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 الخوري بطرس التوالويمؤلّفات 

 كتب
 لكّل باب(للصدور )وفًقا للتسلسل الزميّن 
 

 األدب 
 مخطوط خالف الموارنة والمرسلين )اليسوعّيين( في حلب: حول الرسائل )إفراديّة(: ست رسائل .1

  وإىل الوزير الفرنسّي وّجهها إىل قنصل فرنسا يف حلب السّيد لوْبالن، : ةيطاليّ اإلأو  ةفرنسيّ بال، 1697رسالة العام
 .1"بونشرتران"، وفيها يدافع عن اليسوعّيني يف املدينة، ويعرب عن تأّلمه من املشاّدات احلاصلة بني اإلرسالّيات هناك

  هي "العريضة" املرفوعة إىل قداسة احلرب األعظم البابا إكليمنضوس  :ةالتينيّ بال، 1713حزيران عام  26عريضة
ه، وفيها يطلبون ساِم ه، وشاهني م  ر  كْ نه ومن وكيلي الطائفة يف حلب آنذاك: يوسف داود ز  احلادي عشر، واملوقّعة م

"اإلنعام بغفران كامل عن روح األموات كّل هنار إثنني على مذبح مار الياس )...( واإلنعام ذاته عن روح األموات يف 
غري راٍع )...( وهو بني ذئاب خاطفة من ذوي يوم تذكارهم". كما يطلبون من قداسته بأن ال يرتك شعبه "املارويّن ب

 .2بدع"، وأن ال "يهمل القطيع املارويّن، وإن ج ِرب  فيه غنم"
  هي الرسالة اليت رفعها التوالوي، إىل البطريرك يعقوب عّواد، وخيربه فيها : ةكرشونيّ بال، 1715أيّار عام  12رسالة

يف روما لصاحل املوارنة، وثّبت فيه  ) Le Saint Officeباحلكم الذي أصدره "اجملمع املقّدس" )سنطو فيجيو 
. 3"سلطاهنم يف الرسالة" على املسيحّيني غري املوارنة يف حلب. "وقُبل احلكم يف الديار املشرقّية بأنّه قول بابوّي فصل"

   .4وقد أورد نوفل، يف أطروحته، نّص هذه الرسالة مرتمجًا إىل الفرنسّية
  هي الرسالة اليت رفعها التوالوي، باإليطالّية، إىل "دي بيلريان" :ةيطاليّ باإل، 1715أيّار عام  13رسالة(De 

Péléran)  ،القنصل الفرنسّي يف حلب، يف اليوم التايل لرسالته املرفوعة إىل البطريرك. وقد ذكرها نوفل يف أطروحته
وعّيون ضّد املوارنة، ويعلن عن عزمه الرّد عليهم وذكر عنها تفاصيل وافية. فهو يذّكر فيها باالهتامات اليت ساقها اليس

 .5بكّل صالبة، كما يقرتح حلواًل يراها ناجعة إلهناء هذا الصراع وحّل مسائله

                                                           
1. 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 106.  

. وهذه العريضة تأيت مباشرة، وبعد فرتة تقّل عن 308ص ، 1984، 2و1، العددان 25املنارة، السنة جمّلة ، "اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف النهضة". احلاج، اخلوري نبيل،  2
، ومبادرة موارنة حلب باخلضوع 1713حزيرن عام  14وإعادته إليه يف  1710حزيران عام  4يعقوب عّواد الذي أُنزل عن كرسيه البطريركّي يف  األسبوعني، من انتهاء قضّية البطريرك

 املرجع نفسه، ص نفسها.، له
 . 309. مرجع نفسه، ص  3

4. Naoufal, Antoine,  pp  76-79. 
5 . Naoufal, Antoine, pp  79, 80, 106.  
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  هي رسالة موقَّعة منه، ومن الكهنة الثالثة: رزق اهلل  :ةيطاليّ اإلأو  ةفرنسيّ بال، 1718تشرين األّول عام  28رسالة
ويوسف العسكرّي، ضّد القّسيس الفرنسّي ملدينة حلب. ذكرها نوفل ومل يعِط أّي الدويهي، وسركيس اجلمري، 

 .1تفصيالت حول مضموهنا، وال إىل من ُوّجهت
  هي الرسالة اليت رفعها إىل السمعاين يف روما "حول الدعاوى اليت قّدمها البطريرك  :ةالتينيّ بال، 1729شباط  3رسالة

قد نشأ اخلالف جمّدًدا بني موارنة حلب والبطريرك عّواد حني عقد األخري، يف يعقوب عّواد على املطران فرحات". و 
، "جممًعا دعا إليه ابن أخيه املطران مسعان، واملطران الياس ماسب وبعض خّرجيي مدرسة روما، وأصدر 1728نيسان 

اس باللغة العربّية". وكتب البطريرك إىل على أثره منشورًا منع فيه الرهبان اللبنانّيني من تالوة الرتب الكنسّية وخدمة القدّ 
. وقد 2جممع نشر اإلميان مّتهًما احللبّيني بأهّنم سبب البلبلة والشقاق يف الطائفة، وأهّنم غرّيوا "طقوسها وعوايدها ورتبها"

ًا إىل الفرنسّية  .3أورد نوفل، يف أطروحته، نّص هذه الرسالة مرتمج 
 
 ، خمطوط)دينّية مسيحّية( بالكرشونّية، اخلطابة، المواعظ .2

املكتبة املارونّية يف حلب هي خبّط  خُ إّن جمموعة املواعظ اليت خّلفها التوالوي، بالكرشونّية، تقع يف أربعة أجزاء. وُنس   
. تشتمل جمموعة املواعظ هذه على ما يقارب الثماين مئة 1718لغاية سنة  1701يده. ميتّد تاريخ وضعها من سنة 

موعظة، وتتمحور حول الكتابات املقّدسة يف مقاربات تتسم بالتحليل العقاليّن املشفوع بصرامة أخالقّية رفيعة، واملعربَّ 
  .لوب خطايّب هو غاية يف اإلقناععنه بأس

 

 الدين 
 خمطوطبالعربّية ترجيًحا، روحانّيات،  ،كتاب المسبحة الورديّة .3

. ويذكر د. الرَّحياين أّن مثّة رسالة في عبادة الورديّة. ذكره القّس م ن ش حتت عنوان 1690وضعه إىل العام  يعود تاريخ      
وعنواهنا  SP043/MCّيدة اللويزة حتمل الرقم احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة س يف مركزموجودة ورقّية ورقمّية منه نسخة 

. وينقل اخلوري نبيل احلاج، عن البطريرك الدويهي، 18114، يعود تاريخ نسخها إىل العام مقالة وفّية في عبادة الورديّة
  أّن التوالوي "هو الذي أدخل بينهم )أهل حلب( عبادة مسبحة الورديّة". 

 
  

 خمطوط، روحانيّات، بالعربّية ،مرآة النفوس .4
مثّة نسخة ورقّية منه يف دير مار أنطونيوس الكبري يف روما حتمل . 1690هو كتاب يف الصالة العقلّية وضعه يف العام  

العنوان، ذكره األبايت فهد يف فهرسه حتت هذا باإلضافة إىل نسخة رقمّية يف جامعة سّيدة اللويزة.  SP048/Rmالرمز 
                                                           
1.  Naoufal, Antoine, p 106.  

  .316، مرجع سابق، ص "اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف النهضة". احلاج، اخلوري نبيل،  2
3 . Naoufal, Antoine, pp 87- 90. 

 .23- 22ص ، 2001 األوىل، الطبعة، زوق مصبح ، منشورات جامعة سّيدة اللويزة،المنطق إلى مدخلال واإليساغوجي أالرَّحياين، أمني ألربت، مقّدمة خمطوط .  4
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(. وذكر ثالث نسخ 67 -66)ص  185 وأعطاها الرقم ،وذكر أّن منه نسخة يف مكتبة دير مار أنطونيوس بروما
، وأعطى كالا منها الرقم مرآة النفوس لعمل الرياضةمواضع تالية من فهرسه، حتت العنوان التايل  ةأخرى منه، يف ثالث

ويتضّمن الكتاب مقّدمة، وسبعة أبواب، ومخسة عشر  (. 89و 88)ص  241و 240(، و72)ص  199التايل: 
 تأّماًل، وثالثة فصول، وينتهي بنصيحتني. 

 
 الهوت(، خمطوط) ة، حتقيق وتقدميكرشونيّ بال ،شرح مختصر بالواجب معرفته لراغب الكهنوت والرعّية .5

، 1684]بربور[ السمعايّن مطران طرابلس سنة كتاب الذي وضعه يوسف مشعون ذا الأ ْوىل  التوالوي اهتماًما خاصاا هل      
من خمطوط الرهبانّية املارونّية املرميّية يف  114. هذا ما يرد يف الصفحة 1697فاعتىن "بتهذيبه" وترتيب نظام تأليفه سنة 

 مل الرمزوالذي حي . مثّة نسخة ورقّية ورقمّية من املخطوط يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزةلبنان
MD20/MC

، "شرًحا خمتصرًا عن أسرار الكنيسة السبعة، كتاب األسرارـ. حيتوي الكتاب، وهو املعروف ب1
والّسيمونيّا، والوصايا العشر ووصايا الكنيسة، واخلطايا، وعقائد األمانة الرسولّية، والغفران، واحلرم، واملنع، والّصلوات 

  ما يلتزم الوالدان والعرّاب والكاهن تعليمه لوأوالد".السبع، والرّاهب واحلياة الرهبانّية، ويف
 
 )بعد الغياب( ، منشورتاريخ كنسيّ  بالعربّية،، التحفة األدبّية في ثالثة مجامع مارونّية .6

، وكان قد أورده يف مقالته يف 1904هو الكتاب الذي نشره القّس جرجس م ن ش حتت هذا العنوان يف جونيه عام  
. واجملامع املارونّية املعنّية هي ثالثة، وكان التوالوي قد "ذيّل" مجموع المجامع المارونّية القديمةاملشرق حتت عنوان: 

 .17002ّدس من الالتينّية إىل العربّية عام خبربها نقله أعمال اجملمع الرتيدنتييّن املق
 
 خمطوطبالعربّية، روحانيّات،  ،صالة وجدانّية .7

. ذكرها اخلوري احلاج يف دراسته املنشورة يف جمّلة املنارة، واألب سعادة يف ماضرته 1706 إىل العام يعود تاريخ تأليفها      
" يف اللقاء الثقايّف البرتويّن األّول وجعلها ُمو جَّه ة ملرمي العذراء. أّما د. الرَّحياين فيشري إىل ورود عنواهنا "بأشكال خمتلفة

 .3تعريفهاالصالة العقلّية و ، أو صالة المؤمنيذكر منها: 
 
 

                                                           
حبسب فهرس األبايت بطرس فهد: "فهارس خمطوطات سريانّية  73قيد اإلعداد يف جامعة سّيدة اللويزة. وحيمل املخطوط رقم  . ثبت خمطوطات الرهبانّية املارونّية املرميّية يف لبنان، وهو1

"، علم الذّمة(. أما اخلوري نبيل احلاج فيطلق على الكتاب عنوان "292وعنوان "أسرار الكنيسة"، وينسب وضعه للتوالوي )ص ، 450وعربّية"، ورقًما قدميًا موضوًعا بني هاللني هو
. )مقالة املنارة، ص تصديره بسرية مؤّلفهوينسب تأليفه ملؤّلفه نسبة صحيحة، وحيّدد بدقة دور التوالوي ومقدار مسامهته فيه، ويضيف إىل عمل "التهذيب"، وترتيب "نظام التأليف" 

ليه تسمية "كتاب علم النّية": (. أّما األب اغناطيوس سعاده، الذي استخلص جدوال بعناوين مؤّلفات التوالوي وسين وضعها استناًدا إىل دراسة اخلوري احلاج،  فيطلق ع301
 .45، 44، ص 1985اجمللس الثقايّف البرتويّن، ماضرات اللقاء الثقايّف البرتويّن األّول، بطرس التوالوي: حياته وآثاره، منشورات 

 ي الناقل، وحتديًدا نقله هذا الكتاب من الالتينّية إىل العربّية.. حول العام الذي أمّت التوالوي فيه نقل أعمال اجملمع الرتيدنتييّن املقّدس، يُراجع ما سريد يف ما بعد، عند تناولنا أعمال التوالو 2
، ص المنطق إلى مدخلال واإليساغوجي أ؛ مقدّمة د. الرَّحياين ملخطوط 45؛ ماضرة األب سعاده يف اللقاء الثقايف البرتويّن األّول، ص305املنارة، ص ة جملّ  . مقالة اخلوري احلاج يف3

23. 



   
 

 

4 
 

 بالعربّية، روحانّيات، خمطوط ،منهج مستقيم لبغية النعيم .8
، النهج القويم لبغية النعيمكذلك. ذ ك ر ه م ن ش يف مقالته الثانية يف املشرق حتت عنوان   1706هو من نتاج العام       

العشرة، املقّسمة إىل قسمني، اليت .  ويشرح فيه "اآلالت الواجبة" 1ووصفه بأنّه "رسالة خمتصرة يف الكمال الروحايّن"
ينبغي أن يتسّلح هبا، متعّمًدا، من أراد "االجتاه حنو الكمال الروحايّن". وفيه أيًضا شرح "طرايق التنظيف املختّصة برتبة 

اهلل الكاملة تتضّمن املبتدين، فطريقة التنوير املختّصة برتبة املتوّسطني، فطريقة االحّتاد املختّصة برتبة الواصلني، وأخريًا مّبة 
 أربع خواّص...".

 
 بالعربّية، الهوت، خمطوط، العلم الالهوتيّ  .9

، وهو يف أربع مقاالت يتناول كّل منها املباحث التالية: األوىل تتضّمن 1707أوائل نيسان عام  يعود تاريخ وضعه إىل      
عشرة مباحث تدور حول اهلل كغاية هنائّية لإلنسان، وما  وكماالته. الثانية وفيها مثانية مباحث يف اهلل ووحدانيّته وثالوثه،

أّما الثالثة فتشتمل على أحد عشر مبحثًا يف اإلميان، واحملّبة، والرجاء،  .يرتّتب على ذلك من أخالقّيات ينبغي التقّيد هبا
والعدل اإلهلّي، وغريها. تبقى الرابعة واألخرية، وهي تتوزّع على أحد عشر مبحثًا كذلك، وتعاجل جتّسد ابن اهلل، واألسرار 

 .2السبعة، والدينونة األخرية
 

 خمطوطبالعربّية، الهوت،  ،مدّققكتاب التاولوجيا من الهوت سكوتوس يوحنّا ال .10
تارخيًا  1708. ويرجح د. الرَّحياين العام 3، "وال نعلم سنة انتهائه منه"1707 باشر التوالوي وضع هذا الكتاب عام      

صفحة من القياس الكبري، ويُقس م أىل  1040. أّما نوفل فيذكر أّن تاريخ التأليف غري معلوم. يقع الكتاب يف 4لتأليفه
 -346(، والثالوث األقدس، وغريها من املسائل )ص 345 -1قسمني: األّول حول اهلل، وجوده وصفاته )ص 

والنعمة، واألفعال اإلنسانّية، والفضائل )ص  وصفاته، وسّر القربان األقدس، (؛ والثاين حول اهلل املخّلص: جتّسده،532
533- 1040)5  . 

 
 بالكرشونّية، روحانّيات، خمطوط ،تأّمالت روحّية في السيرة الرهبانّية .11

يف مكتبة الرهبنة املرميّية يف دير مار  ة)بالكرشونّية( موجود مثّة نسخة ورقّية منه .1712وضعه التوالوي يف العام       
ونسخة رقمّية عنها يف مركز احلفظ اإللكرتويّن يف جامعة سّيدة اللويزة ، SP010/Rm حتمل الرمز  أنطونيوس يف روما

عشر من نيسان سنة  احلاديالقّس عبد املسيح بن اللبيان املارويّن احلليّب يف حلب بتاريخ  نسخها؛ الرمز نفسهحتمل 
حيتوي الكتاب مضمونًا تأملياا غزيرًا جداا، وهو يشتمل على مقّدمة "حول طريقة الصالة العقلّية"، يتبعها . 1713

ثنا عشر تأّماًل للرهبان، واثنا عشر تأّماًل آخر للكهنة، بعدها مثانية تأّمالت ثالثون تأّماًل لكّل يوم من أيّام الشهر، يليها ا
                                                           

 .238ص ، 1908، آذار 3، العدد 11اجملّلد   ، جمّلة املشرق، بريوت،"تآليف جمهولة للتولوي"م ن ش ، القّس جرجس، . 1
2 . Naoufal, Antoine, Butrus Tûlawi et son traité sur les Attributs Divins, p 129. 

 .45، مرجع سابق، ص "بطرس التوالوي: حياته وآثاره". سعاده، األب اغناطيوس، 3
اين، أمني ألربت، مقدمة خمطوط 4  .24، مرجع سابق، ص المنطقإلى مدخل ال أواإليساغوجي . الرحيَّ

5 . Naoufal,Antoine, pp 127, 128. 
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"، وتأّمالت عن سبعة أخرى "يف الروس اخلطايا السبع للقربان األقدس، وعشرة تأّمالت الزمة لكّل مسيحّي، فضاًل 
 . أخرى

 
 خمطوطدينّية،  مطارحاتترجيًحا،  بالعربّية، مجموعة دعوى الُمْرَسلين .12

، خالل 1716و  1714هي عبارة عن جمموعة وثائق وكتابات وضعها التوالوي يف الفرتة الزمنّية املمتّدة بني العامني       
الفرتة اليت وقع فيها اخلالف بني اليسوعّيني واملوارنة يف حلب. نشأ اخلالف حني أنكر اليسوعّيون على املوارنة "سلطاهنم 

كما أنكروا على األخريين "صالحيّاهتم يف ما خّص املسبـحة الورديّـة". ودفاًعا عن موارنة يف الرسالة على غري املوارنة"،  
ْرسِلني واحتجاجه إىل مكمة اجملمع املقّدس". وكتب، ُـ ت ضّدهم، رفع التوالوي "دعوى املحلب ضّد االهتامات اليت سيق

ود ين يف روما" يطلعهم على حقيقة األمر "ليكونوا يف الوقت ذاته، "إىل القّسني يوسف السمعايّن وجربائيل حّوا املوج
على حظر ]حذر[ لئاّل يكتبوا ]يكتب[ األيسوعّية ]اليسوعّيون[ غري كالم ويفّهموا الكرسّي غلط". وأصدر اجملمع 

 .1ل"مؤيًّدا جانب املوارنة، "وقُبل احلكم يف الديار املشرقّية بأنّه قول بابوّي فص 1715املقّدس حكمه يف أوائل سنة 
 

  خمطوطبالعربّية، روحانّيات، ، تعليم المسيح أي شرح قواعده .13
 .2وهو يشتمل اعتقاد البيعة اجلامعة خمتصرًا مفيًدا، واألسرار الورديّة"". 1717أمّت تأليفه يف أيلول عام       

 
 خمطوطدينّية،  مطارحاتبالعربّية، ، مجموع دعوى السّيد حّوا .14

يف اخلالف اجلديد الذي  3الناجحة اليت قام هبا القّس جربائيل حّوا يف حتقيق الوفاق واملصاحلة"يضّم "تفاصيل املساعي       
قام "بني البطريرك يعقوب عّواد وابن أخيه املطران مسعان من جهة، واملطران عبداهلل قرأيل من جهة ثانية، )والذي( كاد 

، وجنح يف مسعاه، ووّقع 1720كانون األّول   29يف حيدث شقاقًا يف الطائفة". بدأ حّوا مسعاه، كقاصد رسويّل، 
 .4"1723، فكافأه البطريرك بأن رمسه مطرانّا على قربص سنة 1722أيلول  10املتخاصمون "وثيقة الصلح يف 

 
 
 
 
 

                                                           
 .309، مرجع سابق، ص "اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف النهضة". احلاج، اخلوري نبيل،  1
 .312، ص نفسه. مرجع  2
اين ، أمني ألربت، مقدّمة خمطوط  3   .28، مرجع سابق، ص المنطقإلى مدخل ال أواإليساغوجي  . الرحيَّ
املطران حّوا عندما قصد األخري، لكّن اخلالف عاد ووقع بني موارنة حلب أنفسهم وبني . 313، مرجع سابق، ص "اخلوري بطرس التوالوي وأثره يف النهضة". احلاج، اخلوري نبيل،  4

ألساقفة ال يتعاطون ما خيتّص بدرجتهم يف رعّية املرسوم على أبرشّية قربص، مسقط رأسه حلب، وراح يتدّخل يف شؤون أبرشيّتها خمالًفا أحكام اجملمع الرتيدنتييّن القاضية بأّن "ا
املرجع ، البطريرك يعقوب عّواد، وُحرِم"غريهم". وقد أّدى هذا اخلالف إىل حبس املطران، "وُحّط اخلوري )التوالوي( عن الرئاسة )رئاسة كهنة كنيسة مار الياس يف حلب( بأمر من 

 .314نفسه، ص 
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 ، خمطوطتاريخ كنسيّ  بالعربّية،، قّصة اهتداء ُمسلَمين إلى المسيحّية .15
يروي خرب رجل ني ُمسلم ني اعتنقا املسيحّية على يديه. وكان هو قد باشر ، وفيها 1723كتبها التوالوي يف العام       

 .17211بتعليمهما اإلميان املسيحّي ابتداًء من العام 
 

 خمطوطبالعربّية ترجيًحا، الهوت،  ،مسّودة مواد الهوتّية .16
الطاعون الذي ضرب مدينة ذكر اخلوري احلاج هذا الكتاب بطريقة عرضّية وسريعة، وذلك يف معرض حديثه عن مرض       

، "وختّبا )ختّبأ( فيه من كهنة املوارنة اخلوري بطرس التوالوي، واخلوري بطرس الساعايّت، والقّس 1733حلب عام 
. وإليه يستند د. الرَّحياين يف الثبت الذي وضعه ملؤّلفات التوالوي، وُيالِحظ، من خالل عنوان 2سركيس اجلمرّي"

ُمْنج ز التأليف. إاّل أّن "ذلك ال يضريه )املخطوط(، وال يُقّلل من أمهيّته الالهوتّية والفكريّة،  الكتاب، أنّه قد يكون غري
 .3خصوًصا أنّه جاء يف املرحلة األخرية من حياة التوالوي

 
 ، خمطوطتاريخ كنسيّ  بالعربّية ترجيًحا،، خالصة تاريخّية باألبرشّيات المارونّية .17

، ويذكر أّن تاريخ تأليفه غري معروف، وال يقّدم أّي 1172 رقم الكتاب، نقاًل عن فهرس سباطينفرد نوفل بذكر هذا       
 .4معلومات إضافّية بشأنه

 
 خمطوطبالعربّية، روحانيّات،  ،(، ميمرا، الَمْيَمرܡܐܡܪܐ) الميامر العربّية .18

التوالوي، حتت هذا العنوان: "ميامره العربّية". ويضيف ذكرها القّس م ن ش يف جملة املشرق، يف الئحة له ملحقة مبؤّلفات       
 .5بأنّه مل يتحّقق منها إاّل امليمر املثبت يف كتاب احلاش

يف الُسريانّية، أْي : قال  وحكى وحدَّث  وأخرب  وأقسم  وشرح وترجم  "ِأَمْر"  امر ِمن فعل  "َمْيَمر ج. َمَياِمر"تشتقُّ كلمُة       
... ومن مجيِعها ُيست خلُص معىن  : احلديث، واملقالة، اخلطبة، والقضّية )لدى أهل املنطق( والقصيدُة  "َمْيَمر"ود ع ا وع ىن 

 واملنظومة والنشيد؛ ومنها أيًضا: الق وَّال واملـُرِّنم واملـُعلمم...

                                                           
. ويذكر اخلوري احلاج، ويوافقه د. الرَّحياين، أّن 27؛ الرَّحياين، أمني ألربت، مرجع سابق، ص 313احلاج اخلوري نبيل، مرجع سابق، ص  ؛105. نوفل، أنطوان، مرجع سابق، ص  1

إْن ُوجد  اال ُنس ِخه وأماكن تواجدهاملخطوط، و  ا. ويضيف د. الرَّحياين أّن أحًدا من الدارسني مل يأِت على ذكر هذ1723وأجنزها عام  1721التوالوي باشر كتابة هذه القّصة عام 
 )مرجع نفسه، ص نفسها(.

. ويذكر اخلوري احلاج أّن هذه "املسّودة" موجودة يف مكتبة املطرانية املارونّية يف حلب، وحتمل 317، مرجع سابق، ص "وأثره يف النهضة ياخلوري بطرس التوالو ". احلاج، اخلوري نبيل، 2
 . 179الرقم 

 .25، مرجع سابق، ص المنطقإلى مدخل ال أواإليساغوجي ين، أمني ألربت، مقدّمة خمطوط ا. الرَّحي3
4 .Naoufal, Antoine, p 105. 

    .238، مرجع سابق، ص "تآليف جمهولة للتولوي"م ن ش، القّس جرجس، . 5
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قصائد  الليتورجّيا،  وُعيِن  به مجيعُ  فقد اعُتِمد  يف ُكتبِ  الَمــْيَمر بمعنى القصيدةهو قوٌل ُمرتامي املعاين. أما  "ميمر"فالـ       
سحق... وسواهم من اآلباِء املالفنة الُسرياِن الذين أ ثـْر وا الكنز  السرياينَّ بكتاباهتم، وُجلُّها امار أفرام ومار يعقوب ومار 

الُسريانّية -منظوٌم على األوزان الشعريّة  الُسريانية العديدة اليت منها تنُبُع أوزاُن الشعر اللبنايّن الذي ُيسّمى باللبنانّية
اَن "ديو ي سبُق  "ديوان المـَْعنَّى"وهو رأس األوزان الشعريّة الُسريانّية واللبنانّية بالتوارث، لذا جنُد عنوان   "ْمـَعنَّى أي ُمـغَـنَّى"

 الذي ألِف ُه الشعراُء الحًقا. الزجل"

بني األشكال الشعريّة الُسريانّية األربع والعشرين، احملّددِة واملصّنفِة يف شرٍح مسهٍب، "شكاًل" أو  "َمْيمر"مل ي رِْد ذكُر الـ      
ات إغناطيوس أفرام برصوم بطريرك أنطاكية "قالًبا" يف املرجِع األوفِر ثقًة إىل يومنا "الّلؤلؤ املنثور" الذي وض ع ه املثلُث الرمح

ِده "ميمر"وسائر املشرق؛ ما يؤّكد أن الـ   . 1هو اسم شامل املعىن غري ُم دَّ

 روحانّيات، خمطوط، بالعربّية، الروس الضروريّة لنظام العيشة .19
 بعة للمدرسة املارونّية يف روما الذي أُقيمخالل ماضرة ألقاها يف مؤمتر الذكرى املئويّة الرا بذكره اخلوري نبيل احلاجتفّرد       

. وقد صدرت جمموعة 1984كانون األّول   5تشرين الثاين إىل  29من  ،الكسليكيف  يف جامعة الروح القدس
الكسليك، جامعة  ،(1984-1584الذكرى المئويّة الرابعة للمدرسة المارونّية في روما )احملاضرات يف كتاب 

 .109، ص 1985الروح القدس، 
  

 الفلسفة: 
 )بعد الغياب( منشورفلسفة، ، بالعربّية ،اإليساغوجي أي مدخل المنطق .20

 .2مسيحّية" 1688سنة  يف أيلول 16 يف وأبرزهيف مروسة حلب أجنز تأليفه "سفة، لهو الكتاب األّول من الف      
  و"اإليساغوجي" لفظة يونانّية تعين املدخل أو املقّدمة.

 
 خمطوطفلسفة، ، بالعربّية ،كتاب المنطق .21

، وهو يتضّمن مثانية عشر حبثًا موّزعة على 1693أجنز تأليفه يف العام  .هو الكتاب الثاين من جمموعة التوالوي الفلسفّية      
 تسعني فصاًل. 

 
 

                                                           
1 Kesrouani, Fr. Elias, The Thesaurus and the Octoïchos in the Liturgy of the Syriac Church. Paris IV, Sorbonne University-France, Ph.D, 

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

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

Gregorios Yoohanna Ibrahim, Aleppo 1994.p.46. 

 

 .2، ص 125املوارنة، رقم ، خمطوط دير الُكر مْي، غوسطا، جلمعّية املرس لني اللبنانّيني اإليساغوجي أي مدخل المنطق ،. التوالوي، اخلوري بطرس2
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  خمطوطفلسفة، ، بالعربّية ،العلم الطبيعيّ  .22
يشتمل الكتاب على مقّدمة يف العلم  .1698عام  أيلول 20يف  هو الكتاب الثالث يف الفلسفة، وقد أهنى وضعه      

 الطبيعّي، وأربع مقاالت. 
 

 خمطوطفلسفة، ، بالعربّية ،طلقاإللهّي أي الوجود الم )كذا(علم يف  .23
 .مباحث الكتاب عشرة. 1703أواخر نيسان عام يف  هو الكتاب الرابع من الفلسفة، وقد أبرزه      

 
 خمطوطفلسفة، ، بالعربّية ،كتاب الفلسفة األدبّية .24

كتاب هو  ، كتابًا آخربقليل، وبعده انفسه الصفحة. وذكر يف (775)ص  ش يف مقالته األوىل يف املشرقن  ذكره م        
يف  "لفظة األدبّية(بلفظة الفلسفة  يُلحق)من غري أن  كتاب الفلسفةواألب لويس شيخو يذكر  يف جمّلدين. الفلسفة

 األدبّية كتاب الفلسفة ش،ن  نقاًل عن م   ،يف جدول مؤّلفات التوالوي فقد أورد كمال يوسف احلاج  أّما .1أجزاء ربعةأ
. أّما نوفل فقد اكتفى بإشارة سريعة إىل ما ذكره ذكر الكتاب اخلوري احلاجوقد أغفل  .2يف جزءين كتاب الفلسفةو
 الشّك يف حقيقة وجود الكتابهذا التضارب يثري  وإنّ . 3ش، مضيًفا أّن متوى الكتاب ال يزال جمهواًل حّّت تارخيهن  م  

وحده د. ؟ هل حنن أمام كتابني خمتلفني أم أمام كتاب واحد، وما هو عدد األجزاء أو اجملّلداتويف حال وجوده،  ،أصاًل 
وجود الكتاب، وهي أّن نسخة منه موجودة يف مكتبة  فرضّية ش، إىل عالمة واحدة تدعمن  الرَّحياين يشري، استناًدا إىل م  

 .4الفاتيكان
 
 اللغة 

 خمطوط ،(اهوحنوُ  ةصرف السريانيّ ) لغة ،بالكرشونّية، الغراماطيق .25
(. ولعّل 1286البن العربّي ) كتاب األشّعة، معتمّدا على 1701هو كتاب الغراماطيق السريايّن الذي وضعه يف العام       

يف حلب، هي اليت دفعت التوالوي إىل وضع كتاب خاّص لتعليم السريانّية  5الُكّتاب المارونيّ مقتضيات التعليم، يف 

                                                           
 .21، مرجع سابق، ص المنطق إلى مدخلأو الاإليساغوجي  خمطوط. نقاًل عن مقّدمة  1
 .871/موجز/11، 2014أسسّية كمال يوسف احلاج، الطبعة األوىل،  -(، بيت الفكر2) في الفلسفة اللبنانّية، اجملّلد احلادي عشر، المؤّلفات الكاملة. احلاج، كمال يوسف،  2

3 . Naoufal, Antoine, p 126. 

 .21، مرجع سابق، ص المنطق إلى مدخلال واإليساغوجي أ. الرَّحياين، أمني ألربت، مقّدمة خمطوط  4
يعاونه بعض زمالئه من خّرجيي املدرسة ، وعّلم فيه 1666. "الُكتَّاب املارويّن" يف حلب هو مدرسة لتعليم األوالد أنشأها اخلوري إسطفان الدويهي )البطريرك يف ما بعد( يف العام  5

لومهم من خالله. وكان الدويهي قد أّم املدينة، للمرّة املارونّية يف روما. وكان مطمح الدويهي أن جيعل من "الُكّتاب" مركًزا يتمّكن خّرجيو املدرسة املارونّية يف روما من نشر معارفهم وع
، مرس اًل من البطريرك يوحّنا الصفراوي لريافق املطران أندراوس أخيجان، 1656بسبعلي )يف املرّة األوىل قدم إىل املدينة أوائل متّوز موفًدا من بطريركه جرجس ال 1663الثانية، عام 

 املدينة مثانية أشهر(. غادر الدويهي مها يفالسريايّن احلليّب، الذي سامه الصفراوي أسقًفا يف قّنوبني يف أواخر حزيران من العام نفسه، ويساعده يف الوعظ  واإلرشاد. وقد مكث يو 
الثامن من متّوز عام قاصًدا القدس الشريف، وبعد عودته زار إهدن، وكان ينوي العودة إىل حلب. لكّن البطريرك رقّاه إىل "رياسة كرسي األفقسّية بقربوس" يف  1668حلب عام 

، رمسه قساا وعهد إليه مناظرة الكرسّي البطريركّي يف قّنوبني مدة ثالث 1682ولدى عودة التوالوي من روما عام  .1670،  ومن هذه الكرسّي ارتقى إىل السّدة البطريركّية عام 1668
رفع املستوى التدريسّي الياس. وإىل جانب اخلدمة الرعويّة، توىّل التوالوي التدريس يف "الكّتاب املارويّن" كما توىلّ إدارته، ف ليعظ يف كنيسة مار 1685سنوات، مّث أرسله إىل حلب عام 

لبالغة والبيان، واللغات السريانّية، واإليطالّية، فيه، وجعله على غرار املدرسة املارونّية يف روما، مّقًقا بذلك أمنية بطريركه الغالية. وكانت مواّد التعليم تشمل الصرف والنحو، وا
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، 1688بأسلوب جامع ومبّسط. ومثّة إشكالّية معيّنة تتعّلق بتاريخ تأليف الغراماطيق. فاخلوري احلاج يذكر تاريخ العام 
. وال 1، على كتاب ابن العربّي الُلَمعب سعاده، الذي يأخذ عنه، يف اعتماد هذا التاريخ، لكّنه يُطلق عنوان وجياريه األ

يذكر نوفل تارخيًا معيناا للتأليف، بل يكتفي، يف ختام عرضه ملؤّلفات التوالوي املنقولة، بذكر كتاب قواعد للغة السريانّية 
، الذي اعتمدناه تارخيًا للتأليف وهو 1701أّما العام  .2البن العربيّ  ُلَمعالموضوع بالعربّية، ومستوًحى من كتاب 

األصّح، فهو الذي يقّرره د. الرَّحياين بعد مناقشة اخلوري احلاج يف التاريخ الذي وضعه، مستنًدا إىل نسخة خمطوط 
رخيًا للتأليف يف مستهّل منسوخته الغراماطيق اليت نسخها معاصر التوالوي، القّس ميخائيل املطوشي القربصّي، وذكر تا

، واملوجودة يف مكتبة دير مار أنطونيوس الكبري يف روما التابع للرهبنة املارونّية 1714اليت يعود تاريخ نسخها إىل العام 
 .3املرميّية

 

                                                                                                                                                                                           
هذا الُكّتاب خترّج الرعيل األول من رجال النهضة، أمثال املطران جرمانوس فرحات، واملطران عبداهلل قرأيل، واملطران  والالتينّية، والرتكّية؛ فضاًل عن مواّد الفلسفة والالهوت. ومن

 املسيح لبيان، والقّس عطااهلل زنده، والشّماس عبداهلل زاخر، وغريهم الكثري. جربائيل حّوا، والقّس عبد
 .45 -44، مرجع سابق، ص "وآثاره بطرس التوالوي: حياته". سعاده، األب اغناطيوس،  1

2 . Naoufal, Antoine, p 99. 
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