سيرة إبراهيم الحاقالني وأبرز منجزاته
()1664-1605

نسبه

ولد إبراهيم احلاقالين أو احلاقلي يف  18شباط  .1605يُعرف بالغرب بامسه الالتيين أبراهام إ ّكللنسيس Abraham

ّ
ّ
مفرج أشار إليه أنور صابر
 .Ecchellensisيعود أصله إىل بلدة حاقل اللبنانيّة (أو إىل بلدة زوق مصبح حبسب مرجع يعود لطوين ّ

يف كتابه آل الحاقالني في تاريخ زوق مصبح ولكن دون إسناد قوله باملراجع.1

املسيحي يف أوروبّا قبل يوسف السمعاين احلصروين .وقد ذاع صيته يف لبنان ويف الغرب أيضا
عتب احلاقالين أشهر عامل من الشرق
يُ َ
ّ
2
مرتني ،حبسب ليفي دلّال فيدا  ،Levi Della Vidaمل ينجب من الزواج الثاين وقد أجنبت له زوجته األوىل
كإيطاليا وفرنسا ّ .
تزوج ّ
مت الباين) ثالثة بنني نذكر منهم ديونيزوس  Dionysiosوجورج  -زخيا
كونستانسا (ابنة ميخائيل الباين وشقيقة مرهج ويوحنّا – ّ
 Georges Innocentوابنة واحدة .وهذان الولدان كانا تلميذين يف املدرسة املارونيّة.3
كتبت على قبره العبارات التالية:4
"إبراهيم احلاقالين ،أبوه من ساللة مق ّدمي احلاقالينّ ،أمه من ساللة مق ّدمي شيبان اليت حكمت جبيل عام  .1540لقد
يدرس مبادىء
جراء احلرب العثمانيّة مبواهبه الثقافيّة اخلارقة .ذاع صيته يف روما وهو ّ
ّ
عوض ثروة أجداده الضائعة من ّ
العسكري لدى عودته إىل وطنه .ووقف إىل جانب األمري
بالزي
ّ
اآلداب .ونشر كتابا وكان بعد فتيًّا .قايض الثوب الكهنويتّ ّ
فخر الدين ،زارعا اخلوف يف األمباطوريّة العثمانيّة .تربّع بثبات وعزم على عرش اجملد ،فاستدعاه الباباوات وامللوك
املسيحيّون :لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر؛ وبعد أن ذاع صيته وراجت شهرته يف السالح ويف اآلداب ،انطفأت
سنته الستون ،يف روما يف متّوز ."1664
1

مفرج ،طوين ،بنو المشروقي في أصول وفروع ،ص  173و ،190يف صابر ،أنور ،آل الحاقالني في تاريخ زوق مصبح ،بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر ،زوق
ّ
مصبح ،بلديّة زوق مصبح ،2005 ،ص .133
2
اجلميّل ،اخلوري (املطران) ناصر ،آل الحاقالني وآل الباني :تالمذة المدرسة المارونيّة الرومانيّة الحبريّة ،بريوت ،2005 ،ص .9
3

املرجع السابق ص .23
4
املرجع نفسه.

1

نشأته

سنة  ،1620قصد مدينة روما مع جمموعة من التالمذة وقد كان يف اخلامسة عشرة من عمره ،حيث انتسبوا مجيعهم إىل مدرسة روما
1
الفرجني .من رفاقه يف السفر
املعمدان
ا
يوحن
األب
و
املارونيّة اليت أُنشئت سنة  .1584رافقهم يف رحلتهم اخلوري إبراهيم من عينتورين
ّ
ّ
يذكر اخلوري (املطران) اجلميّل 2يعقوب السرعالين ،يوحنّا ال َكفري ،عبداهلل البريويت ،يوسف الشدراوي والياس احلصروين .بعدما أهنى
الشماسيّة .ولكنّه باملقابل
دروسه الفلسفيّة والالهوتيّة حاصال بذلك على شهادة امللفنة ،مل يكمل مسريته الكهنوتيّة بل اكتفى بدرجة ّ
حاز على دكتوراه يف الفلسفة ويف الالهوت.
بعد وصوله بسنتني إىل املدرسة املارونيّة ،عهد إليه مدير املدرسة األب فابيوس برونو 3بفحص كتاب الشحيم قبل طبعه سنة .1622
سر جممع نشر اإلميان فرنسيس إنغويل أن يضع خمتصرا للغراماطيق السرياينّ ليصبح سهل املنال للدارسني.4
كما وطلب منه أمني ّ
تويف سنة
الرزي (ابن شقيق البطريرك سركيس ّ
يف  25أيلول  ،1625وقّع ابراهيم احلاقالين كشاهد مع املطران سركيس ّ
الرزي الذي ّ
5
يتعهد فيه شلق بدفع
نص اتفاق بني نصراهلل شلق ويوحنّا احلصروين ،مندوب البطريرك يوحنّا خملوفّ ،
 1597وهو حيمل امسه ) على ّ
6
مخسني دوكا سنويّا للبطريركيّة املارونيّة  .وجاء توقيعه باللغة اإليطالية على الشكل اآليتIo Abrahamo Ecchellense :
affermo questo di sopra

7

سنة  ،1628عندما أكمل احلاقالين دراسته يف روما وهو يف الثالثة والعشرين من عمره ،بادر إىل إعداد الكتب لتسهيل قواعد اللغة
السريانيّة على الطالّب املوارنة يف روما .وعند عودته إىل لبنان ،استهوته احلياة الدبلوماسيّة .وقد رأى كرادلة جممع نشر األميان أنّه
ولكن احلاقالين الطموح ،عوضا عن إدارة
األوفر أهليّة إلدارة مدرسة حوقا اليت ّ
تأسست سنة  1624على يد البطريرك يوحنّا خملوفّ .
املدرسة ،التحق بأمري لبنان فخر الدين املعين الثاين املل ّقب بالكبري ( ،)1635 – 1605فأصبح وكيله وترمجانه واملدافع عن مصاحله
لدى قوزما ،دوق توسكانا ،وذلك ابتداء من سنة  .1628فراح يتن ّقل بني ليفورنو وفلورنسا وتونس واجلزائر هبدف اإلهتمام مبصاحل
إمارة جبل لبنان وبيع احلرير اللبناينّ وشراء األسلحة والذخائر لألمري ،وإيداع فائض املال يف املصارف اإليطاليّة .فكان خبريا يف اجملالني
االقتصادي.
العسكري و
ّ
ّ

1

هكذا ورد امسه يف كتايب اخلوري (املطران) ناصر اجلميّل :آل الحاقالني وآل الباني ،...ص  9و
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اجلميّل ،اخلوري (املطران) ناصر ،آل الحاقالني وآل الباني ...ص .9

4

احلاقلي أو احلاقالين" ،املشرق ،عدد  ،28سنة  ،1930ص  ،189يف إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة
غالب ،اخلوري بطرس" ،نوابغ املدرسة املارونيّة يف روما :إبراهيم
ّ
لوالدته  ،2005 – 1605حلقة دراسيّة ،املركز اللبناينّ لألحباث اجملتمعيّة ،منشورات جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح ،2005 ،ص .112
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اجلميّل ،اخلوري (املطران) ناصر ،آل الحاقالني وآل الباني ،...ص .28
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Les Echanges Culturels entre les Maronites et l’Europe – Du

collège Maronite de Rome (1584) au collège de Ain-Warqa (1789), Tome 1, Beyrouth, 1984, p. 62

املهمات السياسيّة واألعمال
ورد اإلسم الكامل لألب فابيوس يف مرجع يعود جلوزيف أبو هنرا يف مقالة نُشرت على اإلنرتنت بعنوان "قـراءات تارخييّـة ( :)2إبراهيم احلاقالين رجل ّ
التجاريّة.

Cf. Dandini, Voyage du Mont-Liban, Paris, 1684, dans Gemayel, Pr. (l'évêque) Nasser, Les Echanges Culturels … p. 633.
Gemayel, Pr. (l'évêque) Nasser, Les Echanges Culturels …, p. 225 (note en bas de page nº 31).
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ففي  8تشرين الثاين  1631سافر احلاقالين يف رحلة هي األوىل إىل توسكانا ،ومحّله األمري فخر الدين رسالة إىل غراندوقة توسكانا
ماري كريستني دولورين ،مصحوبة برسالتني :إحداها للغراندوق فردينان الثاين واألخرى لزوجته مداما كريستينا آفا .هاتان الرسالتان
املهمة على بيع كميّة من احلرير بأفضل األسعار ومحل اهلدايا وطلب خبري يف
مهمة إبراهيم احلاقالين يف توسكانا .وتقوم هذه ّ
تتضمنان ّ
ّ
صب املدافع وبعض اإلختصاصيّني (أطبّاء ،مهندسني ،)...كما محل احلاقالين معه كتابا من فخر الدين إىل الكاردينال مديتشي
ّ
تكرم وأهداه إليه ،ويرجوه قبول بالة حرير كلّف احلاقالين بتقدميها له.
يشكره فيه على صندوق الكتب الذي ّ
ويف  30تشرين الثاين  ،1631كتب القنصل التوسكاين كتابا إىل أحد كبار موظفي البالط يف توسكانا يوصيه فيه مبندوب األمري:
مسيحي من أتباع الكنيسة الرومانيّة .فإن صادف يف توسكانا معاملة حسنة كتب إىل بالده
"احلاقالين خادم األمري األمني ،وهو
ّ
صب
فطاب األمري نفسا" ويتابع "وقد أوصى األمري احلاقالين قبيل سفره ،أن يشرتي له حناسا ويصطحب معه ،يف عودته ،خبريا يف ّ
املدافع".1
سر غراندوقة توسكانا،
األول من السنة نفسهاّ ،
ويف الثاين من كانون ّ
وجه القنصل دا فراتسانو كتابا آخر إىل السيّد دميورجو وهو أمني ّ
مهمته.
يوصيه فيه بإبراهيم احلاقالين ويطلب مساعدته لنجاح ّ
2
ولكن اخلوري بولس قرأيل يذكر أنّه
عاد احلاقالين من رحلته إىل لبنان يف حزيران ( 1632يشري مارييت إىل أنّه عاد يف نيسان 1632
ّ
يف ذلك التاريخ كان ما زال يف فلورنسا وقد اشرتى أسهما لفخر الدين يف بنك "جبل الرمحة" وذلك يف  28أيّار  1632مثّ عاد إىل
3
عما أجنزه يف رحلته األوىل فأرسله ثانية
صيدا ) حامال معه الكتب واهلدايا من فلورنسا ومن روما إىل فخر الدين .فكان األمري راضيا ّ
إىل توسكانا وذلك يف تشرين األول  1632حامال رسائل إىل الغراندوق فردينان الثاين وج ّدته الغراندوقة ماري كريستني دولورين.

وبالرغم من اهنماكه يف بيع احلرير ،كتب يف  30نيسان  1632رسالة إىل الغراندوقة طالبا منها أن تقبل مبعموديّة أحد العبيد األتراك
الذي ارت ّد إىل املسيحيّة على يده .فطلب منها أن تكتب إىل سيّد هذا العبد إلعطائه اإلذن بذلك.4
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ق ـ ـرأيل ،اخل ـ ــوري بـ ـ ـولس ،فخر ر ررر الر ر رردين المعنر ر رري ال ر ر رراني ر ر رراكم لبنر ر رران ودولر ر ررة توس ر ر ر انا ( ،)1635 – 1605روم ـ ــا ،منش ـ ــورات اجملل ـ ــة البطريركيّ ـ ــة ،1938 ،ص  ،317يف أب ـ ــو

2

ـامعي ،1985 ،ص  ،132يف أبـ ــو
جيوفـ ــاين ،مـ ــارييت ،ت ر رراريخ فخ ر ررر ال ر رردين أمي ر ررر ال ر رردروز ال بي ر ررر ،ترمجـ ــه عـ ــن اإليطاليّـ ــة األب بطـ ــرس شـ ــلفون ،بـ ــريوت ،الـ ــدار اللبنانيّـ ــة للنشـ ــر اجلـ ـ ّ

3

ق ـ ـرأيل ،اخل ـ ــوري بـ ـ ـولس ،فخر ر ررر الر ر رردين المعنر ر رري ال ر ر رراني ر ر رراكم لبنر ر رران ودولر ر ررة توس ر ر ر انا ،...ص  ،333يف أب ـ ــو هنـ ـ ـرا ،ج ـ ــوزف ،إب ر ر رراهيم الحر ر رراقالني ،فر ر رري المئويّر ر ررة الرابعر ر ررة

4
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Carali, P., “Fakhr Ad-Din II Prince del Libano e la Corte di Toscana 1605 – 1635”, Vol. 1, nel La Revue Patriarcale, 9ème année, Avril
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املؤرخ
يف الرحلة الثانية ( ،)1633كما يف األوىل ،كلّف فخر الدين احلاقالين بعقد املعاهدات السياسيّة وبإجراء أعمال جتاريّة .ويقول ّ
كل الصعوبات اليت نشأت وتنشأ هناك ألنّه
جيوفاين مارييت إ ّن األمري كلّف احلاقالين تصريف أعماله يف البالط التوسكاينّ "لكي يذلّل ّ
الضروري ،بنظر البالط التوسكاينّ ،أن يكون احلاقالين دائما رئيس البعثات الديبلوماسيّة إليه نظرا لتعلّقه احلميم به".1
كان من
ّ
احململة بالبضائع التوسكانيّة املرسلة إىل فخر الدين ،فلم
مهمته الثانية ،كان أن حاصر األسطول العثماينّ البواخر ّ
لدى عودته من ّ
تستطع أن ترسو على الشواطىء اللبنانيّة .عندئذ ،خيب اخلوري (املطران) اجلميّل أ ّن احلاقالين بدأ عمليّات القرصنة ض ّد العثمانيّني
ولكنّه أُرغم على العودة إىل ليفورنو .يف هذا الوقت كان قد ألقي القبض على األمري فخر الدين وسيق إىل اسطنبول ف ُقطع رأسه وذلك
يف  13نيسان  1635وقُضي على سياسته ولوحق أتباعه.
سافر إىل فرنسا عام  1640إلهناء ما قد بدأه التلميذان جبائيل الصهيوينّ اإلهدينّ ويوحنّا احلصروينّ ،أال وهو طباعة الكتاب املق ّدس
املتع ّدد اللغة ( )Bible Polyglotteوالذي استغرقت طباعته يف باريس سبعة عشر عاما .فبعد أن نُقل السفري سافاري دي بريف
 Savary de Brèvesإىل السفارة يف روما عام  ،1608أخذ على عاتقه إنشاء مطبعة عربيّة .فعهد إىل الصهيوينّ وشلق ترمجة ّأول
املسيحي لبالرمني  ،Catéchisme de Bellarminعام  ،1613وكتاب املزامري الذي
مؤلَّفني سيصدران عن املطبعة :كتاب التعليم
ّ
صدر عام  1614بالعربيّة والالتينيّة .يف هذا الوقت ،أخب جان باتيست رميوندي  Jean-Baptiste Raimondiدي بريف رغبته
يف طباعة الكتاب املق ّدس املتع ّدد اللغة .فهذا املشروع يضيف إىل الكتاب املق ّدس الذي طُبع يف مدينة أنفريس  Anversالبلجيكيّة
بلغاته األربع ،ثالث لغات أخرى هي السامريّة والسريانيّة والعربيّة .وعندما استدعته امللكة ماري دي مديسيس Marie de
 Médicisإىل فرنسا بغية حتقيق مشروعه ،قام بنقل مطبعته وخمطوطاته الشرقيّة إىل باريس .وعندما عدل شلق عن الذهاب إىل فرنسا،
استعيض عنه بيوحنّا احلصروينّ .ولكن ،وألسباب ع ّدة ،صرف سافاري النظر عن هذا املشروعّ .أما الصهيوين فقد عزم على متابعة ما
بدأه بعدما عاد احلصروينّ إىل لبنان.
عام  ،1629انتهت طباعة العهد القدمي وأصبحت األناجيل األربعة جاهزة بعد سنة واحدة من ذلك التاريخّ .أما الرتمجة اليت كان
الصهيوينّ ضليعا فيها ،فأعاد النظر فيها إبراهيم احلاقالينّ خالل إقامته يف باريس بني  1640و 1630( 21641و 1631حبسب
3
املتممة للكتاب املق ّدس املتع ّدد
مصادر أخرى :اخلوري بطرس غالب ،Bonneau ، Micheau ،و  .) Lamyوقد أهنى األسفار ّ
اللغة املعروف بالبوليغلوتة الباريسيّة بني سنة  1628و .1645عاد احلاقالين جم ّددا إىل باريس بني عام  1645و 1648وكان عليه
حت إ ّهنما مل
أن يبهن صوابيّة أعماله العلميّة ويدافع عنها .ويُقال إ ّن الصهيوينّ واحلاقالينّ كانا على خالف يف مواضيع علميّة عديدةّ ،
سر االعرتاف لدى السريان "اليعاقبة" والنقطتان ،عالمة
يعمال معا يف مشروع مشرتك .من بني املواضيع اليت اختلفا عليها تفسري ّ
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2

جيوفاين ،مارييت ،تاريخ فخر الدين أمير الدروز ال بير ،...ص  ،187يف أبو هنرا ،جوزف ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .116
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املرجع السابق (احلاشية).
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اجلمع ،يف السريانيّة( .1راجع وثيقة تعود لعام  1697حول اخلالف بني احلاقالين والصهيوين ذكرها اخلوري (املطران) اجلميّل يف كتابه
.)Les Echanges Culturels…2
يسي .وقد وضع مؤلّفات 3علميّة
بني  1645و ،1653كان احلاقالين يشغل منصب أستاذ اللغات الشرقيّة يف املعهد
امللكي البار ّ
ّ
عديدة إضافة إىل أعمال الرتمجة .وقد كان طوال هذه الفرتة على اتصال بعلماء جامعات العامل .ولدى عودته األخرية إىل روما ،عُ ّني
أستاذا للغات الشرقيّة يف املعهد الروماينّ  ،Gymnasio Romanoفانصرف لإلهتمام مبؤلّفاته اليت زادته شهرة.
علمي للمخطوطات
يف  21أيّار  ،1660نال امتيازا ًّ
خاصا بتعيينه كاتبا  Scripterيف مكتبة الفاتيكان ،فبدأ بإعداد ّأول فهرس ّ
الشرقية .ويشري اخلوري (املطران) اجلميل إىل أ ّن احلاقالين مل ِ
يول التأليف بالعربيّة أي اهتمام ،ولكنّه قام بتعريف مؤلّفات عديدة،
ّ
ّ
املسيحي .وقد اقتبس من
خاصة باللغة الالتينيّة أسهمت يف تعريف الشرق
كنسيّة وعلميّة ،إن بنشرها أو برتمجتها ،كما وضع مؤلّفات ّ
ّ
اللغوي.4
ولكن أحباثه كانت تفتقر إىل النقد
أوروبّا املعارف الواسعة ّ
التارخيي و ّ
ّ
مت الباين،
يف شباط  ،1664أصيب احلاقالين باملرض بعد أن ّ
تعرضت ساقه إىل إصابة "بالغنغرينة" .وقد استدعى مرهج ويوحنّا – ّ
تويف فقريا معدما وذلك يف  15متوز  .1664مع العلم أنّه ،نظرا خلدماته
ولدي محيّه ميخائيل ،وأوصامها باإلهتمام بعائلته .ويُقال إنّه ّ
ملهماته ومسؤوليّاته الكبرية ،كان احلاقالين يتقاضى راتبا عاليا فضال عن عالوات وامتيازات كان قد حصل عليها ،ممّا خلق عداوة
و ّ
وحسدا عند الكثريين من زمالئه وإخوته يف املدرسة املارونيّة .5وحلمايته ومحاية مؤلّفاته ،كان احلاقالين يضع يف الصفحات األوىل من
6
املؤلّفات عبارة االمتياز املمنوحة له من امللك  .فلقد كتب على الصفحات األوىل من كتاب Synopsis propositorum

):sapientiae (1641

« Le sieur Abraham Ecchellensis, Maronite du Mont Liban, professeur en théologie et
philosophie, interprète de N.S.P. le pape et lecteur public en l’Université de Rome en langues
arabique et syriaque, venu en France par l’ordre de sa majesté, à cause de la grande Bible qui
s’imprime à Paris… »7.
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Gemayel, Pr. (l'évêque) Nasser, Les Echanges Culturels…, pp. 275 – 278.
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مستقل.
راجع يف هناية السرية خالصة عن أبرز مؤلّفاته ،وراجع التفاصيل حول كامل مؤلّفاته ضمن فصل
ّ
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املرجع نفسه.
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2

خصاله

بقوة الشخصيّة وقد واجه ،وهو يف السادسة عشرة من عمره ،سلطة املعهد املاروينّ يف روما ورافع بنجاح عن الطالّب
متيّز احلاقالين ّ
اللبنانيّني املوارنة .ودافع ،وهو يف سنّه العشرين ،عن أصالة الرتاث املاروينّ ومسعته ،فحال دون توزيع أي كتاب يسىيء إىل مسعة املوارنة.
متمردا ،ومشاغبا ،ومشاكسا .فقد واجه بعناد بعض مسؤويل املدرسة الذين كانوا يسيئون إىل املوارنة .فكتب:
لذا يُقال عنه إنّه كان ّ
(خارجا) ووقفت ّبرة
مرة شالوني ّبرة المدرسة
ً
" ...ويا ما قاسيت من الجور والجفا ألجل طايفتي ورفاقيّ .
الشر كان ألجل أل ّن المدبّر (المدير) كتب كتاب وكان
عشرة أشهر ع ّدة أمرار أوخار (أخرى) .وأساس ّ
ولما عرفت ذلك أعلمت به
م توب فيه زرو وبرهتان على طايفتي طايفة الموارنة .وكان ب ّدي بطبعه (ابتدأ) ّ
سيّدنا المطران سركيس ابن الرّز وات لمت مع روسا األيسوعيّة ومع ال اردينال س راتي المر وم ومع

الشيخ الجليل كاردينال باندينو .وبعد ما طبع منّو كتير عطلته .وألجل ذلك ب ّدي يضطهدني إلى ما غاية ما

ي ون.1"...

وخيب احلاقالين أن املدير أنيبايل كانايل كان قد أمر التالمذة املوارنة بتكنيس بناء املدرسة يوميًّا ،فرفض القيام هبذا األمر ملا فيه من
مزق أمر التكنيس عن لوحة
إذالل وشكى أمره إىل الرؤساء
ّ
فتفهموا األمر ،وعندما عاد إىل املدرسة ّ
اليسوعيني املشرفني على املدرسةّ .
كل التالمذة عند دخوله قاعة الطعام وألمر
اإلعالنات .ومن األمور اليت عارضها أيضا االمتثال ألمر الوقوف الذي فرضه املدير على ّ
اجللوس من بعده .وقد مت ّكن من احلصول على موافقة املسؤولني عن املدرسة إللغاء هذا األمر.2
متيّز احلاقالين أيضا ببعد النظر والتخطيط والشجاعة والتصميم .كان طموحا وكانت نشاطاته متع ّددة منها اقتصاديّة وثقافيّة وجتاريّة
للحريّة واالستقالل ،ساعيا يف سبيل حتصيل املعرفة والعلم ،حمافظا على
ودبلوماسيّة.
موضوعي ومنفتح وبعيد عن ّ
الديين .حمبّا ّ
التعصب ّ
ّ
األول كان معرفة احلقيقة وإعالهنا والدفاع عنها ،أكانت طبيعيّة يدركها العقل ويكتشفها بالبحث أم وليدة
وفائه للرتاث ّ
فهمه ّ
األمّ .
اإلميان بفعل الوحي .لذا اعتمد منهجا علميًّا دقيقا يرتكز على املنطق واملوضوعيّة والعودة إىل األصول واملراجع والباهني برصانة .فكان
خاصة يف عرض آرائه والدفاع عنها ،والنقمة يف حال تّ تشويه احلقيقة إن كان ذلك صادرا عن سوء نيّة
مزاجه يتقلّب بني اهلدوء ّ
ط من قدر علمه .كان يثق بقدراته وبكفاءته إضافة إىل اعتداده بنفسه .3ويقول جوزف أبو هنرا يف هذا
ورغبة يف اإليذاء أو للح ّ
السياق:
مهماته السياسيّة :لطيف في المقاربة ،لبق في المفاوضة،
"الحاقالني غريب األطوار طريف األخبار .في ّ
مهماته التجاريّة :قدير في المفاضلة ،أمين في المبادلة ،عنيد في المنافسة.
عصي في المواجهة .وفي ّ
ّ
كل ذلك ،العالم واإلنسان ومفخرة لبنان".4
مالك وشيطان ،ملفان وقرصان .ويبقى ،فوق ّ

1
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أبرز منجزاته
على الصعيد العلمي وال قافي

وتفوق يف اللغات ،وملع يف جماالت العلم ،ونشر الكثري يف الفلسفة والرياضيّات ،وكتب الوفري
"امتاز [احلاقالين] باآلداب ،واحلكمةّ ،
ض ّد املبتدعني .1"...يف هذا السياق ،يشري أمني ألبت الرحياين إىل أ ّن احلاقالين قد وضع عددا من املؤلّفات تشمل الالهوت،
الفلسفة ،اجلغرافيا ،الرياضيّات وقواعد اللغة السريانيّة ،فضال عن العلوم اللغويّة .وقد وضع أيضا عددا من املؤلّفات دافع من خالهلا
عن معتقداته الالهوتيّة .ترجم ،باإلضافة إىل ذلك ،الكتب العربيّة العلميّة والفلسفيّة إىل الالتينيّة لتُعتمد يف الدراسات اجلامعيّة آنذاك،

الزرنوجي 2...ترجم احلاقالين أيضا
السيّوطي ،وبرهان الدين َ
منها مق ّدمة منطق ابن سينا البن العبي ،وعددا من مؤلّفات عبد الرمحن ُ
الكتاب املق ّدس إىل العبيّة ،إضافة إىل ترمجته الكثري من األعمال الفكريّة األوروبيّة إىل العربيّة واألعمال الفكريّة العربيّة والسريانيّة إىل
الالتينيّة.
يضيف الرحياين إىل أ ّن احلاقالين قد ش ّكل "رهانا عقالنيًّا" يف البلدان األوروبيّة ،وخصوصا يف روما وباريس .وقد جعل من العربيّة
درسه يف جامعات أوروبّا ،كما وجعل من املخطوطات اآلتية من الشرق "ثروة معرفيّة" هلا علمها ومراجعها
والسريانيّة ّ
مادة علم جامعي ّ
وأصوهلا وبياناهتا.3
ومل تقتصر اهتمامات احلاقالين على اآلثار املسيحيّة ،بل تع ّدهتا لتصل إىل اآلثار اإلسالميّة .فنسخ وترجم إىل الالتينيّة الكثري من
4
فتتلخص كالتايل:
الكتب العربيّة اليت مشلت الفلسفة وغريها من احلقول .وقد قام بدراستها والتعليق عليها  .و ّأما الكتب اليت نسخها ّ
العريب ابن سينا من العربيّة إىل
 .1اإليساغوجي ،المدخل إلى المنطق أو كتاب المنطق :نُقل هذا الكتاب للفيلسوف
ّ
اليعقويب ابن العبي (غريغوريوس ابن العبي)ّ .أما احلاقالين فنسخه سنة  1633عن املخطوط
السريانيّة على يد املفريان
ّ
الفاتيكاينّ السرياينّ الذي ورد يف فهرس خمطوطات املكتبة الفاتيكانيّة ،اجمللّد الثالث ،ص  ،5409وهو حمفوظ يف املكتبة
الوطنيّة يف باريس حتت رقم  249سرياينّ.6

1

2

Compendiaria enarratio… ob evolutum proxime annum ab erectione Collegü Centesimum, Romae, 1685, p. 79. “Litterarum, et sapientia bono
”…natus; Linguarum peritia, et eruditione multiplici inclaruit… Philosophica multa, et Mathematica edidit, scripsit etiam in Haereticos plura
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 .2اإليساغوجي أو مختارات فلسفيّة من مخطوط الفاتي ان رقم 158

تعود لبورفرييوس الصوري (من مدينة صور) وألرسطو .سنة  ،1637نسخ احلاقالين منه األقسام الثالثة األخرية اليت كان
نطاكي أثناسيوس ( )686+من مدينة بـَلَ َد سنجار يف العراق .هذه النسخة
قد ترمجها إىل السريانيّة البطريرك
ّ
اليعقويب األ ّ
حمفوظة يف املكتبة الوطنيّة يف باريس حتت رقم  248سرياينّ.1

النسطوري من القرن التاسع .وقد نسخه عن خمطوط يف
السرياني (نسخ) للطبيب البغدادي أيشوع بن علي
 .3المعجم
ّ
ّ
فلورنسا وهذه النسخة حمفوظة يف مكتبة باريس حتت رقم  253سرياينّ .و ّأما تاريخ النسخ فهو جمهول.2
 .4العهد القديم (نسخ) وهذه النسخة موجودة يف مكتبة باريس حتت األرقام  7 ،6و  ،8سرياينّ .وتاريخ النسخ أيضا
جمهول.3

وخاصة الذين كانوا يواجهون عقبات متنعهم من االلتحاق
كما وعاجل بنجاح قضيّة برهان الدين الزرنوجي وقضيّة الطالّب املسلمني
ّ
الشاب املسلم املث ّقف يساعد يف تثبيت الوجود
باملعاهد األوروبيّة سعيا وراء العلم .فدحض ت ّذرعات األوروبيّني الذين كانوا يعتبون أ ّن
ّ
التوسع.
العثماينّ يف السيطرة و ّ
أسس ألستذة جامعيّة أوروبيّة حتمل آداب املشرق ولغاته وفلسفته والهوته إىل البلدان الناطقة بالفرنسيّة واإليطاليّة والالتينيّة ،فأصبح
ّ
4
مرجعا للعلوم الشرقيّة ممّا جعله رائدا من ّرواد النهضة اللبنانيّة وبالتايل من ّرواد النهضة الثقافيّة العربيّة .
في إيطاليا:






ُع ّني ترمجانا لدى جممع نشر اإلميان وعضوا يف جلنة تصحيح الكتاب املق ّدس وترمجته إىل اللغة العربيّة.
ُعهد إليه تدريس اللغتني العربيّة والسريانيّة يف معهد احلكمة (السابينسا) يف روما.
تفحص املخطوطات الشرقيّة املوجودة يف قصر بييت
استدعاه فرديناند الثاين واألمري ليوبولد إىل فلورنسا هبدف ّ
.Palazoo Pitti
حت عام  ،1637أُسند إليه منصب أستاذ اللغات الشرقيّة.
من عام ّ 1633
قام بأرشفة الكتب العربيّة والسريانيّة يف مكتبة الفاتيكان اعتقادا منه أ ّن املعرفة ال حت ّقق غايتها إالّ إذا كانت منظّمة.

في فرنسا:

 قام باملشاركة مع جبائيل الصهيوينّ اإلهدينّ ويوحنّا احلصروينّ ،بطباعة الكتاب املق ّدس املتع ّدد اللغة (Bible
 )Polyglotteوالذي استغرقت طباعته يف باريس سبعة عشر عاما.

1

املرجع السابق.
2
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4

املرجع نفسه ،ص .138
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مهما يف الدفاع عن الدين
 ق ّدم له امللك الفرنسي
كرسي التعليم يف املعهد امللكي يف باريس ممّا جعله يلعب دورا ًّ
ّ
1
مهمة يف
الكاثوليكيّ ،
خاصة أ ّن اخلصام بني الكاثوليك والبوتستانت كان يف أوجه .فكانت مؤلّفاته وترمجاته أداة ّ
ّ
ليكي.
الدفاع عن اإلميان الكاثو ّ

الدبلوماسي
على الصعيد
ّ

كان احلاقالين يتمتّع باحرتام البالطات األوروبيّة وقد عرف كيف يكسب تقدير احل ّكام يف توسكانا وفرنسا وروما وغريها من
البلدان .وخيب قرأيل أ ّن بعد إعدام فخر الدين ،ف ّكر فردينان الثاين ،غراندوق توسكانا ،باحتالل جزيرة قبص ومدينة صور وقد
روسانو والثاين إلبراهيم احلاقالين الذي يصف فيه اجلزيرة وموانئها بدقّة
استند يف خطّته على تقريرين ،األول لألب برنردوس دو ّ
تامة.2
ّ
كل طاقاته يف خدمة
 كان ممثّل األمري فخر الدينّ ،
معززا صلة لبنان بالدول األوروبيّة كفلورنسا وتوسكانا وفرنسا .وقد وظّف ّ
األمري ساعيا إىل حترير لبنان من نري العثمانيّني .وقد قام برحلتني إىل توسكانا :األوىل سنة  1631والثانية سنة  1633وقد
مهام سياسيّة وجتاريّة.
ُأوكلت إليه ّ
الليتورجي .ففي عهد البطريرك جرجس السبعلي
رمسي للبطريرك املاروينّ ،بل مستشاره الالهويتّ و
 كان يف روما ممثّال شبه ًّ
ّ
( )1670 – 1657سعى إىل تأمني حاجات الكنيسة املارونيّة من األدوات الطقسيّة ككتب دينيّة وكؤوس وأثواب بيعيّة
وأدوات أخرى أرسلها البابا إسكندر السابع إىل البطريرك بواسطة املطران يعقوب احلصروين العائد من روما إىل جبل لبنان.3
كما ساعد طالّب املدرسة املارونيّة ،نذكر منهم البطريرك إسطفان الدويهي .وخيب األب بطرس غالب 4أنّه عندما قرب
توصل إىل ختصيص معاش له
موعد رجوع الدويهي إىل لبنان سنة  ،1655سعى احلاقالين إىل تعيينه مرسال رسوليًّاّ ،
حت إنّه ّ
من قبل روما.
ويف سنة  1657انتُخب جرجس السبعلي بطريركا وقد كتب إىل احلاقالين يطلب مساعدته الستالم درع التثبيت بعدما
مرتني راهبا إىل روما هلذا اهلدف ومل يفلح .وجاء يف رسالته الصادرة عن دير قنّوبني يف  15آذار :1660
أرسل ّ
"بركة سيّدنا يسوع المسيح على ولدنا العزيز إبراهيم الحاقالني ...إ ّن رئيس ال هنة يعقوب
(الحصروني) قد أثنى ال ناء الطيّب على محبّتك واجتهادك وتعلّقك بالطائفة المحبوبة ...أرسلنا
ّ

إليك من ال تابات تّى تساعد من جهتك لتنال لنا الت بيت من قداسة سيّدنا الحبر األعظم...
فإ ّن رجاءنا موضوع في اهلل تعالى وفي محبّتك".5

1

مستقل.
راجع يف هناية السرية خالصة عن أبرز ترمجاته ،وراجع التفاصيل حول كامل ترمجاته ضمن فصل
ّ

2

قـ ـ ـرأيل ،اخل ـ ــوري بـ ـ ـولس ،فخ ر ر ررر ال ر ر رردين المعنر ر رري ال ر ر رراني ر ر رراكم لبن ر ر رران ودولر ر ررة توسر ر ر ر انا ،...ص  ،366يف أب ـ ــو هنـ ـ ـرا ،ج ـ ــوزف ،إب ر ر رراهيم الح ر ر رراقالني ،ف ر ر رري المئويّر ر ررة الرابع ر ر ررة

3

ـاقلي أو احلـ ـ ــاقالين " ،املشـ ـ ــرق ،عـ ـ ــدد  ،28سـ ـ ــنة  ،1930ص  ،348يف إب ر ر ر رراهيم الحر ر ر رراقالني ،فر ر ر رري
غالـ ـ ــب ،اخلـ ـ ــوري بطـ ـ ــرس" ،نوابـ ـ ــغ املدرسـ ـ ــة املارونيّـ ـ ــة يف رومـ ـ ــا :إب ـ ـ ـراهيم احلـ ـ ـ ّ

4
5

لوالدته ،...ص .117 – 116

المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .117
غالب ،اخلوري بطرس " ،نوابغ املدرسة املارونيّة يف روما "...ص  ،344يف إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .118

غالب ،اخلوري بطرس" ،نوابغ املدرسة املارونيّة يف روما "...ص  ،347 - 346يف إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته  ،...املرجع السابق.
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مهما يف احلوار والتبادل بني الشرق والغرب .وقد شغل وظيفيت التعليم والرتمجة ممّا ّأدى إىل خلق مساحات
 لعب دورا ًّ
وأدوات للتبادل بني البلدان ،وهذا ما ّأدى إىل إنشاء حوار بني عدد من الشعوب والثقافات .فخالل إقامته يف باريس مت ّكن
نيني املوارنة يف حتقيق أهدافهم السياسيّة .وبدعم من البابا،
مهمة ساعدته على دعم املشايخ اخلاز ّ
من إنشاء شبكة عالقات ّ
التوسط لدى ملك فرنسا لويس الرابع عشر من أجل تعيني الشيخ أبو نوفل اخلازن قنصال لفرنسا يف بريوت،
سعى إىل ّ
فأصبح ّأول قنصل حيصل على هذا اللقبّ .أما يف روما فلقد سعى لدى الكرسي الرسويل إىل احلصول للشيخ أيب نوفل
اخلازن على رتبة فارس روماينّ مع امتيازات أخرى.
 ساهم ،كسائر التالمذة يف املدرسة املارونيّة ،خبلق وتعزيز فكرة الدولة اللبنانيّة اليت ّأدت يف آخر املطاف إىل بناء لبنان
احلايل.

على الصعيد التجاري

عمل فخر الدين لتنشيط التجارة اخلارجيّة وقد زادت املبادالت التجاريّة بني لبنان وتوسكانا بعد إقامته يف إيطاليا (– 1613
املهمات
مبهمة مشرتكة مع فرنشيسكو ليونشيين ،مندوبه التوسكاين ،بعد أن كانت ّ
 .)1618ففي سنة  ،1631أرسل احلاقالين ّ
خاصة بعد تراجع ثقته
التجاريّة مقتصرة على الغربيّني فقط .وقد أراد بذلك أن ميتحن قدرات ّ
طالب املدرسة املارونيّة التجاريّة ّ
املهمة ببيع  45بالة من احلرير األبيض البريويتّ يف
مبهمات جتاريّة .تقضي ّ
ببعض مندوبيه التوسكانيّني ،لذا قام بتكليف احلاقالين ّ
إيطاليا وشراء أسهم بثمنها يف مصرف "جبل الرمحة" يف مدينة فلورنسا وكان املصرف مشهورا بتقدميه القروض بفائدة منخفضة.
وطلب األمري منه أن يضع األسهم بامسه وباسم أوالده الصغار الثالثة ،حسني وحسن وحيدر ،خوفا من أن ُحيرموا من احلكم
متزوجا من ع ّدة نساء.
واإلرث بعد موته بسبب التنافس بينهم وبني أخويهم الكبريين غري الشقيقني ،علي ومنصور ،إذ إنّه كان ّ
كما وكلّفه أن يشرتي له حناسا وأسلحة وذخائر.
بكل إخالص مع أنّه واجه متاعب مع الربّان أثناء سفره من صيدا إىل ميناء ليفورنو بواسطة مركبني
قام احلاقالين باملهام التجاريّة ّ
توسكانيني .وقد أساء هذا األخري معاملته فشكاه إىل السلطات التوسكانيّة .وأثناء إقامته يف ليفورنو ،واجه مضايقات من
يتفرد يف قرار
التصرف مبفرده سعيا إىل مكاسب شخصيّة .فعامله احلاقالين حبزم وحال دون أن ّ
ليونشيين الذي كان يسعى إىل ّ
البيع.
كما وحيكت مؤامرة ض ّده ففرضت الظروف عليه أن يضع حدًّا لنشاطه :فقد تزامن وصول احلاقالين إىل ميناء ليفورنو يف رحلته
الثانية مع عودة القنصل دا فراتسانو املستقيل من مهامه يف صيدا .وقد أراد هذا األخري أن ينصرف إىل التجارة مع الشرق ولكي
يتخلّص من منافسه ،أال وهو احلاقالين ،دبّر مؤامرة ض ّده ،مع ليونشيين ،لنـزع وكالة األمري التجاريّة منه .فقد عمد دا فراتسانو
نص الرسالة اليت أرسلها األمري فخر الدين إىل الغراندوق وج ّدته الغراندوقة يف أيلول  1632لكي ينـزعا ثقة
وليونشيين إىل حتريف ّ
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مغريب وامسه زنّويب ،ترمجة الرسالة إىل اإليطاليّة ،فاتّفق معه دا
العائلة احلاكمة منه .وكانت الغراندوقة قد كلّفت شابًّا من أصل ّ
1
العريب .
النص
فراتسانو وليونشيين على تشويه مضموهنا يف ّ
اإليطايل خالفا لألصل ّ
ّ
العريب إىل الغراندوق يف بيزا سائلة رأيه .فكلّف أحد املرتمجني بنقلها إىل
فوجئت الغراندوقة مبضون هذه الرسالة وأرسلتها مع ّ
النص ّ
لنص زنّويب .فعادت الغراندوقة وطلبت من زنّويب إعادة ترمجتها .وجاءت الرتمجة أسوأ من
اإليطاليّة .وجاءت الرتمجة خمالفة ّ
2
سرها .فمنهم من اعتمد الرتمجة الصحيحة،
األوىل  .وقعت الغراندوقة يف حرية .وممّا زاد يف حريهتا انقسام مساعديها وأمناء ّ
احملرفة.
ومنهم من اعتمد صيغة الرتمجة ّ
تردد حول املوضوع مسحت الغراندوقة للحاقالين مبتابعة مهامه .فسافر إىل تونس لتحصيل ديون متب ّقية .وكان قد كتب كتابا
وبعد ّ
من ليفورنو إىل الغراندوقة يف فلورنسا يق ّدم فيها خالصة حساباته يف الوكالة التجاريّة ويظهر استعداده للسفر واملثول أمامها لشرح
3
مؤرخة يف أيار  ،1633أ ّن احلاقالين عاد من تونس
أي أمر مثري
ّ
للشك  .وقد ّ
تبني الحقا من مسودة رسالة أُع ّدت لألمري وهي ّ
ليصرفها ويبتاع بثمنها األجواخ.4
ببعض البضائع وسلّمها إىل وكيل الغراندوقة ّ
الشك والريبة يف نفس األمري .ويف
مهمته وعاد إىل توسكانا ،فزادت نقمة دا فراتسانو وليونشيين لذا عزما على زرع ّ
أجنز احلاقالين ّ
5
آب  ،1633أرسل فخر الدين كتابا إىل الغراندوقة يطلب فيها سحب املبالغ املتب ّقية بيد احلاقالين وهبذا يكون احلاقالين قد
وضع ح ّدا لنشاطاته التجاريّة احلافلة.6
األوروبيني يف جتارة لبنان اخلارجيّة .وقد مت ّكن بفطنته
انيني الذين أوقفوا احتكار الوكالء
ّ
وبذلك كان احلاقالين من أوائل اللبن ّ
اإليطاليني.
التجار
ّ
وذكائه من فرض نفسه يف امليدان التجاري ومنافسة ّ

1

2

3
4

5
6

 ،Carali, P., “Fakhr Ad-Din II Prince del Libano e la Corte di Toscana … pp. 403 – 404يف شدياق ،األب مارون ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة
لوالدته ،...ص  .174راجع نص هذه الرسالة يف هناية هذا الفصل (ص .)13
ق ـ ـرأيل ،اخلـ ــوري ب ـ ـولس ،فخر ر ررر الر ر رردين المعنر ر رري ال ر ر رراني ر ر رراكم لبنر ر رران ودولر ر ررة توس ر ر ر انا ،...ص  ،335يف شـ ــدياق ،األب مـ ــارون ،إب ر ر رراهيم الحر ر رراقالني ،فر ر رري المئويّر ر ررة الرابعر ر ررة
لوالدت ر ر رره ،...ص  .175راجـ ـ ــع نـ ـ ــص هـ ـ ــذه الرسـ ـ ــالة يف هنايـ ـ ــة هـ ـ ــذا الفصـ ـ ــل (ص  .)14خامتـ ـ ــة الرسـ ـ ــالة وردت حسـ ـ ــب الـ ـ ــنص اإليطـ ـ ــايل املـ ـ ــذكور لقـ ـ ـرأيل يف اجمللّـ ـ ــة البطريركيّـ ـ ــة ص
.405

نص هذه الرسالة يف امللحق الوثائقي.
راجع ّ

ق ـ ـرأيل ،اخل ـ ــوري بـ ـ ـولس ،فخر ر ررر الر ر رردين المعنر ر رري ال ر ر رراني ر ر رراكم لبنر ر رران ودولر ر ررة توس ر ر ر انا ،...ص  ،336يف أب ـ ــو هنـ ـ ـرا ،ج ـ ــوزف ،إب ر ر رراهيم الحر ر رراقالني ،فر ر رري المئويّر ر ررة الرابعر ر ررة
لوالدته ،...ص .177

نص هذه الرسالة يف امللحق الوثائقي.
راجع ّ

قـ ـرأيل ،اخلـ ــوري بـ ـولس ،فخ ر ررر الر رردين المعن ر رري ال ر رراني ر رراكم لبنر رران ودول ر ررة توس ر ر انا ،...ص  ،335 - 333يف أبـ ــو هنـ ـرا ،جـ ــوزف ،إبر ر رراهيم الحر رراقالني ،ف ر رري المئويّر ررة الرابع ر ررة
لوالدته ،...ص .124 – 122
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أسلوبه
الجدليّة – الدفاعيّة

دفاعي رصني يرتكز على املراجع والباهني ،ويعتمد على اجلدليّة واجلدليّة  -الدفاعيّة .فكانت ترمجته موضوع
للحاقالين أسلوب
ّ
التسفيهي الذي
نقد وحمور سجاالت عنيفة مع العديد من معاصريه .ولقد كان يوفّق بني إبراز صفات اخلصم العلميّة وامللحق
ّ
يتبعه هبا ،مثبتا االهتامات وصفات املتّهم .ففي رسائله الدفاعيّة اليت كانت تُعتمد يف تلك احلقبة واليت كانت معروفة بالرسالة -
الرد ،خطّة حمكمة للدفاع عن النفس .وقد كان أحيانا يستخدم أسلوبا تقديريًّا يف الظاهر ولكن فيه هت ّكم وسخرية وإشفاق.
ّ
يف رسالة احلاقالين الدفاعيّة األوىل إىل املعلّم فالرييان دي فالفيين  -أستاذ يف كليّة الالهوت يف السوربون ،يف باريس ،والكاهن
رد على االفرتاءات
القانوينّ يف كنيسة رميس املرتوبوليتيّة السامية ،وأستاذ العلوم املق ّدسة واآلداب العبانيّة يف أكادمييّة باريس ّ -
واخلدع اليت حاكها ض ّد طبعة سفر راعوت السريانيّة وترمجته الالتينيّة :أبرز احلاقالين سوء نيّة فالفيين وعدم كفاءته طالبا منه
االهتمام بشؤونه اخلاصة اهتمامه بشؤون اآلخرين .ومل ِ
يكتف هبذا القدر من الكالم بل استشهد مبقطع من أخالقيّات الق ّديس
ّ
يتفحصون أعمال اآلخرين يرون ّأهنا كلّها تستوجب اللوم؛ وإذ
غريغوريوس الكبري يف الكتاب  ،11الفصل " :15إ ّن األغبياء ،إذ ّ
ينسون عدم كفاءهتم ومرضهم ،حيكمون على اآلخرين عن قصد وتصميم بقدر ما يكون جهلهم أش ّد رسوخا فيهم"ّ .1أما يف
وخ َدع لفالفيين ،علّه يكف عن فرض هواه ِ
رسالته الثانية فلقد قام احلاقالين بدحض افرتاءات أخرى ِ
وحيَله.
ّ
امللكي يف
وجهها إىل جبائيل الصهيوينّ  -ترمجان اللغتني السريانيّة والعربيّة لدى امللك ومعلّمها يف املعهد
يف رسالته الثالثة اليت ّ
ّ
نسي ،فقد دحض احلاقالين االفرتاءات العديدة
باريس  -واليت هي ّ
رد على عريضة االسرتحام اليت رفعها إىل جملس الشيوخ الفر ّ
التبجح واقتناص مدائحه من لومه اآلخرين" ،خامتا صفحة العنوان
ض ّده .قال "إىل جبائيل الصهيوينّ إيّاه ،لعلّه ّ
يكف أخريا عن ّ
بآية من أشعيا (" :)21/5ويل للذين هم حكماء يف أعني أنفسهم ،وعقالء أمام وجوههم".

الالهوت

يعتب البعض أ ّن الوجه الالهويتّ يف شخصيّة احلاقالين مل يعره الباحثون االهتمام الكايف .فهو كان يتمتّع بالثقة الكاملة وقد اعتمد

املنطقي .ففي كتابه أفتيشيوس البطريرك اإلس ندريّ المستردّ ،والمعاد إلى جماعته
العلمي
يف أحباثه الالهوتيّة الدفع
ّ
ّ
جديل.
الشرقيينّ مثال ،أظهر احلاقالين كفاءة عالية كونه قد حبث يف موضوع الهويتّ ّ

يقول أنطوان سعيد خاطر أ ّن احلاقالين ،يف كتابه هذا ،قد دافع عن قضيّته بطريقة علميّة ومبنهجيّة مدرسيّة مثاليّة .ويضيف أ ّن
يدل على ثقة املؤلّف بأمهيّة
وجه إىل جممع نشر اإلميان رسالتني يشري فيهما إىل أمهيّة الكتاب وإىل ضرورة طبعه ،ممّا ّ
احلاقالين قد ّ
2
األول األخ فرنسيسكو للق ّديس
وبصحة مضمونه
كتابه
ّ
العقيدي  .وقد قام مبدحه املراقبون الكنسيّون الالهوتيّون .يقول الرقيب ّ
ّ
1

2

ابراهيم احلاقالين املاروينّ ...الرسالة الدفاعيّة األولى ...إلى فاليريان دي فالفيني ...باريس ،1647 ،صفحة العنوان ،يف خاطر ،أنطوان سعيد ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة
الرابعة لوالدته ،...ص .59

خاطر ،أنطوان سعيد ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .64
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المسترد ملؤلّفه إبراهيم احلاقالين وأَحكم عليه مبا يلي :إنّه
أغسطينوس ماسيدو" :بأمر الرؤساء ،فحصت هذا الكتاب أفتيشيوس
ّ
صاحل ،واسع العلم ،أنيق .]...[ .وهو ،حيث الضرورة ،يعلّم ،وميتّع ،ويريح .سديد البهان ،وثيق التقرير ،يهاجم بش ّدة ،دقيق،
1
اعي ،لكنّه يتميّز ببديعه...
ثابت ،عنيف .إ ّن له وزن سلطان غري مألوف ،وجتعل منه ّ
حجة خبة يف اللغات الغريبة  .إنشاؤه صر ّ
2
ماراشيوس
[ .]...وعليه أعتبه جديرا جدا بأن ُحيال إىل الطبع ،وأن تستهلكه أيدي اجلميع"  .و ّأما الرقيب الثاين لويس ّ
فيقول ]...[":إضافة إىل عبقريّة مؤلّفه الف ّذة ،وسعة معرفته اللغات ،والتاريخ ،والعلوم ،خبة واضحة معجبة يف الدفاع عن اإلميان
املستقيم [ .]...وهلذا ،فإنّين أعتب هذا املصنّف املمتاز جديرا بأن يُكتب مباء الذهب وأن يكون نورا خالدا [.3"]...
دفاعي رصني
يعتب خاطر أن نشأة احلاقالين هي فلسفيّة-الهوتيّة يف األساس قبل أن تكون لغويّة أو كتابيّة .وهو الهويتّ ّ
جديلّ -
ويرد بعدها
ومدرسي يف هنجه .ويضيف إىل ذلك أنّه أمني للنهج
ومنطقي يف جدله
العلمي كونه حي ّدد املسألة ويعرض رأي اخلصم ّ
ّ
ّ
ّ
بالتحليل واالستشهاد باملراجع واملصادر معيّـنا املؤلّف ،والكتاب ،والفصل ،والصفحة ،والعدد الذي تنضوي حتته العبارة .فهو
واحد من أبرز تالميذ املدرسة املارونيّة الرومانيّة يف العقود األربعة األوىل من عمرها.4

هم المصادر اللبنانيّة التي ذكرته
أ ّ

مل يُكتب عن إبراهيم احلاقالين باللغة العربيّة سوى بضع دراسات يف القرن العشرين .يذكر األب اغناطيوس سعادة ،من بني الذين
فخصص للحاقالين ،سنة  ،1930يف
كتبوا عنه ،اخلوري بطرس غالب الذي أجرى أحباثا حول "نوابغ املدرسة املارونيّة" يف روماّ ،
جملّة املشرق 26 ،صفحة يف ثالثة مسلسالت فع ّدد له فيها  17عنوانا من كتاباته .5ويذكر األب سعادة أيضا األب ابراهيم
اللبنانيني املوارنة .ويشري إىل أ ّن هذا األخري قد باشر ،سنة  ،1935بنشر مسلسالته عن
حرفوش الذي ينتمي إىل مجعيّة املرسلني
ّ
6
ب القسم األكب منها احلاقالين نفسه  .أما اخلوري بولس قرأيل ،سنة
تالمذة املدرسة املارونيّة يف جملّة املنارة .وقد نشر خمطوطة َكتَ َ
7
 ،1938فلقد تناول عالقة احلاقالين باألمري فخر الدين املعين الثاين .
ومن بني اللبنانيّني الذين ذكروا احلاقالين ،األب بولس مسعد .وقد ذكره بأربع صفحات يف جملّة املنارة .أشار األب مسعد إىل أ ّن
ِ
ت ،بعد وفاته إىل املكتبة الفاتيكانيّة وقد ذكرها السمعاين الكبري يف فهرست الكتب الذي علّقه على اجمللّد
تب احلاقالين نُقلَ ْ
ُك َ
1

يعين اللغات األوروبيّة.
2
األخ فرنسيسكو للق ّديس أغسطينوس ماسيدو ،مدرسة نشر اإلميان 3 ،متّوز  1659يف خاطر ،أنطوان سعيد ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .64
3
ماراشيوس ،لويس ،روما 19 ،كانون الثاين  1660يف خاطر ،أنطوان سعيد ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .65
ّ
4
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5

غالـ ـ ـ ــب ،اخلـ ـ ـ ــوري بطـ ـ ـ ــرس" ،نوابـ ـ ـ ــغ املدرسـ ـ ـ ــة املارونيّـ ـ ـ ــة "...ص  ،350 – 342 ،258 – 250 ،193 – 186يف سـ ـ ـ ــعاده ،األب اغنـ ـ ـ ــاطيوس ،إبر ر ر ر ر رراهيم الح ر ر ر ر رراقالني ،ف ر ر ر ر رري

6

حرفـ ـ ــوش ،األب إب ـ ـ ـراهيم" ،تالمـ ـ ــذة املدرسـ ـ ــة املارونيّـ ـ ــة القدميـ ـ ــة"[ ،ال] منـ ـ ــارة ،1935 ،ص  ،673يف سـ ـ ــعاده ،األب اغنـ ـ ــاطيوس ،إب ر ر ر رراهيم الحر ر ر رراقالني ،فر ر ر رري المئويّر ر ر ررة الرابعر ر ر ررة

7
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1
اخلاصة أو مكتبته وقد ضبط له منها
األول من املكتبة الشرقيّة وعددها  64كتابا  .وال نعلم إذا كان يقصد هبذا العدد مؤلّفاته ّ
ّ
 21كتابا وعددا من جمموعة رسائله إىل األب جان مورين (وليس مدران كما جاء يف املقال) اليت مجعها ريشار سيمون بعنوان
"آثار الكنائس الشرقيّة" واليت طُبعت يف باريس سنة  .21682و ّأما جنيب العقيقي ،فلقد ذكره يف موسوعته عن املستشرقني املؤلّفة
من ثالثة أجزاء وقد طُبعت سنة  .1982وقد ذكر له  15أثرا ُمعنونا.3

وذكر األب اغناطيوس سعاده من بني الذين كتبوا عنه باللغة الفرنسيّة ،اخلوري بطرس روفايل واخلوري (املطران) ناصر اجلميّل.
األول كتب عنه ،سنة  6 ،1950صفحات وع ّدد له  24كتابا ورسالة .4و ّأما اخلوري (املطران) اجلميّل فلقد طبع أطروحة
ّ
الدكتوراه عن املدرسة املارونيّة ،يف فرنسا ،يف جامعة باريس األوىل ،وذلك سنة  .1984وتألّفت األطروحة من جملّدين (1168
صفحة) .وقد أصدر للحاقالين جدوال كامال مبؤلّفاته اليت بلغت  31كتابا ،منها  15تأليفا 13 ،ترمجة 4 ،نسخا ،إضافة إىل
 22رسالة وتقريرا .كما وضبط تواريخ كتابتها ومكان وجودها وذكر املنشور منها واملخطوط وحمتوى املؤلّفات.5

1

ـاقلي"[ ،ال] منـ ـ ــارة ،1950 ،ص  ،117 – 114يف سـ ـ ــعاده ،األب اغنـ ـ ــاطيوس ،إبر ر ر رراهيم الح ر ر رراقالني ،ف ر ر رري المئويّر ر ررة الرابع ر ر ررة لوالدت ر ر رره،...
مسـ ـ ــعد ،األب بـ ـ ـولس "إبـ ـ ـراهيم احلـ ـ ـ ّ

2

احلاقلي ،"...ص  ،115يف سعاده ،األب اغناطيوس ،إبراهيم الحاقالني ،في المئويّة الرابعة لوالدته ،...ص .130
مسعد ،األب بولس "إبراهيم
ّ

ص .130

3

املوسـ ـ ـعة ،الق ـ ــاهرة ،1981 ،ص  ،323 – 322يف س ـ ــعاده ،األب اغن ـ ــاطيوس ،إبر ر ر رراهيم الح ر ر رراقالني ،ف ر ر رري المئويّر ر ررة
العقيق ـ ــي ،جني ـ ــب ،المستش ر ر رررقون ،اجمللّ ـ ــد  ،3الطبع ـ ــة الرابع ـ ــة ّ

4

،Raphaël, P. Pierre, le Rôle du Collège Maronite Romain dans l’Orientation aux XVIIème et XVIIIème siècles, Beyrouth, 1950, pp. 89 – 92

5
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