نماذج من كتابات حول إبراهيم الحاقالني
من)
(وفق التسلسل ّ
الز ّ

راجعت كتاب أفتيشيوس المسترد ملؤلّفه إبراهيم احلاقالين وأحكم عليه مبا يلي :إنّه واسع العِْلم ،سديد الربهان ،وثيق التقرير ]،[...
ُّ
اعي ،لكنّه يتميّز ببديعه ...جيذب
دقيق ،ثابت ،له وزن سلطان غري مألوف ،وجتعل منه ّ
حجةً خربةً يف اللغات الغربيّة .إنشاؤه صر ّ
جديرا جدًّا بأن حُيال إىل الطبع ،وأن
نفوس ّ
القراء ،ويش ّد إليه رغبتهم أي ش ّد؛ وأكثر من هذا ،إنه يثري إعجاهبم ،وعليه أعتربه ً
تستهلكه أيدي اجلميع.
الراهب فرنسيسكو ماسيدو
روما 3 ،متّوز ،1659
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###
طالعت بانتباه وبأش ّد رغبة هذا الكتاب وعنوانه أفتيشيوس البطريرك اإلسكندري المسترد ...ملؤلّفه ابراهيم إحلاقالين اللُّبناينّ،
ح
ت فيه ،إضافة إىل عبقريّة مؤلّفه الف ّذة ،وسعة معرفته اللّغات ،والتاريخ ،والعلوم ،خربةً واضحةً يف الدفاع عن اإلميان املستقيم...
فوج ْد ح
مجيعا ] .[...وهلذا ،فإنّن
دائما ،يكاد يصارع بش ّدة هبذا السالح أغبياء األرض ً
وهو ،باعتماده توافق اآلباء الشرقيّني والغربيّني تواف ًقا ً
خالدا ].[...
نورا ً
جديرا بأن يحكتَب مباء الذهب وأن يكون ً
أعترب هذا املصنّف املمتاز ً
لويس ماراشيوس
روما 19 ،كانون الثاين 1660
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###

1

ألّنم عاملون ّأّنم ال
حولِ َد خلري األدب واحلكمة ،فلمع برباعته يف اللغات وبعلمه املتنّوع ،ولذا مشله األمراء واألحبار بعطفهم العظيمّ ،
يستطيعون ،بدون مساعدة اآلداب ،أن ميلكوا أو ُيسنوا تدبري امللك .طلبه ّأوًال إىل فرنسة لويس الثالث عشر مثّ لويس الرابع عشر.
ساعد مساعدة نشيطة يف طبع الكتاب املق ّدس ونشر مؤلّفات كثرية يف الفلسفة والرياضيّات.
من كتاب اليوبيل المئوي األول لتأسيس املدرسة املارونيّة باللغة الالتينيّة ،روما ،1684 ،يف كتاب اجلميّل ،اخلوري (املطران) ناصر ،آل الحاقالني وآل
الباني :تالمذة المدرسة المارونية الرومانية الحبرية ،بريوت ،2005 ،ص .24

###
الرواد احلقيقيّون يف بناء
خرجيي املدرسة املارونيّة يف روما .هؤالء هم ّ
هذا الرجل ،ابراهيم ،هو منوذج للكثري من اللبنانيّني ،وللكثري من ّ
مزودين بالعلم والثقافة،
النهضة العربيّة احلديثة ،ابتداءً من زيارة فخر الدين إىل إيطاليا سنة ً ،1613
وصوال إىل عودة الذين ارحتلواّ ،
احلريّة.
ّ
ليؤسسوا املدارس ،وال سيّما مدارس حتت السنديانة ،وليبثّوا يف الناس روح اإلميان والتج ّدد و ّ
األباتي بطرس طربيه
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###
ِ
اسه غربًا ليضيء بقلمه واحات املعرفة
إبراهيم احلاقالين هديّة لبنان القرن السابع عشر إىل أوروبّا ،وعامل من علماء لبنان محل نرب َ
دونه احلاقالين جبَلَد الباحث ودقّته ورصانته يف كتاب العلوم
العريقة .ونتيجة هذا اجلهد
الفردي املميّز كان للمشرق فصل مشرق ّ
ّ
العريب الذي انطلق من لبنان منذ القرن السابع عشر.
األوروبيّة عصر ذاك .تلك هي ّ
مؤشرات عصر النهضة اللبنانيّة ،بل عصر التنوير ّ
السياسي.
الثقايف يحكتب مباء الذهب مع تارخينا
هوذا تارخينا
ّ
ّ
الريحاني
أمين ألبرت َّ
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###
متيّز دور إبراهيم احلاقالين ،إنطالقًا من فلسفته الدينيّة والثقافيّة والسياسيّة ،بأوجه نشاط متع ّددة من اقتصاد وجتارة ودبلوماسيّة،
اتّسمت كلّها ببعد النظر والتخطيط والشجاعة والتصميم .فعالوة على تعاونه احلميم مع األمري فخر الدين املعن الثاين وسفارته له
2

مر ٍ
ٍ
ودين متكامل مع تطلّعاته
ثقايف
ات كثرية ،نراه
ً
ّ
خصوصا بعد قضاء الدولة العثمانيّة على فخر الدين ،ينصرف إىل نشاط ّ
ّ
وفكري ّ
ينكب على تصحيح ترمجة الكتاب املق ّدس إىل العربيّة ،وعلى تدريس اللُّغتني العربيّة والسريانيّة يف روما وغريها
هذه وطموحاته .فها هو ّ
من احلواضر األوروبيّة سعيًا منه إىل تعريف احلضارة والثقافة الشرقيّتني إىل العامل.

د .سامي مكارم
من كتاب إبراهيم الحاقالني في المئوية الرابعة لوالدته  ،2005-1605حلقة دراسيّة ،املركز اللُّبناين للدراسات اجملتمعيّة ،منشورات جامعة سيّدة
اللويزة ، 2005 ،ص .24

###
املشرقي
يهم العامل
إذا كانت مؤلّفات ابراهيم احلاقالين ّ
تتوجه ً
كل ما ّ
أساسا إىل املشرقيّني ،فهي ال تعن املدى املاروينّ وحده ،بل إ ّن ّ
ّ
يهمه ،من مصر القديس أنطونيوس حىت نصيبني مار افرام.
املسيحي و
بأسره،
العريب ،كان ً
أيضا ّ
اإلسالمي ّ
ّ
ّ
المطران ناصر الجميل
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###
الرسويل .وكان يتمتّع
الكرسي
متيّز احلاقالين بديبلوماسيّة راقية يف التعاطي مع مراكز القرار السياسيّة والدينيّة يف العواصم األوروبيّة ويف
ّ
ّ
خاص يف البالطات األوروبيّة ،وذلك
قادرا على خدمة بلده لبنان وكنيسته املارونيّة .وكان احلاقالين يتمتّع باحرتام
ّ
بنفوذ كبري جعله ً
حجته .عرف كيف يكسب إعجاب وتقدير احلح ّكام يف توسكانا وفرنسا ،ورؤساء األديان يف روما وغريها.
وقوة ّ
لغزارة علمه ّ

د .جوزف أبو نهرا
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اللويزة ، 2005 ،ص .116
###
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