تماســك العائلــة ،فيعــود بنــا إ ـلـى
األُســس األخالق ّيــة ،والالهوت ّيــة ،والروح ّيــة ال ّتــي يمكــن أن ندعــم بواســطتها

تأملنــا
أســاس العائلــة وحجــز زاويتهــاّ .
إن مفتــاح فهمنــا العالقــة األســر يّة هــو ـفـي ّ
ـب اإللهــيّ ،ونمــوذج العائلــة اإلله ّيــة ،لنمضــي
لس ـ ّر الثالــوث األقــدس ،س ـ ّر الحـ ّ

ـج يقــوم ع ـلـى الثقــة المتبادلــة ،وينمــو أخالق ًّيــا ليبلــغ
ـفـي تقو يــم عالقاتنــا ـفـي نضـ ٍ

تجســد فيهــا ر بّنــا يســوع.
القامــة الّتــي هــي ـفـي مثــال العائلــة المق ّدســة الّتــي
ّ
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :

عدد األلوان١ :

2-72-145582-6

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :

الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

978-2-72-145582-6

10,000 L.L.
100
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اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري
يدعونــا األب بــوالد إ ـلـى والد ٍة جديــدة ـفـي المســيح ،كــي نتســامى ـفـي إنســان ّيتنا،
كل شــيء مســتحيل ممك ًنــا ،عندمــا نعــرف
ونتغلّــب ع ـلـى محدوديّتنــا ونجعــل ّ
كيــف نســتخدم سـلّم الرجــاء للوصــول إ ـلـى مــا آمــن بــه اآلب فينــا منــذ أن خلقنــا.
عدد الصفحات١١٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145378-5

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145378-5

10,000 L.L.

كتب األب هنري بوالد
اليسوعي Books of Father Henri Boulad, S.J
ّ

المقدّسات ( - )11نظرة جديدة في «أسرار الكنيسة»

ال للقدر ،كيف أ كون ح ًّرا ()4
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ

بيــن نعيــم الح ّر يــة وجحيمهــا ،يقــف اإلنســان حائ ـ ًرا مك ّبــا ً بالخــوف طــو ًرا،
ً
ً
دقيقــا لظاهــرة
ومنطلقــا ـفـي أهوائــه تــار ًة أُخــرى .يق ـدّم إلينــا الكاتــب تحليـ ًـا
إن إرادة هللا هــي أن نكــون
الح ّر يّــة ،ويعــود بنــا إ ـلـى جذورهــا اإلله ّيــة ،حيــث ّ
أحــرا ًرا.
عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145356-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145356-3

يشــرح لنــا الكاتــب أصــل تســمية األســرار ،ويعــرض
مفهومــا جدي ـدًا ونظــر ًة
ً
أن عــدد
ـرى
ـ
ي
ـب
ـ
ت
فالكا
غيــر تقليديّــة تح ـ ّرك معتقداتنــا ونظرتنــا الض ّيقــة.
ّ
إن المق ِّدســات
ـه
ـ
ل
بقو
ـا
ـ
ن
ويصدم
المق ِّدســات هــو أ كثــر بكثيــر مــن ســبعة ،بــل
ّ
ليســت حك ـ ًرا ع ـلـى المؤمنيــن وحدهــم.
عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145513-3

12,000 L.L.

الداخلي ()3
السالم
ّ

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145513-0

6,000 L.L.

اإلنسان وس ّر الوجود ()2

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

ـتويات
ـل ظاهــرة القلــق ع ـلـى مسـ
ٍ
يفتــح لنــا هــذا المؤلَّــف بابًــا (روح ًّيــا) لحـ ّ
أعمــق ،فالعــودة إ ـلـى الحيــاة ال ّروح ّيــة تجنــي معهــا الســام الداخ ـلـيّ .كيــف
ُيحاجــج المؤلِّــف عــن نظر يّتــه ال ّروح ّيــة؟ وهــل تنتصــر أصالــة الـ ّروح ع ـلـى حداثــة
العلــوم اإلنســان ّية والتق ـدّم العلمــيّ؟

يغطــي الوجــود
مــا معنــى الوجــود خــارج هللا ،مــا دام كيانــه ســبحانه وتعا ـلـى ّ
بأســره؟ مــا معنــى الوجــود؟ ومــا معنــى الخلــق؟ ومــا معنــى حيا ـتـي؟ مــا دام
هللا هــو الغنــيّ ،فهــل هنــاك مبـ ّرر ومعنــى لوجــودي؟ ُيجيــب الكاتــب عــن هــذه
التســاؤالت وغيرهــا ـفـي كت ّيبــه الممتــع.

عدد الصفحات١٢٢ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145377-7

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145377-8

10,000 L.L.

عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145235-5

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145235-1

12,000 L.L.
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الحب
أبعاد
ّ
اليسوعي
بوالد
هنري
األب
بقلم:
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

أمثال يسوع بين األمس واليوم ()8

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

حا ُمعاصـ ًرا يعيــش ُمجـ ّددًا عصرنــا ،وقضايانــا ،وهمومنا
يصـ ّور الكاتــب لنــا مســي ً
تأمالتــه
بيــن الواقــع والخيــال ـفـي اثنــي عشــر مثــا ً مــن نســج تأليفــه ،ومــن وحــي ّ
ـومات مــن
كل يــوم ،و ُيز يّنهــا برسـ
ـفـي يســوع المســيح
ٍ
المتجســد ـفـي عالمنــا ّ
ّ
ريشــته.
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان٢ :
2-72-141153-5

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141153-2

ـب مــن زوا يــاه المختلفــة ،أي البيولوج ّيــة،
يتنــاول الكاتــب موضــوع الحـ ّ
والجنس ـ ّية ،والدين ّيــة ،والروح ّيــة ،والوجدان ّيــة ،وهــو ُيخاطــب حيــاة الشــبيبة
وعصر يّتهــا مــن قلــب حياتهــم اليوم ّيــة.
عدد الصفحات٢٠٨ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145457-9

14,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145457-7

15,000 L.L.

هللا غير ما نتص ّوره ()6
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ

اإلنسان والكون والتط ّور بين العلم والدِّين
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ

يق ـدّم إلينــا الكاتــب نظرتــه «الحلول ّيــة» المؤمنــة عــن وجــود هللا ـفـي عالمنــا.
و ُيز يــل جميــع الصــور المغلوطــة عــن إلــه المســيح ّية ،وعن جميع الكليشــيهات
أمــا ً
أيضــا ،وقــد يكــون األصغــر
الّتــي نســمعها ،ليرســم لنــا صــور ًة إللــه قــد يكــون ًّ
ال األكبــر فحســب ،إل ـهٌ ال تشــوبه الصنم ّيــة بشــيء.

ـم تنــاول موضــوع اآلخــرة والحيــاة مــا بعــد المــوت مــن زاويــا الهوت ّيــة
لقــد تـ ّ
ـم وأشــمل للنظــرة الكتاب ّيــة بحتــة،
وكتاب ّيــة بحتــة ،لكـ ّ
ـن الكاتــب يعــرض نظــر ًة أعـ ّ
ّ
حــا المعنــى مــن وجودنــا
عــن طر يــق االســتعانة ببعــض العلــوم الطبيع ّيــة،
موض ً
المطلقــة ـفـي المســيح القائــم.
وغايتــه ُ

عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145436-6
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أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145436-2

10,000 L.L.

عدد الصفحات٣٤٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145407-2

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145407-2

23,000 L.L.

كتب األب هنري بوالد
اليسوعي Books of Father Henri Boulad, S.J
ّ

اإلنسان ()7

هدف الحياة ومعناها ()1

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

يقودنــا الكاتــب إ ـلـى منظــور ٍ مقلــوب لألمــور ،ويحــاول أن ُيســاعدنا ـفـي إيجــاد
الجــواب ع ـلـى معنــى حياتنــا ـفـي الواقــع الّــذي نعيــش فيــه اليــوم ،فيز يــل معنــا
قشــور الما ّديّــة الّتــي أعمــت أعيننــا ،ويدخــل ـفـي عمــق معا ـنـي الوجــود الروح ّيــة،
حــا لكــن ع ـلـى مســتوى أعمــق.
ليبـ َـق التســاؤل مطرو ً

ُو ِ
ضــع هــذا الكتــاب ل ُيســاعدنا ع ـلـى «إعــادة» ا كتشــاف (اإلنســان) ح ّتــى ن ّتخــذه
أهميــة كرامــة اإلنســان
وســيل ًة ُمث ـلـى للتق ـ ّرب إ ـلـى هللا .ف ُيضــيء الكاتــب ع ـلـى ّ
وقدس ـ ّيته ـفـي المجتمعــات الّتــي نعيــش فيهــا ،لنُعايــن هللا ثاني ـ ًة مــن خــال
أخينــا اإلنســان.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145396-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145396-9

9,000 L.L.

الوالدة في الموت ( - )10خواطر في قض ّية الموت والخلود

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

حلمــا
تبقــى الحيــاة والمــوت س ـ ّر ين مــن أســرار الوجــود ،ينســج اإلنســان
ً
ليتخطــى بــه عقبــة المــوت ،يتنــاول الكاتــب هذيــن الموضوعيــن مــن
بالخلــود
ّ
ب
ـي
ـ
ن
الدي
ـي
ـ
الكتا
ـعي
ـ
س
ال
ـل
ـ
ُكم
ت
ل
ـة،
ـ
ت
بح
ة
ٍ
ـ
ي
وجود
ة
ٍ
ي
ـان
ـ
س
إن
ة
ٍ
ي
ـف
ـ
س
فل
ة
ٍ
ـ
ي
فكر
زاو يـ ٍة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتدعمــه ـفـي نظرتيــن ال تتنافــران بــل تتكامــان.
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145390-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145390-7

14,000 L.L.

عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145395-5

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145395-2

11,000 L.L.

اإلفخارست ّيا ،هللا فينا ( - )9بحث في س ّر القربان المقدّس

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
أعدّه للنّشر :د .ممدوح صدقي زخاري

يبنــي يســوع مــن خــال س ـ ّر اإلفخارســت ّيا جســد اإلنســان ّية ليكــون واح ـدًا ،أي
للتأمــل بعمــق ـفـي هــذا السـ ّر
حــدة فيــه ،وهــذا الكتــاب هــو دعــوة
اإلنســان ّية المو ّ
ّ
ً
ل
ـل مــن حياة يســوع.
ـ
ي
تفص
كل
ـى
ـ
إ
ـا
ـ
خ
ومد
ـا،
ـ
ن
حيات
ـز
ـ
ك
مر
ا
ي
ـت
ـ
س
اإلفخار
كــي تكــون
ّ
ّ
ٍ
عدد الصفحات٢٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145327-0

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145327-3

17,000 L.L.

103

الحب
درب
ّ
اليسوعي
بقلم :أنطوني دو مي ّلو
ّ
نقله إلى العرب ّية :طون
اليسوعي
حمصي
ي
ّ
يق ـدّم هــذا الكتــاب أفــكار أنطو ـنـي دو ميلّــو الروح ّيــة .فيتنــاول الكاتــب فيــه

خمسة عشر يوم صالة مع
األسيزيّة
القدّيسة كلير
ّ
بقلم :ماري-فرانس بيكِر
نقله إلى العرب ّية :إلياس الترك

ـب والتســاؤالت غيــر المحــدودة الّتــي يطرحهــا؛ ـفـي أح ـ ٍد وثالثيــن
موضــوع الحـ ّ

يدعونــا هــذا النـ ّـص إ ـلـى رحل ـ ٍة داخل ّيــة مــع امــرأ ٍة تفصلنــا عنهــا ثمانيــة قــرون،

ـب ينبــع مــن الوعــي”.
ـح دو ميلّــو ع ـلـى ّ
ـب ،إذ ُيلِـ ّ
تُعيــق وصولنــا إ ـلـى الحـ ّ
أن “الحـ ّ

مؤسســة األخــوات الفقيــرات المعروفــات بالـ«كالر يــس» .تجعــل
،)1253
ِّ

تأمـ ًـا ،يناشــد المعلّــم الروحــيّ كســر األفــكار المســبقة ،واألوهــام الّتــي عــاد ًة مــا
ّ
ويؤكّــد أنّنــا عندمــا نــرى اآلخر يــن كمــا ُهــم ،عندهــا فقــط نســتطيع أن نبادلهــم

ـب ،وهــذه
المهمــة ليســت ســهلة ع ـلـى اإلطــاق… فيقــول“ :الفعــل األش ـ ّد
ّ
الحـ ّ
ـب …”..
ً
ألمــا هــو أن نــرى… لكــن فقــط عندمــا نــرى ،نســتطيع أن نحـ ّ
عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-7214-5596-3
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي

18,000 L.L.

األســيز يّة (-1193
بفضــل بعــض النصــوص التــي تغــرف مــن كتابــات كالرا ّ

مرافقــة كالرا ع ـلـى طر يــق شــرا كتها مــع هللا الفقيــر القــارئَ يتح ـ ّول لمح ّبــة
ـال
هللا المصلــوب الجنون ّيــة ،ويتــذ ّوق جمــال الحيــاة اليوم ّيــة ،فيكتشــف بانذهـ ٍ

وجــود المح ّبــة الخف ّيــة بمواقــف متع ـدّدة.
عدد الصفحات88 :
رقم الطبعة1 :

عدد األلوان1 :

2-72-14-5604-0

أبعاد الكتاب14x21 :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

نوع التجليد :عادي

978-2-7214-5604-5

13,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

يوم ّيات سائح

اليسوعي
بقلم :األب سمير بشارة
ّ
حر ِ ُقنــي...
ح ِتجــاز َ
جـز َ
َكَّ ،
حـ ِّرر ،ال بــل ْ
«أن أَرويْ ،
ْ
أن أتَ َ
وأن أ ُ َ
َك ـفـيَّ ُي ْ
ألن ا ْ
حـ َّرر .أَال أ َ ْ
ح َت ِ
ُ
ُ
إن هــذا الكتــاب الموضــوع
ـي».
ـ
ن
ب
ح
ِ
ت
ـت
ـ
ن
أ
ـم
ـ
ك
ـم
ـ
ل
للعا
ـي
ـ
أخفِ
أن
ـة
ـ
ي
للغا
ـي
ـ
ن
ق
ر
َ
َ
ّ
ُي ْ
ْ
ُّ
ح ِ
َ

ـب هللا
أصـ ًـا بالفرنس ـ ّية ،وقــد ع ّر بَــه المؤلّــف
نفســه .هــي ّ
ُ
تأمــاتٌ ـفـي س ـ ّر حـ ّ
والمســيح ُتقــال بعفو يّ ـ ٍة وجــرأة ،وتُدخِلنــا ـفـي عا َلــم مشــاعر ِ ْ
نفـ ٍ
ـس طر يّــة
ـب اإللهــيّ.
مجبولــة بالحـ ّ

«Raconter, ou encore libérer; ou me libérer.Ne plus Te retenir. Car
Te garder en moi devient trop brûlant… trop brûlant de cacher
au monde combien Tu m`aimes.» Journal d’un Pèlerin raconte

les pensées d’un cœur qui essaye d’exprimer le flot d’amour qu’il
expérimente. Ces méditations sur l’amour de Dieu et du Christ,
issues avec spontanéité et audace, nous font pénétrer dans le

monde des sentiments intérieurs d’une âme sensible pétrie de
»l’amour divin.

عدد الصفحات256 :
رقم الطبعة1 :
عدد األلوان1 :
2-72-145597-4

أبعاد الكتاب12x17 :
الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-7214-5597-0

12,000 L.L.

كلمات تق ّوينا -
حكمة قانون اإليمان
أنسلم غ ُرين
بقلمِ :

نقله إلى العرب ّية :األب باسم الراعي
ال تهــدف منطوقــات قانــون اإليمــان إ ـلـى حمايــة س ـ ّر هللا وحــده وحســب ،بــل

تهــدف إ ـلـى حمايــة سـ ّر اإلنســان .وهــي تعمــل ع ـلـى الســواء ع ـلـى حمايــة قداســة

نعطــل فيــه
هللا وكذلــك المق ـدّس ـفـي داخلنــا .ففــي داخلنــا مقــا ٌم مق ـدّس،
ّ

ل مقـدِّس وخالصــيّ.
ســلطة العالــم علينــا .والمقـدّس الــذي فينــا هــو
دائمــا فعـ ٌ
ً
وغيــر المق ـدّس ،منــذ اليونــان ،ال يســتطيع أن يشــفي حقيقــة .لذلــك ال يكــون

مالئمــا ً
أيضــا؛
مالئمــا ،إذا لــم يكــن كالمنــا ع ـلـى اإلنســان
كالمــا
كالمنــا ع ـلـى هللا
ً
ً
ً
ـاف ،ألنّهــا تســعى إ ـلـى كشــف ســبل
أن الجمــل العقائديّــة لهــا بٌعـدٌ شـ ٍ
هــذا يعنــي ّ

الخــاص وشــفاء األشــخاص المجروحيــن .لذلــك أرى ـفـي منطوقــات قانــون
اإليمــان التــي نشــأت ـفـي ظــرف تاريخــيّ محـدّد تح ّديًــا ـلـي يدفعنــي إ ـلـى تفســيرها
تفســي ًرا يتــرك أثـ ًرا شــاف ًيا ع ـلـيّ ،أتم ّنــاه ً
أيضــا للقـ ّراء.
عدد الصفحات96 :
رقم الطبعة1 :

عدد األلوان1 :

2-72-145599-0

أبعاد الكتاب14x21 :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

نوع التجليد :عادي

978-2-7214-5599-4

10,000 L.L.
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تفسير صالة األبانا
بقلم :المطران الخورأسقف يوح ّنا الحلو

خمسة عشر يوم صالة -
مع القدّيسة جان أنتيد توريه
بقلم :المطران لوسيان دالوز
نقله إلى العرب ّية :األب سميح رعد
«علينــا ّأل نخســر بعـ ُد أيّ لحظـ ٍة وأيّ نعمـ ٍة وأيّ مناســب ٍة لعمــل الخيــر ...ح ًّبــا

خاصــا
فســر الخورأســقف يوح ّنــا الحلــو صــا َة "األبانــا" تفســي ًرا
لقــد
ًّ
ّ

بيســوع المســيح مثالنــا اإللهــيّ» .يحتــوي هــذا الكت ّيــب ع ـلـى كلمــات جوهر يّــة
يتضمنــه هــو عبــارة عــن
كل موضــوع
أ ُ ِخــذت مــن كتابــات القدّيســة جــان أنتيــدّ .
ّ

الالهــوت و ُقدســه ،بحيــث اعتبرهــا أ كثــر مــن صــاة" ،مدرســة صــاة.".. .

دليــل صــاة للقــارئ ونــور يســاعده ليعيــش إيمانــه ،ويندفــع إ ـلـى مح ّبــة القر يــب

حهــا بُع ـدًا روح ًّيــا مــن لــدن
ـ
ـفـي كتابــه هــذا ،تفســي ًرا غيــر
حرفـيّ؛ من َ
الســماويّ واإلنســان أَمســيح ًّيا كان أم ال؛
هــي تلــك العالقــة َ
العموديّــة بيــن اآلب ّ
كل إنســان يبحــث عــن الحقيقــة التــي تخ ِّو ُلــه ال ّدخــول ـفـي مدرســة يســوع
إنّــه ّ
والنمـ ّو فيهــا..

ـرب الــذي
ـوع يدعونــا إ ـلـى الترنيــم والتســبيح للـ ّ
نــرى الكلمــات تنســاب كينبـ ٍ
ّ
يتجلـى مــن خــال أصدقائــه القدّيســين .لتحفــز قــراءة هــذه
ّـ
التأمــات رغبتنــا
ّ
ـفـي البحــث عــن المســيح ـفـي وجــه أخواتــه وإخوتــه الفقــراء ،فنح ّبــه ونخدمــه

عدد الصفحات٣٦ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :

رقم الطبعة١ :

الطبعة األخيرة في٢٠٢٠ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

978-2-7214-5594-9

8,000 L.L.
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وخدمتــة ع ـلـى مثــال الس ـ ّيد المســيح .للذيــن يعرفــون القدّيســة جــان أنتيــد،

متش ـ ّبهين بالقدّيســة جــان أنتيــد - .األخــت باســكال الخــوري ح ّنــا».
عدد الصفحات١١٢ :

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :

2-72-145580-X

978-2-72-145580-2

رقم الطبعة٢ :

عدد األلوان١ :

نوع التجليد :عادي

15,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

يسوع ،الطبيب المعالج

بقلم :أنسلم غرين
نقله إلى العرب ّية :األب باسم الراعي

جــه الكاتــب مؤلّفــه إ ـلـى مــن يــودّون التق ـدّم ـفـي معرفتهــم ذواتهــم ،وإيجــاد
يو ّ
طر يــق ممكنــة لنجاحهــم ـفـي حياتهــم ،إذ يســمح لنــا اللقــاء مــع يســوع بتغييــر
الصــورة التــي نحفظهــا عــن ذواتنــا .فنجاحنــا ـفـي الحيــاة يعتمــد ،ـفـي الحقيقــة،
ّ
ع ـلـى هــذه الصــورة.
عدد الصفحات١٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145566-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145566-6

26,000 L.L.

هللا غير ما تظ ّنون!
بقلم :جان-ماري پلو
نقله إلى العرب ّية :ميشيل فرنسيس
حــا
القــت الطبعــة األو ـلـى مــن هــذا الكتــاب ،التــي صــدرت العــام  ،2008نجا ً
كبي ـ ًرا لــدى الق ـ ّراء ،وتكلّــل هــذا النجــاح باســتحقاق جائــزة مكتبــات ســيلوي.

ـاص سلســلة مناقشــات ،ولقــاءات ،وحــوارات
ـكل خـ ّ
وأطلــق هــذا الكتــاب بشـ ٍ
ـفـي جميــع أرجــاء فرنســا .واليــوم ،يقتــرح الكاتــب جان-مــاري پلــو أ كثــر مــن
طبعــة جديــدة ،بــل كتابًــا جديـدًا ،عــن الموضــوع نفســه ،انطال ًقــا مــن التغييــرات

تبص ـ ًرا
والتط ـ ّورات التــي طــرأت ع ـلـى المجتمــع وع ـلـى الكنيســة .ويقتــرح پلــو ُّ

جدي ـدًا ـفـي الكنيســة ،ـ
وفـي التغييــرات المرج ـ ّوة داخلهــا .واليــوم ،أ كثــر مــن أيّ
ـل
وقـ ٍ
ـت مضــى ،يدعونــا هــذا اإللــه إ ـلـى التقـ ّرب مــن اآلخــر ،لكــي يصبــح هــو فعـ ً

قريبنــا ،وليجعــل مــن نفســه واحـدًا م ّنــا ،ويوصــل إلينــا رســالة «عكــس الت ّيــار»

ـفـي عصرنــا ،ولكــن رســالة مخلّصــة .يعتبــر هــذا الكتــاب الصغيــر عــن هو يّــة هللا

حــا.
ثاق ًبــا ،ج ّذابًــا وواض ً

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي

2-72-145584-2

978-2-72-145584-0

10,000 L.L.

اإلنجيلي مرقس
المسيرة الروح ّية للرسل االثني عشر  -وفق
ّ
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
نقله إلى العرب ّية :الخوري شوقي كرم

يقــوم الكاتــب بقــراءة تعليم ّيــة إلنجيــل مرقــس مســتفيدًا مــن خبرتــه ـفـي تعليــم
كل مســيرة
الكتــاب المق ـدّس وشــرحه .ويقودنــا بهــذه القــراءة إ ـلـى أن نســير ّ
وتحمــل الصعــاب ،وقبــول البــطء ،لندخــل ـفـي
التالميــذ ،ـفـي مواجهــة العقبــات،
ّ
س ـ ّر المــوت والقيامــة.
عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145561-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145561-1

15,000 L.L.
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كنيسة الرسل

اليسوعي
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ
إن هــذا الكتــاب هــو شــهادة ووص ّيــة ـفـي ضــرورة مح ّبــة الكنيســة .هــذه الكنيســة
ّ
الّتي قال عنها الكاردينال عشـ ّية رحيله من هذه الدار إلى الدار األبديّة الّتي كان
يعـ ّد لهــا وينتظرهــا انتظــار أهــل الرجــاء ،إنّهــا بحاجــة إ ـلـى تجديــد ،ال بــل إ ـلـى إصــاح.
عدد الصفحات٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145544-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145544-4

11,000 L.L.

يكمل شخص ّيتك
دع هللا ّ

بقلم :دان مونتغمري
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ
اليسوعي
قدّم له :األب جان پاول
ّ
يق ـدّم إلينــا الكاتــب نظرتــه التوفيق ّيــة بيــن علــم النفــس واإليمــان المســيحيّ.
حيــث يميــل الكثيــرون اليــوم إ ـلـى الدمــج بيــن العلــوم النفس ـ ّية واإليمــان
المســيحيّ إلعطــاء تفســير أشــمل تكامـ ًـا للظواهــر غيــر الطبيع ّيــة .وهــذا
الكتــاب مرفــق بتمار يــن روح ّية-نفس ـ ّية مقترحــة.
عدد الصفحات٣١٠ :
رقم الطبعة٧ :
عدد األلوان١ :
2-72-141167-5

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141167-9

17,000 L.L.

شاف
شفاء الذكريات  -من مناضل ألجل الح ّريّة إلى
ٍ

األيادي الضارعة

األب مايــكل البســلي ناشــط ـفـي النضــال ض ـ ّد التفرقــة العنصر يّــة بجنــوب
أفريقيــا ،وبيــن أيدينــا مذكّــرات المســيرة التــي قادتــه إ ـلـى هــذه المرحلــة ومــا
ـاف لدعــو ٍة جديــدة مبن ّيــة ع ـلـى اختبــاره للصدمــة كــي
نتــج مــن ذلــك مــن ا كتشـ ٍ
يســاهم ـفـي شــفاء اآلخر يــن.

نوعــا مــن
التأمــات تهــدف إ ـلـى مســاعدة المؤمنيــن ع ـلـى
يجمــع هــذا الكتــاب ً
ّ
ا كتشــاف مصــادر الغنــى ال ّروحــيّ العميــق الّــذي يتولّــد مــن االتّصــال المباشــر
باللــه مــن خــال أحــداث الوجــود اليوم ّية.كمــا تهــدف ً
أيضــا إ ـلـى تقريبنــا مــن
الصــاة الطقس ـ ّية الكبــرى والنصــوص البيع ّيــة المتن ّوعــة.

بقلم :مايكل البسلي ،ستفن كارا كشيان
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات٤٤٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145537-0
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أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145537-6

38,000 L.L.

بقلم :األب ميشال كواست
نقله إلى العرب ّية :األب هيكتور الدويهي

عدد الصفحات٢٤٦ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-145220-7

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145220-7

15,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

صلوات جديدة

ليل زكّا

بقلم :مجموعة مؤ ّلفين
اليسوعي
إقتبسها ونقلها إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

بقلم :موريس ب ّله
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب روني الجم ّيل
ّ

يــن يديــك صلــوات جديــدة ،مقتبســة مــن عـدّة مؤلّفــات أجنب ّيــة حديثــة ،تمتــاز
بصدقهــا وانســجامها مــع العقل ّيــة العصر يّــة ،وهــي تتنــاول مختلــف وجــوه
التعمــق ـفـي إيمانــه.
صلـي ع ـلـى
الم ّـ
ّ
الحيــاة المســيح ّية و ُتســاعد ُ

لقــاء ُمتخايــل وموعــد روحــيّ بيــن المســيح وصديقــه زك ّا الّــذي عــرف كيــف
يســتقبل يســوع ـفـي ظلمــة ليلــه ويتجــاذب وإ يّــاه أطــراف الحديــث ...يقـدّم كاتــب
نث ـ ًرا روح ًّيــا وهــو أقــرب إ ـلـى مناجــاة مــن القلــب إ ـلـى القلــب بينــه وبينــه ر بّــه.

عدد الصفحات٢٦٤ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145186-3

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145186-6

14,000 L.L.

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145532-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145532-1

8,000 L.L.

ال تخف

Lueur d’êtres

بقلم :جان ڤانييه ،أنيس مس ّلم
يحمــل الكتــاب ـفـي ط ّياتــه روحان ّيــة جــان فانييــه الّتــي تتمحــور ع ـلـى أن ُيعــاد
إ ـلـى البائــس مــا يمكــن أن ُيبـ ّرر لــه الحيــاة بذاتهــا ،أ كثــر مــن إعطائــه مــا تســتلزمه
ضــرورات الحيــاة اليوم ّيــة ،وهــو مصــدر إلهــا ٍم لمــن ُير يــدون االهتــداء ـفـي نــور
مؤســس الفلــك «األرش».
روحان ّيــة
ّ
عدد الصفحات١٢٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145167-7

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٤,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145167-5

11,000 L.L.

Par: Carla Bejjani Aramouni
Préface: Père Henri Boulad s.j.
L’auteur nous livre un joyau de ressourcement et d’espérance,
dans un contexte critique du Moyen-Orient qui risque de se
perdre s’il venait à occulter l’ancrage dans le Christ.
عدد الصفحات٣٠٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145531-1

أبعاد الكتاب٢٣ × ١٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145531-4

75,000 L.L.
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أقوال وجيزة في الجسد

اليسوعي
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

ال يشـك ّل هــذا الكت ّيــب دســتو ًرا أخالق ًّيــا ـفـي الجســد أو مطالعــة الهوت ّيــة جدل ّيــة.
منســقة مــن «األقــوال الوجيــزة» ـفـي س ـ ّر هــذا الجســد الّــذي
إنّــه مجموعــة
ّ
حــة ،ـفـي هو يّــة الجســد وتحديــده ،ـفـي الغير يّــة والجنــس
نلبســه ،ـفـي المــرض والص ّ
واألســرار المرتبطــة بــه وبقيامتــه.
عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145506-0

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145506-2

نشيد الكون

اليسوعي
بقلم :األب بيار تيار ده شاردان
ّ
اليسوعي،
نقله إلى العرب ّية :المطران إغناطيوس عبده خليفة
ّ
الخوري فرنسيس البيسري
ـم الهوت ّيــي القــرن العشــرين
المع ّر بــان مجموعــة مــن نصــوص أهـ ّ
يق ـدّم إلينــا ُ
ومتص ّوفيــه ،وأتــت ثالثـ ًة ـفـي هــذا الكتــاب :القـدّاس ع ـلـى العالــم ،ثــاث قصــص
تص ّوفيــة ،ق ـ ّوة المــادّة الروح ّيــة ،ومجموعــة مــن الخواطــر.
عدد الصفحات١٥٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-144894-3

14,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144894-1

14,000 L.L.

اليقظة
ّ
ن
اليسوعي
بقلم :أنطو ي دو ميلو
ّ
نقله إلى العرب ّية :فادي ح ّليسو

تأمالت
صوت المسيح ّ -

اليسوعي
بقلم :األب بولس نو يّا
ّ

كل جانــب
هــذا الكتــاب دعــوة لمواجهــة عالــم الوهــم المــادّيّ الّــذي يخنقنــا ـفـي ّ
مــن جوانــب الحيــاة ،كــي نلــج ذاتنــا حيــث لقاؤنــا باللــه ،مصــدر ســامنا الداخ ـلـيّ.
وليســت هــذه دعــوة إ ـلـى الهــروب مــن اآلخــر ،بــل بالعكــس ،هــو دعــوة ٌ إ ـلـى
االكتــراث بمشــاكل اآلخــر وهمومــه بعي ـدًا عــن نيــر األنان ّيــة القاتــل.

تعمقــه ـفـي التص ـ ّوف ،إ ـلـى تهذيــب النفــس
يهــدف األب نو يــا ،الّــذي ُعــرف عنــه
ّ
وتدريبهــا ع ـلـى اإلصغــاء إ ـلـى صــوت المســيح ،ومناجاتــه قل ًبــا إ ـلـى قلــب .فوص ّيــة
دومــا ـفـي
الكاتــب أن يكــون ســكوتنا أطــول مــن حديثنــا مــع يســوع ألنّنــا نحــن ً
افتقــار ٍ لســماع صــوت يســوع.

عدد الصفحات٢٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-141188-8
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أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141188-4

19,000 L.L.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة١٠ :
عدد األلوان١ :
2-72-145431-5

أبعاد الكتاب١٦ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145431-7

8,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

االقتداء بالمسيح

لماذا ندرس الماضي؟ البحث عن الكنيسة التاريخ ّية

وضعها :توما الكمپيسي
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

بقلم :األسقف روان وليامس
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

يق ـدّم هــذا الكتــاب الغــذاء ال ّروحــيّ مــن خــال االســتنارة بالكتــاب المق ـدّس.
ويقـدّم األب كميــل حشــيمة إحــدى تحفــه األدب ّيــة ـفـي نقلــه النـ ّـص عــن األصــل
ً
المق ّفــى .وقــد قــام بتشــكيل النـ ّـص
الالتينــيّ ُم
حافظــا ع ـلـى األســلوب الشــعريّ ُ
قســمه إ ـلـى آ يــات.
ليسـ ّهل قراءتــه ع ـلـى المــلء ،كمــا ّ

يق ـدّم إلينــا روان وليامــس بعــض
التأمــات ـفـي مــا نظ ّنــه ماض ًيــا ع ـلـى العمــوم،
ّ
يعمــق تفكيرنــا الحاضــر،
علمــا
أهم ّيــة التار يــخ بصفتــه
ومــن هنــاُ ،يب ـرِز
ً
ّ
ّ
ويســاعدنا ع ـلـى التحليــل وإجــراء مقارنــة أش ـ ّد تن ّو ًعــا وأوســع حيل ـ ًة بيــن َمــن
نحــن والعالــم الّــذي نحــن فيــه.

عدد الصفحات٤٥٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145416-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
ّي
نوع التجليد :فن ّ
978-2-72-145416-4

24,000 L.L.

جلي لمس ُته
هللا
ّ

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145410-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145410-2

15,000 L.L.

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

بقلم :صالح ميشال بو رعد
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

بقلم :جون دير
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

يق ـدّم إلينــا الكاتــب ،ورجــل األعمــال الناجــح الّــذي تو ـلّـى أع ـلـى المناصــب ـفـي
والخاصــة ،نظرتــه المســيح ّية إ ـلـى الســلطة الّتــي تضــع
اإلدارات الحكوم ّيــة
ّ
أن
ـب محــو ًرا لمحاولــة تحقيــق كل مــا يصبــو إليــه .وهــو شــهادة ٌ ح ّيــة ع ـلـى ّ
الحـ ّ
ـع ســعاد ًة.
الحيــاة ـفـي المســيح هــي حيــاة شــكر تشـ ّ

ينطلــق الكاتــب اليســوعيّ والناشــط مــن أجــل الســام مــن عمــق تجربتــه
ممــن ســبقوه ـفـي حقــل الدفــاع عــن العدالــة ،ليق ـدّم
الشــخص ّية ،ومــا اســتقاه ّ
إلينــا كتابــه الّــذي هــو دعــوة إ ـلـى رحلــة ننتقــل فيهــا مــن مــوت عالمنــا إ ـلـى الحيــاة
الجديــدة مــع المســيح.

عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145448-X

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145448-5

16,000 L.L.

عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145413-7

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145413-3

23,000 L.L.
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الخفي
إ كتشف كنزك
ّ
األوغسطيني
أورورك
بقلم :بنيغ ُنس
ّ
قدّم له :مارتن ليرد
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

بقلم :آن لونغ
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

اإلصغاء

لقــد ألّــف أورورك هــذا الكتــاب لعــدد كبيــر مــن النــاس ،أشــبيب ًة كانــوا أم عجــزة،
صراعــا ـفـي محاوالتهــم
ســواء انتمــوا إ ـلـى الكنيســة أم ال؛ النــاس الّذيــن قــد يعانــون
ً
أن طــرق الصــاة الشــائعة ال
الراميــة إ ـلـى التق ـ ّرب مــن هللا ،والّذيــن يكتشــفون ّ
تســاعدهم ،وال توصلهــم إ ـلـى مبتغاهــم.

قسيســة ـفـي كنيســة إنكلتــرا ،بالتم ـ ّرس ع ـلـى اإلصغــاء
تنصحنــا الكاتبــة ،وهــي ّ
وتُرشــدنا إليــه ـفـي كتابهــا فتلمــس ع ـدّة مســتويات لإلصغــاء ،وتنتهــي ـفـي
اإلصغــاء إ ـلـى هللا ،وتمييــز صوتــه .وتُلحــق هــذه الفصــول بتمار يــن ُتســاعدنا
ع ـلـى بلــوغ هــذه الغايــات.

عدد الصفحات١٩٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145360-2

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145360-0

16,000 L.L.

جسد المسيح

عدد الصفحات٢٨٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145355-6

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145355-6

18,000 L.L.

الفضائل

بقلم :األب سيباستيان مور ،كايت ويلسن
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جودة
ّ

اليسوعي
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

يتنــاول هــذا الكتــاب مناســبات عديــدة ،تــدور ع ـلـى اآلالم ،بــد ًءا مــن الخــوف
والخيانــة ـفـي يــوم خميــس األســرار ،إ ـلـى انفجــار الفــرح صبــاح يــوم القيامــة .ف ُيرينــا
أساســا ثاب ًتــا ـفـي أنفســنا ،مــع بقائنــا
الراهــب البندكتــيّ ،كيــف يمكننــا أن نجــد
ً
أعضــاء فاعليــن ـفـي جماعــة مح ّبــة.

ال يتنــاول الكاتــب النواحــي النظر يّــة ـفـي موضــوع الفضائــل وحســب ،بــل يلــج
بهــا إ ـلـى أعمــاق قلــب اإلنســان ـفـي ح ّر يتــه وإرادتــه ،ووجدانــه وضميــره ،وفكــره
ً
ـرب ،دعائمــه الحكــم الصائــب،
وعقلــه .فهــو يفتــح
طريقــا عمل ًّيــا ـفـي التتلمــذ للـ ّ
ّ
يحقــق مشــيئة هللا.
والتصالــح مــع العواطــف ،وترجيــح مــا

عدد الصفحات١٨٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145364-5
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أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145364-8

13,000 L.L.

عدد الصفحات١٠٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145334-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145334-1

9,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

بقلم :دونالد نيكول
نقله إلى العرب ّية :كلير بو ناصيف

هللا أح ّبنا أ ّوال ً
ن
اليسوعي
كامبل
ي
أنطو
بقلم :األب
ّ
نقله إلى العرب ّية :ندى ملحم

إن رغبــة الكاتــب ـفـي النم ـ ّو بالقداســة هــي الّتــي دفعتــه إ ـلـى طرحــه كتابــه ـفـي
ّ
المكتبــات .ويحــاول أن يصــل إ ـلـى بنــاء عالقــة باللــه بمفاهيــم ووســائل إنســان ّية
تتشــابه مــع تلــك الّتــي نتفاعــل فيهــا مــع اآلخر يــن ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة ،ألنّــه
«كمــا ـفـي الســماء كذلــك ع ـلـى األرض».

ـب هللا الالمشــروط ع ـلـى
يدعــو الكاتــب المؤمنيــن الّذيــن لــم يأخــذوا مفهــوم حـ ّ
ـروطا ال
محمــل الج ـ ّد إ ـلـى إعــادة ا كتشــافهّ ،
ـب ال ـ ّذي يكــون بحـ ّـق المشـ ً
ألن الحـ ّ
يمكــن إنــكاره أو حجبــه .فهــو يح ّثنــا ع ـلـى التم ّتــع بانفتــاح جــذريّ جديــد ع ـلـى
الحيــاة البشــر يّة.

القداسة

عدد الصفحات٢٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145352-1

أبعاد الكتاب٢١,٥ × ١٣,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145352-5

18,000 L.L.

المشاركة في حياة المسيح  -اختبار هللا في الحياة اليوم ّية
اليسوعي
بقلم :األب لورنس غولي
ّ
نقله إلى العرب ّية :ندى ملحم

ّ
المنظمــة تُمنهــج لقــاءات الجماعــة
إنّــه مجموعــة مــن المقترحــات والصلــوات
وتقودهــا إ ـلـى غايتهــا .يمكــن أيّ جماعـ ٍة كنسـ ّية أن تســتخدم هــذا الكتــاب دليـ ًـا
الســبل ،فالطر يــق والحـ ّـق والحيــاة واحــد.
لمســيرة نم ّوهــا ال ّروحــيّ ،فــإن تن ّوعــت ُ
عدد الصفحات٢٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-141176-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141176-1

14,000 L.L.

عدد الصفحات١٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-141176-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141176-1

13,000 L.L.

مسيرة برفقة يسوع  -صالة بحسب رياضات القدّيس إغناطيوس الروح َّية

اليسوعي
بقلم :األب لورنس غولي
ّ
نقله إلى العرب ّية :ندى ملحم

يق ـدّم الكاتــب هــذه الرياضــة إ ـلـى فــرق الحيــاة المســيح ّية ،أو مــا ُيعــرف بفــرق
الصــاة ( )cvxـفـي شــرقنا .لك ّنــه ً
أيضــا يق ّدمــه أداة صــاة أليّ مجموع ـ ٍة كنس ـ ّية
معــا برفقــة يســوع ،وتلتــزم ـفـي
تجــد نفســها ُمســتعدّة لخــوض غمــار مســير ٍة ً
ُمســاندة بعضهــا ً
بعضــا لبلــوغ غايتــه.
عدد الصفحات٢٢٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-141168-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141168-6

17,000 L.L.

113

خرج الزارع ليزرع  -خواطر وحكم

اليسوعي
وضع بعضها وع ّرب بعضها اآلخر :األب كميل حشيمه
ّ
ممــا طالعــه ونقلــه إ ـلـى
يق ـدّم إلينــا األب كميــل حشــيمة صفــوة الصفــوات ّ
العرب ّيــة وألّفــه مــن حكــمٍ ال تز يــد ـفـي غالب ّيتهــا عــن الســطرين أو الثالثــة .وقــد
صنّفهــا بحســب مواضيعهــا ،وأرفقهــا بصــور ٍ فوتوغراف ّيـ ٍة مــن اختيــاره ُتســاعدنا
والتعمــق بمعنــى الكلمــة.
التأمــل
ع ـلـى
ّ
ّ
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145283-5

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145283-2

شبيبة متم ّردة
بقلم :أ .غالندو ،ف .دونير
نقله إلى العرب ّية :األرشمندريت جورج نعمان
هــذا الكتــاب عبــارة عــن خواطــر حكم ّيــة ـفـي واقــع الشــبيبة المدعـ ّوة إ ـلـى التمـ ّرد
عليــه ،هــذا الواقــع الّــذي يأســرها مــن دون أن تعيــه ،ســواء ـفـي تفاصيــل حياتنــا
المعاصــرة ،أو ـفـي حيث ّيــات إيديولوجياتنــا المنحرفــة.
اليوم ّيــة ُ
عدد الصفحات٢٩٦ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-145258-4

11,000 L.L.

الحكم الروح ّية

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145258-0

14,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا مرتيني
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

تأمالت في ال ّزمن
صلوات من عمق المح ّبة ّ

بقلم :د .خليل كفوري

جهــة إ ـلـى المســيح ّيين وحدهــم،
هــذا الكتــاب مقتطفــات حكم ّيــة ليســت مو ّ
ـن يســعى إ ـلـى الغــوص ـفـي الحيــاة بال ـ ّروح .وقــد صنّفهــا األب
بــل إ ـلـى ّ
كل مؤمـ ٍ
دك ّاش بحســب خمســة تصنيفــات أساسـ ّية :الصــاة ،وكلمــة هللا ،والمصالحــة،
والحيــاة اليوم ّيــة ،والعالقــة بالقر يــب.

ـات يوم ّيــة تمت ـ ّد طيلــة أ يّــام الســنة
تأمـ ٍ
المؤلَّــف هــذا عبــارة عــن مجموعــة ّ
تأمـ ًـا .يحــاول الكاتــب أن ينقــل صــو ًرا عــن عمــل
بعددهــا الّــذي يبلــغ ّ ٣٦٦
هللا ـفـي اإلنســان مــن مشــاهداته اليوم ّيــة ،واختباراتــه الذات ّيــة ،وتفاعلــه مــع
شــخص ّيات معروفــة ونقلــه عنهــا بعــض أفكارهــا.

عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145280-0
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أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145280-1

11,000 L.L.

عدد الصفحات٤٠٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145254-1

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145254-2

31,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

ثمر الروح في الحياة اليوم ّية
اليسوعي
مرتيني
بقلم :الكاردينال كارلو ماريا
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ

حوار الزوجين  -واجب المجالسة

إعداد :أخويّات عائالت مريم
نقله إلى العرب ّية :حليم عبدهللا ،أنطوان طعمه

ـث أعمــق ـفـي أخالق ّيــات الحيــاة المســيح ّية ،وتوضيــح
يقودنــا الكاتــب إ ـلـى بحـ ٍ
التناقــض بيــن أعمــال الجســد وثمــر ال ـ ّروح بحســب رســالة الق ّديــس بولــس
الرســول إ ـلـى أهــل غالطيــة .فحيــاة أبنــاء هللا ـفـي ح ّر يــة ال ـ ّروح ُتخــرج الثمــار ال
محالــة ،وهــذه الحيــاة دعــوة ٌ مفتوح ـةٌ للجميــع.

ليــس الكتــاب مجموعــة محاضــرات أو مواعــظ وحســب ،بــل إنّــه يق ـدّم صــور ًة
ـس الفكاهــة عــن الحيــاة الزوج ّيــةُ .يعتبــر هــذا الكتــاب
مح ّببــة ال تخلــو مــن حـ ّ
عونًــا أليّ زوجيــن ُير يــدان أن يحييــا ـفـي ضــوء المســيح وكلمتــه ،ويبنيــا عائلــة
المثمــر.
ـب المتبــادل والتواصــل ُ
قوامهــا المســاواة والشــفاف ّية والحـ ّ

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145224-X

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145224-5

9,000 L.L.

أخي آدم حبيب هللا

عدد الصفحات١٠٠ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145244-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145244-3

10,000 L.L.

دليل المسكون ّية الروح ّية

بقلم :األب هنري ج .م .نووين
نقله إلى العرب ّية :مها حسن بحبوح

بقلم :الكاردينال ولتر كاسپر
نقله إلى العرب ّية :المطران بولس الص ّياح

حــا جديــد ًة ع ـلـى الرغــم مــن مشــاعر األســى الّتــي ُتحــدق
يبعــث هــذا الكتــاب رو ً
القصــة ،فقــد صــاغ الكاتــب حيــاة آدم ـفـي قالــب حيــاة يســوع ،وإبّــان
بقــارئ
ّ
قصــة هنــري نفســه ،فأصبحــت
وضعــه للكتــاب ا كتشــف ّ
قصــة آدم هــي ّ
أن ّ
قصــة آدم تعبي ـ ًرا عــن إيمــان هنــري وعقيدتــه.
ّ

إن هــذا الكُت ّيــب الّــذي بيــن أيدينــا هــو ثمــرة خبــرات ق ّيمــة شــارك فيهــا الكاتــب
ّ
مهتميــن بالحركــة المســكون ّية .ويهــدف إ ـلـى تقديــم بعــض
ـات وأفــراد
مــع جماعـ ٍ
ّ
االقتراحــات العمل ّيــة الّتــي مــن شــأنها أن تســاهم ـفـي تحقيــق المســكون ّية
الروح ّيــة وترســيخها.

عدد الصفحات١١٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145242-8

أبعاد الكتاب٢٠,٥ × ١٤,٥ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145242-9

13,000 L.L.

عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145033-6

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145033-3

13,000 L.L.
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موعد مع يسوع المسيح

حب وسعادة وقداسة
الزواج ّ

بقلم :األب برنار أوليفييه
نقله إلى العرب ّية :جورج إلياس عازار

بقلم :األب ميشال كواست
نقله إلى العرب ّية :األم ماري هنرييت غانم

كثيــرة ٌ هــي مشــاكل الحيــاة الزوج ّيــة ،لكــن كيــف نحافــظ ع ـلـى معنــى س ـ ّر
الــزواج وقدس ـ ّيته .يق ـدّم إلينــا الكاتــب نظــرة المســيح ّية عــن الــزواج ـفـي أنّــه
ـب والســعادة والقداســة بواســطة شـ ّـقين لهــذا المؤلَّــف األ ّول
دعــوة ٌ إ ـلـى الحـ ّ
عم ـلـيّ وتفكيــريّ ،والثا ـنـي نظــريّ.

يقـدّم إلينــا الكاتــب مجموعــة مــن
التأمــات الّتــي تقودنــا إ ـلـى اللقــاء بالمســيح
ّ
ـب مــن حولنــا .ويركّــز ـفـي عرضــه لهــذه المشــاهد ع ـلـى سـ ّر الخــاص،
ـفـي ّ
كل قر يـ ٍ
أن هــذا الس ـ ّر يعمــل فينــا وبواســطتنا ومــن خاللنــا لتحقيــق ملكــوت
وكيــف ّ
هللا اآلن وهنــا.

عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145245-2

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145245-0

10,000 L.L.

عدد الصفحات١٦٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145247-9

أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145247-4

14,000 L.L.

على دروب الناصرة

كتاب الرجاء
بقلم :المطران أنطون  -حميد موراني

بقلم :األخ ميشال من إخوة يسوع الصغار
القس موسى
نقله إلى العرب ّية :األب جرجس،
ّ

وكل مــا
إن الرجــاء هــو الســاح األعتــى ـفـي التغلّــب ع ـلـى المــوت ،وإبعــاد الخــوف
ّ
ّ
للتأمــل
نصوصــا
ـات ـفـي الحيــاة اليوم ّيــة .يق ـدّم الكاتــب إلينــا
يأســره مــن صعوبـ ٍ
ً
ّ
ـم
ـفـي معنــى الرجــاء ،مــن دون أن يبخــل علينــا بتفســيراته الّتــي تتوخّــى إبــراز أهـ ّ
المعا ـنـي الرئيسـ ّية ـفـي النصــوص المق ّدســة.

يتط ـ ّرق الكتــاب إ ـلـى بعــض مراحــل حيــاة «األخ شــارل» الرئيس ـ ّية ،ليكشــف
عــن المنعطفــات الكبــرى ـفـي ســيرته اإليمان ّيــة ،وكذلــك ـفـي عمل ّيــة نضجــه
الروحــيّ الطويلــة الّتــي قادتــه ،خطــوة بخطــوة ،وبتصاعــد دؤوب ،إ ـلـى هــذه
الفكــرة المركز يّــة ـفـي حدســه ال ّروحــيّ ،أال وهــي «الناصــرة».

عدد الصفحات٨٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145215-0
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أبعاد الكتاب٢٠ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145215-3

8,000 L.L.

عدد الصفحات٢٣٢ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145200-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145200-9

16,000 L.L.

كتب روح ّية مختلفة Divers Spiritual Books

تجسد؛ يليه أُح ّبك ( -بالعرب ّية والفرنس ّية)
ّ

على درب الجلجلة

التجســد.
يقـدّم الكاتــب مجموعــة مــن اإلرهاصــات ال ّروح ّيــة التص ّوف ّيــة ـفـي سـ ّر
ّ
وقــد وضــع هــذا الكت ّيــب بالعرب ّيــة وكذلــك بالفرنسـ ّية بيــن جلد ـتـي الكتــاب ذاتــه.

تأمــل س ـ ّر الفــداء ـفـي نــور الكتــاب المق ـدّس ،وكذلــك
يدعونــا األب كميــل إ ـلـى ّ
المخ ّيلــة كمــا يدعونــا إليهــا الق ّديــس إغناطيــوس دي لويــوال ـفـي
إعمــال ملكــة ُ
كتابــه الرياضــات ال ّروح ّيــة .وهــذا الكُت ّيــب يضعنــا ع ـلـى السـك ّة الصحيحــة نحــو
معرف ـ ٍة أعمــق بال ـ ّرب يســوع فادينــا.

اليسوعي
بقلم :األب سمير بشارة
ّ

عدد الصفحات١٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-141133-0

أبعاد الكتاب١٦ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141133-4

11,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ

عدد الصفحات٣٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

1100000026792

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٧٢ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

بين التراب والروح -
كيف تق ّيم العائالت الروح ّية اللبنان ّية اإلنسان  -اآلخر
كل مم ّثــل عنهــا
عملــت ع ـلـى هــذا الكتــاب جميــع الطوائــف ـفـي لبنــان فق ـدّم ّ
«مقــاال ً» ـفـي اآلخــر اإلنســان .وبيــن أيدينــا تســعة عشــر مقــاالً ،باإلضافــة إ ـلـى ثــاث
ـاالت باللغــة اإلنكليز يّــة .مــن رحــم الحــرب األهل ّيــة اللبنان ّيــة يضــع كُتّابنــا بيــن
مقـ ٍ
أيدينــا نظــرة عائلتهــم ال ّروح ّيــة إ ـلـى اإلنســان واآلخــر.
عدد الصفحات٢١٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000026785

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

20,000 L.L.
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الحب؟
من أنت أ يّها
ّ
اليسوعي
لوخت
در
ڤان
فرانس
بقلم :األب
ّ
يقـدّم إلينــا األب فرانــس كتابًــا ُيجيــب فيــه عــن تســاؤالت الشــبيبة وال ِكبــار عــن
ـب والرغبــة الجنس ـ ّية ،وبيــن الذوبــان
ـب والتملّــك ،وبيــن الحـ ّ
ـب .فبيــن الحـ ّ
الحـ ّ
ت
ـاس وخلــط.
كل التبـ ٍ
ـة
ـ
ح
واض
ـوط
ٍ
ـ
ط
بخ
ـل
ـ
ص
ليف
ـب
ـ
ت
الكا
ـي
ـ
يأ
ـي…
ـ
ه
والتما
ّ
عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-141185-3

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141185-3

9,000 L.L.

ألتقي بيسوع

بقلم :جان ڤانييه
نقله إلى العرب ّية :األب منصور لبكي
يأ ـتـي هــذا الكتــاب مــن إصــدارات «إيمــان ونــور» عــن دار المشــرق ،كــي ُيق ـدّم
إ ـلـى مــن لديهــم صعوبــات ـفـي تنــاول نـ ّـص الكتــاب المق ـدّس الكالســيكيّ،
مخطوطــا بنســخ اليــد ُم ً
رفقــا بصــور ٍ بســيطة بيــض وســود يمكــن
سلســا
نصــا
ً
ًّ
ً
تلوينهــا.
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145260-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145260-3

10,000 L.L.

من يهديني؟ (الحقيقة عن الشؤون الجنس ّية للشابّات)
أم
بقلمّ :
نقله إلى العرب ّية :جرجس مارديني

من يجيبني؟ (الحقيقة عن الشؤون الجنس ّية للش ّبان)
بقلم :كليمان پريرا
نقله إلى العرب ّية :جرجس مارديني

تقـدّم كاتبتنــا إلينــا الحقائــق الّتــي تتمحــور ع ـلـى الحيــاة الجنسـ ّية عنــد الفتيــات،
مــن دون تحو يــر أو تســتير ،ال بــل تكشــف الكثيــر مــن الز يــف المتــوارث ـفـي
المحافظــة والمنغلقــة ،ل ُتح ـ ّرر الفتيــات مــن قيــو ٍد كثيــرة ال معنــى
مجتمعاتنــا ُ
لهــا وال إفــادة.

يق ـدّم إلينــا الكاتــب ،بعــد حلّــه وترحالــه وتفاعلــه مــع شــرائح متع ـدّدة مــن
الشــبيبة ذات الخلف ّيــات االجتماع ّيــة والثقاف ّيــة المتن ّوعــة ،كُت ّي ًبــا هــو رفيـ ٌ
ـق
ـات شــافية ناضجــة عــن تســاؤالته حــول
ـكل مــن يــو ّد أن يجــد إجابـ ٍ
ح لـ ّ
صال ـ ٌ
ُ
ـاص.
ـ
خ
ه
ٍ
ـ
ج
بو
ان
ب
ـ
الش
ـب
ـ
ت
الكا
ـب
ـ
ط
خا
ي
و
ة.
ي
ـ
س
الجن
حياتــه
ّ
ُ
ّ
ّ

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٩ :
عدد األلوان١ :
2-72-145362-9
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أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145362-4

9,000 L.L.

عدد الصفحات٩٦ :
رقم الطبعة٨ :
عدد األلوان١ :
2-72-141131-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-141131-0

9,000 L.L.

كتب لألطفال والشبيبة Books for Children and Youth

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

Réponses globales sur: Comment les enfants devraient-ils être
organisés dans la société? Comment et pourquoi le porno se
propage-t-il dans nos sociétés? La suppression sexuelle est-elle
saine? Et d’autres.
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145339-4

أبعاد الكتاب١٨,٥ × ١١ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :عادي
1100000025795

8,000 L.L.

أيام ابن اإلنسان

اليسوعي
بقلم :بولس إلياس
ّ
توأمــا لكتــاب ع ـلـى ُ
خطــى المســيح للكاتــب نفســه ،فبينمــا
يأ ـتـي هــذا الكتــاب
ً
المك ّرســين ،يق ـدّم إلينــا كتابــه هــذا لعمــوم
ـص
ـ
خ
ت
ـات
ـ
تأم
ـر
وضــع هــذا األخيـ
ٍ
ّ
ُ
ّ
العلمان ّييــن ُيســاعدهم ـفـي حياتهــم ال ّروح ّيــة اليوم ّيــة.
عدد الصفحات٣٢٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
1100000025467

أبعاد الكتاب٢٣ × ١٦ :
الطبعة األخيرة في١٩٦٩ :
نوع التجليد :عادي

13,000 L.L.

إغناطيوس دي لويوال ورفاقه اليسوع ّيون

بقلم :بيار دومبر
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب سليم دكّاش
ّ
والصغــار هــذا اإلصــدار باأللــوان ،ل ُيز يــد مــن التشــويق الّــذي
ِ
نقـدّم إ ـلـى الشــبيبة
تعرفــه روا يــة الســائح وتأســيس الرهبان ّيــة اليســوع ّية .وكذلــك ،توصــل إ ـلـى
الطفــل رســال ًة تربو يّــة
وتنمــي ح ّبــه للكنيســة مــن ِخــال مواقــف اليســوع ّيين
ّ
األوائــل الّذيــن ك ّرســوا ذاتهــم كُلّي ـ ًة لخدمــة كنيســة المســيح.
عدد الصفحات٣٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :

1100000025559

أبعاد الكتاب٢٩ × ٢١,٥ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

12,000 L.L.
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 -12معاني العنف في الكتاب المقدّس

 -14مشكالت عائل ّية في الكتاب المقدّس

قصــة البشــر يّة مــع هللا بالتم ـ ّرد؟ هــل إلهنــا
إجابــات وافيــة عــن :لمــاذا تبــدأ ّ
عنيــف أم رحــوم؟ مــا الفــرق بيــن عنــف الن ّيــة وعنــف الفعــل؟ أ كان يســوع
ُمناديًــا بالالعنــف؟ كيــف ننتقــل مــن الثــأر إ ـلـى الغفــران؟ مــاذا أضفــى يســوع
ع ـلـى الشــريعة لتكتمــل بخصــوص العنــف؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :أ يــن تكمــن بــذور الخالفــات العائل ّيــة؟ هل تحـ ّول االختالفات
إ ـلـى خالفــات أم ـر ٌ حتمــيّ ال مف ـ ّر منــه؟ كيــف تنمــو العائلــة وســط الصراعــات؟
هــل هــذه الصراعــات نذيــر حيــاة أم مــوت؟ وغيرهــا.

بصال
بقلم :حال ّ

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145514-1

بقلم :األخت تريز السلوى

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145514-7

عدد الصفحات٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145522-2

4,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145522-2

4,000 L.L.

 -13األمثال بفم يسوع

 -15أعضاء جسم اإلنسان ومعانيها في الكتاب المقدّس

إجابــات وافيــة عــن :مــا الفــرق بيــن المثــل
والقصــة؟ مــا الفائــدة مــن المثــل؟ مــا
ّ
الّــذي يم ّيــز أمثــال يســوع مــن غيرهــا؟ كيــف ُيصبــح المثــل أداة تواصــل؟ كيــف
ـل ـفـي فكــري
نفهــم أمثــال الملكــوت ع ـلـى تن ّوعهــا ـفـي زماننــا الحاضــر؟ كيــف أنتقـ ُ
مــن أمثــال يســوع إ ـلـى يســوع المثــل؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف تــرد أعضــاء الجســم ـفـي الكتــاب المق ـدّس؟ ومــا
ً
وفقــا للكتــاب المق ـدّس؟ مــا هــي صــور
معانيهــا؟ مــا دالالت وحــدة اإلنســان
صلـي
القلــب؟ أ يــن نجــد صــو ًرا مجاز يّــة للفــم؟ ومــا عالقتهــا بكلمــة هللا؟ كيــف أ ُ ّـ

بصال
بقلم :حال ّ

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145521-4
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بقلم :األب إيلي طوبجي

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145521-5

4,000 L.L.

بالقلــب واللســان والي َد ْيــن؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145524-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145524-6

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -11بطرس الرسول ما له وما عليه

 -10أضواء على ال ُبنى األدب ّية في األناجيل

ّـ
إجابــات وافيــة عــن :كيــف
تتجلـى صفــات بطــرس ـفـي التهـ ّور والتقهقــر والنكــران
قصــة
ـا
ـ
م
ـى؟
ـ
ت
م
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ـ
ن
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ـته
ـ
ش
وهشا
ـه
ـ
ت
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ـ
ط
ب
ـاع
ـ
ف
عنــد مرقــس؟ مــا سـ ّر اند
ّ
ّ
نافســا لــه؟ كيــف أصبــح
م
ـا
ـ
ن
يوح
ـا
ـ
ن
ل
ر
و
ـ
ص
ي
ـاذا
ـ
م
ل
ـا؟
دعــوة بطــرس عنــد لوقـ
ّ
ُ
ّ
ً
خليفــة المســيح ـفـي ســفر األعمــال؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا الفــرق ـفـي ال ُبنــى األدب ّيــة بيــن األناجيــل والعهــد القديــم؟
واألناجيــل والتقليــد اليهــوديّ؟ مــا صلــة الترابــط بيــن األناجيــل واألدب
أهم ّيــة تحديــد ال ُبنــى األدب ّيــة؟ وأســاليب إنشــائه
القمرا ـنـيّ؟ واألدب اليونا ـنـيّ؟ مــا ّ
كل كاتــب مــن ك ّتــاب العهــد الجديــد؟ وغيرهــا.
بحســب ّ

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145493-5

بقلم :المهندس رياض يوسف داود

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145493-5

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145408-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145408-9

4,000 L.L.

ي
 -9مدخل إلى النقد الكتاب ّ
بقلم :المهندس رياض يوسف داود

اليسوعي
بقلم :األب سليم دكّاش
ّ

 -1مدخل إلى الكتاب المقدّس

إجابــات وافيــة عــن :مــا مراحــل تكو يــن النـ ّـص اإلنجي ـلـيّ؟ مــا أســباب االختــاف
بيــن النصــوص اإلنجيل ّيــة؟ كيــف نقــوم بعمل ّيــة النقــد الكتا ـبـيّ ونُحلّلــه؟ كيــف
ننفتــح ع ـلـى النقــد الخارجــيّ للنـ ّـص المق ـدّس؟ كيــف نتنــاول المخطوطــات
ونبحــث ـفـي تاريخ ّيتهــا؟ وغيرهــا.

يقـدّم هــذا الكُت ّيــب إلينــا لمحـ ًة موجــز ًة عــن تار يــخ الكتــاب المقـدّس ،فيبحــث
ـفـي منشــأه ،وغايتــه ،وتاريخــه .يشــرح الكاتــب فيــه معنــى «العهــد» وتقســيم
الكتــاب المقـدّس إ ـلـى عهديــن .كمــا ويشــرح بعــض الفنــون األدب ّيــة الّتــي عرفهــا
الكتــاب المق ـدّس.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145455-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145455-3

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145339-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145339-6

4,000 L.L.
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 -2مدخل إلى العهد القديم
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين

َ -8ملكوت هللا وب ّره
بقلم :األب بيتر مدروس

إجابــات وافيــة عــن :مــا عناصــر جغرافيــة فلســطين األساس ـ ّية؟ كيــف نشــأ
الشــعب اليهــوديّ ومــا كانــت تأثيــرات الشــعوب واألمــم فيــه؟ كيــف تك ـ ّون
العهــد القديــم؟ مــاذا تعنــي كلمــة «قانــون»؟ مــا عالقــة القانــون بالكنيســة؟ مــا
موقــع العهــد القديــم لــدى اليهــود؟ ولــدى المســيح ّيين؟ وغيرهــا.

ُ
ـرب الالهوت ّيــة الكتاب ّيــة ـفـي ضــوء س ـ ّر
إجابــات وافيــة عــن :مــا أســس ملكــوت الـ ّ
الفــداء؟ مــا معا ـنـي «الملكــوت» المتع ـدّدة؟ كيــف نفهــم تشــبيهات الملكــوت
ونفســرها؟ مــا أبــرز القضايــا التفســير يّة والرعو يّــة ـفـي شــأن الملكــوت اإللهــيّ؟
ّ
كيــف نعيــش الملكــوت ـفـي قلوبنــا ومجتمعاتنــا اليــوم؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145112-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145112-5

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002539-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

 -3مدخل إلى العهد الجديد
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين

 -7يوح ّنا  -اإلنجيل  -الرسائل  -الرؤيا
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين

تجســد فيهــا
إجابــات وافيــة عــن :مــا العناصــر االجتماع ّيــة األساس ـ ّية الّتــي
ّ
يســوع؟ كيــف وجــد الشــعب اليهــوديّ نفســه ـفـي اإلطــار اليونا ـنـيّ  /الروما ـنـيّ؟
كيــف تك ـ ّون العهــد الجديــد؟ مــا هــو «قانــون» كُتــب العهــد الجديــد؟ كيــف
جمــع العهــد الجديــد وأ يــن ومتــى كُتبــت أســفاره؟ وغيرهــا.
ُ

إجابــات وافيــة عــن :مــا عالقــة إنجيــل يوح ّنــا باألناجيــل اإلزائ ّيــة؟ مــا البيئــة
الفكر يّــة الّتــي ألّــف فيهــا الكاتــب؟ مــا مم ّيــزات إنجيلــه الالهوت ّيــة؟ مــا خلف ّيــات
العامــة؟
ّ
رســائل يوحنــا األدب ّيــة والتعليم ّيــة؟ مــا م ّيــزات الفــن األد ـبـيّ الرؤيــويّ
مــا بنيــة ســفر الرؤ يــا وتفســيره ـفـي واقعنــا اليــوم؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145113-8
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145113-2

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي
5-002524-00-0-110

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -6األناجيل اإلزائ ّية  -م ّتى  -مرقس  -لوقا
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين

 -5أسفار الشريعة أو التوراة ( - )2األحبار  -العدد  -تثنية االشتراع
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين

إجابــات وافيــة عــن :مــا عالقــة األناجيــل بعضهــا ببعــض؟ كيــف ننتقــل مــن
كل إنجيــل؟ والجماعــة الّتــي كُتبــت
ـم عناصــر ّ
اإلنجيــل إ ـلـى األناجيــل؟ مــا أهـ ّ
المقـدّم إلينــا؟
ـص
ـ
ن
ال
ـول
ـ
ص
أ
ـا
ـ
م
و
ـا؟
ـ
ه
من
ـكل
ـ
ب
ـة
الخاصـ
لهــا؟ واألســاليب األدب ّيــة
ّ
ّ
ّ
ُ
وكيــف نقــرأه ـفـي ضــوء تار يــخ الخــاص؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا مكانــة ســفر األحبــار ودوره ـفـي حيــاة شــعب إســرائيل؟
كيــف ُص ّمــم ســفر العــدد؟ وكيــف نقــرأ ســفر العــدد ـفـي عصرنــا؟ أ يــن نجــد
معا ـنـي «شــعب هللا» ـفـي النصــوص الكهنوت ّيــة؟ مــا مواضيــع ســفر تثنيــة
ككل؟ وغيرهــا.
االشــتراع الرئيس ـ ّية؟ ومــا مكانتــه ـفـي الكتــاب المق ـدّس
ّ

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002538-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

عام  -التكوين  -الخروج
 -4أسفار الشريعة أو التوراة ( - )1مدخل ّ
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين
إجابــات وافيــة عــن :مــا عناصــر الوحــدة واالختــاف ـفـي التــوراة؟ أ يــن نجــد المعنى
الدينــيّ ـفـي روا يــات التار يــخ؟ كيــف نقــرأ التــوراة بطريقـ ٍة مســيح ّية؟ مــا مصــادر
ســفر التكويــن ومواضيعــه وصــوره ؟ كيــف نقــرأ ســفر الخــروج؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي
4-002521-00-0-110

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002522-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٠ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

 -5أقدم الشهادات على عقيدة اإلفخارست ّيا
بقلم :وكيم إسكيف

إجابــات وافيــة عــن :أ يــن نجــد معموديّــة األطفــال ـفـي إطــار ســيرة المســيح
ـال والقاصر يــن؟ كيــف
عمــد الرســل والتالميــذ األ ّولــون األطفـ َ
وتعاليمــه؟ هــل ّ
ـم المســائل التفســير يّة
تط ـ ّورت معموديّــة األطفــال عبــر األجيــال؟ مــا أهـ ّ
الرعو يّــة ـفـي شــأن معموديّــة األطفــال؟ ومــا معانيهــا الروح ّيــة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-144971-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144971-9

4,000 L.L.
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 -9الكنيسة س ّر المسيح ()1
اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ

 -12الصليب وتفسيراته الكتاب ّية
اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

أســس
إجابــات وافيــة عــن :مــا معنــى الكنيســة س ـ ّر إيماننــا وعالمتــه؟ كيــف ّ
تأســس
المســيح الكنيســة؟ كيــف ك ـ ّون س ـ ّر اإلفخارســت ّيا الكنيســة؟ متــى ّ
شــعب هللا؟ ومــا هــي رســالته؟ كيــف يعيــش شــعب الكنيســة كهنوتــه؟ مــا
ـم أبعــاد الكنيســة الرســول ّية واإلرســال ّية (مــع غيــر المســيح ّيين)؟ وغيرهــا.
أهـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف نظــر النــاس إ ـلـى الصليــب ـفـي أ يّــام يســوع؟ كيــف
تم ّيــزت روا يــات الصلــب ـفـي األناجيــل؟ كيــف يتبــع التلميــذ معلّمــه ـفـي األلــم؟
يتعســر ع ـلـى غيــر المســيح ّيين
كيــف اســتقبل يســوع موتــه وفهمــه؟ لمــاذا
ّ
فهــم «لغــة الصليــب؟ لمــاذا نتش ـ ّبه بالمســيح المصلــوب؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145138-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145138-5

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145529-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145529-1

4,000 L.L.

 -10الكنيسة س ّر المسيح ()2
اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ

اإللهي
التجسد
 -13س ّر
ّ
ّ
اليسوعي
سيداروس
فاضل
األب
بقلم:
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا الخدمــات المرســومة ـفـي الكنيســة؟ ومــاذا يقــول فيهــا
ـل التوتّــرات
المجمــع الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي؟ كيــف تعيــش الكنيســة وحدتهــا ـفـي ظـ ّ
الّتــي عرفتهــا وتعرفهــا اليــوم؟ هــل مــن فــرق بيــن وحــدة الكنيســة وشــركتها؟
كيــف تجــد الكنيســة صورتهــا ـفـي مر يــم العــذراء؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف نفهــم س ـ ّر
تجســد هللا بيــن فقــره ونم ـ ّوه وطاعتــه؟
ّ
التجســد؟ مــا دورنــا
التجســد؟ مــا دور يوســف ـفـي س ـ ّر
مــا دور مر يــم ـفـي س ـ ّر
ّ
ّ
التجســد ـفـي
تجســدنا؟ مــا دور
التجســد؟ كيــف نبــادل هللا عط ّيــة
اليــوم ـفـي سـ ّر
ّ
ّ
ّ
مشــروع هللا الخالصــيّ للبشــر يّة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145139-1
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145139-2

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145533-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145533-8

4,000 L.L.
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اليسوعي
بقلم :األب رامي إلياس
ّ

التجسد
 -11اإلنسان وس ّر
ّ
اليسوعي
بوالد
بقلم :األب هنري
ّ

 -4من هو هللا؟

إجابــات وافيــة عــن :كيــف ُيح ّررنــا هللا مــن عبوديتنــا؟ لمــاذا خلقنــا هللا؟
التجســد؟ لمــاذا تألّــم هللا ع ـلـى
كيــف خلّصنــا هللا مــن آثامنــا؟ مــا حقائــق س ـ ّر
ّ
الصليــب؟ كيــف يمــوت هللا ويقــوم مــن بيــن األمــوات؟ هــل مــن فــرق بيــن
يســوع المســيح وهللا؟ كيــف يقــود هللا حيا ـتـي وفــق مشــيئته؟ وغيرهــا.

ـب
إجابــات وافيــة عــن :كيــف يختلــف مفهــوم هللا بيــن األديــان؟ مــا منطــق الحـ ّ
التجســد أم ـر ٌ ُمح ّتــم؟ كيــف نفهــم «صــورة العبــد»
المناقــض للعقــل؟ لمــاذا
ّ
تجســد المســيح ـفـي
ـاد
ـ
ع
أب
ـا
ـ
م
ـد؟
ـ
التجس
ر
ـ
س
ـل
ـ
ي
مفاع
ـفـي نشــيد فيلبــي؟ مــا
ّ
ّ
ّ
التجســد؟ وغيرهــا.
ـة
ـ
ل
معض
ـل
اإلنســان ّية؟ كيــف نحـ ّ
ّ

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145497-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145497-3

4,000 L.L.

 -7قيامة المسيح

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145500-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145500-0

4,000 L.L.

 -1منطق الثالوث

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف شــهد التالميــذ وال ُرســل ع ـلـى قيامــة السـ ّيد المســيح؟
مــا األضــواء الالهوت ّيــة اإلنجيل ّيــة وغيــر اإلنجيل ّيــة ع ـلـى حــدث الفصــح؟ هــل
القيامــة برهــان تاريخــيّ أم إيما ـنـيّ؟ كيــف تبلــور حــدث القيامــة ـفـي الحيــاة
وفـي شــهادات المؤمنيــن ـفـي الكنيســة؟ وغيرهــا.
الليتُرج ّيــة ـ

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي يقولــه التعليــم المســيحيّ ـفـي أ يّامنــا؟ كيــف
نو ّفــق بيــن العقــل والحقائــق اإليمان ّيــة؟ لمــاذا تقتضــي المســيح ّية المح ّبــة؟
أفســر سـ ّر الثالــوث األقــدس؟ وكيــف أفهــم وحدان ّيــة هللا
ومــا ضرورتهــا؟ كيــف ّ
بحســب اإليمــان المســيحيّ؟ هــل المســيح ّية ديانــة توحيــد؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145496-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145496-6

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145401-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145401-0

4,000 L.L.
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 -3الخطيئة األصل ّية  -كيف نفهمها اليوم

 -2العناية اإلله ّية
بقلم :الخورأسقف ليون عبد الصمد

إجابــات وافيــة عــن :أ يــن نجــد آثــار الخطيئــة األصل ّيــة ـفـي روا يــة آدم وح ـ ّواء؟
توصــل بولــس الرســول إ ـلـى هــذه المعرفــة؟
كيــف أعــرف الخيــر والش ـ ّر؟ كيــف ّ
نتقمــص آدم القديــم ـفـي تص ّرفاتنــا
ـا
ـ
ن
مازل
مــا حقيقتنــا؟ أنحــن آدم جديــد؟ أم
ّ
وقراراتنــا؟ مــا الفــرق بيــن التجر بــة والخطيئــة؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :أ يــن نجــد جــذور العنايــة اإلله ّيــة ـفـي العهــد القديــم؟ والعهــد
تتجلـى العنايــة اإلله ّيــة اليــوم ـفـي واقــع النظــام العالمــيّ؟ كيــف
ّـ
الجديــد؟ أ يــن
نفهــم مســألة الش ـ ّر وشــقاء اإلنســان؟

اليسوعي
بقلم :األب عزيز الحال ّق
ّ

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145373-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145373-0

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145166-9

4,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145166-8

4,000 L.L.

 -8الهوت التقليد

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ
 -6الوحي واإللهام

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا الفــرق بيــن الوحــي اإللهــيّ وعمــل هللا الخالصــيّ ـفـي
تار يــخ البشــر يّة؟ مــا معنــى اإللهــام ـفـي المســيح ّية؟ كيــف نتنــاول الدســتور
العقائــديّ ـفـي الوحــي اإللهــيّ ؟ كيــف يجــد التقليــد المق ـدّس معنــى األحــداث
الخالص ّيــة؟ وكيــف تفعــل كلمــة الخــاص فينــا؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145374-2
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145374-7

4,000 L.L.

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعنــي بالتقليــد الكتا ـبـيّ؟ كيــف ظهــر التقليــد عنــد آبــاء
الكنيســة؟ وكيــف تعاملــت معــه الكنيســة عبــر العصــور؟ كيــف تطـ ّور التقليــد
ح ّتــى المجمــع الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي؟
عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144982-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144982-5

4,000 L.L.

العقيدة ( 11عنوانًا) مج َّلد واحد
أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :

عدد األلوان١ :

53,000 L.L.

نوع التجليد :عادي

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -7س ّر اإلفخارست ّيا
اليسوعي
جوده
أبو
بقلم :األب صالح
ّ

 -4س ّر الميرون أو التثبيت
اليسوعي
سيداروس
بقلم :األب فاضل
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا النصــوص التأسيس ـ ّية لس ـ ّر اإلفخارســت ّيا؟ وكيــف
نتناولهــا ع ـلـى اختالفهــا؟ مــا أثــر الفصــح اليهــوديّ ـفـي الفصــح المســيحيّ؟ كيــف
تط ـ ّور االحتفــال الليتُرجــيّ بس ـ ّر اإلفخارســت ّيا؟ كيــف يحضــر يســوع القائــم ـفـي
اإلفخارســت ّيا ومــا معنــاه لنــا اليــوم؟ وغيرهــا.

يؤســس عليهــا سـ ّر الميــرون؟
إجابــات وافيــة عــن :مــا ُ
المعطيــات الكتاب ّيــة الّتــي ّ
كيــف تط ـ ّور هــذا الس ـ ّر ـفـي الكنيســة غر بًــا وشــر ًقا؟ مــا أبعــاد س ـ ّر الميــرون
ـم المســائل الرعو يّــة الّتــي تخـ ّـص سـ ّر الميــرون أو
الروح ّيــة والالهوت ّيــة؟ مــا أهـ ّ
التثبيــت؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145159-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145159-0

4,000 L.L.

عدد الصفحات٣٠ :
رقم الطبعة ٣ :مجدّدة ومن ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145156-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145156-9

4,000 L.L.

 -2س ّر الزواج
بقلم :الخورأسقف ليون عبد الصمد

جماعي
 -6س ّر التوبة والمصالحة  -مع نماذج احتفال
ّ
اليسوعي
إعداد :األب صبحي حموي
ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف تكــون صــورة هللا «ذك ـ ًرا وأنثــى»؟ كيــف ن ّ
ُحقــق
ـل مــن الــزواج المســيحيّ؟ مــا
الوحــدة ـفـي الــزواج؟ لمــاذا تغيــب إمكان ّيــة الحـ ّ
أهم ّيــة اإلنجــاب والتربيــة ـفـي الــزواج المســيحيّ؟ مــا أبعــاد الــزواج الحميم ّيــة؟
ّ
وكيــف تنظــر إليهــا الكنيســة؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا األزمــات الّتــي تواجــه س ـ ّر التوبــة والمصالحــة؟ أ يــن
تأســس سـ ّر التوبــة؟ كيــف نعيــش سـ ّر المصالحــة ـفـي أ يّامنــا؟ مــا األبعــاد
ومتــى ّ
ف
ـكل جماعــيّ؟
ـ
ش
ب
ـة
ـ
ح
والمصال
ـة
ـ
ب
التو
ر
ـ
س
ـا
ـ
ي
نح
ـف
ـ
ي
ك
ـة؟
ـ
ب
التو
ر
ـ
س
ـي
ـ
الالهوت ّيــة
ّ
ّ
ٍ
هــل هــذا ممكــن؟ كيــف ولمــاذا؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145213-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145213-9

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145442-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145442-3

4,000 L.L.
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المسيحي وس ُر الدرجة
 -8الكهنوت
ّ
اليسوعي
جوده
أبو
صالح
بقلم :األب
ّ

 -9س ّر المعموديّة
اليسوعي
جوده
أبو
بقلم :األب صالح
ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف عــاش الشــعب اليهــوديّ كهنوتــه ـفـي العهــد القديــم؟
وكيــف تط ـ ّور؟ كيــف ننتقــل إ ـلـى كهنــوت المســيح؟ كيــف نقــرأ أبعــاد كهنــوت
المســيح ـفـي الرســالة إ ـلـى العبران ّييــن؟ مــا الفــرق بيــن الشــيوخ واألســاقفة
ـم الوظائــف الكهنوت ّيــة؟ وغيرهــا.
والشمامســة؟ مــا أهـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا خلف ّيــات المعموديّــة المســيح ّية ـفـي العهــد القديــم؟ مــا
الفــرق بيــن معموديّــة يوح ّنــا المعمــدان ومعموديّــة يســوع؟ كيــف مارســت
المســيح ّية األو ـلـى طقــوس المعموديّــة ـفـي بداياتهــا؟ كيــف ُي ّ
حضــر الموعوظون؟
عمــد الهراطقــة؟ هــل ُيجـدّد سـ ّر العمــاد؟ وغيرهــا.
كيــف ُي ّ

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145443-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145443-0

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145306-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145306-8

4,000 L.L.

 -3س ّر مسحة المرضى
اليسوعي
سيداروس
بقلم :األب فاضل
ّ

 -5معموديّة األطفال في الكتاب المقدّس والتاريخ

بقلم :األب بيتر مدروس

إجابــات وافيــة عــن :كيــف ومتــى وأ يــن أ ُ ّســس س ـ ّر مســحة المرضــى؟ مــا
ـم المســائل
ثمــار الس ـ ّر الروح ّيــة؟ هــل مــن معنــى وجــوديّ لهــذا الس ـ ّر؟ مــا أهـ ّ
الرعو يّــة الّتــي تخـ ّـص سـ ّر مســحة المرضــى؟ كيــف نمــارس طقــوس هــذا السـ ّر
المق ـدّس؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :أ يــن نجــد معموديّــة األطفــال ـفـي إطــار ســيرة المســيح
ـال والقاصر يــن؟ كيــف
عمــد الرســل والتالميــذ األ ّولــون األطفـ َ
وتعاليمــه؟ هــل ّ
ـم المســائل التفســير يّة
تط ـ ّورت معموديّــة األطفــال عبــر األجيــال؟ مــا أهـ ّ
الرعو يّــة ـفـي شــأن معموديّــة األطفــال؟ ومــا معانيهــا الروح ّيــة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145370-X
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145370-9

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145321-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145321-1

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -1مدخل إلى أسرار الكنيسة

 -2مريم العذراء في مصر

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ
الحسـ ّية ـفـي أســرار الكنيســة المق ّدســة؟ كيــف
إجابــات وافيــة عــن :مــا العالمــات
ّ
الحسـ ّية إ ـلـى المســيح العالمــة؟ كيــف نتقـدّس باألســرار؟
ننتقــل مــن العالمــات
ّ
أســس األســرار؟ لمــاذا
ـن
ـ
م
؟
ـوع
ـ
س
ي
ـه
ـ
ب
ـرع
ـ
ش
ـا
ـ
م
ـرار
ـ
س
باأل
كيــف تتابــع الكنيســة
ّ
تقتصــر األســرار ع ـلـى ســبعة فقــط؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٣٢ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145108-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145108-8

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب موريس پيار مارتان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
ـم المــزارات المريم ّيــة ـفـي مصــر؟ مــا الّــذي يم ّيــز الفكــر
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
الالهو ـتـيّ اإلســكندريّ؟ مــا أثــر األناجيــل المنحولــة ع ـلـى التقليــد المريمــيّ؟ مــا
ـن القبطــيّ متنـ ً
أهم ّيــة ز يــارة
ـاول العــذراء
ـم م ّيــزات الفـ ّ
ً
موضوعــا لــه؟ مــا ّ
أهـ ّ
العائلــة المق ّدســة إ ـلـى مصــر ـفـي التقليــد القبطــيّ؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٣٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145222-3

األسرار ( 9عناوين) مج َّلد واحد
أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :

عدد األلوان١ :

45,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145222-1

4,000 L.L.

نوع التجليد :عادي

األرمني الوسيط -
 -7مريم العذراء في األدب
ّ
ي
غريغوريوس
ّ
الناريكي ونرسيس الالمبرون ّ

اليسوعي
بقلم :األب جان مصريان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ
إجابــات وافيــة عــنَ :مــن أهـ ّ
ـم مــن صــدح بمدائــح مر يــم ـفـي األدب األرمنــيّ
المســيحيّ؟ كيــف ص ـ ّور الق ّديــس غريغور يــوس الناريكــيّ اإلنســان؟ وكيــف
مــدح والــدة هللا؟ وأ يــن نجــد صــاة اليائــس عنــده؟ أ يــن نجــد مديحــة االنتقــال
عنــد الق ّديــس نرســيس الالمبرو ـنـيّ؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145210-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145210-8

4,000 L.L.
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 -1مريم العذراء في لبنان

اليسوعي
بقلم :األب هنري جالبير
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب فرنسوا نعمه
ّ
ـم المــزارات المريم ّيــة ـفـي لبنــان؟ مــا الّــذي ُيم ّيــز
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
الروحان ّيــة المريم ّيــة ـفـي لبنــان؟ كيــف يصــون تكر يــم العــذراء اإليمــان ـفـي لبنــان؟
مــا رتبــة الز يّــاح؟ كيــف نحيــا مــع مر يــم ـفـي الحيــاة االعتياديّــة؟ كيــف نتعامــل مــع
النصــوص المريم ّيــة ـفـي الكتــاب المق ـدّس؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144985-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي

 -5مريم العذراء في األرض المقدّسة

بقلم :المنسنيور جورج سابا

ـم
ـم المــزارات المريم ّيــة ـفـي األرض المق ّدســة؟ مــا أهـ ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
مظاهــر اإلكــرام المريمــيّ؟ مــا الّــذي كُتــب ـفـي العــذراء ـفـي األرض المق ّدســة؟ مــا
ـج إ ـلـى األماكــن
أهم ّيــة الحـ ّ
ـم االعتقــادات حــول مــوت مر يــم وانتقالهــا؟ مــا ّ
أهـ ّ
المق ّدســة والمــزارات المريم ّيــة فيــه؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

978-2-72-144985-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي
2-002512-00-0-110

4,000 L.L.

4,000 L.L.

البيزنطي
 -6العذراء والطفل في الفنّ
ّ
اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

 -3مريم العذراء في سورية

ـن البيزنطــيّ مر يــم العــذراء صاحبــة الجاللــة؟
إجابــات وافيــة عــن :كيــف صـ ّور الفـ ّ
ـن البيزنطــيّ الكلمــة
ـ
ف
ال
ر
و
ـ
ص
ـف
ـ
ي
ك
ـون؟
ـ
ن
والمرشــدة؟ والمتض ّرعــة؟ واأل ّم الح
ّ
ّ
ـن البيزنطــيّ مــن غيــره مــن الفنــون
ـ
ف
ال
وطفولتــه البشــر يّة؟ كيــف أُم ّيــز
ّ
الكنس ـ ّية؟ مــا دور األيقونــة ـفـي الطقــس البيزنطــيّ؟ وغيرهــا.

ـم مؤلّفــات
ـم المــزارات المريم ّيــة ـفـي ســوريا؟ مــا أهـ ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

بقلم :األب يوسف قوشاقجي

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي
9-002513-00-0-110

4,000 L.L.
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أهم ّيــة إ كــرام أيقونــات مر يــم
الك ّتــاب الســور يّين حــول مر يــم العــذراء؟ مــا ّ
ـم الصلــوات واألدعيــة إ ـلـى
وصورهــا ـفـي التقليــد ال ّروحــيّ ـفـي ســوريا؟ مــا أهـ ّ
مر يــم؟ أ يــن نجــد العــذراء ـفـي المنقوشــات الســور يّة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي
8-002536-00-0-110

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -4مريم العذراء في العراق

األنطاكي  -األسقف الشهيد
 -1أغناطيوس
ّ

أهم ّيــة مر يــم
ـم المــزارات المريم ّيــة ـفـي العــراق؟ مــا ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
ـرق
ف
ـم االحتفــاالت
ـ
ه
أ
ـا
ـ
م
؟
ي
ـ
ش
ال
ـس
ـ
ق
الط
ـي
ـ
ـم
ـ
ي
مر
دور
ـفـي تقــوى المؤمنيــن؟ مــا
ّ
ّ
الشــعب ّية المريم ّيــة؟ كيــف أفرطــت الكنيســة ـفـي العــراق وانحرفــت ـفـي تكر يــم
مر يــم؟ مــا دور شــفاعة مر يــم ـفـي العــراق؟ وغيرهــا.

ـم
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو إغناطيــوس األنطاكــيّ؟ مــا رســائله الســبع؟ مــا أهـ ّ
م ّيــزات كنيســة أنطاكيــة؟ كيــف انتشــر إ كــرام الق ّديــس إغناطيــوس األنطاكــيّ؟
كيــف نقــرأ نـ ّـص رســالته إ ـلـى أهــل رومــة؟ كيــف نقــرأ رســائله إ ـلـى كنائــس
أفســس ،وإزميــر ،وســواها؟ وغيرهــا.

بقلم :األب ألبير أبونا

بقلم :األب يوسف قوشاقجي

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي
3-002531-00-0-110

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145430-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145430-0

4,000 L.L.

مريم العذراء ( 7عناوين) مج َّلد واحد
أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :

عدد األلوان١ :

38,000 L.L.

نوع التجليد :عادي

عبقري المسيح ّية األولى
 -3أوريجانيس -
ّ

بقلم :هنري كريمونا

ـم آثــاره؟ مــا دور الكتــاب المقـدّس
إجابــات وافيــة عــن :مــن أوريجانيــس؟ مــا أهـ ّ
ـم أُســس نظامــه الالهو ـتـيّ «حــول المبــادئ»؟ مــا
ـفـي حيــاة أوريجانيــس؟ مــا أهـ ّ
المحطــات ـفـي مســيرة أوريجانيــس؟ هــل مــن فلســفة أوريجين ّيــة؟ ومــا
ـم
ّ
أهـ ّ
تأثيــر فكــره ـفـي معاصر يــه؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145400-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145400-3

4,000 L.L.
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اإلسكندري  -بطل ألوه ّية المسيح
 -8القدّيس أثناسيوس
ّ

 -7القدّيس باسيليوس الكبير

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو أثناســيوس اإلســكندريّ؟ كيــف وأ يــن نُفــي؟ ومــا
ـم مؤلّفاتــه؟ كيــف
دور المنفــى ـفـي حياتــه؟ كيــف عــاش أ يّامــه األخيــرة؟ مــا أهـ ّ
التجســد؟ كيــف
ـدف
تكلّــم ع ـلـى تف ـ ّوق البتول ّيــة؟ واالنتصــار ع ـلـى المــوت؟ وهـ
ّ
دافــع عــن الطبيعتيــن اللتيــن عرفهمــا المســيح؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو باســيليوس الكبيــر؟ كيــف دعــا األغنيــاء إ ـلـى
مهمــة التعليــم ،وأزمــة الســكن ـفـي عهــده؟ كيــف
مســاعدة الفقــراء؟ كيــف بــرزت
ّ
بــرز أسـ ً
ف
ـم مواعظــه
ـ
ه
أ
ـا
ـ
م
ـاه؟
ـ
ي
رعا
ـبيل
ـ
س
ـي
ـ
ـل
ـ
ض
نا
ـف
ـ
ي
ـقفا ع ـلـى القيصر يّــة؟ ك
ّ
ومؤلّفاتــه؟ كيــف عــاش أ يّامــه األخيــرة؟ وغيرهــا.

اليسوعي
إعداد :األب صبحي حموي
ّ

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145397-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145397-6

4,000 L.L.

اليسوعي
إعداد :األب صبحي حموي
ّ

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145329-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145329-7

4,000 L.L.

ي
 -2مار أفرام السريان ّ
بقلم :األب يوسف برب
اليسوعي
ي
ّ

الذهبي الفم
 -11مختصر «مجمع السنديانة» الذي حكم على يوح ّنا
ّ
(بحسب فوتيوس بطريرك القسطنطين ّية)

ـم
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو أفــرام الســريانيّ؟ مــا أهـ ّ
ـم آثــاره األدب ّيــة؟ مــا أهـ ّ
م ّيــزات عقيــدة أفــرام الروحان ّيــة؟ كيــف ظهــر أفــرام المر ـب ّـي المســيحيّ ،ومعلّــم
اإليمــان؟ كيــف نقــرأ شــعر أفــرام؟ مــاذا جــاء ـفـي وص ّيــة مــار أفــرام الســريانيّ إ ـلـى
تالميــذه ُقبيــل مماتــه؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نقصــد بمجمــع الســنديانة؟ كيــف حكــم ع ـلـى يوح ّنــا
الذهبــيّ الفــم؟ وبمــاذا اتّهمــه؟ كيــف نقــرأ مقـ ّررات المجمــع ـفـي ضــوء علــم آبــاء

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145351-3
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145351-8

4,000 L.L.

نقله وقدّم له ووضع حواشيه :المطران جوزيف كميل جبارة

الكنيســة والهوتهــم؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145261-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145261-0

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -4القدّيس أوغسطينس (430-354م)

 -9ميليتون أسقف سرديس  -رسالته في الفصح

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو أوغســطينس؟ كيــف ّ
تنقــل بيــن مــدن اإلمبراطور يّــة
تعمــد؟ مــا أثــر والدتــه ع ـلـى حياتــه الروح ّيــة واإليمان ّيــة؟ أ يــن
الرومان ّيــة؟ وأ يــن
ّ
ِســيم أسـ ً
ـقفا؟ أ يــن نجــد صــورة أوغســطينس المناضــل؟ والفيلســوف؟
ّ
ـم م ّيزاتهــا؟ وغيرهــا.
ـ
ه
أ
ـا
ـ
م
و
ـه؟
ـ
ت
فا
ل
مؤ
ـم
ـ
ه
أ
ـا
ـ
م
والالهو ـتـيّ؟
ّ
ّ

ـم مؤلّفاتــه؟ مــا
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو ميليتــون أســقف ســرديس؟ مــا أهـ ّ
وأهم ّيتــه ـفـي شــرح الفصــح اليهــوديّ؟ كيــف رفــض
ـن المثا ـلـيّ؟
أهــم عناصــر الفـ ّ
ّ
ً
ف
جــا؟ كيــف
ابتها
أم
ة
ـ
ظ
ع
ـح
ـ
ص
الف
ـي
ـ
ـالته
ـ
س
ر
ـت
ـ
ن
كا
أ
ـة؟
ـ
م
ِع
ن
بال
إســرائيل الكافــر
ً
دعــا األمــم إ ـلـى نيــل غفــران الخطايــا؟ وغيرهــا.

بقلم :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145153-7

اليسوعي
بقلم :األب صبحي حموي
ّ

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145153-8

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144956-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144956-6

4,000 L.L.

القرطاجي
 -10قبريانس
ّ
اليسوعي
حموي
صبحي
إعداد :األب
ّ

اليسوعي
بقلم :األب وليم سيدهم
ّ

 -6طرطليانس

ـم معابــر حياتــه؟
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو قبريانــس القرطاجــيّ؟ مــا أهـ ّ
ـم مؤلّفاتــه؟ كيــف نقــرأ رســالته إ ـلـى قبريانــس؟ كيــف تنــاول موضــوع
مــا أهـ ّ
الطهــارة المســيح ّية والبتول ّيــة؟ كيــف نمــارس الســلطة بحســب قبريانُــس؟ مــا
دور الكنيســة ـفـي االهتمــام بالمعوز يــن؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو طرطليانــس؟ كيــف اهتدى إلى المســيح ّية في روما؟
ـم مؤلّفــات طرطليانــس؟ مــا
ـم م ّيــزات أســلوبه الكتا ـبـيّ والخطا ـبـيّ؟ مــا أهـ ّ
مــا أهـ ّ
ـم أُســس تعاليمــه الكنس ـ ّية؟ مــا دور
أثــر البدعــة المونتان ّيــة ـفـي فكــره؟ مــا أهـ ّ
الكنيســة الرســول ّية ـفـي فكــره؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145126-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145126-2

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002535-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٥ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.
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الذهبي الفم
 -5القدّيس يوح ّنا
ّ

يزي
 -7القدّيس فرنسيس
ّ
األس ّ
اليسوعي
خليل
بقلم :األب يوسف
ّ

ـب وطنــه
ّـ
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو يوح ّنــا الذهبــيّ الفــم؟ كيــف
تجلـى حـ ّ
تجلـى ح ّبــه
محطــات حياتــه ح ّتــى رســامته كاه ًنــا؟ كيــف ّـ
ـم
ّ
وأصدقائــه؟ مــا أهـ ّ
ـم م ّيــزات يوح ّنــا الخطيــب؟ مــا دوره ـفـي أثنــاء
ـ
ه
أ
ـا
ـ
م
ـم؟
ـ
ه
ا
ي
للفقــراء وخدمتــه إ ّ
ّ
الثــورة األنطاك ّيــة؟ وغيرهــا.

ـم
محطــات حياتــه
ّ
األســيزيّ؟ مــا أهـ ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو فرنســيس ّ
الشــخص ّية؟ أيّ دور ٍ لــه ـفـي إصــاح الكنيســة؟ كيــف ألهــم فرنســيس قدّيســين
أســس رهبان ّيــة اإلخــوة الفرنسيســكان؟ ومــا دور روحان ّيــة الفقــر
آخر يــن؟ كيــف ّ
ـفـي حياتهــم؟ كيــف اتّســم فرنســيس بصــورة المســيح؟ وغيرهــا.

القس عبد المسيح زهر
بقلم:
ّ

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي
6-002530-00-0-110

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-144706-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144706-7

4,000 L.L.

 -9القدّيس يوسف  -سيرته في ضوء علم الالهوت

العمودي
 -1القدّيس سمعان
ّ
بقلم :األب يوسف قوشاقجي

اليسوعي
بقلم :األب فرنسيس فيالس
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو مــار ســمعان الكبيــر؟ أ يــن ولــد؟ وكيــف كانــت
نشــأته؟ كيــف عــاش حياتــه
متنسـكًا ع ـلـى عمــود؟ ومــا دوره ال ّروحــيّ ـفـي حيــاة
ّ

ـم
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو يوســف البتــول؟ وهــل تــز ّوج مر يــم؟ مــا أهـ ّ
الخاصــة؟ لـ َـم هــذه الحيــاة المســتترة؟ ومــا معناهــا ال ّروحــيّ؟
عناصــر دعوتــه
ّ
كيــف عــاش المنفــى؟ مــا أبعــاد أب ـ ّوة يوســف ـفـي حيــاة يســوع؟ متــى وكيــف
مــات الق ّديــس يوســف؟ مــا دوره ـفـي حيــاة البابــاوات؟ وغيرهــا.

العموديّيــن؟ كيــف مــات ســمعان الكبيــر؟ كيــف تك ـ ّرم الكنيســة مــار ســمعان
التوســع ـفـي روحان ّيتــه؟ وغيرهــا.
العمــوديّ؟ وأ يــن يمكــن
ّ
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145118-9

134

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145118-7

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-144950-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144950-4

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -5القدّيس فرنسيس كسفاريوس ،الرسول المغامر

 -10ثمانية قدّيسين من الشبيبة

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو فرنســيس كســفاريوس؟ مــا عالقتــه بالق ّديــس
إغناطيــوس دي لويــوال؟ مــا الّــذي قــاده إ ـلـى التبشــير ـفـي الهنــد واليابــان ح ّتــى
ـفيعا للحيــاة الرســول ّية؟ هــل مــن
أســوار الصيــن؟ كيــف تك ّرمــه الكنيســة شـ ً
ـرب عنــده؟ وغيرهــا.
ـ
ل
با
ـة
ـ
ق
الصدا
تــراث روحــيّ مكتــوب تركــه لنــا؟ مــا معنــى
ّ

ـم
المحطــات ـفـي حيــاة القدّيســين التالية أســماؤهم:
ّ
نتص ّفــح ـفـي هــذا الكُت ّيــب أهـ ّ
ستانســاس كوســتكا اليســوعيّ ،دومينيــك ســافيو ،لــورا فيكونيــا ،تيريز يــا
الطفــل يســوع ،مار يــا غورا ـتـي ،برناديــت ســوبيرو ،بولــس ميكــي اليســوعيّ،
لويــس غونزاغــا اليســوعيّ.

بقلم :جان م .صدقة

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145399-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145399-0

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب نيقوال كلوترس
ّ

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145335-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145335-8

4,000 L.L.

النبي
 -8إيل ّيا
ّ
بقلم :الخورأسقف يوح ّنا الحلو

مؤسس اليسوع ّيين
 -4القدّيس إغناطيوس ده لويوال
ّ

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو إيل ّيــا النبــيّ؟ مــا أبــرز
محطــات حياتــه وانتقالــه إ ـلـى
ّ
قصــة حملتــه العنيفــة ع ـلـى كهنــة باعــال؟ هــل مــن نقــاط مشــتركة
لبنــان؟ مــا ّ
بينــه وبيــن آبــاء العهــد القديــم؟ مــا مكانتــه ـفـي العهــد الجديــد؟ لـ َـم هــذه المكانــة
الخاصــة إليل ّيــا ـفـي تقليــد الكنيســة؟ وغيرهــا.
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو الق ّديــس إغناطيــوس ده لويــوال؟ ومــا فضلــه ع ـلـى
الرهبان ّيــة اليســوع ّية؟ كيــف عــاش حيــاة الفروسـ ّية والطيــش؟ وكيــف اهتــدى؟
ـم عناصــر روحان ّيــة
كيــف تبلــورت أفــكاره الالهوت ّيــة وروحان ّيتــه الخصبــة؟ مــا أهـ ّ
الق ّديــس إغناطيــوس؟ ومعاييــر الرســالة عنــده؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٣٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145376-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145376-1

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة ٣ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145284-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145284-9

4,000 L.L.
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 -2أبطال هللا  -العموديّون
بقلم :األب يوسف قوشاقجي

 -6دون بوسكو ()1888-1815
بقلم :األب يوسف قوشاقجي

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــم أبطــال هللا العموديّــون؟ أ يــن انتشــروا منــذ القــرن
ـم شــخص ّياته؟ مــاذا نعــرف عــن روحان ّيتهــم الّتــي وصلــت
الخامــس؟ مــن هــم أهـ ّ
إلينــا اليــوم؟ كيــف نســتقي مــن ينابيــع فكرهــم ال ّروحــيّ ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة
ـم آثارهــم الروح ّيــة؟ وغيرهــا.
المعاصــرة؟ مــا أهـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــن هــو يوح ّنــا دون بوســكو؟ مــا دوره ـفـي الروحان ّيــة
محطــات حياتــه المك ّرســة؟ كيــف عــاش دعوتــه الكهنوت ّيــة
ـم
ّ
السالسـ ّية؟ مــا أهـ ّ
مــع الشــباب؟ كيــف عــاش أ يّامــه األخيــرة؟ مــا حــال الرهبان ّيــة السالسـ ّية اليــوم؟
وأ يــن تنتشــر؟ ومــا رســالتها؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145236-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145236-8

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144677-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144677-0

4,000 L.L.

 -1الكنيسة السريان ّية الشرق ّية

النساك والحبساء في الشرق األدنى
 -3أبطال هللا -
ّ

الدومنيكي
بقلم :األب جان موريس فييه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

ُســاك والحبســاء ـفـي الشــرق األد ـنـى؟
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــم أبطــال هللا الن ّ
ـم م ّيــزات حياتهــم اليوم ّيــة
تنســك هــؤالء األبطــال ـفـي األبــراج؟ مــا أهـ ّ
كيــف ّ
ـم أفكارهــم الروح ّيــة؟ أ يــن انتشــروا؟ ومتــى بــرزوا؟ كيــف
التنســك ّية؟ ومــا أهـ ّ
ّ
تشـ ّـق الحيــاة النســك ّية طريقهــا ـفـي كنيســة اليــوم؟ وغيرهــا.

ـم
محطــات عصر االضطهادات الّتي واجهته الكنيســة
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
الســريان ّية الشــرق ّية؟ كيــف كانــت طبيعــة عالقتهــا بالدولــة اإلســام ّية؟ مــن
ـم رجالهــا وقدّيســيها؟ مــاذا نعــرف عــن تار يــخ الكنيســة الكلدان ّيــة؟ مــا
هــم أهـ ّ
طبيعــة عالقتهــا بالكنيســة اآلشــور يّة؟ وغيرهــا.

بقلم :األب يوسف قوشاقجي

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145143-X
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145143-9

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145441-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145441-6

4,000 L.L.
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ي 1989-1975 -
 -10شهداء يسوع ّيون في خدمة المشرق العرب ّ

 -9المسيح ّية في جنوب الجزيرة العرب ّية قبل اإلسالم

ـم
المحطــات ـفـي حيــاة اليســوع ّيين التاليــة
ّ
نتص ّفــح ـفـي هــذا الكُت ّيــب أهـ ّ
أســماؤهم :األب مور يــس مانيــه ،األب لويــس دُومــا ،األب ميشــال أالر ،األب
ألبــان ده جرفنيــون ،األب جيمــس فينيــكان ،األب نقــوال كلويتــرس ،األب أندر يــه
ـاس .وغيرهــا.
مـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف دخلــت المســيح ّية جنــوب الجز يــرة العرب ّيــة؟ متــى
نشــأت المســيح ّية ـفـي نجــران؟ مــا هــو أثــر التدخّــل الحبشــيّ ع ـلـى الكنيســة ـفـي
جنــوب الجز يــرة العرب ّيــة؟ ومــا تأثيــر التدخّــل الفارســيّ فيهــا ً
أيضــا؟ مــن ُهــم
ـم رجاالتهــا؟ ومــاذا نعــرف عنهــم اليــوم؟ وغيرهــا.
أهـ ّ

اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145181-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145181-1

اليسوعي
بقلم :األب صالح أبو جوده
ّ

عدد الصفحات٦٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي
7-002533-00-0-110

4,000 L.L.

4,000 L.L.

 -2الشيع المسيح ّية  -نشأتها وتنظيماتها

 -8الكنيسة البيزنط ّية  -طقوس ،روحان ّية ،فنّ

ـم مــا آمنــوا بــه؟ كيــف انتشــر
إجابــات وافيــة عــن :مــن هــم األلف ّيــون ومــا أهـ ّ
الشــفائ ّيون وأ يــن؟ مــاذا نعــرف عــن حــركات اليقظــة؟ كيــف نشــأ المعمدان ّيــون
ـم مــا يؤمنــون بــه؟ مــاذا نعــرف عــن الكنائــس الكاثوليك ّيــة الصغيــرة؟ مــا
ومــا أهـ ّ
ـم عقائــد كنيســة التوحيــد (مــون)؟ وغيرهــا.
أهـ ّ

ـم الرتــب الطقس ـ ّية ـفـي الكنيســة البيزنط ّيــة؟ كيــف
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
ف
ـم
ـ
ه
أ
ـم
ـ
ه
ـن
ـ
م
ـعب؟
ـ
ش
ال
ـاة
ـ
ي
ح
ـي
ـ
ـرار
ـ
س
األ
دور
ـا
ـ
م
و
تعمــل الــدورة الطقس ـ ّية؟
ُ
َ
ّ
الوجــوه الروحان ّيــة ـفـي الكنيســة البيزنط ّيــة؟ كيــف تنظــر الكنيســة البيزنط ّيــة إ ـلـى
ـن البيزنطــيّ؟ وغيرهــا.
ـم م ّيــزات الفـ ّ
هللا؟ مــا أهـ ّ

بقلم :جان م .صدقة

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144972-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144972-6

4,000 L.L.

إعداد :دار المشرق

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٦ :
نوع التجليد :عادي
7-002517-00-0-110

4,000 L.L.
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 -7السينودسات في ضوء التاريخ

اليسوعي
بواسيه
بقلم :األب لويس
ّ
ّ
نقله إلى العرب ّية :أنطوان الغزال

 -5الكنيسة القبط ّية
اليسوعي
مارتان
پيار
بقلم :األب موريس
ّ
نقله إلى العرب ّية :جورج عازار

ـم السينودســات ـفـي
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا تعنــي كلمــة ســينودس؟ مــا أهـ ّ
التاريخ؟ ما الّذي يتم ّيز به ســينودس األســاقفة؟ كيف تتح ّرك السينودســات
ـفـي قلــب الكنيســة وتح ّركهــا؟ مــا دورهــا ـفـي إعــان اإلنجيــل؟ مــا دورهــا ـفـي تحـ ّول
الكنيســة؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف نشــأت المســيح ّية ـفـي مصــر؟ مــا أثــر األســلمة
ـم عناصــر الليتُرجيــة القبط ّيــة؟ كيــف
والتعر يــب ع ـلـى الكنيســة القبط ّيــة؟ مــا أهـ ّ
تعيــش الكنيســة القبط ّيــة اليــوم؟ لمــاذا هنــاك كنيســة قبط ّيــة أرثوذكس ـ ّية
وكنيســة قبط ّيــة كاثوليك ّيــة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002529-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٤ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002537-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٢ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

ي
 -6أسباب زوال الكنيسة في أفريقيا الشمال ّية  -بعد الفتح العرب ّ
اليسوعي
بقلم :األب بولس دسيزييه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ

ي الثاني
 -3تاريخ الحركة المسكون ّية ( - )1قبل المجمع الڤاتيكان ّ

اليسوعي
بقلم :األب روبير كليمان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

ـم معالــم كنيســة شــمال أفريقيــا عبــر التار يــخ؟ كيــف
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
أثّــرت اإلمبراطور يّــة الرومان ّيــة ـفـي مدنهــا؟ لمــاذا كانــت المســيح ّية ـفـي أفريقيــا
الشــمال ّية ســريعة العطــب؟ وكيــف تداعــت إبّــان القــرن الســابع؟ كيــف يحيــا
ـل غيــاب كنيســة «وطن ّيــة»؟ وغيرهــا.
المســيح ّيون اليــوم ،ـفـي ظـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا الخلف ّيــات الّتــي أدّت إ ـلـى انقســام الكنيســة؟ مــاذا
ســبق مــن مبــادرات قبــل الحركــة المســكون ّية؟ مــا دور األب بولــس كوتورييــه
ـم إنجــازات العمــل المســكونيّ ـفـي المجمــع
ـفـي الحركــة المســكون ّية؟ مــا أهـ ّ
الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002526-9
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002515-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

4,000 L.L.
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ي الثاني
 -4تاريخ الحركة المسكون ّية ( -)2بعد المجمع الڤاتيكان ّ

اليسوعي
بقلم :األب روبير كليمان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

ـم اللقــاءات الّتــي جمعــت الكنائــس بعــد المجمــع
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
الفاتيكا ـنـيّ الثا ـنـي؟ مــاذا نعــرف عــن مجموعــة «دومــب»؟ مــا آثــار الحركــة
المســكون ّية ـفـي القاعــدة الشــعب ّية؟ مــاذا نعــرف عــن مجلــس كنائــس الشــرق
ـم أعمالــه ووظائفــه؟ وغيرهــا.
األوســط؟ ومــا أهـ ّ
عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

110-0-00-002514-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩١ :
نوع التجليد :عادي

تصلـي بعاطفتــك؟
ّـ
التأمــل ومناهجــه؟ كيــف
إجابــات وافيــة عــن :مــا طبيعــة
ّ
صوفـيّ؟ وغيرهــا مــن المواضيــع.
ـ
التأمل ّيــة؟ هــل مــن اختطــاف
مــا المشــاهدة
ّ
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145540-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145540-6

4,000 L.L.

 -27اإلفخارستيا هبة ثالوث ّية
اليسوعي
سيداروس
بقلم :األب فاضل
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا أنــواع الصــاة اللفظ ّيــة؟ كيــف عــاش يســوع حياة يســوع؟
أتخطى صعوبــات الصالة؟ وغيرها.
مــا صــاة الطلــب والشــفاعة؟ كيــف
ّ

2-72-145539-7

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

4,000 L.L.

المبسطة ()9
 -28الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

المبسطة ()10
 -29الحياة الروح ّية
َّ

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145539-0

4,000 L.L.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف يتطابــق كالم هللا وفعلــه؟ كيــف وهــب المســيح لنــا
ذاتــه؟ كيــف ي ّتحــد المؤمنــون بالمســيح ـفـي س ـ ّر آالمــه وقيامتــه المجيــدة؟ مــا
دور ال ـ ّروح القــدس ـفـي حيــاة المؤمنيــن وكيــف يهــب رســالته؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145516-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145516-1

4,000 L.L.
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 -1الصالة ،لماذا؟

بقلم :األب هنري كافاريل
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب فرنسوا نعمه
ّ
إجابــات وافيــة عــن :لمــاذا أ ُ ّـ
صلـي؟ كيــف ألتقــي بالمســيح؟ كيــف أتن ّبــه إ ـلـى
حضــور هللا ـفـي حيا ـتـي؟ هــل مــن حيــاة مــن دون صــاة؟ كيــف نقــول نعــم للــه؟
أصلـي مــن خــال الطبيعــة؟ وغيرهــا.
ّـ
كيــف
عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145495-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145495-9

إجابــات وافيــة عــن :مــا فحــص الضميــر أو مراجعــة الحيــاة؟ كيــف نقــوم بفحص
الضميــر أو مراجعــة الحيــاة؟ مــا ثمــار فحــص الضميــر؟ مــاذا ع ـلـيّ القيــام بــه بعــد
فحــص الضميــر؟ هــل مــن دور للمرافقــة ال ّروح ّيــة إن كُنــت أفحــص ضميــري
وحيا ـتـي بوجـ ٍه دوريّ؟ وغيرهــا.
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عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145464-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145464-5

4,000 L.L.

المبسطة ()7
 -25الحياة الروح ّية
ّ

اليسوعي
بقلم :األب نادر ميشيل
ّ

2-72-145369-6

ـواس؟ مــا الخطــوات الروح ّيــة
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعنــي بتنقيــة الحـ ّ
بعــد أن ن ّ
حواســنا؟ كيــف أتج ـ ّرد مــن أنــاي؟ كيــف أتعامــل مــع الجفــاف
ُنقــي
ّ
الروحــيّ؟ وغيرهــا.

4,000 L.L.

 -10فحص الضمير أو مراجعة الحياة

عدد الصفحات٢٨ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :

المبسطة ()6
 -24الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145369-3

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن األســرار الكنس ـ ّية؟ كيــف تُصبــح
اإلفخارســت ّيا ذروة األســرار؟ مــا هبــات الـ ّروح القــدس والفضائــل ال ّروح ّيــة؟ كيف
تعمــل هبــات ال ـ ّروح القــدس ـفـي حيا ـتـي اليوم ّيــة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145465-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145465-2

4,000 L.L.
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المبسطة ()8
 -26الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

 -6خواطر في العقل واإليمان

إجابــات وافيــة عــن :مــا أثــر ســلوكي ـفـي حيا ـتـي الروح ّيــة؟ هــل مــن اســتحقاق
ُتجــاه األعمــال الصالحــة الّتــي أقــوم بهــا؟ أيّ دور لفضيلتــي القناعــة والشــجاعة
ـفـي حيا ـتـي المســيح ّية؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا غايــة العقــل؟ ومــا غايــة اإليمــان ـفـي حيــاة المســيحيّ؟
كيــف أجــد صفــات هللا ـفـي الخلــق؟ كيــف يــدوم الجســد ـفـي المجــال المــادّيّ؟
أصنامــا ـفـي حيا ـتـي مــن دون
كيــف يتنــاول العلــم موضــوع الالنهايــة؟ كيــف أخلــق
ً
يتجلـى الخبــر الســا ّر ـفـي الثالــوث؟ وغيرهــا.
ّـ
أن أدري؟ كيــف

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145466-8

بقلم :الدكتور ميشيل أسود

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145466-9

4,000 L.L.

 -11صلوات ...غير عاديّة
بقلم :مجموعة مؤ ّلفين
اليسوعي
حشيمه
كميل
األب
ة:
ي
جمعها ونقلها إلى العرب
ّ
ّ
ـوات اختارهــا األب كميــل حشــيمه وع ّر بهــا ،وهــي
نجــد ـفـي هــذا الكُت ّيــب صلـ ٍ
ليســت ع ـلـى منــوال الصلــوات الطقسـ ّية .ففيهــا مــن العبــرة والحِكمــة الكثيــر،
وهــي ً
أيضــا تقودنــا إ ـلـى اللقــاء باللــه ،ولــو بطرائــق غيــر مباشــرة.
عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة ٣ :مزيد عليها
عدد األلوان١ :
2-72-145445-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145445-4

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145383-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145383-9

4,000 L.L.

ّ
أصلي
 -7بالمادّة

اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب كميل حشيمه
ّ
إجابــات وافيــة عــن :كيــف أســعى إ ـلـى صــاة
متجســدة؟ مــا دور إيما ـنـي بقيامــة
ّ
األجســاد ـفـي صال ـتـي؟ مــا معنــى األرض ـفـي اإليمــان المســيحيّ؟ كيــف ألتقــي
باللــه ـفـي صميــم المــادّة؟ كيــف أو ّفــق بيــن سـ ّر الطبيعــة والخالــق؟ كيــف أسـ ّبح
الخالــق بتســبيحي الطبيعــة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145375-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145375-4

4,000 L.L.
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المبسطة ()1
 -19الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

المبسطة ()3
 -21الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا هــدف حيا ـتـي الروح ّيــة؟ كيــف تتك ـ ّون الخبــرة الدين ّيــة؟
مــا أبعــاد الخبــرة الروح ّيــة المســيح ّية؟ مــا الّــذي أعرفــه عــن عبــادة قلــب يســوع؟
وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا الفضائــل اإلله ّيــة؟ كيــف تعمــل الفضائــل اإلله ّيــة ـفـي
اإلنســان؟ مــاذا عــن أعظــم الوصايــا والفضائــل اإلله ّيــة؟ مــا الّــذي أعرفــه عــن
العبــادة الداخل ّيــة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145384-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145384-6

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145386-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145386-0

4,000 L.L.

المبسطة ()2
 -20الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

المبسطة ()4
 -22الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا النعمــة الروح ّيــة؟ مــا مفاعيــل النعمــة المق ّدســة؟ كيــف
أُقيــم ـفـي س ـ ّر الثالــوث األقــدس و ُيقيــم ـفـيّ؟ مــا الّــذي أعرفــه عــن الفضائــل
المفاضــة؟ وغيرهــا.
ُ

إجابــات وافيــة عــن :مــا دور األحاســيس ـفـي الحيــاة الروح ّيــة؟ مــا دور الحيــاة
العاطف ّيــة ـفـي حيا ـتـي الروح ّيــة؟ هــل مــن طبــاع شــخص ّية تؤثّــر بوجـ ٍه أو بآخــر ـفـي
الحيــاة الروح ّيــة؟ مــا الّــذي أعرفــه عــن تقو يــم الطبــاع؟ هــل مــن ســبيل؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145385-8
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145385-3

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145387-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145387-7

4,000 L.L.
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ّ
أصلي؟
 -2كيف

المبسطة ()5
 -23الحياة الروح ّية
ّ
اليسوعي
ّق
ال
ح
بقلم :األب سامي
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن الخطيئــة وماه ّيتهــا؟ هــل مــن خطيئــة
مميتــة وخطيئــة عرض ّيــة؟ مــا الفــرق بيــن االمتحــان والتجر بــة؟ مــاذا نعــرف
عــن إبليــس؟ والعالــم؟ والجســد؟ وكيــف نتغلّــب عليهــم ـفـي ضــوء الكتــاب
المق ـدّس؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145402-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145402-7

4,000 L.L.

بقلم :األب هنري كافاريل
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب فرنسوا نعمه
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا جوهــر الصــاة؟ لمــاذا
أصلـي؟ كيــف أتفاعــل مــع هللا
ّـ
أصلـي؟ كيــف
ّـ
أصلـي ـفـي الصمــت؟ هــل ينتظر ـنـي هللا كــي
ّـ
ـفـي الصــاة؟ كيــف
صلـى يســوع ـفـي حياتــه؟ كيــف أتعامــل مــع التش ـتّت وغيــره مــن المعوقــات
ّـ
ـفـي صال ـتـي؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-144987-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144987-0

4,000 L.L.

 -16صالة للقاء هللا في كلّ األشياء -
اليومي للقدّيس إغناطيوس دي لويوال
فحص الضمير
ّ

 -18قاين وهابيل

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

بقلم :األخت جوان روكّاسلڤو
سهى ضو
نقله إلى العرب ّيةُ :

إجابــات وافيــة عــن :كيــف نقــرأ هــذه الروا يــة الكتاب ّيــة ـفـي ضــوء علــوم الكتــاب
المق ـدّس اليــوم؟ كيــف عالــج العهــد الجديــد وآبــاء الكنيســة مســألة قايــن
وهابيــل؟ لمــاذا دافعــت الغنوص ّيــة عــن قايــن؟ مــا النظــرة السوســيولوج ّية
الســيكولوج ّية لهــذه الروا يــة؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا فحــص الضميــر؟ كيــف أســتحضر مشــاعر االمتنــان إ ـلـى
صال ـتـي؟ كيــف أثبــر غــور ذا ـتـي يوم ًّيــا؟ كيــف أرى اآلخر يــن كمــا يراهــم هللا؟ كيــف
أرى الطبيعــة ع ـلـى أنّهــا ،ع ـلـى مثا ـلـي ،خليقــة هللا؟ كيــف آســف ع ـلـى ذنو ـبـي
طال ًبــا ن ِعمــة الدمــوع؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145336-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145336-5

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145304-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145304-4

4,000 L.L.
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 -14الصالة في صميم الحياة ()2
تأمالت من وحي روحان ّية القدّيس إغناطيوس
ّ

 -17هللا ال يج ِّرب أحدً ا

بقلم :نهاد فرح

إجابــات وافيــة عــن :كيــف امتحــن هللا شــعبه ـفـي العهــد القديــم؟ مــا الفــرق بيــن
التجر بــة واالمتحــان؟ كيــف قــرأ آبــاء الكنيســة حيــاة المســيح ـفـي ضــوء تجــارب
الب ّر يــة؟ مــا أثــر دراســات العصــر الوســيط الكتاب ّيــة ع ـلـى إيماننــا اليــوم؟ كيــف
ـن واألدب والموســيقى؟ وغيرهــا.
نقــرأ روا يــات التجــارب ـفـي الفـ ّ
عدد الصفحات٧٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145331-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145331-0

4,000 L.L.

 -13الصالة في صميم الحياة ()1
تأمالت من وحي روحان ّية القدّيس إغناطيوس
ّ

اليسوعي
بقلم :األب پاتريك أوسليڤان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جوده
ّ
أعمــق
إجابــات وافيــة عــن :مــا أبعــاد عالقتنــا بيســوع وبملكــوت هللا؟ كيــف ّ
ـرب؟ كيــف أفهــم الس ـ ّر الفصحــيّ ـفـي ضــوء صداقتــي مــع
صداقتــي مــع الـ ّ
المســيح؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145292-4

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145292-4

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب پاتريك أوسليڤان
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جوده
ّ

 -15دعوة اإلنسان اإلله ّية في ضوء رياضات القدّيس
إغناطيوس الروح ّية  -رياضة لثالثة أ يّام
اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صالح أبو جوده
ّ

ُعمــق
إجابــات وافيــة عــن :كيــف نجــد فســح ًة مق ّدســة ـفـي خضـ ّ
ـم حياتنــا كــي ن ّ
إيماننــا باللــه؟ مــا تح ّديــات عالقتــي باللــه؟ وبالمســيح؟ كيــف أتعامــل مــع
الخطيئــة؟ ومــا دور المصالحــة ـفـي حيا ـتـي المســيح ّية؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف أ َ كتشــف دعو ـتـي الشــخص ّية ـفـي ضــوء إيما ـنـي
المســيحيّ؟ ال ُيجيــب هــذا الكتــاب عــن هــذه التســاؤالت بطريقـ ٍة مباشــرة ،بــل
تأمــل كلمــة هللا بحســب الطريقــة اإلغناط ّيــة.
ُيجيــب مــن خــال ّ

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145291-6
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145291-7

4,000 L.L.

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145299-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145299-3

4,000 L.L.
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 -12في صالة «األبانا»

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن اإلطــار العــا ّم لموعظــة يســوع ع ـلـى الجبــل؟
مــا المفارقــات الّتــي يقدّمهــا إلينــا يســوع ـفـي موعظتــه؟ مــا نصــوص العهــد
القديــم الّتــي م ّهــدت للوص ّيــة الســيديّة؟ مــا األســباب الوجيهــة والموجبــة
لمح ّبــة األعــداء؟ وغيرهــا.

نجــد ـفـي هــذا الكُت ّيــب شــبه عظــة ُتســاعدنا ـفـي تعميــق فهمنــا للصــاة اليوم ّيــة
الّتــي أوصانــا بهــا السـ ّيد المســيح .وتحلّــل فيــه الكاتبــة صــاة األبانــا لتســتنبض
حــا.
منهــا المعا ـنـي ال ّروح ّيــة الّتــي ُتشــبع حياتنــا جسـدًا ورو ً

بقلم :األب بيتر مدروس

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145263-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145263-4

بقلم :األم أنطوانيت باسيل

عدد الصفحات٢٨ :
رقم الطبعة ٢ :من ّقحة
عدد األلوان١ :
2-72-145106-5

4,000 L.L.

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145106-4

4,000 L.L.

اليسوعي
 -5الحياة الرهبان ّية في أ يّامنا  -مقابلة مع األب هنري بوالد
ّ
اليسوعي
أجراها :نقوال جيرو
ّ
نقله إلى العرب ّية :أنطوان الغزال

 -3خواطر في التب ّتل المك ّرس

اليسوعي
بقلم :األب فاضل سيداروس
ّ

إجابــات وافيــة عــنَ :مــن الراهــب؟ ومــا فائدتــه ـفـي رســالة الكنيســة؟ كيــف تكــون
معــا؟ هــل مــن رفاه ّيــة روح ّيــة ـفـي
ـب والفقــر ً
الحيــاة الرهبان ّيــة دعــوة إ ـلـى الحـ ّ
حيــاة الراهــب؟ مــا دور الصــاة ـفـي حياتــه؟ هــل ينحصــر التكـ ّرس ع ـلـى التجـ ّرد ـفـي
ُ
خطــى المســيح؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف يعيــش الشــخص ع ـلـى مثــال يســوع المتب ّتــل؟ كيــف
ّ
يحقــق المتب ّتــل
ينفتــح المتب ّتــل بالـ ّروح القــدس ع ـلـى المح ّبــة الشــاملة؟ كيــف
ـر
ـ
ث
ك
ملكــوت اآلب ع ـلـى األرض؟ هــل يتطلّــب التب ّتــل تضحي ـ ًة أ
ممــا يتطلّبــه
ّ
الــزواج؟ هــل للتب ّتــل بُعــد نبــويّ ـفـي حياتنــا المســيح ّية؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145195-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145195-8

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144969-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144969-6

4,000 L.L.
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 -8هذه هي وص ّيتي
بقلم :األخت الصغيرة مادلين يسوع
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن األخــت الصغيــرة مادليــن يســوع؟ كيــف
توصينــا أن نندمــج ـفـي العالــم كالخميــر ـفـي العجيــن؟ كيــف تنظــر إ ـلـى طر يــق
ـب البشــر»؟ كيــف
القداســة واالتّحــاد باللــه؟ كيــف أقتــدي بيســوع «المحـ ّ
التجســد»؟ وغيرهــا.
أهتــدي بنــور «س ـ ّر
ّ
عدد الصفحات٤٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٨ :
نوع التجليد :عادي
3-002528-00-0-110

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب جان دالمه
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــا الم ّيــزات الثــاث الّتــي ت ّتســم بهــا طريقــة اليســوع ّيين
التربو يّــة؟ كيــف يك ـ ّون اليســوع ّيون العقــل؟ كيــف ير ـب ّـي اليســوع ّيون ع ـلـى
الح ّر يّــة ويزرعــون أجــواء التفــاؤل؟ كيــف يك ـ ّون اليســوع ّيون ع ـلـى المح ّبــة
ويرفعــون شــعارهم «تكو يــن أنــاس مــن أجــل اآلخر يــن»؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145140-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145140-8

4,000 L.L.

ي
 -4س ّر الصليب
ّ
الفصحي  -بحسب الطقس المارون ّ
بقلم :الخوري مكرم قزاح
نقله إلى العرب ّية :الخورأسقف يوح ّنا كوكباني

والحب
 -4اإلصغاء
ّ
اليسوعي
لوخت
در
فان
فرانس
بقلم :األب
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن شــجرة الحيــاة؟ مــاذا نعــرف عــن الحمــل
الفصحــيّ وبدا يــة العهــد الجديــد بالمســيح؟ مــاذا نعــرف عــن وليمــة الملكــوت؟
وكيــف نفهــم هــذا المجــاز ـفـي حياتنــا اليوم ّيــة؟ كيــف نقــرأ الرمــوز األخرو يَّــة ـفـي
عالمنــا الدنيــويّ؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :كيــف أُصغــي إ ـلـى كلمــة اآلخــر؟ كيــف أُصغــي إ ـلـى الكتــاب
المق ـدّس ،كلمــة هللا؟ مــا شــروط اإلصغــاء وثمــاره؟ لمــاذا يغيــب صــوت هللا
عــن مســمعي بالرغــم مــن صال ـتـي؟ مــا معنــى اإلصغــاء ـفـي العهــد الجديــد؟
كيــف أرفــض هللا وأســتصعب اإلصغــاء إ ـلـى ابنــه يســوع؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٣ :
نوع التجليد :عادي
6-002527-00-0-110

4,000 L.L.
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عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٦ :
عدد األلوان١ :
2-72-145371-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٥ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145371-6

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

 -2من الفشل إلى النجاح

اليسوعي
بقلم :األب فرانس فان در لوخت
ّ
إجابــات وافيــة عــن :كيــف ينظــر المجتمــع إ ـلـى النجــاح والفشــل؟ ومــا تأثيرهمــا
ـب هللا الخـ ّـاق ـفـي حيــاة المســيح األرض ّيــة؟
ـفـي حيــاة األوالد؟ كيــف نجــح حـ ّ
كيــف ننتقــل مــن الفشــل إ ـلـى النجــاح ـفـي الحــاالت النفسـ ّية؟ كيــف أتعامــل مــع
ـب؟ والدراســة؟ والعمــل؟ وغيرهــا.
فشــلي ـفـي الحـ ّ
عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة٥ :
عدد األلوان١ :
2-72-145479-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145479-9

4,000 L.L.

 -5هل يمكن أن ّ
ننظم حياتنا الجنس ّية؟

اليسوعي
بقلم :األب روبير كليمان
ّ
نقله إلى العرب ّية :أنطوان الغزال

إجابــات وافيــة عــن :كيــف ينتظــم النســل ـفـي المجتمــع؟ كيــف ولمــاذا تنتشــر
حــيّ؟ مــا قواعــد الحيــاة
اإلباح ّيــة ـفـي مجتمعاتنــا؟ هــل الكبــت الجنســيّ أم ـر ٌ ص ّ
الجنس ـ ّية الســليمة؟ مــا األســباب الداعيــة إ ـلـى تنظيــم النســل؟ وهــل هنالــك
طرائــق ممكنــة لتحقيــق ذلــك؟ ومــا موقــف الكنيســة منهــا؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145119-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145119-4

4,000 L.L.

الحب والجنس وهللا
-3
ّ
ب
اليسوعي
ي
بر
يوسف
األب
بقلم:
ّ

 -3الظهورات بين الحقيقة والخيال

إجابــات وافيــة عــن :مــا معاييــر التربيــة الجنس ـ ّية ـفـي البيــت؟ كيــف تنــاول
الكتــاب المق ـدّس الجنــس؟ مــا ســلب ّيات المتعــة الجنس ـ ّية البحتــة؟ كيــف
تــؤدّي الشــهوان ّية الجنس ـ ّية دو ًرا ـفـي أزمــة اإلنســان المعاصــر؟ كيــف أصــل إ ـلـى
ـب الحقيقــيّ الناضــج؟ وغيرهــا.
الحـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف نقــرأ الظواهــر بيــن األمــس واليــوم؟ كيــف تتعامــل
ديانــات العالــم مــع هــذه الظواهــر؟ كيــف ينظــر تعليــم الكنيســة إ ـلـى مســألة

عدد الصفحات٣٦ :
رقم الطبعة٤ :
عدد األلوان١ :
2-72-145276-2

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145276-4

4,000 L.L.

الظهــورات؟ مــا مشــاكل الظهــورات وضروراتهــا؟ كيــف نكتشــف الظهــورات
المز يّفــة؟ هــل مــن عالقــة بينهــا وبيــن األمــراض النفس ـ ّية؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144720-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144720-3

4,000 L.L.
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 -12شخص ّيات ثانو يّة التقت يسوع

 -4رمز السمكة عند المسيح ّيين
اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي نعرفــه عــن أرملــة الهيــكل؟ كيــف التقــى يســوع
واألمهــات الّذيــن التقــى
بالمتألّميــن الّذيــن نجهــل أســماءهم؟ َمــن هــم اآلبــاء
ّ
بهــم يســوع؟ لمــاذا توحــي إلينــا هــذه اللقــاءات بالشــخص ّيات الثانو يّــة بعــدم
االكتمــال؟ مــا العبــر الّتــي نســتخلصها مــن هــذه اللقــاءات؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا رمز يّــة الســمكة ـفـي الحضــارات القديمــة؟ مــا رمز يّــة
الســمك ـفـي كِال العهديــن؟ إ ـلـى مــاذا تقودنــا دالئــل التنقيبــات األثر يّــة؟ كيــف ورد
«اإلكتــوس» ـفـي نصــوص اآلبــاء؟ مــا نظر يــات التطر يــز؟ كيــف ننتقــل مــن رمــز
الســمكة إ ـلـى الصليــب؟ وغيرهــا.

بقلم :نهاد فرح

عدد الصفحات٦٤ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145487-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145487-4

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145398-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145398-3

4,000 L.L.

 -8أسطورة التض ّ
ي
خم السكّان ّ
اليسوعي
بقلم :األب هنري بوالد
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :األب صبحي حموي
ّ

 -9الدين وحقوق اإلنسان  -رؤية مسيح ّية

اليسوعي
بقلم :األب وليم سيدهم
ّ

ـ
إجابــات وافيــة عــن :هــل مــن خطــر تقلّــص
ديمغرافـيّ وتناقــص ـفـي المواليــد؟ مــا
ـم آثــار الثــورة التكنولوج ّيــة ع ـلـى إمكان ّيــات األرض المحــدودة؟ كيــف نُعالــج
أهـ ّ
مشــاكل التضخّــم اإلنتاجــيّ؟ ومشــكلة الميــاه؟ والطاقــة البديلــة؟ والمعــادن
الخام ّيــة؟ هــل الــزرع الما ـئـيّ يو ّفــر حـ ًّـا؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا دور الديــن ـفـي حقــوق اإلنســان ـفـي الحضــارات القديمــة؟
المحطــات ـفـي مســيرة الكنيســة الكاثوليك ّيــة مــن الحــذر مــن النظــام
ـم
ّ
مــا أهـ ّ
هامــا ـفـي شــرعة حقــوق
الديموقراطــيّ واالنضمــام إليــه؟ كيــف يــؤدّي الديــن دو ًرا ًّ
اإلنســان ـفـي مصــر؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٥٠ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145429-3
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٣ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145429-4

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145349-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145349-5

4,000 L.L.

موسوعة المعرفة المسيح ّية Christian Knowledge Encyclopedia

البيئي
 -11المسيح ّية والتل ّوث
ّ
اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

بقلم :فارس حبيب ملكي

 -1لغز كفن المسيح

إجابــات وافيــة عــن :مــا موقــف األديــان غيــر التوحيديّــة والتوحيديّــة مــن مســألة
التل ـ ّوث البيئــيّ؟ كيــف نقــرأ الكتــاب المق ـدّس ـفـي ضــوء المشــاكل البيئ ّيــة
اليــوم؟ هــل أســاءت المســيح ّية إ ـلـى البيئــة؟ كيــف نظــر الرســل والقدّيســون إ ـلـى
البيئــة والخليقــة؟ كيــف نحيــا حيــا ًة مســيح ّية رفيقــة بالبيئــة؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي نــراه بالعيــن المج ـ ّردة ـفـي كفــن المســيح؟ مــا
تاريخ ّيــة انتقــال هــذا الكفــن عبــر العصــور؟ كيــف نقــارن اآلثــار الّتــي ع ـلـى
الكفــن بمــا ُذكــر ـفـي روا يــات اآلالم ـفـي اإلنجيــل؟ مــا موقــف األبحــاث العلم ّيــة
مــن الكفــن؟ ومــا موقــف الكنيســة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145310-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145310-5

4,000 L.L.

عدد الصفحات٧٦ :
رقم الطبعة ٤ :مجدّدة
عدد األلوان١ :
2-72-145184-7

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145184-2

4,000 L.L.

قمص ،شهود يهوه،
 -10البدع والروحان ّيات الجديدة  -اإليزوتيريك ،ال ّت ّ
الماسون ّية ،النيوإيج ،اليوغا

 -5الصليب والصلب قبل الميالد وبعده

إجابــات وافيــة عــن :مــا المعاييــر الّتــي ُتحـدّد البــدع؟ مــا أســباب انتشــارها؟ لماذا
ـم البــدع:
يغيــب دور الكنيســة أو ُيغ ّيــب ـفـي ُمحاربتهــا؟ مــا الّــذي نعرفــه عــن أهـ ّ
والتأمــل التجــاوزيّ؟ والســيانتولوج ّية؟
النيــو إ يــج ،واإليزوتير يــك؟ والماســون ّية؟
ّ
ـم أفكارهــا؟ وكيــف تعمــل ـفـي شــرقنا؟ وغيرهــا.
مــا أهـ ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي نعرفــه عــن تاريخ ّيــة الصلــب؟ كيــف ورد الصليــب
ـفـي حــوار الفالســفة اليونــان؟ مــا القوانيــن الرومان ّيــة ـفـي الصليــب؟ كيــف كان
صليــب المســيح عــا ًرا وجنونًــا؟ كيــف تعاملــت المســيح ّية مــع رمــز الصليــب
قبــل الملــك قســطنطين وبعــده؟ وغيرهــا.

اليسوعي
بقلم :األخ روبير عيد
ّ

عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145264-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145264-1

4,000 L.L.

اليسوعي
بقلم :األب سامي حال ّق
ّ

عدد الصفحات٤٤ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-145144-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145144-6

4,000 L.L.
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المسيحي والطالق
-2
ّ
اليسوعي
حشيمه
كميل
األب
بقلم:
ّ

البيزنطي
 -6صورة المسيح في الفنّ
ّ
بقلم :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

إجابــات وافيــة عــن :كيــف تفهــم الكنيســة الكاثوليك ّيــة نصــوص العهــد الجديــد
ـفـي الطــاق؟ مــا الّــذي تقولــه تعاليــم اآلبــاء والتقليــد الكنســيّ ـفـي شــأن الطــاق؟
مــا أضــرار الطــاق ع ـلـى المجتمــع؟ كيــف يتناقــض مفهــوم الطــاق ومفهــوم
ـب وعظمــة اإلنســان؟ وغيرهــا.
الحـ ّ

حــا؟ كيــف ص ـ ّور
إجابــات وافيــة عــن :هــل مــن الممكــن أن يكــون يســوع قبي ً
وفـي بهــاء مجــده؟ وكبي ـ ًرا للكهنــة؟ مــا
ـكل؟ ـ
الفـ ّ
ـن البيزنطــيّ يســوع الضابــط الـ ّ
أنمــاط أيقونــات المســيح؟ مــا المعا ـنـي الروح ّيــة لوجــه المســيح ـفـي األيقونــة
البيزنط ّيــة؟ مــا معاييــر األيقونــة البيزنط ّيــة؟ وغيرهــا.

عدد الصفحات٣٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144980-X

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144980-1

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في١٩٩٧ :
نوع التجليد :عادي
0-002516-00-0-110

عدد الصفحات٤٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :

4,000 L.L.

4,000 L.L.

المسيحي والتناسخ
 -7اإليمان
ّ
اليسوعي
جوده
أبو
صالح
األب
بقلم:
ّ

بقلم :البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

 -9الجاثليق طيموتاوس الكبير

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي نعرفــه عــن معتقــد التناســخ؟ ومــا عالقتــه
حتــه؟ كيــف
بـ«العصــر الجديــد»؟ مــا مصــادر معتقــد التناســخ؟ ومــا مــدى ص ّ
نفهــم هــذا المعتقــد ـفـي ضــوء الكتــاب المق ـدّس؟ هــل مــن أضــواء الهوت ّيــة
مســيح ّية حــول موضــوع التناســخ؟ وغيرهــا.

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن الرســالة إ ـلـى ســرجيوس؟ مــا تركيبتهــا؟ ومــا
فحواهــا؟ مــاذا نعــرف عــن حــوار الجاثليــق الخليفــة المهــدي؟ مــا كان أســلوب
جتــه؟ كيــف نقــرأ نـ ّـص المحــاورة بيــن الجاثليــق والخليفــة
طيموتــاوس وح ّ
المهــدي ـفـي الثالــوث وغيرهــا مــن المواضيــع؟

عدد الصفحات٣٦ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان١ :
2-72-144988-5
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144988-7

4,000 L.L.

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145302-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145302-0

4,000 L.L.
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النصيبيني
 -10إيل ّيا
ّ
بقلم :البطريرك لويس روفائيل األ ّول ساكو

 -6ثاودورس أبو ق ّرة« :ميمر في الح ّريّة» ()1
اليسوعي
تقديم وتحقيق :األب سمير خليل سمير
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن أ ـبـي قاســم المغر ـبـيّ؟ مــاذا نعــرف عــن
ـم ميــزات أســلوبه وحججــه؟ كيــف نقــرأ
كتــاب المجالــس؟ كيــف نقــرأه ومــا أهـ ّ
ً
بعضــا مــن النصــوص المختــارة مــن كتــاب المجالــس؟ مــا أثــر هــذا الكتــاب ـفـي
الحــوارات المســيح ّية اإلســام ّية؟

إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن نـ ّـص «الميمــر ـفـي الح ّر يّــة»؟ ومــا هــي
مناســبته؟ وكيــف ُ
ـم مــا جــاء ـفـي الميمــر؟ كيــف دحــض مســألة
خـ ّـط؟ مــا أهـ ّ
ن
المســبق؟ كيــف ن ّ
ُحقــق
هللا
ـم
ـ
ل
ع
ـاول
ـ
ن
ت
ـف
ـ
ي
وك
ـي؟
ـ
ما
الحتم ّيــة؟ وتعاليــم
ُ
نصوصــا كهــذه؟ ومــا الّــذي يســتوجب مراعاتــه؟ وغيرهــا.
ً

عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145303-3

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145303-7

4,000 L.L.

عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145182-0

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145182-8

4,000 L.L.

 -8علماء مسيح ّيون في ديار اإلسالم 622م 1300 -م
اليسوعي
بقلم :األب كميل حشيمه
ّ

ـم العلمــاء المســيح ّيين في ديار اإلســام،
نجــد ـفـي هــذا الكُت ّيــب نبـ ًذا مختصــرة ألهـ ّ
نذكــر ع ـلـى ســبيل المثــال ال الحصــر :تومــا الر ّهــاوي ،دانيــل بــن الطيفــوريّ،
الصفــيّ أبــو الفتــح بــن يوح ّنــا بــن صليــب ،محبــوب األرمنــيّ.
عدد الصفحات٦٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145249-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145249-8

4,000 L.L.

 -7ثاودورس أبو ق ّرة« :ميمر في الح ّريّة» ()2

اليسوعي
تقديم وتحقيق :األب سمير خليل سمير
ّ

نص الفصل الثاني والثالث لميمر في الح ّر يّة.
نجد في هذا الكُت ّيب ّ
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145183-9

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145183-5

4,000 L.L.
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ي ()1
ي في العالم العرب ّ
 -4دور المسيح ّيين الثقاف ّ

 -3حنين بن إسحق« :في األعمار واآلجال»

إجابــات وافيــة عــن :مــا الّــذي وصــل إلينــا مــن نصــوص المســيح ّيين العــرب
الم ّ
حققــة؟ كيــف بــرع الســريان قبــل اإلســام ـفـي التــراث الهلّينســتيّ؟ كيــف
ُ
نفكّــر ـفـي حضــارة عرب ّيــة ُتســاهم ـفـي بنــاء القــرن الحــادي والعشــرين؟ مــا الّــذي

إجابــات وافيــة عــنَ :مــن حنيــن بــن إســحق؟ مــا الّــذي نعــرف عــن مؤلّفاتــه؟ ومــا
ّ
مخطوطــا لــه؟ مــا مؤلّفــات حنيــن الدين ّيــة؟
نحقــق
الّــذي وصــل إلينــا؟ كيــف
ً
كيــف نقــرأ مقالــه ـفـي اآلجــال عــن كتــاب مجمــوع أصــول الديــن للمؤتمــن بــن
العســال؟ وغيرهــا.
ّ

اليسوعي
بقلم :األب سمير خليل سمير
ّ

نعرفــه عــن الفتــح اإلســاميّ والظاهــرة االنثقاف ّيــة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145130-8

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145130-9

4,000 L.L.

اليسوعي
تقديم وتحقيق :األب سمير خليل سمير
ّ

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144957-5

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠١ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144957-3

4,000 L.L.

ي ()2
ي في العالم العرب ّ
 -5دور المسيح ّيين الثقاف ّ

 -1أبو ق ّرة  -السيرة والمراجع
اليسوعي
سمير
بقلم :األب سمير خليل
ّ

إجابــات وافيــة عــن :مــا ا كتشــافات النهضــة الفكر يّــة ـفـي إيطاليــا وأوروبّــا؟ كيــف
نهضــت الكنيســة دين ًّيــا بعــد المجمــع التريدنتينــيّ؟ مــاذا نعــرف عــن المدرســة
المرســلين إ ـلـى حلــب؟
المارون ّيــة ـفـي رومــا؟ مــاذا نعــرف عــن وصــول طالئــع ُ
وغيرهــا.

ـم المراجــع الّتــي نعــود إليهــا ـفـي دراســتنا أل ـبـي قـ ّرة؟ مــا
إجابــات وافيــة عــن :مــا أهـ ّ
ـم الدراســات الّتــي تناولــت فكــره والهوتــه؟ أ يــن نشــأ أبــو قـ ّرة؟ وأ يــن تر ّهــب؟
أهـ ّ
ـم م ّيــزات أ ـبـي ق ـ ّرة المتكلّــم والمناظــر؟
مــا أبعــاد نشــاطه مــع األرمــن؟ مــا أهـ ّ
كيــف أمضــى أ يّامــه األخيــرة؟ وغيرهــا.

اليسوعي
بقلم :األب سمير خليل سمير
ّ

عدد الصفحات٦٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145131-6
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أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٤ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145131-6

4,000 L.L.

عدد الصفحات٤٨ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144919-2

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144919-1

4,000 L.L.
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 -2أبو ق ّرة  -المؤ ّلفات
اليسوعي
سمير
خليل
بقلم :األب سمير
ّ
إجابــات وافيــة عــن :مــاذا نعــرف عــن مؤلّفــات أ ـبـي ق ـ ّرة اليونان ّيــة والســريان ّية؟
مــاذا نعــرف عــن مؤلّفــات أ ـبـي قـ ّرة العرب ّيــة المطبوعــة؟ كيــف نقــرأ مؤلّفــات أ ـبـي
قـ ّرة العرب ّيــة غيــر المطبوعــة أو المنحولــة؟ وغيرهــا.
عدد الصفحات٥٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-144920-6

أبعاد الكتاب١٧ × ١٢ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٠ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-144920-7

4,000 L.L.
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جسور ال أسوار
رسالة الكنيسة في عالمنا اليوم

ً
مقال لفهم روحان ّية البابا فرنسيس ورؤيته
٥١

قابــل دومينيــك وولتــون الباحـ ُ
ـث وعالـ ُـم االجتمــاع الفرنســيّ البابــا فرنســيس
ـفـي أثنــاء اثنتــي عشــرة مقابلــة اشــتملت ع ـلـى حديــث مفتــوح عــن السياســة،
المهيمنــة ع ـلـى وســائل اإلعــام العالم ّيــة .ينبــع
والثقافــة ،والقضايــا الدين ّيــة ُ
وإلهامــه بمــا يخـ ّـص الهجــرة ،والفقــر ،والتن ـ ّوع ،والعولمــة
فك ـ ُر البابــا فرنســيس
ُ
وغيرهــا ،مــن إيمانــه المســيحيّ ومبادئــه اإلنســان ّية .فهــذا مــا تتطلّبــه مواجهــة
تح ّديــات القــرن الحــادي والعشــرين :التعاطــف مــع المحتاجيــن ،والرغبــة ـفـي
تحقيــق األهــداف المشــتركة مــن دون االســتبداد بالثقافــات األُخــرى ،والمقــدرة
ع ـلـى الحــوار بثقــة واحتــرام وكرامــة .يشــارك البابــا فرنســيس للم ـ ّرة األو ـلـى ـفـي
خبــرات مــن عمــق حياتــه الشــخص ّية ،وتكوينــه الروحــيّ ،وتجربتــه مــع العــاج
مهمــا ـفـي تنشــئته .ال يعــرض
ـن دو ًرا
النفســيّ ،ومــع بعــض النســوة اللوا ـتـي أ ّديـ َ
ًّ
كتــاب جســورٌ ال أســوار ،المثيــر الجــدل ،قــراءة أساس ـ ّية ع ـلـى المســيح ّيين
كل مــن ُير يــد أن يعــرف كيــف يواجــه «بابــا الشــعب» اآلفــات
فحســب ،بــل ع ـلـى ّ
االجتماع ّيــة ـفـي عالمِ نــا ،وكيــف يحافــظ ع ـلـى رؤ يــة إيجاب ّيــة لتغييــر واقعنــا..

«ال يخلــو حديــثٌ ـفـي الســاحة المســيح ّية مــن ذكــر البابــا فرنســيس ،إذ
ـوت نبــويٍّ يصــرخ ـفـي ب ّر يّــة عالمنــا اليــوم .فهمــوم
أصبحــت كلماتــه صــدى صـ ٍ
هــذه القر يــة الصغيــرة ،الّتــي ُيطلــق عليهــا اســم كوكــب األرض ،واحــدة
ومشــتركة .وهــي ـفـي بحثهــا عــن هللا ،تنطلــق مــن تعز يــز كرامــة اإلنســان ،بمــن
فيهــم النســاء واألطفــال .إذ تســعى البشــر يّة إ ـلـى مشــاركة الصالــح العــا ّم ،بمــا
تشــمله مــن حــوار بيــن العلــم والديــن وجميــع األمــور المتناقضــة ـفـي خارجهــا،
إن بوصلــة هــذا الســعي إ ـلـى بلــوغ الحقيقــة تكمــن ـفـي
الم ّتحــدة ـفـي غايتهــاّ .
الرحمــة .هكــذا فقــط تبلــغ الكنيســة فرحهــا ـفـي رســالتها الّتــي تقــوم فيهــا ـفـي
حقــل العالــم كــي ينفتــح ع ـلـى عمــل الــروح .يعــرض الكتــاب الّــذي بيــن أيدينــا
ـفـي ثمانيــة أقســام تح ّديــات العالــم ـفـي القــرن العشــرين ،ويشــاركنا إلهامــات
البابــا فرنســيس ـفـي مــا خـ ّـص الكنيســة والعالــم .وتز يّــن مقــاالت هــذا الكتــاب
اقتباســاتٌ غز يــرة مــن ِحكَــم البابــا فرنســيس الّتــي يشــاطرها مح ّبيــه عبــر
وســائل التواصــل االجتماعــيّ ،وعظاتــه ،وكذلــك رســائله البابويّــة».

بقلم :البابا فرنسيس ،دومينيك وولتون
نقله إلى العرب ّية :األب سامي ّ
اليسوعي
حلق
ّ

عدد الصفحات٣٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145575-3
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145575-8

45,000 L.L.

الفرنسيسي -
األثر
ّ
اليسوعي
تحرير :األب كوروڤيلال پانديكاتّو
ّ
اليسوعي
ورام
األب خوسيه م ڤادپّ
ّ
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ

عدد الصفحات٢٧٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145587-7

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٩ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145587-1

26,000 L.L.

البابا فرنسيس Pope Francis

مشاركة حكمة الزمان
بقلم :البابا فرنسيس

اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
ّ

ـب .ســاهم
ّ
كل ّ
قصــة هــي شــهادة ع ـلـى قـ ّوة اإليمــان ،والمثابــرة ،والمرونــة ،والحـ ّ
قصصــا مــن
ـارك
ـ
ش
ـك
ـ
ل
وكذ
ـاب،
ـ
ت
الك
ـذا
ـ
ه
ل
ّم
د
ـ
ق
إذ
ـدوره،
ـ
ب
ًّا
ن
ـ
س
م
ـه
ـ
ت
بصف
البابــا
ً
يتأمــل ـفـي عشــرات
أن قداســته
كل فصــل .كمــا ّ
حياتــه الشــخص ّية ـفـي بدا يــة ّ
ّ
مــن قصــص اآلخر يــن.
عدد الصفحات١٧٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145572-9

أبعاد الكتاب٣٠,٥ × ٢٩ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٨ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145572-7

57,000 L.L.

عزيزي البابا فرنسيس
البابا يجيب عن رسائل أطفال من جميع أنحاء العالم
اليسوعي
نقله إلى العرب ّية :طوني حمصي
بقلم :البابا فرنسيس
ّ
ُيرافــق البابــا فرنســيس األطفــال ـفـي بحثهــم عــن معنــى حياتهــم وعالمهــم ،وهــم
ينتظروننــا نحــن ال ِكبــار لمســاعدتهم ع ـلـى إتمــام ذلــك .وقــد كانــت إجابــات البابــا
الخاصــة ســهل ًة
فرنســيس عــن تســاؤالت األطفــال الّتــي أرفقوهــا برســوماتهم
ّ
تُخاطــب ُلغــة األطفــال البســيطة.
عدد الصفحات٧٢ :
رقم الطبعة٢ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145535-4

أبعاد الكتاب٢٦ × ٢٦ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :فنّي
978-2-72-145535-2

45,000 L.L.
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Maintenant, vous êtes mes amis - En route vers l’Eucharistie
بقلم :األخت وردة مكسور ،األب هاني الريّس
إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين
Le but de ce livre est d’aider ceux qui préparent les enfants dans
la paroisse, à la célébration de «la première communion», cette
célébration confirme l’intégration de l’enfant à l’Église, sa grande
famille, et son passage à l’âge de raison.
عدد الصفحات١١٢ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145554-0

أبعاد الكتاب٢٧ × ٢٠ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145554-3

درب العيد  -أنت ابني الحبيب!  -ماذا نُع ّيد في الغطاس يا جدّي؟
إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً
عدد الصفحات26 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145549-4

30,000 L.L.

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145549-9

9,000 L.L.

درب العيد  -ولد المسيح ،ه ّللويا!  -ماذا نُع ّيد في الميالد يا ج ّدتي؟

درب العيد  -طريقنا إلى القيامة!  -ماذا نعيش في الصوم يا ج ّدتي؟

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

عدد الصفحات40 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145548-6
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145548-2

9,000 L.L.

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

عدد الصفحات32 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145550-8

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145550-5

9,000 L.L.

ال ّتعليم
المسيحي Catechism
ّ

درب العيد  -ملك ليس كالملوك!  -ماذا نُع ّيد في الشعانين يا جدّي؟

درب العيد  -تعال أ يّها الروح القدس!  -ماذا نُع ّيد في العنصرة يا جدّي؟

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة ،معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

عدد الصفحات22 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145551-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145551-2

9,000 L.L.

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

عدد الصفحات34 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145553-2

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145553-6

9,000 L.L.

ّ
ست أجزاء مع علبة
درب العيد -

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين
ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً
أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
1100000029496

هلموا نفرح ونبتهج!  -ماذا نُع ّيد في الفصح يا ج ّدتي؟
درب العيد ّ -

رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :

54,000 L.L.

إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

ـت قصــص تشــرح معنــى األعيــاد كــي يفــرح فيهــا
سلســلة مؤلّفــة مــن سـ ّ
األوالد .فمــن خــال الصــورة واآليــة اإلنجيل ّيــة والمحادثــة ،ســيختلص الطفــل
بطريقــة منهج ّيــة وروح ّيــة مرهفــة معا ـنـي االحتفــاالت الدين ّيــة ع ـلـى مــدار الســنة
حــا وقداس ـ ًة.
الطقس ـ ّية ،لتكــون األعيــاد أعمــق فر ً
عدد الصفحات22 :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145552-4

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٧ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145552-9

9,000 L.L.
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ي  -على طريق االحتفال بالمناولة في رع ّيتي
أنتم اآلن أصدقائ ّ
بقلم :األخت وردة مكسور ،األب هاني الريّس
إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

رفيق مع ّلم التربية المسيح ّية
اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ
إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

ُ
كل الّذين يتولّون تهيئة األوالد في ال ّرع ّية الحتفال
هدف هذا الكتاب مساعدة ّ
ـول
ـميها بعــض الكنائــس .ويؤكّــد هــذا االحتفــال دخـ َ
«المناولــة األو ـلـى» كمــا تسـ ّ
ُ
ـن التّمييــز.
الولــد ـفـي عائل ِتــه الكَ َنسـ ّية وعبــو َر ُه إ ـلـى ِسـ ّ

يســاعد هــذا الكتــاب المر بّيــن ـفـي لقــاءات التربيــة المســيح ّية ع ـلـى تأويــن
لقائهــم يســوع ،ال ـفـي حياتهــم الداخل ّيــة والروح ّيــة فحســب ،بــل ـفـي كونهــم
وفـي مختلــف ظروفهــم الحيات ّيــة،
وفـي ممارســتهم األســرار ـ
أعضــاء الكنيســة ـ
لنشــر ملكــوت المح ّبــة والســام والعــدل.

عدد الصفحات١٢٠ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان٤ :
2-72-145527-3

أبعاد الكتاب٢٧ × ٢٠ :
الطبعة األخيرة في٢٠١٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145527-7

30,000 L.L.

محطات في س ّر المسيح إلهً ا وإنسانًا  -في خدمة التربية المسيح ّية
ّ
اليسوعي
بقلم :األب ڤيكتور شلحت
ّ
إعداد :مركز التربية الدين ّية  -رهبان ّية القلبين األقدسين

مــن مق ّدمــة المؤلِّــف« :إذا أردنــا اليــوم أن نعــرف المســيح ،أفــا يكفينــا مــا قيــل
فيــه طــوال األزمنــة الماضيــة؟ فمنــذ عشــرين قرنًــا والمســيح ّيون يعيشــون
تأمالتهــم وصلواتهــم وطقوســهم ويلتزمونــه ـفـي
سـ ّر المســيح ويســتوحون منــه ّ
ـن المســيح
حياتهــم .أال يكفينــا هــذا الوجــه لكــي نتع ـ ّرف إليــه ونؤمــن بــه؟ لكـ ّ
ليــس مج ـ ّرد شــخص ّية تعــود إ ـلـى الماضــي ،بــل ال يــزال منــذ قيامتــه حاض ـ ًرا
كل إنســان».
بيننــا ،ويدعــو ّ
عدد الصفحات١٣٦ :
رقم الطبعة١ :
عدد األلوان١ :
2-72-145185-5
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أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٦ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145185-9

13,000 L.L.

عدد الصفحات٨٨ :
رقم الطبعة٣ :
عدد األلوان١ :
2-72-145100-6

أبعاد الكتاب٢١ × ١٤ :
الطبعة األخيرة في٢٠٠٢ :
نوع التجليد :عادي
978-2-72-145100-2

11,000 L.L.
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