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 الخوري بطرس التوالوي ترجمات

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل باب(

 
 األدب 
 من الالتينّية إىل العربّية، أدب السرية، خمطوط ،خبر أنبا توما الكمبيسي   .1

 )سعاده(، حياة األنبا توما الكمبيسي  )َمَنش(، و سيرة ماري توما الكمبيسي  ورد العنوان بصيغ عديدة منها: 
، وفيه 1705حزيران عام  16)د. الرَّحياين(. استخلصه من الالتينّية إىل العربّية يف  تأم الت توما الكمبيسي  و

، و"ذكر الكتب اليت أّلفها أنبا توما، )و( بيان معرفة ما االقتداء بالمسيح"خرب" حياة الكمبيسّي واضع كتاب 
ّلمني هلذا الكتاب". وحينها، كان "القّس جربايل فرحات يف يشتمل عليه كتاب االقتداء باملسيح، ومدح اآلباء واملع

 .  1حلب، فنّقح الرتمجة ونسخها خبّط يده"
 فات، خمطوطمن الالتينّية إىل العربّية، فهرسة املؤلّ  ،فهرس مؤل فات القد يس يوحن ا فم الذهب .2

القّديس يوحّنا فم الذهب املنشورة ، وهو يقع يف إحدى وعشرين صفحة، ويتناول ُمجَْمل مؤّلفات 1718نَ َقَله عام 
 . (Eton) يف منشورات 1612عام 

 من الالتينّية إىل العربّية، أدب السرية، خمطوط ،سيرة القد يسة تريزيا أفيال لألب هيرونيموس اإلسباني   .3
تاريخ العام ، ويرّجح د. الّرحياين 1720تارخيًا للنقل، ويعنّي نوفل تاريخ العام  1719يذكر األب سعاده العام 

. ويبدو من السياق الذي يَرِدج فيه ذكر هذا النقل، أّن اخلوري احلاج ي جْرِجعه أيًضا إىل العام ذاته. ويضيف أّن 2نفسه
 .  3"القّس جرمانوس فرحات، الرئيس العاّم للرهبنة احللبّية آنذاك" كان يف حلب، وقام بتصحيح لغة أستاذه

 
 الدين 
 ، خمطوطالهوتمن الالتينّية إىل العربّية،  ،ي بها الروم على الالتينرسالة في القضايا التي يد ع .4

. تتضّمن الرسالة 1697التوالوي إىل العربّية عام  ترمجهاهي رسالة وضعها، يف الالتينّية، مؤّلف ُمهول. وقد 
شكل واحد، املطهر لّية، االنبثاق من الروح القدس، كالم التقديس، املناولة حتت القضايا اخلمس التالية: األوّ 

. ويذكر القّس َمَنش أّن التوالوي أجاب على هذه القضايا عندما "سأله عنها 4ومكان أنفس املوتى قبل القيامة
الروم )...( فأجاب عليها ولكن بإجياز". ويضيف أّن يف مكتبته نسخة منها "ناقصة من خّط تلميذه )تلميذ 
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أل الناسخ اهلل، يف آخرها، "أن يدمي حياته )حياة التوالوي( على التوالوي( يوسف سعد احلليّب املارويّن". ويس
   .1علومه اليت نّورة )كذا( البالد الشرقّية ورّدة )كذا( الشعب إىل طاعت )كذا( الكنيسة األرثوذكسّية"

 ، منشورمن السريانّية إىل العربّية، طقوس دينّية ،كتاب ريش قُ ْريان .5
أي "رأس القراءات" بأمر من البطريرك الدويهي. ويورد اخلوري احلاج  ريش قريانأجنز ترمجة كتاب  1701يف العام 

، نّص األمر الذي حّرره الدويهي، واملؤرَّخ "يف 572يف دراسته، نقاًل عن خمطوط املطرانّية املارونّية يف حلب رقم 
 ابعد عرضه الرتمجةة، وتثبيته الكتاب إىل العربيّ  ترمجةربّانّية"، بتكليف التوالوي  1701تشرين األّول سنة  15

 .2يف مدينة حلب، و"يف الكنائس واألديرة اجلامعة" اعليه، وإيعازه بضرورة اعتماده
 

ضع بتصّرف رعاة الطائفة املارونّية. غري أّن د. الرَّحياين حيّدد 17013طجِبع الكتاب يف مطبعة قزحّيا حوايل العام  ، ووج
. لكّننا 4، ويستند إىل اخلوري احلاج يف تعيني هذا التاريخ1841هو العام تارخيًا آخر لطبع الكتاب يف قزحيّا 

على فصول من  ريش قُ ْريان  تارخيًا لطبعة ثانية من الكتاب. يشتمل ال 1841نرّجح، من جهتنا، أن يكون العام 
 .5األنطاكيّ  األسفار املقّدسة "ت جْقرأ يف البيع خالل االحتفاالت الليتورجّية املختلفة للطقس املاروينّ 

 ، خمطوطالهوتمن الالتينّية إىل العربّية،  ،الخالصة الالهوتي ة لتوما األكويني   .6
تارخيًا للنقل، هذا يف حال صّحت نسبة نقل خالصة األكوييّن إىل التوالوي. ويف  1708يرّجح د. الرَّحياين العام 

أرملة السريايّن، نسخها القّس عبد ، حبسب فهرس اخلورفسقفوس اسحق 20/9مل الرقم حي دير الشرفة خمطوط
ا، يذكر فيها أّن الناقل من الالتينّية إىل العربّية "اخلوري بطرس،   املسيح لبيان املارويّن احلليّب، وهو ناسخ شهري جدًّ

ْوِصِلي
َ

َبري امل  . 6كاروز الطائفة املارونّية )...(". لكّن اخلورفسقفوس أرملة يعتقد أّن النقل هو لباسيليوس اسحق جج
 من الالتينّية إىل العربّية، قوانني كنسّية، خمطوط ،7أعمال المجمع التريدنتيني   .7

 78البطريركّية املارونّية يف بكركي، رقم منه يف نسخة . مثّة 1722التوالوي أعمال هذا اجملمع إىل العربّية عام  ترجم
  .1748متّوز  8بتاريخ ، اليت نسخها القّس يوسف مارون الطرابلسّي من السلسلة الثانية

 ة، خمطوطمن السريانّية إىل العربّية، طقوس دينيّ  ،كتاب شعائر سر  القربان المقد س .8
إىل العربّية يف حلب. ويضيف أّن نسبة  لرتمجتهينفرد نوفل بذكر هذا الكتاب، ويعنّي بداية القرن الثامن عشر تارخيًا 

 .8النقل إىل التوالوي هي احتمالّية وليست أكيدة
 

                                                           
 . 238ص  ،1908املشرق، بريوت، ُمّلة ، "تآليف ُمهولة للتولوي". َمَنش، القّس جرجس، 1
 .302، مرجع سابق، ص الخوري بطرس التوالوي وأثره في النهضة. احلاج، اخلوري نبيل، 2

3 . Naoufal, Antoine, Butrus Tûlawi et son traité sur les Attributs Divins, Thèse de doctorat (dactylographiée), Institut Catholique de 

Paris, Université De Paris- Sorbonne, 1ère partie, La vie et l’œuvre de Butrus Tûlawi, 1988, p 97. 

 .30، مرجع سابق، ص المنطق إلى مدخلو الاإليساغوجي أ. الرَّحياين، أمني ألربت، مقّدمة خمطوط 4
 .29. مرجع نفسه، ص 5
 مدخلال واإليساغوجي أاين، أمني ألربت، مقّدمة خمطوط من الصفحة نفسها. يجراَجع أيًضا: الرَّحي 68ت جرَاجع احلاشية ، وحول الناسخ القّس عبد املسيح، 306. مرجع نفسه، ص 6

 .31، مرجع سابق، ص المنطق إلى
، واستجئِنف ُمّددجا يف 1549 -1547من عام  ، مّث يف بولونيا 1547و  1545اإليطالّية بدعوة من البابا بولس الثالث بني العامني  Trente. هو اجملمع الذي عجقد يف مدينة 7

على عهد البابا بيوس الرابع. أقّر اجملمع النصوص اإلصالحّية اليت اعتمدهتا الكنيسة الكاثوليكّية يف  1562، مّث ختم أعماله عام 1552 -1551املدينة اإليطالّية نفسها من 
 قاطع طروحات الربوتستانتّيني الالهوتّية والعقائديّة.مواجهة االنشقاقات الربوتستانتّية عن الكنيسة، ورفض بشكل 

8 .Naoufal, Antoine, p 97. 
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 ، خمطوطبالعربّية، شرح ديينّ تفسير إنجيَلي مت ى ويوحن ا للقد يس يوحن ا فم الذهب، ترجمة  .9
وهي الرتمجة اليت أجنزها عبداهلل بن الفضل األنطاكّي. هذا ما يذكره نوفل، ويضيف إليه أّن نسخة املخطوط 

ابن الفضل، لكّنه ال يذكر شيًئا عن املوجودة يف "عني تراز" تشري إىل أّن التوالوي راجع وصّحح وأكمل ترمجة 
  .1التاريخ الذي أجنز فيه ابن الفضل ترمجته
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