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هيَ ْوينّ اإلهدينّ ئمة جرباالعّل سرية   1وأبرز منجزاته يل الصِّّ
           (1577-1648) 

 
 

 
ْهَيوينّ ونشأته  أسرة الصِّّ

ْهَيوين" العريقة يف است وقد ََس ى املؤرَّخون جدَّها األو ل  .طاهنا إهدنيهو من عائلةكرم الشهرية يف إهدن زغرات، املعدولة عن عائلة "الص ِّ
ْهَيون، يف بالد العلوي ني، يف أواخر القرن الرابع عشر، فُلق َِّب ابلصِّ هْ  َيوين  "رئيس إهدن". وقيل إن ه من ساللة صليبي ة، قدم إهدن من صِّ

ْهَيوني ة يف شهرهتا حّت  أوائل القر  .وذهب لقبه اَسًا مشهورًا لذر يته كرم   وبُ أمنها  ن السابع عشر، حيث اشتهروظل ت هذه األسرة صِّ
ْهَيو  ، والنفوذ له اجلود والتَدي نُ ْسماًحا كرميًا غَلب اسم "بو كرم" على اَسه احلق  لكرمه الزائد. وأهَّ ن، على إمجاع املؤرَّخني، وكان مِّ صِّ

ه احلاكمي ة على .الوجاهة، لعطف أمري لبنان األكرب، فخر الدين العظيم، عليهو  ولقد أجنبت  .16242 اي حول عامبشر   جب ة فوّل 
هيوني ة غري واحد من شخصي ات التاريخ  [....] األسرة الص ِّ

، وترعرع على فضائل والديه 1577وين النور عام يَ هْ ومن هذه األسرة العريقة ، حتت َساء إهدن اجلميلة، رأى جربائيل الص ِّ  [...]
ْهَيون اإلهدين  ربائيل قال: "الدويهي عن والد ج الَورَعني. وقد أفادان البطريرك يف  له  َجمتَ مُ ـويؤي د ذلك ما درج عليه ال .3"جربائيل بن صِّ

، Gabriel  de Sion, Sionite, Sionita)) "َكربايل دي سيون، أو سيونيت، أو سيونيتا" بة اَسه يف اللغات األوروبي ة هكذا:اكت
ه مدارس نصاحب التمجة من مبادئ الدروس السرايني ة، والعربي ة، والتكي ة، قدر ما تستطيع تلقي وتلقَّنَ  . (Ehdenensis)أو اإلهدين  

 تلك الدروس، على قل ة شأهنا وَضْيق نطاقها، ]َلَفَتْت بصائر الرؤساء إىل مواهبه، فقرَّروا إرساله إىل رومية[. .لبنان، إذ ذاك

هَيوينّ يف رومية  دروسه، أعماله، شهرته: الصِّّ
، سريَّ 1583كان الصَّْهَيوين  يف ربيعه السابع عندما قرَّر الرؤساء وجوب إرساله إىل عاصمة العلوم رومية املعظَّمة. ويف أواخر العام 

( 1585 -1572إىل قداسة البااب غريغوريوس الثالث عشر ) ]...[ لريفعَ  ا إىل روميةوفدً  (1597-1581البطريرك سركيس الرز ي )
ا عشرًة للتخرُّج يف مدرسة رومية املاروني ة اجلديدة ه هذا أوّلدً وفدَ  البطريركُ  بَ حَ صْ ى درع الرائسة البطريركري ة. وأَ عرائض الشكر عل

                                                           
-256، 254-253، ص 1940أيلول -حزيران، مت وز-، نيسان3و2السنة الثامنة والثالثون، اجلزءان بريوت، املشرق، جمل ة )كفرشخنا( الراهب الل بناين ،  بقلم األب اغناطيوس طن وس 1

286 ،288-296 ،303-304. 
اثة اخلوري إسطفان البشعالين  ص  لبنان ويوسف بك كرمإقرأ  2  .9-8ص  البيت الَكَرمّي يف إهدن. مث  كتابنا 82لصديقنا العامل البح 
 200للبطريرك الدويهي، طبعة رشيد الشرتوين، ص  اتريخ املوارنة 3
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هيوين  1آنذاك ب الثالثة من نوعها ّلقتباس العلوم يف  .صاحب التمجة، ]يف عِّدادهم[ ،، ]وكان[ جربائيل الص ِّ وكانت بعثة هؤّلء الطالَّ
 .2رومية

 على الدرس والتحصيل. وقد سكتَ  الصِّ هيوين  جربائيل إىل أم  املدائن والنور يف ذلك املوكب املاروين ، واستسلم هناك لالنكبابوصل 
ا، وأن  ا كان هنائي  ن  خروجه من لبنان إىل رومية رب  وين  إىل لبنان، مم ا يقيم الدليل على أذكر لرجوع الصِّ هيَ  ي  التاريخ السكوت كل ه عن أ

ا كانت أيًضا آخر عهد له بوطنه لبنان. ذلك الوطن ستى  عز البحر إذ ذاك، على جبالنا هذه الالنظرة اليت ألقاها من عرض  يزة، رب 
وأبن ه أبجماده، وأبن  العربي ة هي لغته األم ،  ا دومً ية تدعوه إىل ذكر بالده، ويتغن  ؤاتِّ يه، عند كل  مُ ثيف كان يقد ِّسه، على أَساع حمد ِّ ك

 .3من عائلة مقدَّسة، على الرغم من هجره أهله وبالده وهو يف السابعة من عمره

الزمة إلدراك الغاية األخرية من املعارف الوسيعة يف الل غات لقضى جربائيل على مقاعد التحصيل يف جامعة الربوبغنده األعوام الطوال ا
ومل يُرَسم كاهًنا إّل  بعد ذلك بسنتني، وذلك  ،1620ر يف الالهوت العام  إّل  سنة ]...[ والعجيب يف أن ه مل يـََنْل شهادة دكتو . والعلوم

والكلداني ة، واليوانني ة،  يطالي ة، والعربي ة، والتكي ة، والسرايني ة،التيني ة، واإلل. وتضل ع يف دروسه من ا4عقيب استيطانة ابريس، كما سيجي
 الفرنسي ة يف ابريس. مث  أتقنَ  ،]...[ اليهود واحلاخامني ءاخلاص  بعلما( Rabbi)ي ـ  لقب رابوالعرباني ة. وهذه األخرية حصل فيها على 

ة ي  ط رومية وجمالس العلماء، وانل اّلعتبار والقدر احلقَّ لدى أولياء كل  اوما كاد ينهي علومه حّت  تَبو أ املكانة العالية من الشهرة يف أوس
رومية الشهرية، فانتدبوه لتدريس العربي ة والسرايني ة يف صفوفها. مث  انُتدب لنفس املهمَّة يف مدارس نسة )احلكمة(، من جامعات االسبي

أي ما ينيف على  16145وأُعجب به رجال العلم البارزين يف املدينتني، حّت  العام  ،البندقي ة الكربى، فقام بكل  ذلك القيام املشر ف
 .]...[العشرين عاًما. 

هيوينّ و   6الشخصّيات الكبرية يف روميةالصِّّ
هْ الَّ عإن  الشهرة العلمي ة الوسيعة، اليت أحرز ال ب ثقة ذويها سوين  يف رومية، وصلت به شخصي ات علم وسياسة ابرزة، واكتيَ مة الص ِّ

كان الكردينال دي ي إليهم من خدمات علمي ة جليلة، عن متام الكفاءة واألهليَّة. من تلك الشخصي ات اخلطرية  با كان يؤد   العالية
(، سفري فرنسة يف الفاتيكان. وقد قال الص ِّهيوين  يف مقد متة على ترمجته الالتيني ة لكتاب "نزهة املشتاق يف ذكر Perronون )بري  

                                                           
 .1582كانون الثاين عام   31بتاريخ  13املاروني ة يف رومية بوجب براءة أصدرها البااب غريغوريوس أَتسََّسْت املدرسة  1
ل 2  .666، 662(، ص 1935) 6. وجمل ة املنارة 297للدبس، ص  اجلامع املفصَّ
 Gف ابّلنكليزي ة، طبعة نيوروك، حر  دائرة املعارف الكاثوليكّية 3

4 Michaud: Bibliographie Universelle, Edition II, T. 15. P.325; Jacques Le Long: Discours historiques sur les principales éditions des 
Bibles Polyglottes, Paris, chez André Pralard, 1713,  p.200. 

 وقد أخذان أكثر معلوماتنا عن هذا الكتاب األخري.
. 124، ص 1722طبعة ابريس سنة  ،2، جزء Voyage En Syrie et au Mont Libanيف كتابه  De La Roqueودي ّل روك  .282للعالمة الدبس ص  اجلامع املفصَّل 5

مث  مقاًّل إفرنسًيا لصديقنا العامل اخلوري اغناطيوس زايدة رئيس  . 391، ص 1913، طبعة ابريس عام 2اجملل د  Histoire des Arabes اتريخ العرب يف  (Huartوالعاملِّ هواير )
 .16(، ص 1939، )2، عدد (Phenicia)كنيسة مار مارون بريوت، يف جمل ة "فينيقية" اإلفرنسية 

ْهي وين  قد استقيناه من ك 6  بعد. وسنشري إىل مرجع كل  نقطة هام ة فيه على ما سيأيت.فيه وما  104من وجه  )Lelong (لونغ و تاب لإن  كل  ما يلي يف الصفحات التالية عن الص ِّ
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:ار واصاألم هيوين ( الكرب "إن  الكردينال دي بري   آلفاق" للشريف اإلدريسي  ى ون قد أقنع مليكه لويس الثالث عشر بكفاَءتة )الص ِّ
 .1لتدريس العربي ة والسرايني ة يف فرنسة، حيث ّل يقدر أحد على ذلك"

مة اإل ة وطبعها يف ار بتمجة التو  1582الذي ُعين سنة  (Raimondi) طايل الكبري يوحن ا املعمدان رميوندييومن أولئك األصدقاء العال 
ًعا والعربي ة، واملصري ة، واحلبشي ة، واألرمني ة، والسرايني ة، والفارسي ة، وقد كان متضل  عشر لغات: الالتيني ة، واليوانني ة، والعربي ة، والكلداني ة، 

سي ما هتا يف أوروب ة ونشَر لواَءها، وأوجَد أجنع الوسائل لطبعها على أسهل الطرق وأروع املظاهر، وّل اَمو  ىيمنها كل ها، وهو الذي أح
 .2تضمحل  هناكالعربي ة اليت كادت تبيد و 

متضل ًعا من اللغات ا كبريًا ًـ مـ( سفري فرنسة يف الفاتيكان. وكان عالSavari de Brèvesومنهم أيًضا املسيو فرنسوا سفاري دي بريف )
سي ما العربي ة. وساعده على إجادة هذه اللغات إقامته يف اآلستانة سفريًا إفرنسي ا عالًيا، أكثر من مثانية عشر عاًما حيث الشرقي ة وّل

إفريقية.  بنان، والقدس، واإلسكندري ة، حّت  (: فزار حلب، ول1607-1605تني )سن َطوالر له أن يقوم برحلة واسعة يف الشرق تيس  
. و أطلعه جتواله ذاك على كبري أمٍر من التأخُّر واجلهل عند النصارى، 1628رايت رحلته هذه يف كتاب نفيس طبعه عام وصاغ جم

 وى مساعدهتم عند اإلمكان. الغيور وانلُتهم قلَبه الرسويل  فمس ت حا

وفيما هو ذاهب من إفريقية إىل فرنسة، يف هناية رحلته املعهودة، بلغه أمٌر من مليكته، ماري دي ماديسيس، اجلالسة حالئٍذ على عرش 
فاتيكان، خلًفا للكردينال دي ض يف الفرنسة نيابًة عن ابنها القاصر امللك لويس الثالث عشر، ابلذهاب إىل رومية ليكون سفريها املفوَّ 

هْ م  ـون اآلنف الذكر. ولبري   مة الص ِّ وين  وزمالئه أعالم املوارنة هناك، أمثال: يوحنا احلصروين ، يَ ا استقام له األمر يف رومية، ات صل ابلعالَّ
مة الص ِّ وىل بوادر ذلك اّلت صال أن ه عهد اىل . وأُ ، وإبراهيم احلاقالين  ونصر اّلل  شلق العاقوري   مة نصرهللا شلق ، وإىل العالَّ وين  يَ هْ العالَّ

يس بلرمينوس الكردينال اليسوعي ، واآلخر مسيحيٌّ من أتليف القد   طالي ة إىل العربي ة هو تعليمٌ ي، بتمجة كتاَبني: واحد عن اإلالعاقوري  
للحروف العربي ة والسرايني ة والفارسي ة، وأنشأ  ةمثلأقي  اصطنع ملشروعه الرسويل  الشر عن العربي ة إىل الالتيني ة وهو مزامري داود. وتعزيزًا 

مطبعة لذلك، محَّلها اَسه "مطبعة َسفاري". ومن بواكري تلك املطبعة كان الكتاابن املذكوران اللذان خرجا من حتت مالزمها يف 
ا يف أبناء م اسم املطبعة وصاحبها، تعميًما لفائدهت، حامَلني1614 سنة، واملزامري 1613ا املذكورَتني: التعليم املسيحي  سنة مترمجتَيه

 .3املسيح شرقًا وغرابً 

  وينّ يف ابريس يَ هْ الصِّّ 
مة النبيل الشهري جاك أوغست دي تو (، رئيس حمكمة De Thou) كان السفري دي بريف على عالقة حبي ة وثيقة ابلفرنسي  العالَّ

، غضبت امللكة ماري دي 1613واخر العام أو عمل. ويف أه على كل فكرة له اي  إًعا لِّ طْ . وكان يراسله من رومية بتواتر، مُ 4ابريس العليا

                                                           
 .110( ص onglLeلونغ )و كذا... عن ل  1
 .84 -74ونغ، ص ولعن ل 2
 .107 -104لونغ، و ل 3
، واشتهر بقصائده الشعري ة يف الالتيني ة، 1553. وكان مؤر ًخا خطريًا، و أكرب معوان ونصري ألهل العلم واألدب يف عصره. ُولَِّد يف ابريس سنة 13ومن الشخصي ات املقربَّة إىل لويس 4

 .1618. ومات عام (Histoire de mon temps) اتريخ زماينوبؤلَّفه النفيس 
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قالته من أوامرها، فأحد أ، ملخالفته Gaston)) مري كاستونأل( مهذ ب ابنها اOrnano) وراننوأماديسيس املعهودة على الكولونل 
ت  مر الرئيس دي ألذ ذاك درى ابإ تثقيف ولدها املذكور. و س ليتوىل  ىل ابريإىل رومية تستدعي سفريها دي بريف إمرها أمنصبه، وطريَّ

ة، صول شرقي  أن حيصل على قدر ما ميكنه من خمطوطات و أة، بدي  شري عليه، قبل مغادرة املدينة األىل صديقه دي بريف يإتو، فكتب 
اًسا من صاب الرأي وترًا حس  أفادة الشعب. فإلة متامه من مشاريع علمي  إىل ابريس تنفيًذا ملا ينوي إكفاء أويصطحب معه علماء 
 هبة لتحقيقه. ألا دُّ عِّ املسيو دي بريف، وراح يُ 

هْ الكردينال دي يري   ن  أقد مرَّ بنا و  العلمي ة، ومقدرته على تدريس العربي ة والسرايني ة يف كل ي ة  وين  يَ ون كان قد زيَّن للملك جدارة الص ِّ
مة 1612منذ العام ابريس، وأقنعه بوجوب استدعاء ذلك العاملِّ املاروين  من رومية إلمالء املركز الشاغر،  سطفان هوبر إ، مركز العالَّ

(Hubert الذي أوفده امللك حينئٍذ إىل مراكش إلشغال منصب إفرنسي  فيها. فأر )دي بريف يُوجب  سل جاللته أمرًا اىل السفري
وين  يف السفر يَ ( ليأذن للعالَّمة الص ِّهْ 1621-1606) إلحلاح الالزم لدى البااب بولس اخلامسرومية، أن يتوسَّل اب حعليه، قبل أن يرب 

هِّيوين ، ولرفيٍق معه، هو لرخصًة  من قداسة البااب املذكور طلوب، واستحصلكه امليفقام السفري أبمر مل إىل ابريس للغرض املتقد م. لص ِّ
 د خبدمة لويس الثالث عشر.يوحن ا احلصروين  اآلنف الذكر، برافقته إىل ابريس والتقيُّ 

مه األخرية حّت  غادر عالَّ عل 1614العام  شرفَ أوما  ألبدي ة إحدى وثالثني ينة امتنا رومية ّلستيطان ابريس، بعد أن قضى يف املدى أاي 
ون والكردينال دي بري   ،مة دي توه املعهود. فاستقبلهم العالَّ (. ووصل ابريس صحبة صديقه دي بريف ووطني  1614-1583)سنة 

هْ لثري من الفرح والتحاب، ووفَّرا بك  مكن.أورفيقهِّ على السكن واملعاش با وين  يَ لص ِّ

هْ وبعد مقابلة جاللة امللك ووالدته، تعنيَّ  ( للسرايني ة والعربي ة يف جامعة السوربون امللكي ة Professeur Royalكي ا )وين  أستاًذا ملي   الص ِّ
مة هو  ، وتسهياًل للنفع واجلدوى يف مه متهما، وين  وراحته مع رفيقه احلصروين  يَ بر املذكور. وضمانة ملعاش الص ِّهْ يف ابريس، خلًفا للعالَّ

لكل  منهما يف السنة،  1ني قدره ستمائة لريةه املارونيَّ يمعاش رَسي  لصديقَ لدته على تعيني محل املسيو دي بريف، بوساطته، امللك ووا
 .2[1615كانون الثاين عام   24 بتاريخ ]خط ي ة رَسي ة صادرة عنهما وذلك بوجب براَءة

هْ   فكرة البوليكلوت وتطّوراهتا: وينّ وبوليكلوت ابريسيَ الصِّّ
هْ  احلثيثةإن  املساعي  ىل تدريس العربي ة والسرايني ة يف  و وين  من رومية إىل ابريس، قد كو نتها فكراتن خطرياتن: اّلُ يَ اليت بُذَلْت، لنقل الص ِّ

 ي ة ابريس امللكي ة، على ما تقد م بيانه. والثانية، وهي األخطر واأله م، مشروع ترمجة الكتاب املقد س إىل عد ة لغات، ونشره مطبوًعاكل  
لغات(. ومل تكن فرنسة سب اقة مبتكرة يف  ةأي الكتاب املقد س يف عد   Bible Polyglotteفيها، وهو ما يسمَّى "بوليكلوت" )

قد طَبَـَعْت  فقد سبقتها ممالك عديدة إىل نشر  الكتاب املقدَّس مطبوًعا يف عد ة لغات. فإن  إسبانية ،مشروعها "بوليكلوت ابريس"
                                                           

 حتو لت لرية ذلك العهد إىل الفرنك الذهيب  اليوم يف فرنسة. 1
 [. 396-395ص ، Lelong لونغو نص ها الفرنسي  فمـُثـَْبٌت يف ل.أم ا  من مقالة األب اغناطيوس طن وسز 264-263الصفحتني ]تُراجع ترمجة هذه الرباءة إىل العربي ة على  2
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والعربي ة، والكلداني ة، والالتيني ة، على نفقة وإدارة الكردينال كزمييينيس ( يف اليوانني ة، 1517-1514) ، األوىلالبوليكلوت مرَّتني
(Ximenés َّوزير إسبانية األكرب، الذي شغ ) لْ أَ ل يف ذلك علماء جامعة( كاّلAlcala ؛)( على نفقة 1572-1568والثانية )
 لعربي ة، والسرايني ة، والكلداني ة، واليوانني ة، والالتيني ة.ولغاهتا ا ،هتمام امللك فيليب الثاين، ويسم يها التاريخ "بوليكلوت إنفريس"او 

ولغاهتا اليوانني ة، والكلداني ة، والعربي ة، والالتيني ة. والطبعة الثانية  ،(1517-1514) ويف إيطالية طُبَِّعْت البوليكلوت مرَّتني أيًضا: األوىل
مة رميوندي اآلنف الذكر، يف لغات عشر مرَّ   .1518بنا بياهنا. مث  يف البندقي ة عام أحدثها العالَّ

ني ة، والالتيني ة، يف اليوان 1596اثنًيا عام  ؛والالتيني ة يف العربي ة، واليوانني ة،1586وطََبعْت أملانية البوليكلوت ثالث مر ات: أوًّل عام 
التيني ة، واألملاني ة، لالسرايني ة، واليوانني ة، والعربي ة، واإليطالي ة، واإلسباني ة، واإلفرنسي ة، وا :لغة هي 12يف  1599اثلثًا عام  ،واألملاني ة

 والبوهيمي ة، واإلنكليزي ة، والدانيمركي ة، والبولوني ة.

لونغ يف كتابه و وطبعات غري هذه يربو عديدها على السبع عشرة طبعة ضاق مقامنا هذا عن تعدادها. وقد فص لها األب العامل ل
 .276-1املذكور، ص

، وهي حامية الدين والكنيسة يف كل  هذه املشاريع العلمي ة القدسي ة قد عز  على فرنسة أن ّل جتاري فيها تلك املمالك أو تفوقها ]...[
ْهَيوين . متنا الص ِّ ة واهتمام شخصي اهتا الثالث: دي لذلك هب ت تسد  يف اترخيها تلك الثغرة اهلام ة بعناي  العصور، وّلسي ما يف عصر عال 

ني والواثقِّ  ،ني بواهبهوين  املعجبِّ يَ هْ يف بوليكلوت ابريس، وأصدقاء الص ِّ ين أصحاب الفكرة األوىل بريون، ودي بريف، ودي تو، املعهودِّ 
متنا هذا عرف كيف يكون عند ثقة قادريهكرهتم يف مشروعهم العزيز. و بقدرته على حتقيق ف ، فحقَّق "مشروع معجاهبوإ سنرى أن  عالَّ

ة يف ذلك طهادات وبالاي، تغل ب عليها وأتى العمل يستهوي به أنظار أوروب  فرنسة" على رغم ما تصدَّى له من عراقيل ومصاعب واض  
تني، نفريس املعهودَ إبوليكلوت الكردينال كزمييينيس و  لونه على كل  ما سبق من أمثاله، حّت   على كل منض  العهد، وجعل العلماء يف

 قَّ ذلك حَ لن وورقه اجلميل الصقيل، جمهودات ونفقات وزير إسبانية األكرب ومليكها العظيم. و تقَ مُ ـ الين   ويستصغرون، حيال طبعه الف
هْ لفرنسة الفخار به على وجه الدهر، كما سيتبني  ابلتفصيل. أم ا فك على وني ة املاروني ة، وطالئع العمل يَ رة البوليكلوت الباريسي ة الص ِّ

وين بعلمه وكفاَءته. فجرت يَ هْ نا الص ِّ وىل عظماء الفرنسيس، األعالم الثالثة، ثقتهم وطني  ، حني أَ 1606حتقيقها، فقد تكو نت منذ العام 
مة املذكور مباحثات عديدة طويلة يف ذلك الشأن للكردينال دي بري   1606عام  ون، سفري فرنسة يف الفاتيكان حالئٍذ، مع العالَّ

ل عنه الكبري يوحن ا املعمدان رميوندي اآلنف الذكر. وكان ذلك الكردينال السفري قد أوشك أن يبدأ يف املشروع، لوّل أْن ُشغِّ  اإليطايل  
 فيه املسيو سفاري دي بريف، كما سبق ذكره. هُ فَ ، وخلَ 1607بغادرة منصبه هنائًيا يف أواخر العام 

مة رميوندي يفاحته با كان قد حادث به سلفه الكردينال دي بري  يف منصبه اجلديد يف رومية حّت  أَ وما توىل  دي بر  ون. قبل عليه العالَّ
مة الرئيس دي توبت تلك املفاحتة موقع الشعور واّلفأصا ته فزاد ،قتناع من السفري دي بريف. مث  جاَءته نصائح ومشورات صديقه العالَّ
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هِّ  ،1614ابريس عام ا سافر إىل م  ـول .يقيًنا وثبااًت وغرية خذ معه أيًضا مطبعته وكثريًا من ين  ورفيقه احلصروين ، أَ وَ يْـ مصحواًب ابلص ِّ
هْ نلكتاب املقد س وغريه. ويقول وطنيُّ ا ن نسخِّ املخطوطات الشرقي ة، مِّ  هبا على دي بريف البااب  نعمَ وين  إن  تلك املخطوطات أَ يَ ا الص ِّ
ته  التدريسي ة يف جامعتها امللكي ة، استهل  فبعد أن استتب  أمره يف ابريس، واعتنق مهم  وين  يَ نا الص ِّهْ تمجَُ . أم ا مُ 1بولس اخلامس املذكور

وي ة عربي ة )غرامطيق( نشره مطبوًعا بشاركة رفيقه احلصروين . ولتعريف ذلك الكتاب إىل األوساط الباريسي ة، ًّل بكتاب أصول حنعمله أو  
كانون   7 ون والرئيس جاك دي تو قائَلني، يف مقد مته املؤر خة يفين الكردينال دي بري  شكر وإخالص إىل صديَقيهما الكبري  رفعاه تقدمةَ 

ما قدَّما ابكورة جهادمها يف ابريس إىل "الرجَلني الكبريَين" إقرارًا بجهوداهتما اجلهيدة لطبع الت1616عام  الثاين وراة يف عد ة لغات. ، أهن 
هْ وراح  كتًبا   ،املخطوطات من أضابريِّ  روين ، يواصل التمجة والتحبري والدروس واملقابالت، يف غمارٍ وين ، وإىل جنبه رفيقه احلصيَ الص ِّ

وأوراقًا. وذلك ما جعل املسيو جاك دي تو يتهلَّل طراًب ّلعتقاده أن ه بلغ النجاح املبني يف فكرته العزيزة. فأقبل على صديق له كان 
ر عام  3ألمر يف رسالة اترخيها ه ابرُ بش  مدير املكتبة اإلمرباطوري ة اإلفرنسي ة، يُ  قال فيها :"... إن  اهلمم مبذولة اليوم لطبع  1615أاي 

 .2وقد انتدبين أان هلذا املشروع..." ،ون هو الساعي لذلكالتوراة يف عد ة لغات... وإن  الكردينال دي بري  

هْ األّّيم تناو   وينّ يف مشروعهيَ ئ الصِّّ
م ما عتمت أن  ع بوت حليفه الغيور، بيد أن  األاي  خلقت للص ْهيوِّين  ما اضطر ه إىل تطوير خط ته وتغيري سريه يف العمل، وذلك أن ه ُفجِّ

ر سنة  7السيد جاك دي تو يف  متنا شلَّت يده يف العمل. مث  رأى أيًضا أن  التمجة من 1617أاي  . فكان ذلك كالصاعقة على عالَّ
ه، لعدم توف قه لنسخة للكتاب سرايني ة يـُرَْكن إىل صدق نص ها. وقد كان سعى يف رومية، مع صديقه السرايني ة إىل الالتيني ة تتعذَّر علي

دي بريف املعهود، ليحصل من ذلك على نسخة سرايني ة هي عند كل ِّ ثقته وارتياحه، كانت حمفوظة إذ ذاك يف املكتبة الفاتيكاني ة، وقد 
، وقدَّمها إىل البااب بولس اخلامس هتنئًة له جبلوسه 1606محلها بنفسه إىل رومية عام و  ،3خطَّها املطران سركيس الرز ي مطران دمشق

(؛ وقد قدَّم معها إىل قداسته عد ة تقادم 1608-1597جديًدا على العرش البطرسي ، وذلك نيابًة عن أخيه البطريرك يوسف الرز ِّي )
ْهيَ وعدم نظريها، وأىب أن يسل ِّمه ُأَخر. فضنَّ البااب بتلك النسخة السرايني ة لشدَّة صدقها، وين ، بل ا إىل دي بريف أو صديقه الص ِّ

    أاي  كان عن احلصول عليها. عَ نَ ا عزيزًا للمكتبة الفاتيكاني ة، ومَ سً يثرًا نفأدخرها ذإ

                                                           
 .109لونغ، و ل 1
 .105لونغ، و ل 2
رَسه أخوه املذكور  (. ومن رهبان دير قزحي ا ورئيس حمبسته، ومن تالميذ رومية.1597-1567ريرك يوسف الرز ي. وأبومها موسى أخو البطريركني خمايل وسركيس الرزيَّني )هو أخو البط 3

سويل . فاشتغل هناك ابملناظرة على طبع الكتب الطقسي ة املاروني ة ، لتقدمة الطاعة ابَسه وهتنئة بولس اخلامس ابلعرش الر 1606، وأوفده إىل رومية عام 1600مطرااًن على دمشق عام 
 1638ام خملَّفاته على إسعاف طائفته، وُتويف ِّ يف رومية ع ما مًعا يف ثالثة جمل دات. ووقفمثل: كتاب القد اس، وخدمته، والشحيم، وغريها... وترجم التوراة العربي ة إىل الالتيني ة وطبعها هب

 (.725، ص 1922)املشرق عام 
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اشتى نسخته هذه "إن  مطران دمشق املرحوم قد نسخ  هذا الكتاب املقدَّس ست  مر ات ابلسرايني ة، مث   لونغ:و ويقول األب ل
ا، وانل بشرائها شرفًا عظيًما. وهذا الثمن رخيص جد ا نسبًة إىل قيمة النسخة الثمينة من  رايًّل إفرنسي   96الفاتيكاني ة األب موران بثمن 

 .1كل  وجه"

ْهيَ  ه فيهما مًعا. ويف تلك السنة عينها وين  أن يقتصر يف عمله على ترمجة الكتاب من العربي ة فقط إىل الالتيني ة، وبطبععند ذلك رأى الص ِّ
ممتعة عن روعة  حماضرةً  ظَ ( أستاذ العربي ة أيًضا يف ابريس، ولفَ Melchior Madere) قام أحد علماء فرنسة، املسيو ملكيور ماديري

ْهيَ اللغة العربي ة وعظمة فوائدها، أمام حشد حافل، واست  ن  إ"...و  قال: .وين  ورفيقه احلصروين  شهد على صدق خطابه بعمل الص ِّ
ْهيَ ني املارونيَّ مَ ـالعال وين  ويوحن ا احلصروين  من جبل لبنان، آخذان اليوم إبخراج التوراة من العريب  إىل الالتيين ، وعم ا قريب ني، جربائيل الص ِّ

 .2سيطبعاهنا هبذين اللساَنني..."

ْهيَ  ا( بد1617ويف تلك السنة نفسها أيًضا ) عمل اخلطري، أن يعود إىل رومية إلجراء بعض التمحيصات وين ، تدقيًقا يف الللص ِّ
د واملقابالت يف ما لديه من واثئق وأصول خط ي ة. فقصد أم  املدائن ّلحًقا برئيس أساقفة أوش اإلفرنسي ة. وحاملا فرغ من مهم ته هذه عا

 .3إىل ابريس يواصل العمل

ْهيِّوين  اجلهيدة يف التدريس والتأليف والتمجة، أنعم عليه بحل  أبكثر جالٍء جمهودات  13، حني تبني  امللك لويس1618 وعام الص ِّ
 .4[1618ين عام اكانون الث  17َءة ملكي ة]اترخيها سكن، وبرتَّب إضايف  سنوي ، قدره ألفا لرية أيًضا. وقد أقرَّ ذلك وحقَّقه يف برا

ْهيَ ط ي  للملك لويس الثالث ت الكرسي  البطريركي  أثـَْر خَ ويف سجالَّ  وين  واحلصروين . وهو عبارة عن ترمجة عربي ة ملرسوم عشر يتعل ق ابلص ِّ
أصدره امللك املذكور يف نفس التاريخ الذي حيمله املرسوم السابق. وقد ترجم نص  هذا  األثر العريب  إىل اإلفرنسي  املسيو رستلهوبر، 

" Traditions françaises au Liban اليد فرنسة يف لبنانتققنصل فرنسة يف بريوت سابًقا، وأثبت ذلك يف كتابه اإلفرنسي  "
 .3265وجه 

متنا الص ِّ  إّل  أن  هللا سبحانه وتعاىل السامي، فامتحنه اثنية بوفاة مؤي ده  دِّ يْ امللكي  واألَ  وين  لذ ة ذلك العطفِّ ْهيَ شاء أن ينغ ص على عال 
مة دي تو.. 1618أيلول سنة  5ون يف ونصريه الكبري الكردينال دي بري    همث  انوأ فكان ذلك مصيبة عليه جديدة نظري حمنته بوفاة العالَّ

                                                           
 .473لونغ، و ل 1
 .112و   111 ،لونغو ل 2
 .112لونغ، و ل 3
حزيران ،  -، نيسان3و  2، اجلزءان 38ع ترمجتها العربي ة يف مقالة األب اغناطيوس طن وس اللبناين  يف: جمل ة املشرق، السنة . وتُراجَ 397و 396لونغ، صو ة يف ليُراجع نص  هذه الرباء 4

 .269-268ص ، 1940أيلول  -مت وز
ت الكرسي  البطريركي  املاروين  يف بكركي، والتمجة العربي ة عن نص  رستلهوبر الفرنسي  يف كتابه املذكور يف مقال 13]تُراجع التمجة العربي ة ملرسوم امللك لويس  5 ة األب احملفوظة يف سجال 

 [.269، ص 1940أيلول-حزيران، مت وز-نيسان ،3و2، اجلزءان  38 اغناطيوس طن وس اللبناين  يف جمل ة املشرق، السنة
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م من صعوابت ورواح وجميء بني ابريس ورومة، الدهر بحنة أخرى هي اختالفه مع املسيو دي بريف. وذلك أن  ما َعَرَض للمتجَ 
م على غري جدوى، فنال ذلك من صرب دي بريف، وو  ْهيَ  ل د فيه نفورًااضطر ه إىل هدر كثري من األاي  وين  أدىَّ به، عام قواي  من الص ِّ

َييه.ا، وقد ساعد أيًضا على ذلك موت دي تو ودي بري  ، إىل إمهال املشروع والعدول عنه هنائي  1619  ون، نصريَي املشروع وحامِّ

ْهيِّوين ، ورفيقه احلصروين ، فلم يفتَّ ذلك املوقف يف عزمه إىل جممع اإلكلريوس الفرنسي ، وقد كان منعقًدا إذ  ا، بل جلأاما ومه تهمأم ا الص ِّ
 (، ورفعا إليه أمرمها يف عريضة ُضم َِّنْت ما ترمجته ابحلرف، قاّل:Bloisذاك يف مدينة بلوى )

 نبغي "إن  املسيو دي بريف جاَء بنا من رومية إىل ابريس لنتجم التوراة من العريب  فقمنا ابلعمل وصران على وشك الفراغ منه. وحنن ّل
. ولذلك غري مثمر. بل نطلب أن يُْطَبع الكتاب إلفادة الشعب وخري الكنيسة وجمدها ري ضمانة تعبنا من أن يذهب عبثًالقاء ذلك غ

 .ر العون واملساعدة على إخراج ترمجتنا إىل النشر والطبع"جئنا نسأل جممعكم املوقَّ 

لرية ذهب اليوم( لإلنفاق على  400ا قدره مثانية آّلف لرية )هلما اعتماًدا مالي  ني، وقرر رونيَّ افـَرَاَق ذلك اجملمع سؤال العاملني امل
لونغ الذي بني و من كتاب ل 366-363 مشروعهما. ودوَّن اجملمع ذلك التدبري يف حمضر جلساته الرَسي ة املثبت برم ته يف الصفحات:

 يدينا.

طبع الكتاب حتت إشراف وإدارة جلنة من أعضائه. وعنيَّ أن يؤخذ ذلك على أن تلك املنحة قد قيَّدها اجملمع بشرٍط، هو أن يكون 
فقته إبدارة عامل يسوعي  ا فم الذهب اليت طبعها اجملمع على ناّلعتماد من أرابح كتب األحلان، وبعض كتب من آتليف القد يس يوحن  

 .1]...[ ب فرنتون دي دوكاَسه األ

هيَ   وينّ كاهن ودكتورالصِّّ
ْهيوين  أن ه حصل على رتبة دكتور يف الالهوت من جامعة  َنْت آاثرهم بني تضاعيفها ذكرايت عد ة للص ِّ أمجع املؤر خون الذين ُضم ِّ

ْهيِّ . وأن ه ُعقْيَب ذلك بسنتني ارتسم كاهًنا. وكان يف هذا اإلمجاع 1620الربوبغندة يف رومية عام  وين  رجع إغفال لذكر ما إذا كان الص ِّ
م عودًة ما من ابريس إىل رومية إّل  عام لونغ مل يذكر للمتجَ و ب لألأم ّل. مع أن  ا اهإىل رومية إلحراز شهادة الدكتور اثنيًة من ابريس 

، وّل ريب، أ1617 ن ، وذلك لتمحيص الواثئق واملعلومات اخلط ي ة، كما مر  بنا ذلك منذ قليل. أما  حنن فنعل ل أن  املتجم اضطر 
. أما  اهتايب  مث  شفهي  خاص  ابلدكتور ك  يقصد إىل رومية خاصَّة إلحراز تلك الشهادة، فإن  مْنَحها موقوٌف دائًما على النجاح يف امتحانٍ 

ْهيَ   وين  دكتورًا.رسامته الكهنوتي ة فتاريخ حدوثها يصعب تعيينه. ولقد كان على خَطل مجيع الذين جزموا أهن ا حدثت بعد صريورة الص ِّ
لرية  ين ختصيصه ألفَ ع، 1619، يف حمضر جلساته اآلنف الذكر املؤر خ عام وس الفرنسي  املعهود عندما يشرحر اإلكلري متفإن  مؤ 

                                                           
 [.  271 -270مرجع سابق، ص ، طن وس املنشورة يف جمل ة املشرق]تُراَجع التمجة احلرفي ة إىل العربي ة لنص  ما قرَّره اجملمع املذكور يف مقالة األب  1
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ْهيوين  ورفيقه، يسم ِّيهما من اآلابء إذ يقول:" وصلتنا عريضة األبوَ  ْهيوين  ويوحن  ين املارونيَّ ملساعدة الص ِّ  .1احلصروين ..." اني جربائيل الص ِّ
 أو قبل ذلك. 1619م ورفيقه كاهَنني قد وقعت حتًما إم ا عام جَ إذن إن  رسامة املت 

ْهيَ   وينّ وحده يف ابريسالصِّّ
ترك األب يوحن ا احلصروين  ابريس هنائي ا وعاد إىل رومية، ومنها إىل لبنان، ملهام الكنيسة والطائفة كما تقدَّم. وظل   1622يف العام 

ْهيَ  عاصمة الفرنسيس يعايش شخصي اهتا الوجيهة، ويالمس رجاّلهتا األفذاذ يف قصر لويس الثالث عشر، صامًدا يف ميدان وين  يف الص ِّ
ت اخلصوم األقوايء اليت أفضت به إىل السجون، كما سيجيء. وذلك ما محل مؤر ِّخي عصره، آاجلهاد، جيابه املصاعب والنوائب ومناو 
طبعة نيويورك، حرف  ،املرتبة األوىل بني زمالئه. وقد قالت دائرة املعارف الكاثوليكي ة ابإلنكليزي ةحّت  أعداَءه األقوايء، أن يضعوه يف 

"g.")ْهيوين  أَسى من احلصروين  وأشهر...)كذا  ": "... وكان الص ِّ

ْهيِّوين  أانخ عليه الدهر برض شديد الوطأة ألزمه  115لونغ، يف صفحة و ب لألويقول ا الفراش طرحًيا مد ة سنتني  من كتابه:" إن  الص ِّ
، حّت  طََلَع على العامل بكتاب 1625كاملتني، حّت أمعن فيه اهلزال أيَّ إمعان". لكن ه ما كاد يستعيد قسًما من الصح ة والقو ة سنة 

ها اثالث أهداه إحد "مزامري دواد" مطبوًعا ابلسرايني ة وترمجتها الالتيني ة اليت من قلمه. وقد اعتمد يف عمله هذا خمطوطات سرايني ة
ة صديقه السي د جورج مارونيو، مطران نيكوزية أو لفكوسية عاصمة قربس. ومما  قال يف مقد مته، إن هذا كتاب املزامري، والتمجة الالتيني  

ما من ماله اليت أخرج إليها كتاب "نزهة املشتاق..." وهو املعروف جبغرافية نوبية للشريف أيب عبدهللا حمم د اإلدريسي ، قد طبعه
، شاكًيا متذم ِّرًا إذ ذاك  كلريكي  املعهود كما تقد م. وقال أيًضا: إن ه لو د املايل  الذي منحه املؤمتر اإل عتمامن الذين تول وا أمر اّلاخلاص 

واليوانني ة والعربي ة تسري  توافرت له الوسائل وَسَعَة احلال، حاظًيا ببعض احلماة واألنصار، إذن ألمكنه أن جيعل اللغات العربي ة والسرايني ة
 .2سواء منشورة اللواء يف مجيع أحناء أورب ة

 حماولته ترك ابريس
أصبح مركزه التدريسي  شاغرًا عام  خلناق، إذ تضاءل عدد تالمذته حّت  نا حترج موقفه يف ابريس وتشد  عليه اوتوالت األزمات على متمجِّ 

ب خيتلفون إليه. فأدَّى به ذلك إىل قطع املعاش التدريسي  عنه، وأوقعه يف شبه نكبة جعلته من الفاقة والعوز 1626 ، لعدم وجود طالَّ
وه، حبوا اىل اغتنام الفرصة لري ة فبادر على أمره هذا أصدقاَءه القادرين قدره يف رومي عَ لَ أَطْ يف مساس، فأخذ يؤثر الرجوع إىل رومية. وقد 

( Bagny(، والسفري البابوي  يف ابريس السيد بـَْنيي )Spada) على يد الكردينال سبادا 13ورفعوا عرًضا ضافًيا ابلتوسُّالت إىل لويس 
ْهيَ  بتمجة التوراة العربي ة ين  صديقهم ابلذهاب إىل رومية، حيث تدعو إليه حاجة ماس ة، فيشتغل مث  و يلتمسون ترخيًصا من جاللته للص ِّ

 .ني( يُعن هبا منذ سنت1644-1623إىل الالتيني ة واإليطالي ة، وقد بدأ البااب أورابنوس الثامن )

                                                           
 وما إليها.  363لونغ، صو ل 1
 . 115ص ،لونغو ل 2
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أذِّن فيه  1627حزيران عام  12ا اترخيه أما  ملك فرنسة فلم جيد مانًعا من النزول عند طلب أولئك العلماء. فأصدر مرسوًما ملكي  
ْهيوين  ابلشخوص فادة من علومه، أغراه إبعادة املعاش الذي ُحذَِّف ا بتجيعه إىل ابريس ّلستئناف اإلإىل رومية ملد ة معلومة. وطمعً  للص ِّ

ه مد ة غيابه يف رومية، كما لو كان موجوًدا يف ابريس  .1حينذاك، وأمر بنحه إاي 

ْهيوين  يليب ِّ طلبَ  شر يف تين [وما كاد خرب رحيله]أصدقائه رجاّلت رومية والكثلكة، وأَْمَر جاللة امللك.  عند هذه التدابري، قام الص ِّ
ي ة فحملوا جملس احملاسبة يف األوساط الباريسي ة حّت  شعر القوم ابلفراغ الذي سيجاهبون،]...[ فهب وا يتالفون ذلك وبذلوا املساعي اجلد  

هْ احلكومة على التصد ي لتنفيذ تلك الرخصة امللكي   يس  أقنعوه ابلبقاء يف ابر وين  يبذلون جهودهم يف إرضائه حّت  يَ ة. وما زالوا ابلص ِّ
 .بريحيستأنف جهاده يف التدريس والت

د العزم على حتقيقها وتوسيع مشروعها العودة إىل فكرة البوليكلوت  وجتدُّ
هيوين على تلك  (Guy، املسيو غي ميشال جلايالط امللكي  بَ المعني يف اللالوضعي ة يف ابريس، ات صل أبحد احملامني ا بينا كان الص ِّ

Le Jay Michel)2  من طبع البوليكلوت على نفقته، مستعيًنا عليه بتغيبات كثري من زمالئه  ةي  له الفوائد اجلل ى املاد   ن، وأخذ يزي
ن حتصيله من ذلك املشروع دي تو، ودي عفضاًل عن أن  اجملد الذي عجز  ،3لف لريةأمائة ع. وقد قدَّر له تلك األرابح أبربالعلماء

 جلاي.، سيخل ده التاريخ للسي د ميشال ون، ودي بريفبري  

ُم عن اإلقدام على املباشرة فيه، وعلى الرغم من الصعوابت الكثرية اليت كانت تعتض سبيل تنفيذ هذا املشروع، وجت] عل "جلاي" حُيْجِّ
تلك الفكرة اخلطرية من جديد، بعد نومها  اوليكلوت الباريسي ة. وبذلك أحيببوجوب البذل على مشروع ال [نهايةفقد اقتنع يف ال
 على إتيان املشروع هازاًئ بتلك الصعوابت.جلاي وأقبل املسيو  [،...]الطويل العميق، 

 رجاله ،لغاته ،هّويّته ،ماجرّيته :حتقيق مشروع البوليكلوت
(، وأمره إبعداد كل  ما يلزم لطبع البوليكلوت. فتجن د فيتي Vitréا ماهرًا اَسه أنطوان فيتي )عً تجر طبَّاائأو ل ما بدأ به "جلاي" أن ه 

 ( قد ورث الفن  عن أبيه الذيBéللعمل، واصطنع احلروف العربي ة، والكلداني ة، واليوانني ة، والالتيني ة، عند سبَّاك شهري يُدعى يب )
وليكلوت أنفريس اليت أنفق عليها جاللته كما سبق ذكره. أم ا احلروف السامري ة باين ملك إسبانية يف ضرب احلروف لاعتمده فيليب الث

(. وأم ا احلروف العربي ة والسرايني ة فقد ُضرَِّب معظمها عن أمثلة الص ِّهيوين  وقوالبه اليت Sanlecquesفسبكها الفنَّان جاك سانليك )

                                                           
 من مقالة األب طنوس املنشورة يف جمل ة املشرق، اجملل د املشار إليه. 274-273للمرسوم امللكي  هبذا الشأن على الصفحتني ع التمجة العربي ة تُراجَ  1
. ُولَِّد عام و  ،شخصي ة فرنسي ة انفذة، وثري   2 منها مشروع بوليكلوت ابريس احلاملة  من عائلة نبيلة. كان قديًرا على حتقيق املشاريع الكربى اليت 1588وجيه كبري، وحمامي الربملان الفرنسي 

. وقد أنفق على 1674مت وز عاو  10ومات يف  1646اَسه. ومكافأًة له عن ذلك عيَّنه امللك عضًوا يف جملس شورى الدولة، ومنحه امتيازات عالية، وراتًبا ضخًما، وذلك عام 
انه كاهًنا فيسم يانه "األب أو اخلوري جلاي": طو البوليكلوت ثالمثائة ألف لرية )عن ل متان املطران الدبس واألب لويس شيخو اليسوعي  يَعدَّ اجلامع الع لونغ يف نقاط خمتلفة(. والعالَّ

 .83[1900]3واملشرق  382 املفصَّل
 .118ص  ،لونغو ل 3
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هْ وقد ُضرَِّبت عليها، قبلئذ، كم ي   صاغها. . أم ا الورق فقد أنشئت له فربكة 1وني ة"يَ ات كربى من احلروف اشُتهرت " ابألحرف الص ِّ
 . 2(Imperialis Cartaواشُتهر "ابلورق امللكي " ) ،خاص ة أنتَجْت منه أمجل صنف ُعرف إىل ذلك العهد

هْ  جُ رِّ شرع أنطوان فيتي خيُْ  1628ويف شهر آذار عام  وين وزمالؤه يَ البوليكلوت الباريسي ة  مطبوعة حصًصا ومراحل، حسبما كان الص ِّ
العربي ة، السامري ة، الكلداني ة، اليوانني ة، السرايني ة، العربي ة، حاويًة أيًضا ترمجة ّلتيني ة خاص ة لكل   :جيه ِّزون له املواد ، وذلك بلغاهتا السبعُ 

، الزمانيف عشرة جمل دات ضخمة، وكل ها يف حل ة مطبعي ة رائعة أَتْت زينة ذلك  ءجعل  الكتاب جيي من هذه  اللغات على انفراد، مم ا
( بسبب مشاكل واختالفات عنيفة وقعت بني 1645-1628ومنتهى فن  الطباعة فيه. وقد اقتضت مد ة الطبع سبعة عشر عاًما )

هيوين و   سنفص لها يف موطنها القريب. جلايالص ِّ

و"بوليكلوت فيتي". على  ،و"البوليكلوت الكبرية" ،و"بوليكلوت ابريس" ،جلاي"ى الكتاب عد ة أَساء: "بوليكلوت ْت علوقد أُْطلِّقَ 
هْ لوكان  ني عمَّ مجيع أوساط التاريخ والعلم.ني األو لَ أن اشتهارها ابّلَسَ  زمالء أعوان يف هذا املشروع، وهم شخصي ات علمي ة  وين  يَ لص ِّ

الء، بكان أيًضا للمشروع  أنصار ُكثُر من  شخصي ات فرنسة الوجيهة وأعالمها الن  .و]...[ شهرية، ومن أخلص األصدقاء واملؤي دين له
 .3وتشجيعاهتم من وجوه شّت   موآرائهم ونصائحهم ومساعداهت مومحايته متول وه برعايته

ْهَيوين يف بوليكلوت "قسط   جلاي" الباريسّيةالصِّّ
ْهَيوين  ا   به دوًما احملور األهم  كرب فعلي ا وأدبي ا على أنداده وزمالئه العظماء يف ذلك العمل، مم ا نص  ر، والتفو ق األفلقسط األو كان للص ِّ

هذه البوليكلوت تكو ن مخسة جملَّدات ضخمة  الذي دار حوله املؤر ِّخون يف كالمهم عن بوليكلوت ابريس. وحصَّة قلمه وجهاده يف
 .4تنطوي مجيعها على ثالثة اّلف ومائة وثالث ومثانني صفحة

ْهيوين  يد عي،  وت ابريس الكربى، وأن  كل  جمل د  ذو سبعمائة له طبع من شغله وتعبه ست ة جمل دات من بوليكأن  يف دفاعه، على أن  الص ِّ
متنا على اد عائه األب ف ومائيت صفحة. وقد أقرَّ عالَّ أربعة اآل وتلها قلمه يف تلك البوليكاليت رقش صفحة. فيكون جمموع صفحاته

هْ  .5لونغو جاك ل  (.1645-1628وين هذا سبع عشرة سنة )يَ واقتضى عمل  الص ِّ

دات و  والعريب ، وإصالح مس السرايين  ا شغل الصهيوين يف هذه اجملل دات فكان قوامه وضع ترمجة ّلتيني ة خاص ة لكلٍ  من النصَّنيأم  
 حواشيَ طبعها، وجتهيزها مجيعها ابحلركات والنقط الشكلي ة اأُلصولي ة للنصَّني املذكوَرين، مث  َوَضَع هلما، يف مجيع  جمل داته املعهودة، 

                                                           
 .119-118لونغ، ص و ل1
 .119 ص ،لونغو ل 2
هام كل ِّ منهم  يف مشروع  التمجة، وحول الشخصي ات الفرنسي ة النافذة، والنبالء الذي مشلوا املشروع برعايتهم، تُراجع الصفحتان سالشهرية، ومقدار إي ات العلمي ة حول هذه الشخص 3

 من مقالة األب طن وس يف جمل ة املشرق، اجملل د املـُشار إليه.  277-278
 .280-279ها، ومضمونه، ومسائل أخرى متعل ِّقة هبا، ُتراجع مقالة األب طن وس ذاهتا، يف جمل د جمل ه املشرق ذاته، ص وحول هذه اجملل دات اخلمسة، وعدد صفحات كل ِّ من 4
 405 ،لونغو ل 5
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شورع القدسي  اخلطري. ها األصلي ة الصاحلة لالعتماد يف املها ونسخَ نصوصَ  ة ُأصولي ة هام ة. وهو الذي ضبطَ اطيقي  ممالحظات غراو 
رسوم ته املعهودة، يف كل  أعماله العلمي ة وغريها، أن ينسخ تلك اجملل دات وينقلها أربع مر ات. مث  صاغ هلا أيًضا، بيده هو، ق  واضطر ته د

ا أك د أن ه كان، فوق عبقري ته العل احلروف وأُم هاهتا وقوالبها مي ة، ذا عبقري ة صناعي ة آّلتي ة. وقد  وطوابعها املطبعي ة، للعريب  والسرايين ، مم 
 .1كلَّفه كل  ذلك أكثر من ثالثني ألف لرية

ْهيَ   وينّ يف نظر العلماءعمل الصِّّ
ة ملي  بفرنسة وغريها؛ وعدُّوها عظيمعالسياسة، يف السلَكني الكنسي  والهذه األعمال كان هلا قدرها الكبري عند رجاّلت العلم  وا

. فإن ه عندما كان منعقًدا مر ة أخرى يف ابريس، يف أواخر عام رَّ أكربها وقجب ارة.  وأو ل من  ، 1635ظها كان  مؤمتر اإلكلريوس الفرنسي 
املؤمتر، "جلاي" أن  الفرصة ساحنة لُيطلع رؤساء دينه يف وطنه على أمهي ة مشروعه، وجسامة نفقاته عليه. فتقد م من ذلك   رأى ميشال

و لويس أوديسينك. فأعاره اجملمع اإلكلرييكي  اهتماًما، وعهد إىل ثالثة مطارنة من أعضائه بفحص املشروع يسبواسطة أحد الن واب امل
هم وضع تقرير عنه، يصري اإلجراء ب ة كما ينبغي، ووضعوا ابلالتيني ة تقريرهم م  وجبه. فقام أولئك املطارنة ابملهودرسه َملِّي ا، مكل ًِّفا إاي 

اي"  وسخائه الكبري على املشروع. مث  كالوا القدر الكبري جل، حافاًل ابإلكبار لغرية "1636 كانون الثاين سنة  24املطلوب، مؤرًَّخا يف 
ْهيَ   ول بألوجاء اين  فيه. وقد أمرت هيئة املؤمتر إبدراج ذلك التقرير بني  مقر رات اجتماعاهتم حينذاك. و من املديح والتقريظ جلهود  الص ِّ

هْ  379 كتابه الذي بيدان، من وجه ثبت نص  ذلك يفألونغ ف  وين من ذلك فهذه ترمجته:يَ وما بعد. أم ا ما خصَّ الص ِّ

مة الص هيوين  معروفة يف أوروب ة أهن ا صادقة التمجة. وكانت الثقة أبهن   ها لا مأخوذة عن  أص"... إن  اّلسفار املوسوي ة مل تكن قبل العالَّ
والنص  الذي كان يعرفه العلماء مل يكن ُمعَتربًا نص ا  ،)ترمجة القديس إيرونيموس للكتاب( الفولكااتالسامري  ضعيفة، لعدم وجودها يف 
هْ  نصوصها عن املخطوطات القدمية العهد ن السرايين  والعريب ، املأخوذة وين  على عاتقه ترمجتها عيَ علمي ا يُركن إليه. لذلك أخذ الص ِّ

صلي ة من العربي ة والسرايني ة مع أشكاهلا وحركاهتا فصيح. وضبَط نصوصها األق حمسوس وبيان التيني ة بصدلىل اإجد ا؛ فتمجها 
 .2واللساَنني السرايين  والعريب  أيًضا" ،التيين  لوضوابطها. مم ا أاثر إعجاب علماء اللسان ا

مة األب موران، املعهود بني املشتغلني يف البوليكلوت الباريسي ة، وقد  التيني ة، فقال يف لإىل ا هلنص  السامري  فيها وترمجُعين ابوالعال 
جلاي" بطبع الكتاب املقد س يقوم ميشال " 1631.. واليوم عام ". ما ترمجته: ،التيني ةلمعرض كالمه عن أسفار موسى اخلمسة، يف ا

هْ م الكبري األب ِـّ التيني ة، وقد وضعها العالللعربي ة مع ترمجة كليهما إىل اايف السرايني ة و  يف الالهوت وأستاذ من  وين  دكتوريَ جربائيل الص ِّ

                                                           
 .15 :326 ( :Bibliographie UniverselleMichaud)  لونغ يف احملل املذكورة. وميشوو ل 1
  383و 328 ،لونغو ل 2
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عاًما، وهو ماروين  من جبل لبنان قد تلق ى علومه الالهوتي ة يف رومية، حيث برع يف اللغة  15قبل امللك للغات الشرقي ة يف ابريس منذ 
 . 1الالتيني ة"

ليت ي ني يف جامعة ابريس، قد فحصوا اجملل دات اخلمسة اوكذلك السادة العلماء: ليكو، ودي مويس، وفالفيين، من األساتذة امللوك
ي ة، قادرين قدر صهلا التمداح والتقريظ إىل حدود ق، وأقاموا فصاًل  يف البوليكلوت املعهودة، ودرسوها فصاًل  وين  يَ هْ ص ِّ اشتغلها زميلهم ال

ْهيَ متنا عال   وإليك ما قاله دي فالفيين أستاذ العربي ة  بتوقيعهم ومهروه أبختامهم.وين  فيها. ووضعوا لدرسهم هذا تقريرًا واسًعا ذيَّلوه الص ِّ
ْهَيوين  ّل نفيهِّ حقَّه، من أجل عمل أاته، هو يف غاية : "مهما مدحنا الص ِّ األمهي ة والكمال، تتجل ى فيه الدق ة واإلتقان، وّلسي ما  امللوكي 

 . 2األمانة املرعي ة يف كل  ترمجاته"

ندن عام ي ة، اليت مت  طبعها يف لتنكليزي  املشهور، املست براين والتون السابق الذكر، ليطبع بوليكلوت إنكلتة الربوتستانوملا جاء العامل اإل
متنا الص ِّ أبن ا، يف تسع لغات، استع1657 سيق والتدقيق نر منهاجه يف الدرس والتمجة والتوين ، يف بوليكلوت ابريس، وأتث  يَ هْ عمال عالَّ

ْهَيوين : " أخذ عنه الشيء الكثري مم ا قد اعتف له به يف مقد مته على بوليكلوت لندن.واملقارنة، و  وإن  وهذه ترمجة ما كتبه مقر ِّظًا الص ِّ
هذا الرجل العظيم بذل أتعااًب شاق ة، وأفضاًّل جزيلة كثرية الفائدة لكل  َمن يرغبون يف أن يتضلَّعوا من اللغات الشرقي ة واألسفار 

وَمن مل يقر  له ابلفضل كان غامِّطًا اإلحسان. وحنن نعتف أبن  أعماله يف بوليكلوت ابريس هي مِّن آايت الدنيا وأعاجيبها. املقدَّسة. 
 .3ونرى أن ه يلزم اجلميع أن يؤد وه شكرًا ّل ينقضي"

هْ بوكذلك  كل  الذين ترمجوا التوراة إىل عد ة لغات، استعانوا ب مث جاء املسيو  . 4نهاجه ومعارفهواستناروا بوين الباريسي ة، يَ وليكلوت الص ِّ
ما  Gaule Orientaleمن كتابه  263قال يف صفحة  كولومياه، أحد أعيان فرنسة العلماء، وأتث ر والتون يف إكباره الص ِّهيوين .

ْهَيوين  عاملِّ متضل ِّع من اللغات الشرقي ة، وميكنه الوقوف يف صف  واحد مع الذين شر فوا فرنسة بعلومهم  وأنواع ترمجته: "إن  الص ِّ
 .5معارفهم"

ْهَيوينّ واحملامي "اختل  [وتطورّاته]جلاي"، أسباب اخللف ف الصِّّ
سباب أوفورة له كل  ميظن  القارئ الكرمي أن  الص ِّهيوين  كان، يف ذلك املشروع العلمي  القدسي ، انعًما براحة الفكر وطمأنينة البال، 

ا هو ضروري  جد ا لكل  من خيوض امليدان ألمثال مشروع البوليكلوت الباريسي ة. أم ا التاريخ الصادق فيقضي على م  ـية واهلدوء، معز الت
هْ  ذلك ْت فيه الغاايت أدوارًا جلاي" َمثـَلَّ ين  واحملامي الربملاين  "ميشال و يَ الظن ، إذ تنكشف لنا طواايه عن خالف هام  حدث بيت الص ِّ

                                                           
 .467 ،لونغو ل 1
 .477، 182لونغ، و ل  2
 .208 -204لونغ، و ل  3
 .124: 2، 1722املطبوع عام  De La Roqueدي ّلروك كتاب   4
 .118لونغ، ص و ل  5
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ت به املسائل إىل غياهب السجن، د  وجهاده، حّت  أم لكبري أمر من التضحية براحته وكرامته وماله وحقوقه عصيبة استهدَف فيها املتجَ 
 مرارته ثالثة شهور كاملة. يتكبدَّ 

هيوين  تؤي د جانب خصومه،  وبني يدينا قدر كبري من املعلومات يتضمَّن عد ة آراء ورواايت ألسباب ذلك اخلالف. وكل ها ضد الص ِّ
هْ  [...] فيها تتلخص  أبن  وين. ومزاعمه يَ وتلك الرواايت هي صادرة عن أنطوان فيتي الطَّباع املعهود، الذي ُعرَِّف بعدائه املشهور للص ِّ

هيوين  كان بطيًئا جد   ش فيتي يف أعمال الطبع، وّل يعرف يف شغله أي  نظام أو متابعة وانسجام... وقد و  ا يف العمل،  وأن ه كان يشالص ِّ
 .يريد ]...[ما أصحابه على جماراته يف كل   مَ غِّ ُعرِّف قصُد هذا املاروين ، وهو عرقلة املشروع لريُ 

، وقد حشاه طعًنا وقذفًا 1640يف مقال هجائي  طويل ألنطوان فيتي، نشره مطبوًعا عام  ،مع ما تقدَّم ،وكثري جتدهوغري ذلك كثري 
هْ   .1لصَق بها على دفاع أصدقائه الذي نشروه ابلطبع تربيرًا لصديقهم املتَجم مم ا أُ وين ، رد  يَ ومثالَب ابلص ِّ

هْ بني احملامي الربملاين  "ميشال  من شيء، فوقوع اخلالف نْ كُ ا يَ مهعلى أن ه م  مة األب جربائيل الص ِّ هو أمر أكيد.  وين  يَ جلاي" والعالَّ
د اخلصوم أن  أسباب ذلك اخلالف بطء املتَجم يف العمل، ومتاديه يف اخلمول والكسل. أم ا حنن فقد أتكَّد لنا، مم ا بيدان من وقد أك  

هْ جلاي" غرَّه طمع الربح حول ذلك، أن  "آاثر  ي ما أن  املتَجم مل يرتبط وين إىل درجة بليغة، وّل سيَ فانتحى الشح  والتقتري يف مكافأة الص ِّ
هْ مع " جلاي" م "ا  أوشك أن يُنهي العمل، قام  ـوين  ليَ جلاي"، احملامي الوجيه، ارتباطًا رَسي ا كتابي ا يف جتنُّده لعمل البوليكلوت، وأن  الص ِّ

ه املتَجم بطلب حقوقه فحجز على املخطوطات، ممتنًعا أن يسل مها أحًدا قبل ضمانة حقوقه ه؛ وجاهبحياول اجلري بسو ّلت نفس
على  وين ، وعزمَ يَ هْ جلاي"، إىل نفض اليد من الص ِّ " وتعبه، فكان اخلالف الذي استحكمت شؤونه بني الرجلني، وأدَّت أبحدمها،

هْ  من  أند، وراح ينشد رجاًل 1637ي ا عام مقاطعته كل   وين  علًما وأهلي ة ينجز له ما بقي من البوليكلوت، فكتب إىل رومية يَ اد الص ِّ
هْ  رومية رجاًل ب موران يؤكد  له أن  يفورده جواب من األ يفت ِّش عن ذلك الرجل. وبعد كثري من املساعي ]...[ وين  يَ  من أمثال الص ِّ

 مكانه إهناء كل  ما بقيَ وأن ه إب واثئق الالزمة من املخطوطات الصادقة،جدارًة، وهو حتت الطلب، وأن  هذا الرجل لديه كل  األصول وال
 .2من البوليكلوت يف أقل  من ست ة شهور

 

 

                                                           
جمل ة املشرق، ص صفحة من كتابه الذي بيدان. ]وملزيد من التفاصيل حول هذا اخلالف تُراَجع مقالة األب طن وس ذاهتا، يف اجملل د ذاته من  29لونغ مقال فيتي املذكور، يف و وقد أثبت ل1

285.] 
 .158 ،لونغو ل 2
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هيَ   وينّ يف السجنالصِّّ
]...[ ( من رومية. ء كما سيجيينهيم احلاقالاجلاي" جلواب األب موران نصريه، وأرسل يستحضر ذلك الرجل )وهو إبر ترنَّح احملامي "

هْ األثوعلى  الط، مد عًيا " أن  هذا املاروين  انل من "شرفه وماله وكرامته بكايد  إىل جملس الشورى يف البَ وين  يَ ر رفع الشكوى على الص ِّ
  قدير على مشروع كهذا.!!!". ىب إمتام البوليكلوت... وأن ه غريوأن ه أيرج على العهود اليت أخذها عليه. شائنة.. وأن ه خ

وردو، واملركيز دي سورديس، ومطران بفيها وساطات رئيس أساقفة  ه يف ذلك اجمللس، وقد شدَّت أزر ي" قبوًّل جلاوصادفت عريضة "
س، وعلى رأسهم الكردينال دي ريشليو، الويل  األو ل لكلِّ   وجوه احلل  والربط يف فرنسة. فحملوا اجمللس املذكور على إصدار رخصة مير 

هْ  هامي الربملاين ، واحلجز على ظنينجلاي" احمللك مرسوًما عالًيا إبجابة شكوى "من امل وين. مث  استصدروايَ ابعتقال الص ِّهْ  وين . وهكذا يَ الص ِّ
مة الص ِّ   1640عام  كانون الثاينيف أواخر   (. مث  أصدر الكردينال دي Vincennesسجًينا يف حصن غابة فنسني ) وين  يَ هْ كان العال 

وين من أوراق وجمل دات، وهي الشيء الكثري. وعلى األثر أيًضا صار تسليمها إىل عدو ه يَ هْ للص ِّ  ريشليو الوزير أمره حاًّل بضبط كل  ما
هيم احلاقالين اا أييت من رومة إبر ماألل د الطبَّاع فيتي، الذي كان مهي ًِّئا هلا جيًشا من النَّساخ فنسخوها إذ ذاك ابإلسراع ليتم  طبعها عند

 املنتظَر.

هَيوينّ خروج   وموقف جلاي حياله السجن منالصِّّ
السجن  وما كاد يشيع نبأ اعتقاله ودخوله .اتا يعايش أملع الشخصي  ا ابرزً ا يف ابريس. بل كان وجيهً وّل رخيصً  اًل مهَْ  وين  يَ هْ ومل يكن الص ِّ 

وّل ُيستهان بنفوذهم  ،وهب  لنجدته وإنقاذه أصدقاؤه وقادروه، وهم كثر ومن خاص ة ابريس البارزة ، ضج ت األوساط هناكحّت  
يس املعل م الشهري، وفالرياين دي فالفينيي، وكلهم من دكاترة السوربون دي شافينيي، والسادة سيمون دي مو ووجاهتهم: أمثال املطران 

 ]...[. وأساتذهتا إذ ذاك.

النزول عند وساطتهم وبراهينهم؛ فلم  و ومحلوه علىي أقنعوا الكردينال دي ريشلوما فتئ أولئك العلماء يسعون لإلفراج عن زميلهم حّت  
 ا ابإلفراج عنه.ا ملكي   استصدر الكردينال الوزير أمرً شهور حّت   ةم ثالثمير  على سجن املتجَ 

الوزير  أقنعوا الكردينالو ة للطبع، ي  ا، خافوا أن ينصرف ملناوأهتم يف تقدمي ترمجاته اخلط  ا واقعً أم ا األخصام فإذ رأوا أن  اإلفراج عنه صار أمرً 
ة من ابلتخلية عنه. وللحال انتصب ست   ة يف ذلك، قبيل استصدار املرسوم امللكي  وين كفالة رَسي  يَ هْ بخاوفهم فطلب من أنصار الص ِّ 

ا ي  خط  ا دً ا تعهُّ وين لدى امللك. وكت بوه هو أيضً يَ هْ ضمنوا هبا الص ِّ  ر العديل  ة عند احملر  وكتبوا على نفوسهم كفالة شرعي   ،أولئك األنصار
 وكفله فيه املطران دي شافينيي. ،ة وهو بعد يف السجنوق عه ابَسه يف العربي  

 8من سجنه هنار عيد الفصح يف  وين  يَ هْ وخرج الص   .وين  يَ هْ ا من امللك إبخالء سبيل الص ِّ وبُعيد ذلك استصدر الكردينال الوزير مرسومً 
كفالئه   ا بعهدِّ جلاي" يُلحف عليه إبمتام طبع الباقي من التمجات قيامً بعد انعتاقه على " (، وأقبلَ 1640نيسان من تلك السنة )

ترافقه الذكرى األليمة ملا انله بسببه  ف من أن  هذا املاروين  ا للملك. لكن  "جلاي" قد أخذ منه احلذر والتخو  هو أيضً  هِّ ني، وعهدِّ احملب  
ا جلهوده ونفقاته وتضييعً  ،ا للمشروع عليهحات، إفسادً التوافه واملستقبَ ا من من بلي ة، فينتقم لنفسه أبن يدس  يف تلك املطبوعات شيئً 
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أكثر من ذلك، بعد أن أضاع ثقته به إىل أقصى احلدود. ولذلك أخذ حيتال جهده  وين  يَ هْ ع من الص ِّ الباهظة يف سبيله. وجلاي يتوق  
ه، فيت قي بذلك حسد األجانب ومشاتة اليهود به واألراتقة وترمجات وين  يَ هْ ق لرجل جدير يفحص أعمال الص ِّ ل الطبع، ريثما يتوف  ليؤج  

ر عليه وصار يتعذ   ، من السجن بفضل أنصاره امليامنيوين  يَ هْ ونقدهم. ولكن  جانب التأييد للمحامي "جلاي" قد ضعف، بعد إنقاذ الص ِّ 
كاترة السوربون عنه وأتييدهم وبعد ما وجد من إعراض د  ،)جلاي( أن جيد من أنصاره يف ابريس ذلك الشخص للفحص املطلوب

 مة.ة إبراهيم احلاقالين إىل ابريس لألغراض املتقد  ما على جلاي أن ينتظر جميء العال  خلصمه املتَجم. إذن صار لزامً 

 وينيَ هْ املوقف بينه وبني الصِّّ  :احلاقلين يف ابريس
ه ولو كان وطنيَّ  وين  يَ هْ مة الص ِّ الظروف، غري مرغوب فيه لدى العال  مة إبراهيم احلاقالين إىل ابريس، يف تلك طبيعي  أن يكون جميء العال  

. ولكن  األحداث التالية وين  يَ هْ  له على الص ِّ ما ألنه آٍت على نفقة "جلاي" وألجله لكي يكون عوانً وّلسي   وابن جلدته املاروين   اللبناين  
ْهَيوين  واحلاقالين [ ق اخلالفستحق    شرف نفس احلاقالين الكبري ومرونته ، فيتبني  ]أي خالف ما كان متوقَـًّعا من خصام سيحل  بني الص ِّ

ورفيقه على مقاعد  هِّ تِّ دَ جْ ِـّ وين ابن بيَ هْ ا عليه األموال كاملطر املدرار؛ وبني الص ِّ ر به مغدقً يف ذلك املوقف احلرج بني "جلاي"، املستنصِّ 
ة الطائلة ي  واألرابح املاد   وين  يَ هْ ة من جانب الص ِّ ة الوطني  ق بني العاطفة األهلي  ومية. وقد أوقف إبراهيم العقل احلكيم العايل يوف  الدرس يف ر 

ها له اتريخ فرنسة إىل جانب ما ا مت عه بقدر األوساط الباريسية وإجالهلا، وأكسبه شهرة وسيعة هناك سجل  م  ـمن جانب جلاي، م
 يف صفحات علمائها األعالم. وين  يَ هْ ل للص ِّ سج  

وبا أن  إبراهيم هذا كان منوط األمر حينذاك جبامعة الربوبغندة اليت هو من أساتذهتا، اقتضى أن يستحصل من دائرهتا عطلة سنة  
ه يف ابريس فاته، أن  مة له على أحد مؤلَّ . وقد كتب هو، يف مقد  1641إىل ابريس يف منتصف فصل الشتاء عام  كاملة. وغادر رومية

ذلك فطلب إليه إثباته  هُ رابَ  وين  يَ هْ و. على أن  زميله الص ِّ يإذ ذاك إبذن من احلرب األعظم والكرادلة، وأبمر من الكردينال دي ريشل
 :ينفأجابه احلاقال ،ناتابلبي  

ديدة، حصلت على سنة عطلة كاملة رسائلك العيف  اعلي  بذلك مرارً ا اقتبلت األمر ابجمليء إىل فرنسة وأنت نفسك أحلحت م  ـين ل"إن  
عند هناية عطليت هذه. وكان  اكدوا علي  الرجوع إىل رومية حتمً س، حيث كان قداسة البااب إذ ذاك. وقد أة نشر اإلميان املقد  من مجعي  

 .1ق ما أقول، فسأريك املرسوم بعينه بعد شهرين"وإذا كنَت غري مصد ِّ  .ليس هو بيدي اآلن ذلك برسوم رَسي  

س املعهودة لسركيس الرزي، مطران دمشق،  إىل ابريس كانت نسخة الكتاب املقد  ينة اليت جاء هبا احلاقالي  الكتب واألصول اخلط   ومن
وضبطها. وقد أوصى هبا ذلك املطران عند موته يف رومية عام  ،ها السرايين  وصدق نص   ،وكانت على غاية من الكياسة يف خط ها

 ة شديدة كان سيادته حيفظها له.إبراهيم املذكور، عربون حمب  مقتنياته، إىل  مع كل   1638

من البوليكلوت، ومعارضة النصوص  وين  يَ هْ ما قد طبع الص ِّ   عهد إليه "جلاي" بفحص كل  املقام ابحلاقالين يف ابريس حّت   استقرَّ  وما إنِّ 
 .  2و وأمرهيلدي ريشيق الكردينال دبتص اة. وكان ذلك أيضً ي  ة فيها بنسخة الكتاب الرز  السرايني  

                                                           
 .171-170 ،غلونو ل 1
 .217 ،لونغو ل 2
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 مأله ابملديح واإلطراء لكل   ،ا عن دروسه ومعارضاتها واسعً وقد كل فه العمل مخسة شهور. ووضع تقريرً  ،رفقام بذلك إبراهيم القيام املنتظَ 
 .1641كانون األول عام   15ا يف خً مؤرَّ  وقد مه إىل أولياء األمر ،يف بوليكلوت ابريس وغريها وين  يَ هْ ما عمل الص ِّ 

. واتفقا على جلعلها كاملةً  وعقيب ذلك الفحص تعاقد جلاي واحلاقالين على إحتاف اجلمهور با كان ينقص البوليكلوت من أسفارٍ 
وعزرا ا تلك األسفار املتعاَقد عليها فهي: سفر امللوك الرابع، عن تقدمي ترمجاته إىل الطبع. أم   وين  يَ هْ ة، إذا متن ع الص ِّ ترمجة ذلك إىل الالتيني  

 ،ة للطبعزها بتمجاهتا الالتيني  قد جه   وين  يَ هْ ني األول والثاين. هذه األسفار كان الص ِّ الكاتب، وأستري، وطوبيا، ويهوديت، وسفر املكابي  
 ،راعوتقد أد ى خدمة مجيلة إىل احلاقالين، إذ أعاره نصوص سفر  وين  يَ هْ فكفى احلاقالين مزامحته عليها. ويقول دي فالفينيي إن  الص ِّ 

 . 1فطبعه إبراهيم ابَسه هو

آب من تلك  5واحلاقالين. لكن  األخري تالىف ذلك حبكمته، فدو ن يف  وين  يَ هْ ي إىل خالف بني الص ِّ وقد كادت األمور إذ ذاك تؤد  
 اني الثالث، خلو  أبن يُتم  احلاقالين سفر املكابي   وين  يَ هْ وجلاي حيمل تواقيعهم، وفيه رضي الص ِّ  وين  يَ هْ ا بينه وبني الص ِّ ( اتفاقً 1641السنة )

وفضله  وين  يَ هْ  العظيم كيف حيافظ على رضى الص ِّ ينة، وأبن تنتهي الطبعة بسفر امللوك الرابع. وهكذا عرف احلاقالمن التمجة الالتيني  
 والعريب   من السرايين   ،ا، ويهوديتترمجة أسفار: أستري، وطوبي   ،يف ذلك املشروع ،االكبري يف بوليكلوت ابريس. ومن عمل إبراهيم أيضً 

 ، على ما فات ذكره.وين  يَ هْ هذه األسفار كانت تنقص الص ِّ  خَ سَ ألن  نُ  ،إىل الالتيين  

 اته.مهم   شأنه يف كل  ما انُتدب له،  ا يف كل  ة احلاقالين املعهودة ابإلقامة يف ابريس، عاد إىل رومية معقود اللواء، جمل يً وإذ انتهت مأذوني  
 1654وقطنها إىل عام  ،1645ه قد عاد إليها عام على أن   .1642-1641 :وكانت إقامته يف ابريس حينذاك سنة واحدة فقط

 ا ابلطبع نتاج قلمه من ترمجة وأتليف:قيب وفاته، على منرب التعليم يف جامعة السوربون، انشرً ، عُ وين  يَ هْ ا للص ِّ تلك احلقبة خلفً  اقاضيً 
ني رد  هبما على فالفينيي نصري طبع دفاعَ  1647وطبعها. وعام  ،ةة إىل الالتيني  العربي   مة اجملمع النيقاوي  ترجم مقد   1646ه عام فإن  

 1661. وسنة 1685يف اللوفر عام  ،ة الثانيةللمر   ،" الذي ظهر بعدئذٍ ، طبع كتاب "علم التاريخ الشرقي  1651. وسنة وين  يَ هْ الصِّ 
 يف فلورنسة كتاب أرمخيدس يف علم اجلرب. عَ بَ طَ 

؛ وين  يَ هْ لة للكالم عن الص ِّ ما له من عالقة مكم ِّ ِـّ  لًّل رأينا أن نثبت مؤد اه هنا: أو   ، وقدلونغ عن احلاقالين يف ابريسو ما ذكر ل هذا كل  
 إليها من سبقوا إىل البحث عن احلاقالين العظيم. ا مل يهتدِّ ا أن  فيه نقاطً واثنيً 

 األخرية ووفاته وينّ يَ هْ الصِّّ م أّيّ 
ة والعافية، منهوك اجلسم خائر العزمية. وقد أد ى ه أهنى أعماله يف البوليكلوت على آخر مرحلة من القو  تفيد املعلومات اليت بني يدينا أن  

ا. وما زال العجز يتفاقم عليه حياته األخري أعمى ضريرً  ذيلَ  . وجرَّ 2به الدرس والتدريس والتحبري والتأليف إىل انطفاء النور يف عينيه
 وعلومه الغزيرة.  ،ه عن محل نفسه الكبريةجسمَ   أعىيحّت  

                                                           
 املرجع األخري عينه. 1
 .326و 15(  :Bibliographie UniverselleMichaud) شويوم ،200 ص ،لونغو ل 2
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ويل وأُ  ،وأسف عارفيه وقادريه من أرابب العلم ،يهحبسرات حمب   امغمورً  ،16481يف ابريس سنة  وين  يَ هْ وكانت وفاة القس  جربائيل الص ِّ 
 .2النبل والنفوذ الذين كانوا على أوثق العالئق به

وأقر وا به بعد موته  ،على عاصمتهم وبالدهم وين  يَ هْ أن  أولياء األمور يف ابريس قد روا فضل الص ِّ  [،يف اخلتام ،ا هو جدير ابلذكرم  ـوم]
الَكَرمي " على بالطة فوق املدخل  اإلهدين   املاروين   ين  و يَ هْ مة القس  جربائيل الص ِّ ا إىل ما شاء هللا. وقد نقشوا اسم "العال  دً ا مؤبَّ ا صرحيً إقرارً 

. وبني 3ي ة ابريس، وذلك بني أَساء العلماء الذين توالوا على منابر اجلامعة منذ نشأهتاة، املعروفة اليوم بكل  الكبري جلامعة السوربون امللكي  
 .4لى منابر اجلامعةع وين  يَ هْ الكبري إبراهيم احلاقالين، خليفة الص ِّ  ة املاروين  ما اسم العال  تلك األَساء أيضً 

أبكالف متثال مجيل  ،اران الالمعني يف املكسيكمن جت   ،د بطرس الشيخة الدويهيعن تكرميه. فقد ترب ع السي   وين  يَ هْ مواطنو الص ِّ  ومل يغفلْ 
 ا لذكراه.ختليدً  1939يف إهدن سنة  بَ ُنصِّ 
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