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 1وأبرز منجزاته بطرس التوالوي الخوريسيرة             

                          (1657-1746) 

 

 
  سم المؤّلفافي 

 . االصغةة اوأّو ى وردت لل  لاا  ااب  هاا والن  والت   ي،و  ول  ي، والت  والو  خمتلفة هي الت   بأشكال ثالثة ذكرت املصادر اسم املؤّلف
الجامع المفّصل في ويف كتابه  3تاريخ سوريّة يف كتابه وردها من بعده املطرا  يوسف الدبسكما أ  ،2يف مقّدمة تأّمالته املخطوط

انغة، أي أّما الّصغةة الث  .6موجز الفلسفة الّلبنانّية، وكمال يوسف احلاج يف كتابه 5وجمّلة "املشرق" 4تاريخ الموارنة المؤّصل
 ى من فحة اوأوّ التوالن" وردت لل  الصالثة "، والصغةة الث7املونانغور جرجس منش يف مقالة له مبجّلة "املشرق""التولوي"، اقد أوردها 

 املخطوط، موضوع هاا الكتاب، وقد ناخه اارس بن يوسف الّشدياق .

لتامغة نابة السم توال، قرية ي يفرتض أ  تكو  هاه اجتاه هاا اللبس يف االسم الصحغح، ال بّد من العودة إ ى التفاري اللةوّي الا
واىت  صويّ إذا كانت ثالثة كقولك لصا ل واًوا، كما يعلم القارئ، بقل  ألفه  . وتتّم النابة إ ى املقصورالكات ، وهو اسم مقصور

جتوز   . وقغاًساهيّ ل  م  أو  هويّ ل  ه  م  ل  ف كقولك م  ا  أو ت      اوألف واًوال  ق  اوألف رابعة يف اسم ساكن الثان، ات    اتوّي . أّما إذا كانت
ّ وي أو ت  ول  السم توال بلفظيت ت   ابةالن وّي وماعاوّي، أو يااا ع    ما  ع  ، زيادة ألف قبل الواو، حنو: ما   . كما جيوز، إذا قلبتها واًواول 

 يااوّي وياااوّي . 

ّ والوي وت  وي وت  ول  هي: ت   احغحة لةوي  اًء لل  ما تقّدم، االتامغات الصوللغه، وبن  لةويّ  و ، أي التوالن، اهي خطأأّما النابة بالن  .ول 
 . وقد وتوالويّ  ويّ نا نبق  أمام لفظتني احغحتني: تول  نّ إلل  اّحتها، اف، اتعمل كاسم للمؤلّ مل ت   ال جيوز تبنّغه . ومبا أّ  لفظة تولّ 

 للعاّلمة الفغلاوف اخلوري بطرس . امسًا احغًحا ها . لاا نعتمد اسم التوالويّ لاهولة لفظة رمّبا اشتهرت الثانغ
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 سيرة التوالوي
ورد امسه  3 . ويف توقغع له خبّط يده2، ومن بغت زيتولمال البرتو أ، من قرية توال من 1هو لبداهلل بن بطرس بن اسحق التوالويّ 

  .Pietro Oliva Tulenseنّغة غتبالال

ثانغة ريانّغة لدى خوري القرية . ويف التثقغفه . تعّلم مبادئ الّلةة الا . ويبدو أ  والده قد بال لناية اائقة لتعلغمه و 41657 ولد لام
، إ ى املدرسة املارونّغة يف 5بنانّغنيلي، براقة جممولة من الفتغا  اللالبابع، أرسله البطريرك جرجس 1669، أي لام من لمره ةلشر 

 روما، اليت كانت بإدارة اآلباء الغاولّغني .

اريخ اخلاّص الهوت النظرّي واوأديّب والتلالقانوّن وا بغعّغات واإلهلّغات واحلقّ الطفصابة واخلطابة والفلافة و هناك تلّق  للوم املنطق وال
يف  8شهادة امللفنة ، باماًل 1682بعد أربعة لشر لاًما، أي لام   . لاد إ ى لبنا 7، إ ى جان  اهلندسة واملوسغق  وللم الفلك6والعامّ 

 لدير قّنوبني . هنوت، ولغّنه كاتًبا له وقا اويهي إ ى مقام الكطفا  الدسإهوت . يف ذلك العام، رقّاه البطريرك لالالفلافة وا

 كتاب بعنوا  لاوأوّ    .وإسالميّ  ماغحيّ  دينّ  ثا   و  ،ماغحيّ  دينّ  وابد خمطوطني، ناخ لل  التوالوي ك ّ أ يف هاه اوأثناء،
 والعشور رهبا وال واوأساقفة والبطاركة املقّدسة والكت  الكنغاة لن اصول واغه لشر، ثانال القر  يف اّلطغ  بنا فهملؤلّ  اموسالن

 ناخ ،أيًضا الانة تلك يف . 1683 لام من آب شهر يف هناخ أتّ  وقد . . .  والزواج وامللبس كاملأكل ةاحلغاتغّ  ؤو والشّ  والّناور
 ،والتوريث الشرائع كتاب: واغه . املارونّ  طرابلس مطرا  احلصرونّ  مغخائغل تألغف حباثأ ستة جمموع وه آخر اخمطوطً  الويو الت

 بكراسي الئحة ،األولى السبعة المجامع مختصر ،المارونيّ  الطقس بحسب يسينالقدّ  أعياد ،ةاإلسالميّ  الفرائض جواهر
 ،سنوات ثالث بعد  . 9الالتين ومخطوطات اليونان مخطوطات خالل من نطاكيةأ ةلبطريركيّ  التابعة األساقفة ورؤساء األساقفة

 بل  مدينة ختغارا اأمّ  . ثقغفوالتّ  علغموالتّ  واإلرشاد لظالو  ةمهم إلغه وأوكل ،بل  إ ى الدويهي البطريرك أرسله ،1685 لام أي

                                                           
 " .وقد أت  لل  ذكر نابه يف مقّدمة تأّمالته لل  الوجه اآليت: "اخلوري لبداهلل بطرس بن بطرس بن اسحق املاروّن الّتوالويّ   1
  .30، ص ل في تاريخ الموارنة المؤّصلصّ جامع المفالوقد يكو  الّصحغح من بغت زيتو  كما ياكر املطرا  يوسف الّدبس يف كتابه   2
  . 179يف مطلع خمطوط املكتبة املارونّغة يف بل  رقم   3
 . ومل يأت  املونانغور جرجس منش لل  ذكر تاريخ مغالده . أّما  552، ص 8، م 4ج  تاريخ سوريّةو، 306ص  الجامع المفّصل...يخ املطرا  يوسف الدبس يف كتابه ر ذكر هاا التا  4

تارخياً احغحاً ملولد  1657من دو  أ  ي ربّر هاا الّتاريخ . لاا نعّول لل  املرجعني اوأقدمني للمطرا  يوسف الّدبس، ونعتمد  1655كمال يوسف احلاج، اقد بّدد تاريخ مولده بعام 
 التوالوي

ا بطرس أو بغاترو . وهؤالء بصحبة راه  ارناغاكاّن  إيطاّل من رهبا  القدس يدل  ارّ  1669ابعلي أرسل أربعة أوالد إ ى روما سنة بنبغل احلاج أ  البطريرك جرجس ال ياكر اخلوري  5
جملة  ،عله . راجع اخلوري نبغل احلاج، " اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف الّنهضة"من بشببقوق هد ، ولبداهلل إهم: بطرس التوالوي من توال البرتو ، وباخوس الدويهي ونعمة مّيني من 

ص  ،1985، ورات اجمللس الّثقايّف البرتونّ غناطغوس سعاده، "بطرس التوالوي، بغاته وأثاره"، حماضرة يف الّلقاء الّثقايّف البرتوّن اوأّول، منشا، واوأب 292، ص 2، العدد 1984املنارة، 
41   .  

  .      770، ص 1903القس ]املونانغور[ جرجس املاروّن، "اخلوري بطرس التولوي الفغلاوف الشهري"، جملة املشرق،  ،منش  6
  .    43اوأب اغناطغوس ، منشورات اجمللس ألّثقايّف البرتوّن ، ص  ،سعاده  7
 ال، ملفونو أي املعلم العاّلمة .وألفظة ملفا  سريانّغة ا  8
  . 296-295،  ص 1984 ة املنارة، العددا  اوأول والثان، جونغه،، جملّ اخلوري نبغل ،احلاج  9
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 وأ  ة؛املشرقغّ  البالد هاه يف املعارف بواسطتهم شرنلت   ،العلم روح اغهم يبثّ  أ  أراد" األنه ،البطريرك قبل من إلغها التوالوي إلرسال
 هاه  تكو  أ  يف انظر . اجلمغع أخا ولنهم ،اوأاقاع هاه يف الاائدة ةالعربغّ  ةةبالل يفقهو  ،النصارى سائر دو  من ،كانوا نيلبغّ احل
 سطفا إ اخلوري اهأسّ املارون" الاي  "الك تَّاب يف سدرّ  بل  يف 1" . . .توال من بطرس اخلوري . . . هلم ختاروا ،العلم لنشر لةآ اللةة

 ةوالالتغنغّ  ةواإليطالغّ  ةالاريانغّ  واللةات والبالغة والنحو الصرف: التدريس مواد كانت . ابطريركً  يصبح أ  قبل 1666 سنة الدويهي
  .ويعظ ويرتجم فيؤلّ  ،3التدريس جان  إ ى ،التوالوي وكا  . 2والالهوت الفلافة جان  إ ى ،ةوالرتكغّ 

 قام الفرتة، تلك يف . 4الروبّغة والقغم ةالتنظغمغّ  والروح املعريفّ  الفضول اغهم بثّ  الاين الناهبني الطاّلب من جممولة بوله ستقط ا وقد
  .16866 لام اخالن هاا أجنز وقد الكناّغة . الرّت  الرتقغة أو الاغامة إ ى نتعو  الدويهي، 5"شرطونّغة" بن اخ التوالوي

 . 8املدينة تلك يف نةالكه رئاسة فهوكلّ  7ابرديوطً  اخوريً  ،1698 لام ،بل  مطرا  ،البلوزاوي جربائغل املطرا  سامه ،وألماله وتقديرًا 
 الصائغ نغقوالوس اخلوري الكاثولغكيّ  اإلميا  إ ى أرشدهم اينالّ  لةج   من أ ّ  الدويهي مارو  سفيو  اخلوري عااريهم   بدأ ذكر
  .9الكاغح مكرديج اسوالشمّ  اخرالز  لبداهلل اسوالشمّ 

 . لاانه واصابة منطقه واالبة بّجته تفكريه وقّوة بعمق ل رف كما والفلافّغة، الالهوتّغة ؤو الش يف باله وبطول تواضعه بشّدة ل ر ف
    .لاًما التاعني يناهز لمر لن 174610آب سنة  5اوأجل يف  ااهوا . غزير ولطاء ناااة، وبصرية نرّي، ولقل باّد، باهن متّغز وقد

 انظرً  املقّدمة هاه يف ماتقال   ابابً  هلا وسنفرد املواضغع، من وسواها الكنايّ  والتّاريخ الالهوتو  فلافةال يف فاتمؤلّ  التوالوي ترك
  .لشر والثامن لشر الاابع القرنني يف و اللبنانغّ  به قام الاي النهضويّ  الدور تعزيز يف وملكانتها تهاغّ وأمه

 

                                                           
  . 116،  ص 1970سطفانوس بطرس الدويهي، منشورات احلكمة، بريوت، إبطرس، ترجة  ،شبلي 1 
  . 298، ص 1984ة املنارة، اخلوري نبغل، جملّ  ،احلاج  2
 بّنا البان ويوسف البان، كالمها من تالماة املدرسة املارونّغة يف روما، والّشغخ يعقوب الّدباي "قدوة نييف بل  كل من القاّ  "الك تَّاب املاروّن"كا  ياالد التوالوي يف التدريس يف    3

  .298، ص 1984ة املنارة، العلماء احملّققني" . راجع اخلوري نبغل احلاج، جملّ 
  .95، ص 1985الكالغك،  –حماضرات جامعة اّلروح القدس  ،ما لل  الروبانّغة املارونّغة"اوأب بولس، "تأثري تالماة مدرسة رو  ،افري  4
، 2ط ،  12سلالة نصوص ودروس رقم  ،غرائب الّلغة العربّيةالغاولّي، خنله مبعىن الرّتقغة إ ى رتبة الكهنوت . راجع: اوأب رواائغل  chirotonoالّلفظة من أال يوناّن  . . . . . .   5

  .  261-260، ص 1960املطبعة الكاثولغكّغة،  ،بريوت
  .298اخلوري نبغل، املرجع الاابق، ص  ،احلاج  6
 و ما يلغها . 335أي الّزائر املتجّول . ورد تعريف اخلوري الربديوط وتديد بقوقه يف كتاب "اجملتمع الّلبنان" ص  perio-dheftisالربديوط لفظة يونانّغة اوأال  . . . . . .   7
  .771، ص 1903، جمّلة املشرق، "اخلوري بطرس الّتولوي الفغلاوف الّشهري"القّس جرجس املاروّن،  ،منش  8
  .915، ص 1900جمّلة املشرق،   9
جرجس منش واوأب لويس شغخو، ، كما وردت يف كتابات املطرا  يوسف الّدبس واملنانغور 1745لتبار تاريخ الوااة سنة ا . أّما 317، ص 1984املنارة، ة جملّ اخلوري نبغل،  ،احلاج  10

 يف املطرانّغة املارونّغة يف بل  .   اهي ال تاتند إ ى وثغقة معتمدة . أّما اخلوري نبغل احلاج اقد أسند تاريخ وااة الّتوالوي بالغوم والّشهر والّانة إ ى سجّل الواّغات 
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 تقنها أالّلغات التي 
 كما ،القدمية واللةات ةاحلغّ  اللةات بني اجمع . ةوالغونانغّ  ةوالعربانغّ  ةوالالتغنغّ  ةطالغّ يإلوا ةالاريانغّ  اللةات روما مدرسة يف التوالوي درس
 ةةلال جان  إ ى ةوالغونانغّ  ةالعربانغّ  أي ،واجلديد القدمي العهدين ولةيت ةنغّ غتالال أي ،املنطق ولةة ،ةالاريانغّ  أي ،الرتاث لةة بني جع

 يوسف املطرا  ويشري . وخطابة كتابة هلا تقانهإ رغم ،دراستها ذكر لل  املراجع تأيت اال ةالعربغّ  اأمّ  . ةطالغّ يإلا أي ةاحلغّ  ةاوأوروبغّ 
 يف لتمدا ةلدّ  اتاوى إلغه نا وت   . اجملتهدين زيناملربّ  من اغه وكا  ،اإلسالميّ  الفقه رسد   قد التوالوي أ ّ  إ ى الصدد، هباا  الدبس،
 ونهجيلّ " كانوا الاين املالمني العلماء لدى والويالتّ  هاابتلّ  اليت الراغعة املكانة لل  الدبس دويؤكّ  . 1اتالطبغعغّ  للم لل  بعضها
  .         2"ةاقهغّ  ماائل يف ياتفتونه بل نه،و بويتهغّ 

 نياللبنانغّ  والرهبا  اآلباء بعض أ ّ  اغناطغوس سعادة اوأب يؤّكد العربّغة؟ تدرِّس كانت هل روما، يف املارونّغة املدرسة لن ماذا لكن،
 ال  يف ةخلاد تكن مل ةالعربغّ  ةةاللّ  أ ّ  ويبدو . 3لتالماهتا ةالعربغّ  اللةة سو يدرّ  كانوا روما يف ةاملارونغّ  باملدرسة يلتحقو  كانوا  الاين
 داع وقد . 4"روما يف املقغمني املوارنة الكهنة ضبع ومباالدة بأنفاهم ذلك لواحيصِّ " أ  لل  التالمغا، بعد محل امّ  ة،التعلغمغّ  املناهج
 ةأساسغّ  لةة ةالعربغّ  أابحت وقد ة،بالاريانغّ  التزامهم يضاهي يكاد ةالعربغّ  باللةة" لتزاماال هم إ ى نوع منمن بالبعض اوأمر هاا

 اللةة أستاذ ،الدبايّ  يعقوب الشغخ مةالعاّل  وهو بل ، يف ةاملارونغّ  املدرسة يف له بزمغل أيًضا رتأثّ  والويالتّ  يكو  وقد 5 . . ."لديهم
 لشكّ  قد ة،اإلسالمغّ  الفرائض عاجلي   ما بعضها ويف املخطوطات، من لدد بناخ قغامه أ ّ   ننا وال . نااكآ املدرسة، تلك يف ةالعربغّ 
  .  وأاوهلا ةالعربغّ  اللةة من نهمتك   لناار من اإضااغ   النصرً  لديه

               طاّلبه من
 هلم طارت والاين به،طاّل  من اهبنيالنّ  بني من وكا  قر ، ونصف فنغّ  مّدة الّطالب من كبرية جممولة إ ى واملعراة العلم التوالوي نقل
 املاغح لبد والقسّ  ا،بوّ  جربائغل واملطرا  قراأل، لبداهلل واملطرا  اربات، جرمانوس املطرا : ةينغّ والدّ  ةاوأدبغّ  الشؤو  يف البقة شهرة
 مواتعلّ  نمّ  سواهمو  الكاغح، مكرديج اسوالشمّ  الزاخر، لبداهلل اسوالشمّ  الصائغ، نغقوالوس واخلوري ،زنده لطاهلل والقس لبغا ،
 اكبريً  التوالوي دور كا  كم يدرك" التالماة" هؤالء منجزات لل  يطلع ومن . 6ةتغنغّ والال ةطالغّ يإلا واللةتني املنطق للم التوالوي لل 
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   بها ف  ر  ع   التي األلقاب من
 ة،والفكريّ  ةالعلمغّ  مكانته لل  تدلّ  اجغعً  أهنا غري ،املبالةات من هابعض محله ما ورغم . التوالوي لل  طلقتأ   اليت اوألقاب دتتعدّ 
 الشرق، وكوك  العلماء، وقدوة اخلطباء، وإمام الفاضل، مةوالعاّل  الكامل، الفغلاوف: اوألقاب تلك من . له لصره أهل تقدير ولل 
 وشهاب ة،الشرقغّ  اوأمصار ومشس ة،الالهوتغّ  العلوم وكنز ة،املنطقغّ  اهنيالرب  ومعد  ني،الالهوتغّ  ولمدة الفالسفة، وقط  احلكمة، ةوقبّ 
 يف هبما يتمتع كا  نلايلا واإللجاب برتامالا ومدى لصره، يف الراغعة التوالوي مكانة لن تنيب ألقاب من سواها إ ى ة،املارونغّ  ةامللّ 

  .واملعراة العلم أهل قبل من زمانه

 أدبائنا طلغعة اإ  لبنا ، يف لشر والثامن الاابع القرنني ريمفكّ  معظم وإمهال مهاله،إ باب  لصرنا يف به حلق الاي اإلجحاف ورغم
  والترب . 1"الطالئع أستاذ غهنامّ  وحبق" ودلبّ  مارو  اغه قال . التقدير من هياتحقّ  مبا التوالوي ذكر لل  أتوا قد العشرين القر  يف

 وربط . 2"والالهوت الفلافة أبواب كلّ  يف متتابعة متناسقة لغفتآ سلالة . . .  هي ةالفلافغّ  تركته" أ  احلاج يوسف كمال الدكتور
 نتاجه أمام للوقوف . . .  كمقّدمة الّتوالوي شخصّغة أمام . . .  أقف: "قائاًل  واملفّكر اإلناا  التوالوي بني مهّنا توما الدّكتور اوأب

        .3"الفلافيّ 
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