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 ل املطران جرمانوس فرحاتمناذج من كتاابت حو 

 )وفًقا للتسلسل الزميّن(
 

اآلن  إًذا، رغبًة يف تدارك خالص النفوس، وترقية املعارف والعلوم، أنمر أبناَء إمياننا األرثوذكسّي، من عاّمة وخاّصة، أبن ال جيسروا بعد
قيَد طائلة أْتديب احلرم املنزل من َلُدن األسقف. ويتناول هذا التأديب، أيًضا، أبًدا على ختريج بنيهم عند أساتذة أجنبيّّي، وذلك نوجبُه 

"أّي ائتالٍف للمسيح مع بليعال وأّي حّظ  1أولئك الذين أيْتون مدارس الكفَّار أو املبتِدَعة سواء أتوها أبمر آابئهم أو دون أمرهم. ألنّهُ 
سري خيّمر العجّي كّلُه". وعليه، فحسًما ألسباب الشرور أنمر رَؤساء ومعّلمي مدارسنا أّن اخلمري الي 2للمؤمن مع الكافر. أََو مل تعلموا

قفة يف املدن والقرى واألداير الكبرية أن يُعنوا بتدريس أصول اللغة العربّية اليت َأْحَكَم وضعها الطّيب الذكر جربائيل فرحات رئيس أسا
وس اللبنانّية، وأن يطالَع الطلبُة ديوان أشعاره وغريه من مصّنفاته، نثرًا ونظًما، ذلك حلب أاّيم كان راهًبا يف رهبانّية القديس أنطوني

 ليشربوا يف قلوهبم حّب التُّقى مع العلم وصفوة اللغة العربّية.

 ،اجملمع اإلقليمّي ]اللبنايّن[
عن مطران عّكا والنائب البطريركّي،  -املطران يوسف جنم ترمجه  .551-550، ص 1900جونيه، مطبعة األرز،  ،"الباب السادس: يف املدارس والدروس"

  .1820النسخة الالتينّية املطبوعة يف رومية مبطبعة انتشار اإلميان املقدَّس سنة 

### 

 

ألنّه كان يرى وممَّا جيب أن ال يُذَهَل عنه هو أّن جربائيل الفىت مل يكن له َوًلٌع وال لّذة إاّل يف املطالعة والتحصيل يف حلقات التخريج 
 العلم كاحلّق واجلهَل كاإلمث ]...[.

ر إليهم فال َعَجَب بعد هذا أْن نبَغ ابلعلوم، وبَ رََّز يف اآلداب، وانل شهرة مل يَ نَ ْلها غريُه ِمن ُمعاصريه األفاضل حىّت أصبح ممّن ُيشا
 ابلبنان.

 تلميَذه من قّوة الذهن، وَسَعة العقل، ونفوذ البصرية؛ وكان وكان أستاذه التولوي ]اخلوري بطرس التوالوي[ شديد العجب مبا آتى للاُ 
 ربِّزِين يف الشرق. ُ يقول مرّات إّن جربائيل سوف يكون من أفراد العلماء امل

                                                           
 الثانية إىل أهل كورنتس 1
 األوىل إىل أهل كورنتس 2
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ث وأّما أستاذه الدبسّي فكان يندهش ممّا عند تلميذه من قّوة احلافظة، حىّت إنّه كان يقول إّن يف ذاكرة جربائيل نسخًة مشروحة حلواد
يسّي، التوراة، وأاّيم العرب ووقائعهم وأنساهبم وأمثاهلم وأشعارهم، وكتااًب جامًعا واضًحا ألخباِر األمم واملمالك، وأقاصيِص اآلابء القدّ 

 ومجيِع ما يتعّلق بِِبيعة للا اجلامعة من حدوث ِبدٍَع واجتماِع جمامع، إىل غري ذلك من الشؤون احلَرِيَّة ابحلفظ واالستظهار.

ه  أّما أستاذه اآلَخر الشيخ سليمان ]النحوّي[ فكان قويَّ االنذهال ممّا كان عليه تلميذه من األدب واحلذق والذكاء والرجاحة، حىّت إنّ و 
 كان يُلقُِّبه ابلعريف )أي كبري املكتب ورئيس الطََلَبة(، وجُيِْلُسُه إىل جانبه إعجااًب وإجالاًل. ]...[.

 الَقّس جرجس َمَنش احلليّب املاروينّ، 
 .52، ص 1904، كانون الثاين 1، العدد 7السنة  بريوت، جمّلة املشرق،يف  ،يف حياة السّيد جرمانوس فرحات"املستظرفات ستْطَرفات  ُ "امل

### 

 
والراهَب، واألسقَف. ويف رجل العلم كان املطراُن جرمانوس فرحات رجَل دين، وكان رجَل علم. ]...[ ففي رجل الدين نرى الكاهَن، 

 صِلِح اخلبري. ُ نرى اللغويَّ، والنحويَّ، والشاعر. تشمل كلَّ ذلك صفُة املؤلِِّف البصري، واملهذَِّب الَيِقظ، وامل

ٌة ُنسكّية َقِشَفة، وحياٌة أّما الكاهن فله مواعظ وإرشادات وأعمال متهيديّة لتعليم الرعّية وترويض النفوس، ]...[. وأّما الراهب فَ َتزِيْ ُنه سري 
وأّما مطمئّنة إىل السكون، َمْقِضيٌَّة بّي االبتهاالت والتأليف، بّي فرائض العبادة وواجبات التعليم. حياة ساكنة لكّنها ُمثِمرة. ]...[ 

 ّي.األسقُف فله إصالحاٌت وجتديداٌت روحّية وماّديّة ال تنساها مطرانّية حلب، بل ال ينساها األساقفة أمجع

 ،فؤاد افرام البستاين
 .510، ص 1932، كانون الثاين 30السنة  بريوت، جمّلة املشرق،يف  ،"1732 -1670"مئواّيت العام، املطران جرمانوس فرحات، 

### 

 
مبناظر اجلبال  ويرقى ربّه، مبناجاةفكان يقضي الساعات الطوال  منذ صباه، مّث سافر من حِلب إىل لبنان، ابلتقى قلبه لَ بِ وقد جُ ]...[ 

عن فؤاد مشغف حبّب  الصادرة يف قصائده  ويتغّّن هبا الطبيعّية إىل التأمل بصفات اَّللَّ تعاىل، فيتحّدث عنها وعن قّديسيه،  واحملاسن
ا،  النفس يف مناجاة  الباري. َمن يستطيع الكشف عن أسرار  أن نكشف عن أسرارها؟ على صالة فرحات من أين لنا يف كالمناو رهبِّ

على أحوال  يف الصالة، فمنها نطّلع الروحية. ولدينا تعاليمه شخصيته معرفة يففعليها نعوِّل  ،لدينا ما وضعه من املؤلّفات الروحّية
 نفسه وهبا هنتدي إىل تتّبع أتثريه يف غريه.
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ا قلمه ملّخًصا أو مفّسرً  بعضها قديسّي الشرقيّّي. فأعمل يفال منسوبة لآلابء كثرية   فرحات الدير يف اجلبل وجد كتبًا روحّية وملا دخل
ممّا  وغري ذلك القديسّي، والسنكسار، وبستان الرهبان، اآلابء منها ما رآه انفًعا لغريه. هي نسكيّات ابسيليوس، وميامر أو مقتبًسا

فظهر  ولرهبانيّته. أخذ لذاته وعنهم ،املؤّلفّي الغربيّّي  أيًضا على كتب على أّن فرحات اطّلع .نفوسهم يغّذي به الرهبان
أقبل على الكتابة  عديدة متثّلها، مثّ  الشرقّية والغربّية موادَّ  يف تثقيف فرحات الروحّي بكونه استفاد من مطالعاته الغربّية التعاليم أتثري

صطبغت من مّث هذه املؤلَّفات، وغريها من مؤلَّفات فرحات، بصبغة انلت إىل عبقريّته وأسلوبه النحوّي ميزًة خاّصة اف [...] والكالم.
ف. ومن صفتها الوضوح، وضبط لَ ت عن روحيّات الدين املسيّحي بلغة مل أيلفها السلف وعّلمتها اخلَ ربّ إهّنا ع أقّل ما يقال ثناء عليها
ُتْشِبُع العقل إذا ما ساغ فحوى الكالم. فما إن   كيب متينةا يفهمه الكبري والصغري، وذلك بت  فصيح املأنوساملعاين ابللفظ العرّّب ال

تقرأ صفحة من كتب فرحات الروحّية ّحىت تتحّقق فيها طعمة اجلديد املستحَدث، كأهّنا خرجت من قلم أحد الكتبة اجمليدين حمّرري 
 ضة.اجمّلالت التقويّة، يف عصران، عصر النه

 األب فرديناند تَ ْوَتل اليسوعّي،
 .263-262 ، ص1934حزيران -، نيسان2، اجلزء 32جمّلة املشرق، بريوت، السنة يف ، ل يف خدمة النفوس"مِ "جرمانوس فرحات العا

 
### 

 
ّل من يدرس حياة فرحات من ألفها إىل ايئها، يراها حياَة عمل وصالة، حياَة جدٍّ ونشاط، حياَة طهر وقداسة، حياَة علم وَغرية. ك

وقد تضاعفْت، يف نفس املتَجم، هذه املواهب السنّية، واملزااي الفريدة عندما قَ َبَض على عصا الرعاية. فإنّه منذ وطئْت أقدامه أرض 
ذ لذاته شعارًا غاية يف اجلالل واجلمال؛ وهو ال يزال مرسوًما على مجيع كتاابته الرمسّية، اليت اطّلعنا على قسم منها يف الشهباء، اختّ 

 خزائن "الرببوغاندة" السريّة. 

ان األسقف جيب أن مزًا إىل أّن لسويف يده اليمّن سيف يتأّجج انرًا را بطريرك القسطنطينّية واقًفا، ميّثل هذا الشعار القّديس جرمانوس
يكون ذا حّدين يف مواعظه ومراشده وأحكامه، فيقضي للعباد ابلعدل غري هّياب. ويف يده اليسرى ِدرٌْج مكتوب، إشارة إىل ما يلزم 

يَت من صنوف العلوم واملعارف ليضيء يف الليايل املدهلّمة أمام قطيعه سائرًا به إىل سبيل السوّي. ومن جهاألسقف أن خيَتزن يف صدره 
امه رأسه أغصان األرز، داللًة على ما يتحّتم على األسقف أن يبالغ يف كبت أمياله وحواّسه انسًجا على منوال املعّلم اإلهلّي لتقتفَي أغن

 آاثره. ويف اإلطارَين اخلارجّيّي ُمَدوٌَّن ابلسراينّية والالتينّية: "احلقري جرمانوس مطران حلب" ]...[.

 اللبناينّ، األب بولس مسعد احلليبّ 
 .186(، ص 1935، )شباط 2، العدد 6السنة جمّلة املنارة، جونيه، يف  الذكرى يف حياة املطران جرمانوس فرحات"،" "شعاره" يف
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### 

(. عاد إىل لبنان وأُقيَم رئيًسا 1711وترهََّب. سافر إىل روما وإسبانيا ) 1695رجل دين وأدب. ُوِلَد يف حلب. قصَد إىل لبنان سنة 
(. يُ َعدُّ رائَد النهضة األدبّية احلديثة اليت بدأت يف حلب، وانتقلت إىل 1725ا للرهبنة احللبّية املارونّية. انُتِخَب مطرااًن حللب )عام  

 كتٍب يف الدين، والتاريخ، واألدب، واللغة ]...[.  104لبنان. ترَك حوايَل 

 ،وفريق من األساتذةألربت الرَّحياينّ 
 .536، ص 1955، بريوت، دار رحياين للطباعة والنشر، املوسوعة العربّيةيف  ،("1732-1670) "فرحات، جرمانوس

### 

نفرد يف قرية ا، و 1700إنّه قد افتق ّعنا سنة  كذلك انتخبنا الَقّس جربايل فرحات رئيًسا لدير مار أليشع. واملذكور قد سبق القول عنه
، رجع إلينا. وسبب رجوعه كان مرض جسمه، ألّن األطباء هنوه عن السكّن 1705أعين سنة زغرات يعّلم االوالد. ويف السنة املاضية، 

ستاح ضمريه البّتة. ويف ان يقول إنّه منذ افتق منّا فما يف زغرات لسوء طبع اهلواء واملناخ. فخاف وطلب مّنا أن نقبله فقبلناه بفرح. وكا
ة فطنته، وحسن غريته، وأنّه كان حاّد املزاج بليًغا يف مهّته، وذا علم راسخ، فيلسوفًا هذه السنة أقمناه رئيًسا على دير مار أليشع جلود

 شاعرًا مفّلًقا، وله قيمة عظيمة عند األكابر واألصاغر لفصاحته ودقّة فهمه.

 املطران عبدهللا قراعلي،
، 3، اجلزء اتريخ الرهبانّية اللبنانّية بفرعيها احلليّب واللبناينّ فهد،  األب بطرس، نقاًل عن مذّكرات املطران عبدهللا قرعلي"عودة فرحات إىل الرهبنة" يف 

  .253-252 ، ص1965جونيه، مطبعة الُكَرْْي، 

 
 

### 

ولعّل ]...[ أّما ُمصنَّفاُت جرمانوس فرحات الصرفّيُة والنحويُّة ففيها تركيٌز واقتداٌر على تعاطي املوضوعات التقليديّة، بيقظة وأصالة. 
 تينّية.لثقافته األجنبّية يًدا يف هذا النمط من التأليف، والسّيما طريقة عرضه، فقد ]...[ كان يعرف اللغات السراينّية، واإليطالّية، والال

طالب" ]...[ ظّل يُدرَُّس، يف بعض مدارس لبنان، حىّت أوائل القرن العشرين. فقد كان يُ َعدُّ 
َ
 بنسبة العصر الذي -]وكتابه[ "حبث امل

تبسيطًا للُمتلّقي، فَجعَل ذلك منه عماًل كبريًا من حيث تغيري النهج التعليمّي. ]...[. فقد خلََّص النحو والصرف من  -ُوِضَع فيه
شوائب تعليالت النحاة والصرفّيّي. ومزيته إّّنا هي تلك املقاصد الثالثة اليت ذكرها يف مقّدمته، أي إزالة التعقيد، واالستيعاب مع 
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تعقيبه بوضع تنبيهات تُزيل االلتباس، وتضّم الشوارد املتفرّقة  -عدا االختصار املستوعب -، وإيراد الشواهد. كما يبدو لدارسهاالختصار
 هنا وهناك عند القدامى يف املوضوع نفسه. ]...[.

ن األداَة القويَّة الطّيعَة لتصَلها بقواعد وال بّد من اإلشارة إىل أتثري ُمصنَّفات فرحات هذه يف بيئته املسيحّية اليت َوَجَد فيها الناشئو 
 العربّية، بعد أن كادت هذه العلوم تكون وقًفا على املسلمّي وحَدهم. لقد كان فرحات أّول نصرايّن ألََّف يف النحو.

 ،أسامة عانويت
 -118، ص 1971بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، ، احلركة األدبّية يف بالد الشام خالل القرن الثامن عشريف  ،"علوم العربّية، الصرف والنحو"

120. 

### 

 

 ن من طلوع فجرها الباكركَّ دبّية احلديثة، والرائد السابق الذي مّهد هلا فوضع يف صرحها حجر الزاوية ومَ وطليعة رّواد النهضة األ]...[ 
.]...[ 

ب تفاىن يف سبيل تسهيل الدرس والتحصيل أمام عصره، ومهذِّ  َحرْبٌ جليل، وعامل لغوّي ماهر، وحنوّي دقيق، وشاعر من أكرب شعراء
األجيال الطالعة. فهو من رجال الكنيسة ورجال العلم الذين مجعوا بّي الثقافة الواسعة والفضيلة البالغة، يصرِّفهما تصريف اإلصالح 

انطالق لنهضة ما فتئت  ان بذلك أساًسا وطيًدا ونقطةَ والتجديد، حُماواًل إيقاظ الوعي الوطيّن عن طريق بّث حبِّ اللغة والعناية هبا، فك
 ]...[. أن طلعت على العامل العرّّب منذ مطلع القرن التاسع عشر.

ّي، قام حبركة واسعة يف التمجة العربّية: فنقل إىل لغة الضاد املزامري واألانجيل والكتب الطقسّية املارونيّة، من كبار املتمِج ]...[ وهو 
ة على يده فصاحة العرب. وقد آزره يف حركة النقل هذه لفيف من العلماء، كانوا مبثابة جَتَّمع علمّي، أعضاؤه من كبار فعرفت الكنيس

 [....] علماء املوازنة، فجاءت حركته هذه حلقة جديدة ترتبط حبركة التمجة يقوم هبا الُكّتاب النصارى يف العهد العباسي

ا، كان نّه مجع حواليه جممًعا علمي  أتب املخطوطة، كما ها  نفائس الك كرسي أبرشيّته يف حلب، َضمَّنَ يفومن مآثره أنُّه مجع مكتبة غزيرة 
  ]...[.عبد املسيح لبيان، والكاتب الشاعر القّس عطا للا زنده. ، والقسّ [...] من أركانه معّلمه اخلوري بطرس التوالوي

 يوسف أسعد داغر،
 .959-957، ص 1972بريوت، منشورات اجلامعة البنانية،  ،2، القسم 3، اجلزء الفكر العريّب احلديث يف ِسََيِ أعالمهمصادر الدراسة األدبّية،  يف

### 
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ن منذ عزََّز املدرسة املارونّية يف حلب، ورفَع مستواها، وأحكَم نظامها، وضبَط إدارهتا، وأنشَأ مكتبًة كانت نواًة جملموعة َّنَت مع الزم
 وشكََّل شبه أكادميّية ألَّفها من أملع علماء املسيحّيّي وأدابئهم يف حلب، وشجََّع أعضاءها على اإلنتاج والتأليف. ]...[.ذلك احلّي.  

رائَد النهضة كان فرحات أيًضا مصِلًحا عميًقا وواسع املدى، وحمرًِّكا لنهضة روحّية ورهبانّية وكنسّية وعلمّية وأدبّية ولغويّة. ويُعترَبُ حبّق 
 ألدبّية واللغويّة احلديثة الذي انتشَل اللغَة العربّيَة وآداهَبا من ُهوَِّة االحنطاط، ومدَّها بزخم شديد.ا

 األب بطرس ضّو،
 -1637 الوجه العسكرّي املارويّن من، 4، اجلزء اتريخ املوارنة الدييّن والسياسّي واحلضاريّ (" يف 1732 -1670"املطران جرمانوس فرحات )

 .445-444، ص 1977، جونيه، املطبعة الُبوُلِسيَّة، 1 ط.، 1840

### 

ل نصرايّن ألَّفَّ فيه، بعدما أخذ هذا العلم عن الشيخ التاليف يف النحو. فهو أوّ  يف القرن السابع عشر، فضلُ  املولودِ ، إّن هلذا األسقفِ 
نة ر العربّية للمزامري واألانجيل، وسائر كتب املواسليمان النحوّي املسلم يف حلب. وله أيًضا فضٌل أكرب وأعّم إذ صّحح التمجة 

 الكنائسّية، فعرفت الكنيسة فصاحة العرب. َوُحبُّ املطران العربّيّة محله على تعريب اإلجنيل مسجوًعا، وهذا التعريب حمفوظ حىّت اآلن
 مبكتبة حلب املارونّية.

األندلس، راكًبا البحر،  مَّ اللغة العربّية وكّل ما يتصل هبا، فخاطر بنفسه وأَ  هُ تْ فَ غَ ح ملا ُيتَجم. شَ وإّن هذا األسقف كان املتِجم واملصحِّ 
 ربية.يوم كان املركب ال يزاُل لبناني ا؛ ليمّتع نظره آباثر العرب اخلالدة فيها؛ ويقرأ يف مكتباهتا ما ال تقع عينه عليه يف األقطار الع

كّن تعبريهم كان ركيًكا جد ا، وهذا ما محل أمحد فارس الشدايق، حّي آلت إليه ن يف القرون الوسطى، ولو نعم قد سبقه متمجون آخر 
 حًدا غري هذا احلرب فقط.أ. ومل حيتم منهم 1زعامة النهضة، على التهكُّم بلغة رجال الدين، والتنادر عليهم يف فارايقه

 مارون عّبود،
 . 44-42، ص 1977، طبعة جديدة، بريوت، دار الثقافة، رّواد النهضة احلديثةيف 

### 

ُل حفَظ هذه اللغة، وإتقاهَنا. فألَّف،  ، احلاجَة املاّسة لوضِع كتب يف قواعد اللغة العربّية ُتسهِّ يف الصرف وتفهََّم فرحات، بكونه لغواي 
 ، حىّت زمن قريب.]...[.والنحو والبيان، كتًبا استمرَّت قيد االستعمال والتداول، بّي املسيحّيّي

                                                           
والفارايق لفظة حنتها مؤّلف الكتاب من امسه )فارس( واسم عائلته  ألمحد فارس الشدايق، والذي يعرض فيه لسريته الذاتّية والفكريّة. الساق على الساق يف ما هو الفارايقهو كتاب:  1

 )الشدايق(.
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ومل يُعَرف فرحات بصفته اللغويّة فقط بل بكونه شاعرًا أيًضا. ]...[. ويّتسم شعر املطران فرحات ابعتماده أشكال الشعر العرّّب، 
ابن املقدَّس. ومل َيُكْن وتضمينها عدًدا من املفاهيم املسيحّية. يتحوَّل الغزل، مثاًل، إىل أانشيد للعذراء مرْي؛ واخلمراّيت إىل تسابيح للقر 

 فرحات أّوَل َمن ابتدع هذا األسلوَب الشعرّي، فقد سبَقه إليه، يف القرن الرابَع عشَر، ديوان سليمان الغّزّي الذي يتناول نْفَس هذه
 املواضيع الدينّية. ولكّنه مل يُ ْنِشْئ مدرسًة أو تّيارًا أدبي ا معيّ ًنا.

ناول مواضيَع دينّية، وكنسّية، وأخالقّية. ومجيعها ِمن الشعر الكالسيكّي يف حبوره املختلفة،  ]...[. إّن معظم قصائد الديوان تت
كاخلفيف، والطويل، والكامل، والوافر، والبسيط، وغريِها. وفيه عدد كبري من القصائد يف مدح العذراء مرْي. ]...[. ويف آخر الديوان 

ومتاجيِدها. أفراُحها مخسٌة: سّر البشارة، وسّر الزايرة، وسّر امليالد، وسّر دخول املسيح يف مخَس عشرَة قصيدة يف أفراِح مرْي، وأحزاهِنا، 
ك، هيكل سليمان، وسّر وجوده يف هذا اهليكل. وأحزاهنا مخسة: صالُة السّيد يف البستان، وِسرُّ َجْلِدِه على العمود، وسرُّ تكليله ابلشو 

متاجيُدها فخمسٌة أيًضا: قيامُته، وصعوُده، وحلوُل الروح القدس، وانتقاُل مرْي البتول، وتكليُلها يف  وسرُّ مَحِْلِه الصليب، وسرُّ صلبه. أّما
بتِدعّي يف سّر التجسُّد اإلهلّي، وقيا

ُ
مُة املخلِّص من السماء. وِمن املواضيع الشعريّة الالهوتّية: جتسُُّد املسيح وآالُمه، ومذاهُب اهلراطقة امل

. وجند أيًضا، يف الديوان، بعَض القصائد اليت يردُّ فيها املطران فرحات على املعّري يف لزوميّاته، حاماًل عليه محالٍت بّي األموات ]...[
 ُحسِن السلوك عنيفًة بسبب تنكُّره ألخبار املسيحّية واملوسويّة. أّما القلَّة الباقية من شعره فهي تتناول مواضيَع أخالقّيةً عاّمًة موزَّعًة بّي

لتصرُّف والشخصّية، وميزات الراهب وخصاله احلميدة. ويُعَترَب فرحات من تباشري النهضة، َفَمَعُه راح يتنفَّس عموُد الشعر العرّّب وا
 بنَ َفٍس كنسّي عابق ببخور الالهوت والطقوس االحتفالّية.

من االحنطاط. وِمن مثّ اجّته إبمكاانت هذه اللغة حنو  وميكن اختصاُر أعمال فرحات يف ِعداد الذين َأحَيوا قواعَد اللغة العربية بعد قرون
معاجلة القضااي املسيحّية، فكان أن َأسَهَم إسهاًما فّعااًل يف خلق لون خاّص من ألوان أدب النهضة ُعِرَف، يف ما بعد، ابألدب 

 الكنسّي.

 أمني ألربت الرَّحياين،
-111، ص 1980، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن؛ القاهرة، دار الكتاب املصرّي؛ 1ط. ، نقديّةمدار الكلمة: دراسات "املطران جرمانوس فرحات" يف 

114. 

### 

حلب إىل ]...[ فراّبه والداه ابلتقوى والَورَع  ]...[. وملّا أتى األفاضُل الثالثة، وهم جربائيل حّوا وعبدللا قره ايل ويوسف الِبْْت، من 
تَِبَعهم جربائيل فرحات بعد سنتّي، وانضمَّ إىل املؤسِِّسّي املذكورِين جُماهًدا يف طريقة النسك  لتأسيس الرهبنة، 1694لبنان سنة 

احلة، ُمِكب ا الرهبانّية، متفانًيا حبّب للا، ُمّضطَرًِما ابلَغرْية على خالص النفوس، عاكًفا على التأمُّالت الروحّية، جماهًدا يف األعمال الص
َنْظِم األشعار الروحّية واألدبّية، متغّزاًِل فيها حبّب للا والفضيلة ومرْي العذراء. وقد انتخبه إخوته الرهبان رئيًسا على التأليف والتصنيف و 
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. ويظهر من بعض قصائده أنّه زار ضريح 1725إىل سنة  1716جمامع متتالية، أي من سنة  ]ثالثة[ عام ا على رهبانيّتهم يف ثَلثة
 ملدائن.الرسوَلّي يف رومة أّم ا

ن زمانه ]...[ والظاهر من مؤلَّفاته وإعراابته واقتطافاته وترتيباته، ومن الكتب الكثرية اليت تُرى خبّط يده املباركة، أنّه مل يصرف ساعة م
 إاّل يف خدمة اخلالق، واإلجداء ابلفوائد على اخلالئق، رمحنا للا بصلواته، وَمنَّ علينا أبمثاله بربكاته.

 ،الدبساملطران يوسف 
ل"يف املطران جرمانوس فرحات" يف  َم له األب ميشال حايك، ط ،اجلامع املفصَّل يف اتريخ املوارنة املُؤصَّ ، ص 1982، بريوت، دار حلد خاطر، 3 .قدَّ

300-302. 

### 

العربّية ألنّه، فضاًل ]...[ وجتدر اإلشارة إىل أّن جرمانوس فرحات، الذي أصبح أسقًفا على مدينة حلب الشهباء، هو رائد النهضة 
]...[  عن مواعظه وإرشاداته وسياسته احلكيمة لرهبانيّته أّواًل وألبرشيّته اثنًيا، قد كرََّس قسًما وافرًا من حياته يف التأليف والتصنيف.

 لذلك قيل حبّق: إّن املارويّن جرمانوس فرحات هو رائد النهضة العربّية يف الشرق.

 األب يوسف حمفوظ،
 .156-155، ص 1984 ]د.ن.[، لبنان،-، الكسليكر اتريخ الكنيسة املارونّيةخمتصَ  يف

### 

 بعلوم الّزََمَْشري، فأصبح فرحات حنواي    مَّ لَ ، وأَ 1هيوَ منذ صغره، فقرأ "الكتاب" ِلِسيب َ  استهوت الللغة العربّية املطران جرمانوس فرحات
طائفته. إذ إنَّه بلغ قصارى اجلهد يف التأليف والتصنيف والتعريب، وتعزيز بيوت راسخ القدم، مل يُبارِه يف هذا اجملال أحٌد من أبناء 

ا عديدًة، تُنمُّ عن عقل راجح، وعلم غزير، قلمه السيّال كتبً  ربََّ حَ فالدينّية واألدبّية والشعريّة،  التعليم لتقوى على بّث العلم من الناحية
 وقرحية كثرية اإلنتاج.

ا يتبعه املصّنفون يف تسهيل التدريس، وتقريب القواعد من فهم الدارسّي، يف جمال الشعر، وفنون  حي  مثاًل وسيظّل املطران جرمانوس 
  األدب كافّة، وال سّيما علم البيان والبديع، املتمّثل بكتاب "بلوغ األرب يف علم األدب".

 )حتقيق(،إنعام فّوال 
، بريوت، دار املشرق، 1ط. ، أتليف املطران جرمانوس فرحات، علم اجلناس - ب يف علم األدبر األبلوغ يف  ""اهتماماته اللغويّة واألدبّية والشعريّة

 .24-23، ص 1990

                                                           
 .81، ص 5ج  األعالم،؛ والزركلي، 385، ص 1 ج وفيات األعيان،م( إمام النحاة. أنظر ابن خّلكان،  796ه/  180هو عمرو بن عثمان )ت  1
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### 

بتكَر وألَّف، ترجم ونقل، وصحَّح ونقَّح، وَرَبْت مؤلّفاته على املئة، سرى امتنوّع االنتاج يف جماالت شىّت. ويبقى فرحات مبدًعا خصًبا 
من جلُّها يف التداول يف صيغته املخطوطة، يف حياة املؤّلف وألكثر من قرن بعد ارحتاله، أو قبل الشروع بطباعتها يف بداية الثلث الثاين 

تظّل مسألة إحصاء الناتج املخطوط وقضيَّة صلته مبا حتقَّق منه علمي ا  القرن التاسع عشر. وابلرغم من كثرة الدراسات اليت تناولته،
 واضيع مفتوحة للبحث.م

 ،األب كرم رزق
 ."ي" فحةص ،1998، معهد التاريخ - جامعة الروح القدس ،لبنان-الكسليك ،أتليف هناد رزوُّق ،حياته وآاثره ،جرمانوس فرحاتيف  ،"توطئة"

### 

لُمُس طَِّلع على مؤلّفات ومعرَّابت ومصحَّحات وَمتصرات فرحات الوفرية، ال يَسُعُه إالَّ أَن ينظَُر إليه إبعجاٍب فائٍق، وخاّصة ِحّي ي ُ وامل
فِلِحّي  ُ رَبِّزين امل ُ ة املمن الِعرفان إالَّ وَغَرَس فيه أغراًسا، وكان يف طليع حقاًل أنَّ هذا الَعالَّمة، رغم كثرة مشاِغِلِه وتَ َعدُّد أسفارِه، مل يتْك 

 فيه!

ْعر واللَُّغة، وَوَضَع الُكُتَب النَِّفْيَسة يف فنون: اخلَطَابَ  ِة واجلَدِل واملنطِق والفلسفِة فأَلََّف يف الصَّرف والنَّحو والبياِن واملعاين والَعروض والشِّ
التَّاريخ، واستوعب أصوَل الشَّْرَعّْي: املدين والدِّيين، وأسَهَب يف ِعلَمْي وِعْلِم التَّفسري وِعلِم الكالم، وأنشأ الُكتب القدمية يف األخبار و 

 
َ
ْرَء يف ِمْثِل حياتِه العقائد األدبَّية والطَّبيعيَّات، فبلغت تَ رَْكُتُه الِعلمي ة )بّي َمطبوٍع وَمطوٍط( أكثر من مئة كتاب أو ُمَصنٍَّف، تُعِجُز امل

 َنْسًخا.

با والُكهولة والشَّيخوخة، عرَق احبري، كانْت انشطًة وعاليًة جد  فرحات يف صناعة الِكَتاب والتَّ وهكذا نرى أنَّ مِهَّة  ، فاستنزَف، َزَمَن الصِّ
هلم  احً ابر والصَّحائف، كما َحثَّ علماء زمانِه على التَّحرير والنِّساَخِة والتَّصنيف ُمَصحِّ اجلبِّي يف سبيلها، وَلَفَظ أنَفاَسُه بّي األقالِم واحمل

 َشْكَل بَعض آتليفهم ذات املضامّي احَلَسَنة الَقيِّمة؛ وإذا حبياتِِه تُ َقاُس حبياة أُمٍَّة، َوتُعاَدُل بعصٍر من عصور الَبَشر!

 هناد  رزُّوق،
 .58 ، ص1998 ،معهد التاريخ -لبنان، جامعة الروح القدس - ، الكسليكحياته وآاثره -فرحات  نوسجرما"آاثره املطبوعة واملخطوطة" يف 

### 

هو كتاب يف الصرف والنحو، وضعه جرمانوس فرحات إلفادة الناس، وتسهيل درس القواعد، خباّصة عند "كتاب حبث ال َم  طالب" 
، مُ ر لقد استقى معلوماته من كتب النحوّيّي القدماء، فانتقى ما  .املسيحّيّي ]...[ ذي  ّل، وما هو غري مِ م ُ  اًل الغريب والهمِ أه ضروراي 

   .فائدة]...[
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كانت طريقة شرحه بسيطة، فصاغ القاعدة مّث ضرب األمثلة عليها. وما يُؤخذ عليه فيها أهّنا تقريريّة، تلقينّية، وليست استجوابّية 
ريدة بّي  وحسب الطرائق اليت تستثري انتباه الطالب فتضرب األمثلة مثّ تستنتج القاعدة ]...[ وكتابه موجز وواضح. ولعّله من الكتب الف

عتماد عليه فتة الاملعّن، ولعّل االستمراَر يف ا كتب اللغة أبسلوبه املشرِق، وكم كّنا نفّضل تقليده ملا فيه من شّدة اإلجياز مع وضوح
ا، خباّصة شتاهت مَّ  سر، وهنا يكمن دور جرمانوس فرحات يف تبسيط القواعد، يوم كانت العربّية حتاول لَ طويلة مردُّه ملا فيه من سهولة ويُ 

 حتذى. ُ ا ومثااًل يبّي املسيحيّّي، فكان رائدً 

 ونظرًا ألمهّية الكتاب، تداولته أيدي الناسخّي حنو قرن ونصف القرن، وتناوله الشارحون والطابعون مرارًا.

ويف مطبعة احلكومة  م،1845م، ويف مطبعة بريوت األمريكّية سنة 1836ديدة يف مطبعة مالطة األمريكّية سنة عطُِبَع الكاتب مرارًا 
، 1899م، 1883ا يف السنوات م، مّث طبعته مصّححً 1865ويف املطبعة الكاثولكّية لآلابء اليسوعيّّي سنة  ،م1876اللبنانّية سنة 

 ، وليس طبعه إال ألمهيّته، وللطلب عليه.1900

 يوسف فرج عاد،
 . 142-140، ص 1998، بريوت، دار احلداثة، 1ط.  الثامن عشر،احلركة األدبّية يف لبنان خالل القرن يف  ،"كتاُب حبِث املطالب"

### 

مة املطران جرمانوس فرحات ) ( ترَك آاثرًا شهرية يف األدب العرّّب والشعر واللغة، وكذلك يف 1732 -1670من املعروف أّن العالَّ
اهتمَّ االهتماَم الشديَد أيًضا ابألمور واملعاين الروحانّية، الوعظ والتاريخ الكنسّي والطقسيَّات والالهوت. إالَّ أّن العاّلمَة نفَسه قد 

سي الرهبانّية اللبنانّية املارونّية يف  واملواضيع والقضااي اخلاصَّة ابحلياة الرهبانّية، وهو أمر مل يكن غريًبا عن التزاماته، وقد كان ِمن مؤسِّ
 ]...[. 1699السنة 

سّتون أتمُّالا يف آالم يسوع ، ورسالة الصالة العقلّيةس فرحات الرسالة الوجيزة يف تعليم وِمن النصوص الروحّية اليت كتبها جرمانو 
 ، ]...[.وقيامته

ِلما فيه ِمن  الرايضة الروحّية أو احلاشية يف تدبَي رايضة املََُتَوَِّضنيوإىل هذه النصوص اهلاّمة ال بدَّ ِمن إضافة ]...[ نّص كتاب 
واجلوهر، وِمن أسلوٍب لغوّي على غايٍة ِمَن السالسة، وِمن مفرداٍت لغويّة ومصطلحات ال بّد أن تكوَن  فائدة روحّية عميقة املعاين

ي الركيزَة للكاتب يف جمال الروحانيّات، وللُمعلِّم والواعظ واملرِشد. فاملطران فرحات يستخرج ِمَن النصوص الروحانّية القدمية، فُيعط
صيغته السراينّية وكذلك العربّية، دورَه ومكانَته يف التأليف، ويستنِبط ِمن ابِع اللغة العربّية ما ينقصه للتقليِد الروحايّن املسيحّي، يف 

 للتعبري عن اختباره التوّحدّي الروحايّن. 
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فرحات بشكلٍ   الذي وضعه املطرانالرايضة الروحّية ]...[ إّن األدّب الروحّي الشرقّي مل يعرْف كتااًب يف الرايضات الروحّية قبل كتاب 
الروحّية ُمَنسٍَّق ُمَنظَّم، فكان سبَّاقًا يف أتليف كتاب يف هذا األدب للمرّة اأُلوىل ابللغة العربّية عرب اختبار شخصّي ملاهّيِة احلياة 

 ومستلزماهِتا. ]...[.

، نّص فرحات، هو من مطلع القرن السابَع عشَر ]...[ فإّن  تبدو نص ا ُمعاِصرًا لنا، ُمفيًدا،    الروحّيةالرايضةَّ وابلرغم ِمن أّن هذا النصَّ
 ال كمجرَّد قراءٍة روحّية، بل كنصٍّ يتطلَُّب ِمّنا الدخول يف اختباٍر ويف امتحاٍن ِلما ُيَشكُِّل شخصي ََّتنا اليوَم أمام الرّب.

لعربّية ومصطلحاهتا القدسّية والروحّية. وما يساعد يف دخول هذا االختبار هو ذلك األسلوب السهل املمتنع، العامل خبفااي اللغة ا
.]...[ 

 ،األب سليم دّكاش اليسوعيّ 
 .31، 7-5، ص 2001، بريوت، دار املشرق، 1 .، طالرايضة الروحّية أو احلاشية يف تدبَي رايضة املَتوِّضنييف  ،"املقّدمة"

 

 

 

 


