اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ

الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ وأبرز منجزاته
سرية ّ
العلمة جربائيل ِّّ

1

()1648-1577

ِّ
الص ْهيَوينّ ونشأته
أسرة ّ
هو من عائلةكرم الشهرية يف إهدن زغرات ،املعدولة عن عائلة ِّ
املؤرخون جدَّها األول
"الص ْهيَوين" العريقة يف استيطاهنا إهدن .وقد ََسى َّ
"رئيس إهدن" .وقيل إنه من ساللة صليبية ،قدم إهدن من ِّصهيون ،يف بالد العلويني ،يف أواخر القرن الرابع عشر ،فلُ ِّقب ِّ
ابلص ْهيَوين
َْ
َ
مشهورا لذريته .وظلت هذه األسرة ِّص ْهيَونية يف شهرهتا حّت أوائل القرن السابع عشر ،حيث اشتهر منها أبُو كرم
وذهب لقبه اَسًا
ً
ِّ
التدي ُن ،والنفوذ
ِّص ْهيَون ،على إمجاع َّ
ماحا كرميًا غلَب اسم "بو كرم" على اَسه احلق لكرمه الزائد .و َّأهله اجلود و َ
املؤرخني ،وكان م ْس ً
والوجاهة ،لعطف أمري لبنان األكرب ،فخر الدين العظيم ،عليه .فوّله احلاكمية على جبة بشراي حول عام  .21624ولقد أجنبت
األسرة ِّ
الصهيونية غري واحد من شخصيات التاريخ [.]...
[ ]...ومن هذه األسرة العريقة  ،حتت َساء إهدن اجلميلة ،رأى جربائيل ِّ
الص ْهيَوين النور عام  ،1577وترعرع على فضائل والديه
رعني .وقد أفادان البطريرك الدويهي عن والد جربائيل قال" :جربائيل بن ِّص ْهيَون اإلهدين" .3ويؤيد ذلك ما درج عليه الـ ُم َت َجم له يف
الو َ
َ
كتابة اَسه يف اللغات األوروبية هكذاَ " :كربايل دي سيون ،أو سيونيت ،أو سيونيتا" (،(Gabriel de Sion, Sionite, Sionita
َّن صاحب التمجة من مبادئ الدروس السراينية ،والعربية ،والتكية ،قدر ما تستطيع تلقينه مدارس
أو اإلهدين ) .(Ehdenensisوتلق َ
فقرروا إرساله إىل رومية].
ت بصائر الرؤساء إىل مواهبهَّ ،
لبنان ،إذ ذاك .تلك الدروس ،على قلة شأهنا َ
وضْيق نطاقها[ ،لََفتَ ْ
ِّ
الصهيَوينّ يف رومية :دروسه ،أعماله ،شهرته
ّ
سري
الص ْهيَوين يف ربيعه السابع عندما َّقرر الرؤساء وجوب إرساله إىل عاصمة العلوم رومية املعظَّمة .ويف أواخر العام َّ ،1583
كان َّ
لريفع إىل قداسة البااب غريغوريوس الثالث عشر ()1585 -1572
البطريرك سركيس الرزي (ً )1597-1581
وفدا إىل رومية [َ ]...
للتخرج يف مدرسة رومية املارونية اجلديدة
ب البطر ُ
أوّلدا عشرةً ُّ
يرك َ
وفده هذا ً
عرائض الشكر على درع الرائسة البطريركرية .وأَ ْ
ص َح َ
 1بقلم األب اغناطيوس طنوس (كفرشخنا) الراهب اللبناين ،جملة املشرق ،بريوت ،السنة الثامنة والثالثون ،اجلزءان 2و ،3نيسان-حزيران ،متوز-أيلول  ،1940ص -256 ،254-253
.304-303 ،296-288 ،286
2
مي يف إهدن ص .9-8
إقرأ لبنان ويوسف بك كرم لصديقنا العامل البحاثة اخلوري إسطفان البشعالين ص  .82مث كتابنا البيت ال َك َر ّ

 3اتريخ املوارنة للبطريرك الدويهي ،طبعة رشيد الشرتوين ،ص 200
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
آنذاك[ ،1وكان] جربائيل ِّ
الصهيوين ،صاحب التمجة[ ،يف ِّعدادهم] .وكانت بعثة هؤّلء َّ
الطالب الثالثة من نوعها ّلقتباس العلوم يف
رومية.2
وصل ِّ
سكت
الصهيوين جربائيل إىل أم املدائن والنور يف ذلك املوكب املاروين ،واستسلم هناك لالنكباب على الدرس والتحصيل .وقد
َ
التاريخ السكوت كله عن أي ذكر لرجوع ِّ
الصهيَوين إىل لبنان ،مما يقيم الدليل على أن خروجه من لبنان إىل رومية ربا كان هنائيا ،وأن
أيضا آخر عهد له بوطنه لبنان .ذلك الوطن ستى
النظرة اليت ألقاها من عرض البحر إذ ذاك ،على جبالنا هذه العزيزة ،ربا كانت ً
ِّ
ِّ
ِّ
دوما أبجماده ،وأبن العربية هي لغته األم ،وأبنه
كيف كان يقدسه ،على أَساع حمدثيه ،عند كل ُمؤاتية تدعوه إىل ذكر بالده ،ويتغن ً
من عائلة مقدَّسة ،على الرغم من هجره أهله وبالده وهو يف السابعة من عمره.3
قضى جربائيل على مقاعد التحصيل يف جامعة الربوبغنده األعوام الطوال الالزمة إلدراك الغاية األخرية من املعارف الوسيعة يف اللغات
رسم كاهنًا إّل بعد ذلك بسنتني ،وذلك
والعلوم ]...[ .والعجيب يف أنه مل يـَنَ ْل شهادة دكتور يف الالهوت العام إّل سنة  ،1620ومل يُ َ
عقيب استيطانة ابريس ،كما سيجي .4وتضلع يف دروسه من الالتينية ،واإليطالية ،والعربية ،والتكية ،والسراينية ،والكلدانية ،واليواننية،
أتقن الفرنسية يف ابريس.
والعربانية .وهذه األخرية حصل فيها على لقب رابـي ( )Rabbiاخلاص بعلماء اليهود واحلاخامني [ ،]...مث َ
احلق لدى أولياء كلية
وما كاد ينهي علومه حّت تَبوأ املكانة العالية من الشهرة يف أوساط رومية وجمالس العلماء ،وانل اّلعتبار والقدر َّ
املهمة يف مدارس
السبيانسة (احلكمة) ،من جامعات رومية الشهرية ،فانتدبوه لتدريس العربية والسراينية يف صفوفها .مث انتُدب لنفس َّ
البندقية الكربى ،فقام بكل ذلك القيام املشرف ،وأُعجب به رجال العلم البارزين يف املدينتني ،حّت العام  51614أي ما ينيف على
عاما.]...[ .
العشرين ً
ِّ
الصهيوينّ والشخصيّات الكبرية يف رومية
ّ
إن الشهرة العلمية الوسيعة ،اليت أحرز الع َّالمة ِّ
الص ْهيَوين يف رومية ،وصلت به شخصيات علم وسياسة ابرزة ،واكتسب ثقة ذويها
العالية با كان يؤدي إليهم من خدمات علمية جليلة ،عن متام الكفاءة واألهليَّة .من تلك الشخصيات اخلطرية كان الكردينال دي
بريون ( ،)Perronسفري فرنسة يف الفاتيكان .وقد قال ِّ
الصهيوين يف مقدمتة على ترمجته الالتينية لكتاب "نزهة املشتاق يف ذكر
6

ت املدرسة املارونية يف رومية بوجب براءة أصدرها البااب غريغوريوس  13بتاريخ  31كانون الثاين عام .1582
 1أت َّ
َس َس ْ
املفصل للدبس ،ص  .297وجملة املنارة  ،)1935( 6ص .666 ،662
 2اجلامع َّ
 3دائرة املعارف الكاثوليكيّة ابّلنكليزية ،طبعة نيوروك ،حرف

G

Michaud: Bibliographie Universelle, Edition II, T. 15. P.325; Jacques Le Long: Discours historiques sur les principales éditions des

4

Bibles Polyglottes, Paris, chez André Pralard, 1713, p.200.

وقد أخذان أكثر معلوماتنا عن هذا الكتاب األخري.

املفصل للعالمة الدبس ص  .282ودي ّل روك  De La Roqueيف كتابه  ،Voyage En Syrie et au Mont Libanجزء  ،2طبعة ابريس سنة  ،1722ص .124
 5اجلامع َّ
و ِّ
مقاّل إفرنسيًا لصديقنا العامل اخلوري اغناطيوس زايدة رئيس
العامل هواير ( )Huartيف اتريخ العرب  Histoire des Arabesاجمللد  ،2طبعة ابريس عام  ،1913ص  .391مث ً
كنيسة مار مارون بريوت ،يف جملة "فينيقية" اإلفرنسية ) ،(Pheniciaعدد  ،)1939( ،2ص .16
 6إن كل ما يلي يف الصفحات التالية عن ِّ
الص ْهيوين قد استقيناه من كتاب لولونغ ) (Lelongمن وجه  104فيه وما بعد .وسنشري إىل مرجع كل نقطة هامة فيه على ما سيأيت.
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
األمصار واآلفاق" للشريف اإلدريسي" :إن الكردينال دي بريون قد أقنع مليكه لويس الثالث عشر بكفاءتة ِّ
(الصهيوين) الكربى
َ
لتدريس العربية والسراينية يف فرنسة ،حيث ّل يقدر أحد على ذلك".1
ومن أولئك األصدقاء العالمة اإليطايل الكبري يوحنا املعمدان رميوندي ( )Raimondiالذي عُين سنة  1582بتمجة التوراة وطبعها يف
عشر لغات :الالتينية ،واليواننية ،والعربية ،والكلدانية ،والعربية ،واملصرية ،واحلبشية ،واألرمنية ،والسراينية ،والفارسية ،وقد كان متضل ًعا
أوجد أجنع الوسائل لطبعها على أسهل الطرق وأروع املظاهر ،وّل سيما
ونشر لواءَها ،و َ
منها كلها ،وهو الذي أحىي َمواهتا يف أوروبة َ

العربية اليت كادت تبيد وتضمحل هناك.2

كبريا متضل ًعا من اللغات
ومنهم ً
أيضا املسيو فرنسوا سفاري دي بريف ( )Savari de Brèvesسفري فرنسة يف الفاتيكان .وكان عالـمـًا ً
عاما حيث
سفريا إفرنسيا عاليًا ،أكثر من مثانية عشر ً
الشرقية وّلسيما العربية .وساعده على إجادة هذه اللغات إقامته يف اآلستانة ً
تيسر له أن يقوم برحلة واسعة يف الشرق طَوال سنتني ( :)1607-1605فزار حلب ،ولبنان ،والقدس ،واإلسكندرية ،حّت إفريقية.
التأخر واجلهل عند النصارى،
وصاغ جمرايت رحلته هذه يف كتاب نفيس طبعه عام  .1628و أطلعه جتواله ذاك على كبري أم ٍر من ُّ
فمست حالتُهم قلبَه الرسويل الغيور وانوى مساعدهتم عند اإلمكان.
وفيما هو ذاهب من إفريقية إىل فرنسة ،يف هناية رحلته املعهودة ،بلغه أمر من مليكته ،ماري دي ماديسيس ،اجلالسة ٍ
حالئذ على عرش
ٌ
املفوض يف الفاتيكان ،خل ًفا للكردينال دي
فرنسة نيابةً عن ابنها القاصر امللك لويس الثالث عشر ،ابلذهاب إىل رومية ليكون سفريها َّ
ابلعالمة ِّ
بريون اآلنف الذكر .ولـما استقام له األمر يف رومية ،اتصل َّ
الص ْهيَوين وزمالئه أعالم املوارنة هناك ،أمثال :يوحنا احلصروين،
العالمة ِّ
الص ْهيَوين ،وإىل َّ
ونصر اّلل شلق العاقوري ،وإبراهيم احلاقالين .وأُوىل بوادر ذلك اّلتصال أنه عهد اىل َّ
العالمة نصرهللا شلق
مسيحي من أتليف القديس بلرمينوس الكردينال اليسوعي ،واآلخر
تعليم
ٌّ
العاقوري ،بتمجة كتابَني :واحد عن اإليطالية إىل العربية هو ٌ
عن العربية إىل الالتينية وهو مزامري داود .وتعز ًيزا ملشروعه الرسويل الشرقي اصطنع أمثلة للحروف العربية والسراينية والفارسية ،وأنشأ
مطبعة لذلك ،محَّلها اَسه "مطبعة َسفاري" .ومن بواكري تلك املطبعة كان الكتاابن املذكوران اللذان خرجا من حتت مالزمها يف
تعميما لفائدهتما يف أبناء
ترمجتيَهما املذكورتَني :التعليم املسيحي سنة  ،1613واملزامري سنة  ،1614حاملَني اسم املطبعة وصاحبهاً ،

املسيح شرقًا وغرًاب.3

ِّ
الص ْهيَوينّ يف ابريس
ّ

كان السفري دي بريف على عالقة حبية وثيقة ابلفرنسي َّ
العالمة النبيل الشهري جاك أوغست دي تو ( ،)De Thouرئيس حمكمة
ابريس العليا .4وكان يراسله من رومية بتواترُ ،مطْلِّ ًعا إايه على كل فكرة له أو عمل .ويف أواخر العام  ،1613غضبت امللكة ماري دي

 1كذا ...عن
 2عن لولونغ ،ص .84 -74

لولونغ ( )Lelongص .110

 3لولونغ.107 -104 ،
خطريا ،و أكرب معوان ونصري ألهل العلم واألدب يف عصرهُ .ولِّ َد يف ابريس سنة  ،1553واشتهر بقصائده الشعرية يف الالتينية،
 4ومن الشخصيات املقربَّة إىل لويس .13وكان مؤر ًخا
ً
وبؤلَّفه النفيس اتريخ زماين ( .)Histoire de mon tempsومات عام .1618
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سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
ماديسيس املعهودة على الكولونل أوراننو ( )Ornanoمهذب ابنها األمري كاستون ( ،(Gastonملخالفته أحد أوامرها ،فأقالته من
وطريت أمرها إىل رومية تستدعي سفريها دي بريف إىل ابريس ليتوىل تثقيف ولدها املذكور .وإذ ذاك درى ابألمر الرئيس دي
منصبهَّ ،
تو ،فكتب إىل صديقه دي بريف يشري عليه ،قبل مغادرة املدينة األبدية ،أن حيصل على قدر ما ميكنه من خمطوطات وأصول شرقية،
اسا من
وترا حس ً
ويصطحب معه علماء أكفاء إىل ابريس تنفي ًذا ملا ينوي إمتامه من مشاريع علمية إلفادة الشعب .فأصاب الرأي ً
املسيو دي بريف ،وراح يُعِّ ُّد األهبة لتحقيقه.
مر بنا أن الكردينال دي يريون كان قد زيَّن للملك جدارة ِّ
الص ْهيَوين العلمية ،ومقدرته على تدريس العربية والسراينية يف كلية
وقد َّ
ابريس ،وأقنعه بوجوب استدعاء ذلك ِّ
العامل املاروين من رومية إلمالء املركز الشاغر ،منذ العام  ،1612مركز َّ
العالمة إسطفان هوبر
ٍ
أمرا اىل السفري دي بريف يُوجب
( )Hubertالذي أوفده امللك حينئذ إىل مراكش إلشغال منصب إفرنسي فيها .فأرسل جاللته ً
يتوسل ابإلحلاح الالزم لدى البااب بولس اخلامس ( )1621-1606ليأذن للعالَّمة ِّ
الص ْهيَوين يف السفر
عليه ،قبل أن يربح رومية ،أن َّ
إىل ابريس للغرض املتقدم .فقام السفري أبمر مليكه املطلوب ،واستحصل من قداسة البااب املذكور رخصةً ل ِّ
لص ِّهيوين ،و ٍ
لرفيق معه ،هو
يوحنا احلصروين اآلنف الذكر ،برافقته إىل ابريس والتقيُّد خبدمة لويس الثالث عشر.
شرف العام  1614على أايمه األخرية حّت غادر َّ
عالمتنا رومية ّلستيطان ابريس ،بعد أن قضى يف املدينة األبدية إحدى وثالثني
وما أ َ

سنة ( .)1614-1583ووصل ابريس صحبة صديقه دي بريف ووطنيه املعهود .فاستقبلهم َّ
العالمة دي تو ،والكردينال دي بريون
لصهيوين ور ِّ
ِّ
فيقه على السكن واملعاش با أمكن.
بكثري من الفرح والتحاب ،ووفَّرا ل ْ َ
تعني ِّ
الص ْهيوين أستا ًذا ملكيا ( )Professeur Royalللسراينية والعربية يف جامعة السوربون امللكية
وبعد مقابلة جاللة امللك ووالدتهَّ ،
للعالمة هوبر املذكور .وضمانة ملعاش ِّ
يف ابريس ،خل ًفا َّ
وتسهيال للنفع واجلدوى يف مهمتهما،
الص ْهيَوين وراحته مع رفيقه احلصروين،
ً
محل املسيو دي بريف ،بوساطته ،امللك ووالدته على تعيني معاش رَسي لصدي َقيه املارونيَّني قدره ستمائة لرية 1لكل منهما يف السنة،

وذلك بوجب براءَة [خطية رَسية صادرة عنهما بتاريخ  24كانون الثاين عام .2]1615
ِّ
وتطوراهتا
ّ
الص ْهيَوينّ وبوليكلوت ابريس :فكرة البوليكلوت ّ
إن املساعي احلثيثة اليت بذلَت ،لنقل ِّ
الص ْهيَوين من رومية إىل ابريس ،قد كونتها فكراتن خطرياتن :اّلُوىل تدريس العربية والسراينية يف
ُ ْ
مطبوعا
كلية ابريس امللكية ،على ما تقدم بيانه .والثانية ،وهي األخطر واألهم ،مشروع ترمجة الكتاب املقدس إىل عدة لغات ،ونشره
ً
يسمى "بوليكلوت" ( Bible Polyglotteأي الكتاب املقدس يف عدة لغات) .ومل تكن فرنسة سباقة مبتكرة يف
فيها ،وهو ما َّ
ت
مشروعها "بوليكلوت ابريس" ،فقد سبقتها ممالك عديدة إىل نشر الكتاب املقدَّس
مطبوعا يف عدة لغات .فإن إسبانية قد طَبَـ َع ْ
ً
 1حتولت لرية ذلك العهد إىل الفرنك الذهيب اليوم يف فرنسة.
2
ت يف لولونغ  ،Lelongص .]396-395
[تُراجع ترمجة هذه الرباءة إىل العربية على الصفحتني  264-263من مقالة األب اغناطيوس طنوسز .أما نصها الفرنسي فمـُثْـَب ٌ
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مؤ ّ
ّ
مرتني ،األوىل ( )1517-1514يف اليواننية ،والعربية ،والكلدانية ،والالتينية ،على نفقة وإدارة الكردينال كزمييينيس
البوليكلوت َّ
( )Ximenésوزير إسبانية األكرب ،الذي شغَّل يف ذلك علماء جامعة أَلْكاّل ()Alcala؛ والثانية ( )1572-1568على نفقة
واهتمام امللك فيليب الثاين ،ويسميها التاريخ "بوليكلوت إنفريس" ،ولغاهتا العربية ،والسراينية ،والكلدانية ،واليواننية ،والالتينية.
أيضا :األوىل ( ،)1517-1514ولغاهتا اليواننية ،والكلدانية ،والعربية ،والالتينية .والطبعة الثانية
ت البوليكلوت َّ
مرتني ً
ويف إيطالية طُبِّ َع ْ
أحدثها َّ
مر بنا بياهنا .مث يف البندقية عام .1518
العالمة رميوندي اآلنف الذكر ،يف لغات عشر َّ

أوّل عام 1586يف العربية ،واليواننية ،والالتينية؛ اثنيًا عام  1596يف اليواننية ،والالتينية،
عت أملانية البوليكلوت ثالث مراتً :
وطَبَ ْ
واألملانية ،اثلثًا عام  1599يف  12لغة هي :السراينية ،واليواننية ،والعربية ،واإليطالية ،واإلسبانية ،واإلفرنسية ،والالتينية ،واألملانية،
والبوهيمية ،واإلنكليزية ،والدانيمركية ،والبولونية.
وطبعات غري هذه يربو عديدها على السبع عشرة طبعة ضاق مقامنا هذا عن تعدادها .وقد فصلها األب العامل لولونغ يف كتابه
املذكور ،ص.276-1
هذه املشاريع العلمية القدسية قد عز على فرنسة أن ّل جتاري فيها تلك املمالك أو تفوقها [ ،]...وهي حامية الدين والكنيسة يف كل
العصور ،وّلسيما يف عصر عالمتنا ِّ
الص ْهيَوين .لذلك هبت تسد يف اترخيها تلك الثغرة اهلامة بعناية واهتمام شخصياهتا الثالث :دي
الصهيوين املعجبِّني بواهبه ،والو ِّ
ِّ
ِّ
اثقني
بريون ،ودي بريف ،ودي تو ،املعهودين أصحاب الفكرة األوىل يف بوليكلوت ابريس ،وأصدقاء ْ َ
بقدرته على حتقيق فكرهتم يف مشروعهم العزيز .وسنرى أن َّ
عالمتنا هذا عرف كيف يكون عند ثقة قادريه وإعجاهبم ،فحقَّق "مشروع

فرنسة" على رغم ما تصدَّى له من عراقيل ومصاعب واضطهادات وبالاي ،تغلب عليها وأتى العمل يستهوي به أنظار أوروبة يف ذلك
املعهودتني،
العهد ،وجعل العلماء يفضلونه على كل ما سبق من أمثاله ،حّت على كل من بوليكلوت الكردينال كزمييينيس وإنفريس
َ

ويستصغرون ،حيال طبعه الفين الـ ُمت َقن وورقه اجلميل الصقيل ،جمهودات ونفقات وزير إسبانية األكرب ومليكها العظيم .ولذلك َح َّق
لفرنسة الفخار به على وجه الدهر ،كما سيتبني ابلتفصيل .أما فكرة البوليكلوت الباريسية ِّ
الص ْهيَونية املارونية ،وطالئع العمل على
حتقيقها ،فقد تكونت منذ العام  ،1606حني أَوىل عظماء الفرنسيس ،األعالم الثالثة ،ثقتهم وطنينا ِّ
الص ْهيَوين بعلمه وكفاءَته .فجرت
ٍ
حالئذ ،مع َّ
العالمة
عام  1606املذكور مباحثات عديدة طويلة يف ذلك الشأن للكردينال دي بريون ،سفري فرنسة يف الفاتيكان

اإليطايل الكبري يوحنا املعمدان رميوندي اآلنف الذكر .وكان ذلك الكردينال السفري قد أوشك أن يبدأ يف املشروع ،لوّل أ ْن ُشغِّل عنه
بغادرة منصبه هنائيًا يف أواخر العام  ،1607وخلَ َفهُ فيه املسيو سفاري دي بريف ،كما سبق ذكره.
وما توىل دي بريف منصبه اجلديد يف رومية حّت أَقبل عليه َّ
العالمة رميوندي يفاحته با كان قد حادث به سلفه الكردينال دي بريون.
فأصابت تلك املفاحتة موقع الشعور واّلقتناع من السفري دي بريف .مث جاءَته نصائح ومشورات صديقه َّ
العالمة الرئيس دي تو ،فزادته
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مؤ ّ
ّ
ِّ
كثريا من
وثباات وغرية .ولـما سافر إىل ابريس عام ،1614
يقينًا ً
مصحواب ابلص ِّهْيـ َوين ورفيقه احلصروين ،أَخذ معه ً
ً
أيضا مطبعته و ً
ِّ
نعم هبا على دي بريف البااب
املخطوطات الشرقيةِّ ،من ِّ
نسخ الكتاب املقدس وغريه .ويقول وطنيُّنا الص ْهيَوين إن تلك املخطوطات أَ َ
1
تمجنا ِّ
الص ْهيَوين فبعد أن استتب أمره يف ابريس ،واعتنق مهمته التدريسية يف جامعتها امللكية ،استهل
بولس اخلامس املذكور  .أما ُم َُ
مطبوعا بشاركة رفيقه احلصروين .ولتعريف ذلك الكتاب إىل األوساط الباريسية،
عمله أوًّل بكتاب أصول حنوية عربية (غرامطيق) نشره
ً
رفعاه تقدمةَ شكر وإخالص إىل صدي َقيهما الكبريين الكردينال دي بريون والرئيس جاك دي تو قائلَني ،يف مقدمته املؤرخة يف  7كانون

الكبريين" إقر ًارا بجهوداهتما اجلهيدة لطبع التوراة يف عدة لغات.
الثاين عام  ،1616أهنما قدَّما ابكورة جهادمها يف ابريس إىل "الرجلَني َ
وراح ِّ
ِّ
أضابري املخطوطات ،كتبًا
الص ْهيَوين ،وإىل جنبه رفيقه احلصروين ،يواصل التمجة والتحبري والدروس واملقابالت ،يف غما ٍر من
وأوراقًا .وذلك ما جعل املسيو جاك دي تو يتهلَّل طرًاب ّلعتقاده أنه بلغ النجاح املبني يف فكرته العزيزة .فأقبل على صديق له كان
مدير املكتبة اإلمرباطورية اإلفرنسية ،يُبشُره ابألمر يف رسالة اترخيها  3أاير عام  1615قال فيها  ...":إن اهلمم مبذولة اليوم لطبع
التوراة يف عدة لغات ...وإن الكردينال دي بريون هو الساعي لذلك ،وقد انتدبين أان هلذا املشروع.2"...
ِّ
الص ْهيَوينّ يف مشروعه
األّيم تناوئ ّ
ّ

بيد أن األايم ما عتمت أن خلقت للص ْه ِّيوين ما اضطره إىل تطوير خطته وتغيري سريه يف العمل ،وذلك أنه فُ ِّجع بوت حليفه الغيور،
السيد جاك دي تو يف  7أاير سنة  .1617فكان ذلك كالصاعقة على َّ
أيضا أن التمجة من
عالمتنا شلَّت يده يف العمل .مث رأى ً

السراينية إىل الالتينية َّ
تتعذر عليه ،لعدم توفقه لنسخة للكتاب سراينية يـُْرَكن إىل صدق نصها .وقد كان سعى يف رومية ،مع صديقه
دي بريف املعهود ،ليحصل من ذلك على نسخة سراينية هي عند ِّ
كل ثقته وارتياحه ،كانت حمفوظة إذ ذاك يف املكتبة الفاتيكانية ،وقد
خطَّها املطران سركيس الرزي مطران دمشق ،3ومحلها بنفسه إىل رومية عام  ،1606وقدَّمها إىل البااب بولس اخلامس هتنئةً له جبلوسه
جديدا على العرش البطرسي ،وذلك نيابةً عن أخيه البطريرك يوسف ِّ
الرزي ()1608-1597؛ وقد قدَّم معها إىل قداسته عدة تقادم
ً
فضن البااب بتلك النسخة السراينية لشدَّة صدقها ،وعدم نظريها ،وأىب أن يسلِّمها إىل دي بريف أو صديقه ِّ
الص ْهيَوين ،بل
ُخرَّ .
أَ
ومنَ َع أاي كان عن احلصول عليها.
إذدخرها أ ًثرا نفي ًسا عز ًيزا للمكتبة الفاتيكانيةَ ،

 1لولونغ.109 ،
 2لولونغ.105 ،
 3هو أخو البطريرك يوسف الرزي .وأبومها موسى أخو البطريركني خمايل وسركيس الرزيَّني ( .)1597-1567ومن رهبان دير قزحيا ورئيس حمبسته ،ومن تالميذ رومية .رَسه أخوه املذكور
مطر ًاان على دمشق عام  ،1600وأوفده إىل رومية عام  ،1606لتقدمة الطاعة ابَسه وهتنئة بولس اخلامس ابلعرش الرسويل .فاشتغل هناك ابملناظرة على طبع الكتب الطقسية املارونية
معا يف ثالثة جملدات .ووقف خملَّفاته على إسعاف طائفته ،وتُ ِّويف يف رومية عام 1638
مثل :كتاب القداس ،وخدمته ،والشحيم ،وغريها ...وترجم التوراة العربية إىل الالتينية وطبعها هبما ً

(املشرق عام  ،1922ص .)725
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مؤ ّ
ّ
ويقول األب لولونغ" :إن مطران دمشق املرحوم قد نسخ هذا الكتاب املقدَّس ست مرات ابلسراينية ،مث اشتى نسخته هذه
عظيما .وهذا الثمن رخيص جدا نسبةً إىل قيمة النسخة الثمينة من
الفاتيكانية األب موران بثمن  96ر ً
ايّل إفرنسيا ،وانل بشرائها شرفًا ً

كل وجه".1

ِّ
معا .ويف تلك السنة عينها
عند ذلك رأى الص ْهيَوين أن يقتصر يف عمله على ترمجة الكتاب من العربية فقط إىل الالتينية ،وبطبعه فيهما ً

ظ حماضرةً ممتعة عن روعة
أيضا يف ابريس ،ول َف َ
قام أحد علماء فرنسة ،املسيو ملكيور ماديري ( )Melchior Madereأستاذ العربية ً
اللغة العربية وعظمة فوائدها ،أمام حشد حافل ،واستشهد على صدق خطابه بعمل ِّ
الص ْهيَوين ورفيقه احلصروين .قال..." :وإن
العالـمني املارونيَّني ،جربائيل ِّ
الص ْهيَوين ويوحنا احلصروين من جبل لبنان ،آخذان اليوم إبخراج التوراة من العريب إىل الالتيين ،وعما قريب
َ
سيطبعاهنا هبذين اللسانَني.2"...

ويف تلك السنة نفسها أيضا ( )1617بدا ِّ
للص ْهيَوين ،تدقي ًقا يف العمل اخلطري ،أن يعود إىل رومية إلجراء بعض التمحيصات
ً
واملقابالت يف ما لديه من واثئق وأصول خطية .فقصد أم املدائن ّلح ًقا برئيس أساقفة أوش اإلفرنسية .وحاملا فرغ من مهمته هذه عاد
إىل ابريس يواصل العمل.3
وعام  ،1618حني تبني امللك لويس 13أبكثر ٍ
جالء جمهودات ِّ
الص ْهيِّوين اجلهيدة يف التدريس والتأليف والتمجة ،أنعم عليه بحل
أقر ذلك وحقَّقه يف براءَة ملكية[اترخيها  17كانون الثاين عام .4]1618
أيضا .وقد َّ
سكن ،وبرتَّب إضايف سنوي ،قدره ألفا لرية ً
سجالت الكرسي البطريركي أثـَر خطي للملك لويس الثالث عشر يتعلق ِّ
ويف َّ
ابلص ْهيَوين واحلصروين .وهو عبارة عن ترمجة عربية ملرسوم
ْ َ
أصدره امللك املذكور يف نفس التاريخ الذي حيمله املرسوم السابق .وقد ترجم نص هذا األثر العريب إىل اإلفرنسي املسيو رستلهوبر،

قنصل فرنسة يف بريوت ساب ًقا ،وأثبت ذلك يف كتابه اإلفرنسي "تقاليد فرنسة يف لبنان "Traditions françaises au Liban
وجه .5326
إّل أن هللا سبحانه وتعاىل شاء أن ينغص على عالمتنا ِّ
ِّ
العطف امللكي واألَيْ ِّد السامي ،فامتحنه اثنية بوفاة مؤيده
الص ْهيَوين لذة ذلك

ونصريه الكبري الكردينال دي بريون يف  5أيلول سنة  .1618فكان ذلك مصيبة عليه جديدة نظري حمنته بوفاة َّ
العالمة دي تو .مث انوأه
 1لولونغ.473 ،
 2لولونغ 111 ،و .112
 3لولونغ.112 ،
4
اجع ترمجتها العربية يف مقالة األب اغناطيوس طنوس اللبناين يف :جملة املشرق ،السنة  ،38اجلزءان  2و  ،3نيسان -حزيران ،
يُراجع نص هذه الرباءة يف لولونغ ،ص 396و .397وتُر َ
متوز -أيلول  ،1940ص .269-268
[ 5تُراجع التمجة العربية ملرسوم امللك لويس  13احملفوظة يف سجالت الكرسي البطريركي املاروين يف بكركي ،والتمجة العربية عن نص رستلهوبر الفرنسي يف كتابه املذكور يف مقالة األب
اغناطيوس طنوس اللبناين يف جملة املشرق ،السنة  ، 38اجلزءان 2و ،3نيسان-حزيران ،متوز-أيلول ،1940ص .]269
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مؤ ّ
ّ
للمتجم من صعوابت ورواح وجميء بني ابريس ورومة،
ض
الدهر بحنة أخرى هي اختالفه مع املسيو دي بريف .وذلك أن ما َعَر َ
َ
اضطره إىل هدر كثري من األايم على غري جدوى ،فنال ذلك من صرب دي بريف ،وولد فيه نفورا قواي من ِّ
أدى به ،عام
الص ْهيَوين َّ
ً
ِّ
نصريي املشروع وحاميَيه.
 ،1619إىل إمهال املشروع والعدول عنه هنائيا ،وقد ساعد ً
أيضا على ذلك موت دي تو ودي بريونَ ،
أما ِّ
منعقدا إذ
الص ْهيِّوين ،ورفيقه احلصروين ،فلم َّ
يفت ذلك املوقف يف عزمهما ومهتهما ،بل جلأا إىل جممع اإلكلريوس الفرنسي ،وقد كان ً
ذاك يف مدينة بلوى ( ،)Bloisورفعا إليه أمرمها يف عريضة ِّ
ت ما ترمجته ابحلرف ،قاّل:
ُ
ضمنَ ْ
"إن املسيو دي بريف جاءَ بنا من رومية إىل ابريس لنتجم التوراة من العريب فقمنا ابلعمل وصران على وشك الفراغ منه .وحنن ّل نبغي

لقاء ذلك غري ضمانة تعبنا من أن يذهب عبثًا غري مثمر .بل نطلب أن يُطْبَع الكتاب إلفادة الشعب وخري الكنيسة وجمدها .ولذلك

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

اعتمادا ماليا قدره مثانية آّلف لرية ( 400لرية ذهب اليوم) لإلنفاق على
اق ذلك اجملمع سؤال العاملني املارونيَّني ،وقرر هلما
فَـَر َ
ً
ودون اجملمع ذلك التدبري يف حمضر جلساته الرَسية املثبت برمته يف الصفحات 366-363 :من كتاب لولونغ الذي بني
مشروعهماَّ .
يدينا.
على أن تلك املنحة قد قيَّدها اجملمع ٍ
وعني أن يؤخذ ذلك
بشرط ،هو أن يكون طبع الكتاب حتت إشراف وإدارة جلنة من أعضائهَّ .
اّلعتماد من أرابح كتب األحلان ،وبعض كتب من آتليف القديس يوحنا فم الذهب اليت طبعها اجملمع على نفقته إبدارة عامل يسوعي
اَسه األب فرنتون دي دوك [.1]...
ِّ
الصهيَوينّ كاهن ودكتور
ّ

أمجع املؤرخون الذين ض ِّمنَت آاثرهم بني تضاعيفها ذكرايت عدة ِّ
للص ْهيوين أنه حصل على رتبة دكتور يف الالهوت من جامعة
ُ ْ
الربوبغندة يف رومية عام  .1620وأنه عقيب ذلك بسنتني ارتسم كاهنًا .وكان يف هذا اإلمجاع إغفال لذكر ما إذا كان ِّ
الص ْهيِّوين رجع
َُْ
للمتجم عود ًة ما من ابريس إىل رومية إّل عام
اثنيةً من ابريس إىل رومية إلحراز شهادة الدكتوراه أم ّل .مع أن األب لولونغ مل يذكر
َ

 ،1617وذلك لتمحيص الواثئق واملعلومات اخلطية ،كما مر بنا ذلك منذ قليل .أما حنن فنعلل أن املتجم اضطر ،وّل ريب ،أن
ٍ
امتحان كتايب مث شفهي خاص ابلدكتوراه .أما
دائما على النجاح يف
خاصة إلحراز تلك الشهادة ،فإن مْن َحها
يقصد إىل رومية َّ
ٌ
موقوف ً
ِّ
دكتورا.
رسامته الكهنوتية فتاريخ حدوثها يصعب تعيينه .ولقد كان على خطَل مجيع الذين جزموا أهنا حدثت بعد صريورة الص ْهيَوين ً

فإن مؤمتر اإلكلريوس الفرنسي املعهود عندما يشرح ،يف حمضر جلساته اآلنف الذكر املؤرخ عام  ،1619عن ختصيصه أل َفي لرية

1
اجع التمجة احلرفية إىل العربية لنص ما َّقرره اجملمع املذكور يف مقالة األب طنوس املنشورة يف جملة املشرق ،مرجع سابق ،ص .]271 -270
[تُر َ
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
يسميهما من اآلابء إذ يقول ":وصلتنا عريضة األبوين املارونيَّني جربائيل ِّ
الصهيوين ورفيقهِّ ،
ِّ
الص ْهيوين ويوحنا احلصروين.1"...
ملساعدة ْ
َ
حتما إما عام  1619أو قبل ذلك.
إذن إن رسامة املت َجم ورفيقه كاهنَني قد وقعت ً
ِّ
الص ْهيَوينّ وحده يف ابريس
ّ

يف العام  1622ترك األب يوحنا احلصروين ابريس هنائيا وعاد إىل رومية ،ومنها إىل لبنان ،ملهام الكنيسة والطائفة كما تقدَّم .وظل
ِّ
صامدا يف ميدان
الص ْهيَوين يف عاصمة الفرنسيس يعايش شخصياهتا الوجيهة ،ويالمس رجاّلهتا األفذاذ يف قصر لويس الثالث عشرً ،
اجلهاد ،جيابه املصاعب والنوائب ومناوآت اخلصوم األقوايء اليت أفضت به إىل السجون ،كما سيجيء .وذلك ما محل ِّ
مؤرخي عصره،
حّت أعداءَه األقوايء ،أن يضعوه يف املرتبة األوىل بني زمالئه .وقد قالت دائرة املعارف الكاثوليكية ابإلنكليزية ،طبعة نيويورك ،حرف
" ..." :"gوكان ِّ
الص ْهيوين أَسى من احلصروين وأشهر(...كذا)".
ويقول األب لولونغ ،يف صفحة  115من كتابه ":إن ِّ
الص ْهيِّوين أانخ عليه الدهر برض شديد الوطأة ألزمه الفراش طرحيًا مدة سنتني
قسما من الصحة والقوة سنة  ،1625حّت طَلَ َع على العامل بكتاب
كاملتني ،حّت أمعن فيه اهلزال َّ
أي إمعان" .لكنه ما كاد يستعيد ً

مطبوعا ابلسراينية وترمجتها الالتينية اليت من قلمه .وقد اعتمد يف عمله هذا خمطوطات سراينية ثالث أهداه إحداها
"مزامري دواد"
ً
صديقه السيد جورج مارونيو ،مطران نيكوزية أو لفكوسية عاصمة قربس .ومما قال يف مقدمته ،إن هذا كتاب املزامري ،والتمجة الالتينية

اليت أخرج إليها كتاب "نزهة املشتاق "...وهو املعروف جبغرافية نوبية للشريف أيب عبدهللا حممد اإلدريسي ،قد طبعهما من ماله
ِّ
أيضا :إنه لو
اخلاص ،شاكيًا متذمًرا إذ ذاك من الذين تولوا أمر اّلعتماد املايل الذي منحه املؤمتر اإلكلريكي املعهود كما تقدم .وقال ً
وس َعةَ احلال ،حاظيًا ببعض احلماة واألنصار ،إذن ألمكنه أن جيعل اللغات العربية والسراينية واليواننية والعربية تسري
توافرت له الوسائل َ
سواء منشورة اللواء يف مجيع أحناء أوربة.2
حماولته ترك ابريس

وتوالت األزمات على َِّ
شاغرا عام
متمجنا حترج موقفه يف ابريس وتشد عليه اخلناق ،إذ تضاءل عدد تالمذته حّت أصبح مركزه التدريسي ً

 ،1626لعدم وجود َّ
فأدى به ذلك إىل قطع املعاش التدريسي عنه ،وأوقعه يف شبه نكبة جعلته من الفاقة والعوز
طالب خيتلفون إليهَّ .
يف مساس ،فأخذ يؤثر الرجوع إىل رومية .وقد أَطْلَ َع على أمره هذا أصدقاءَه القادرين قدره يف رومية فبادروا اىل اغتنام الفرصة لريحبوه،

ابلتوسالت إىل لويس  13على يد الكردينال سبادا ( ،)Spadaوالسفري البابوي يف ابريس السيد بـَْنيي ()Bagny
عرضا ضافيًا
ُّ
ورفعوا ً
يلتمسون ترخيصا من جاللته ِّ
للص ْهيَوين صديقهم ابلذهاب إىل رومية ،حيث تدعو إليه حاجة ماسة ،فيشتغل مث بتمجة التوراة العربية
ً
إىل الالتينية واإليطالية ،وقد بدأ البااب أورابنوس الثامن ( )1644-1623يُعن هبا منذ سنتني.
 1لولونغ ،ص 363وما إليها.
 2لولونغ ،ص.115
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
مرسوما ملكيا اترخيه  12حزيران عام ِّ 1627أذن فيه
مانعا من النزول عند طلب أولئك العلماء .فأصدر
أما ملك فرنسة فلم جيد ً
ً
ِّ
ف
وطمعا بتجيعه إىل ابريس ّلستئناف اإلفادة من علومه ،أغراه إبعادة املعاش الذي ُح ِّذ َ
للص ْهيوين ابلشخوص إىل رومية ملدة معلومةً .
موجودا يف ابريس.1
حينذاك ،وأمر بنحه إايه مدة غيابه يف رومية ،كما لو كان
ً
عند هذه التدابري ،قام ِّ
طلب أصدقائه رجاّلت رومية والكثلكة ،وأ َْمَر جاللة امللك[ .وما كاد خرب رحيله] ينتشر يف
الص ْهيوين ِّ
يليب َ
األوساط الباريسية حّت شعر القوم ابلفراغ الذي سيجاهبون ]...[،فهبوا يتالفون ذلك وبذلوا املساعي اجلدية فحملوا جملس احملاسبة يف
احلكومة على التصدي لتنفيذ تلك الرخصة امللكية .وما زالوا ِّ
ابلص ْهيَوين يبذلون جهودهم يف إرضائه حّت أقنعوه ابلبقاء يف ابريس
يستأنف جهاده يف التدريس والتحبري.
العودة إىل فكرة البوليكلوت وجتدُّد العزم على حتقيقها وتوسيع مشروعها
بينا كان ِّ
الصهيوين على تلك الوضعية يف ابريس ،اتصل أبحد احملامني الالمعني يف البَالط امللكي ،املسيو غي ميشال جلاي )Guy
 ،2)Michel Le Jayوأخذ يزين له الفوائد اجللى املادية من طبع البوليكلوت على نفقته ،مستعينًا عليه بتغيبات كثري من زمالئه
فضال عن أن اجملد الذي عجز عن حتصيله من ذلك املشروع دي تو ،ودي
العلماء .وقد قدَّر له تلك األرابح أبربعمائة ألف لريةً ،3
بريون ،ودي بريف ،سيخلده التاريخ للسيد ميشال جلاي.
[ وعلى الرغم من الصعوابت الكثرية اليت كانت تعتض سبيل تنفيذ هذا املشروع ،وجتعل "جلاي" ُْحي ِّج ُم عن اإلقدام على املباشرة فيه،

فقد اقتنع يف النهاية] بوجوب البذل على مشروع البوليكلوت الباريسية .وبذلك أحيا تلك الفكرة اخلطرية من جديد ،بعد نومها

الطويل العميق ،]...[ ،وأقبل املسيو جلاي على إتيان املشروع هازًائ بتلك الصعوابت.
هويّته ،لغاته ،رجاله
حتقيق مشروع البوليكلوت :ماجرّيتهّ ،

ماهرا اَسه أنطوان فيتي ( ،)Vitréوأمره إبعداد كل ما يلزم لطبع البوليكلوت .فتجند فيتي
أول ما بدأ به "جلاي" أنه ائتجر طبَّا ًعا ً

للعمل ،واصطنع احلروف العربية ،والكلدانية ،واليواننية ،والالتينية ،عند سبَّاك شهري يُدعى يب ( )Béقد ورث الفن عن أبيه الذي
اعتمده فيليب الثاين ملك إسبانية يف ضرب احلروف لبوليكلوت أنفريس اليت أنفق عليها جاللته كما سبق ذكره .أما احلروف السامرية
فسبكها الفنَّان جاك سانليك ( .)Sanlecquesوأما احلروف العربية والسراينية فقد ض ِّرب معظمها عن أمثلة ِّ
الصهيوين وقوالبه اليت
ُ َ
1
اجع التمجة العربية للمرسوم امللكي هبذا الشأن على الصفحتني  274-273من مقالة األب طنوس املنشورة يف جملة املشرق ،اجمللد املشار إليه.
تُر َ
2
ِّ
قديرا على حتقيق املشاريع الكربى اليت منها مشروع بوليكلوت ابريس احلاملة
شخصية فرنسية انفذة ،وثري ،ووجيه كبري ،وحمامي الربملان الفرنسيُ .ول َد عام  1588من عائلة نبيلة .كان ً

ضخما ،وذلك عام  1646ومات يف  10متوز عاو  .1674وقد أنفق على
عضوا يف جملس شورى الدولة ،ومنحه امتيازات عالية ،وراتبًا
ً
اَسه .ومكافأ ًة له عن ذلك عيَّنه امللك ً
َّ
البوليكلوت ثالمثائة ألف لرية (عن لولونغ يف نقاط خمتلفة) .والعالمتان املطران الدبس واألب لويس شيخو اليسوعي يَعدَّانه كاهنًا فيسميانه "األب أو اخلوري جلاي" :طالع اجلامع

املفصل  382واملشرق .83]1900[3
َّ

 3لولونغ ،ص .118
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
صاغها .وقد ض ِّربت عليها ،قبلئذ ،كميات كربى من احلروف اشتُهرت " ابألحرف ِّ
الص ْهيَونية" .1أما الورق فقد أنشئت له فربكة
َُ
ت منه أمجل صنف عُرف إىل ذلك العهد ،واشتُهر "ابلورق امللكي" (.2)Carta Imperialis
أنتج ْ
خاصة َ
ويف شهر آذار عام  1628شرع أنطوان فيتي ُخيْ ِّرج البوليكلوت الباريسية مطبوعة حصصا ومراحل ،حسبما كان ِّ
الص ْهيَوين وزمالؤه
ً
ُ

ِّ
أيضا ترمجة ّلتينية خاصة لكل
السبع :العربية ،السامرية ،الكلدانية ،اليواننية ،السراينية ،العربية ،حاويةً ً
جيهزون له املواد ،وذلك بلغاهتا ُ

ت زينة ذلك الزمان،
من هذه اللغات على انفراد ،مما جعل الكتاب جييء يف عشرة جملدات ضخمة ،وكلها يف حلة مطبعية رائعة أتَ ْ

عاما ( )1645-1628بسبب مشاكل واختالفات عنيفة وقعت بني
ومنتهى فن الطباعة فيه .وقد اقتضت مدة الطبع سبعة عشر ً
ِّ
الصهيوين وجلاي سنفصلها يف موطنها القريب.
ِّ
ت على الكتاب عدة أَساء" :بوليكلوت جلاي" ،و"بوليكلوت ابريس" ،و"البوليكلوت الكبرية" ،و"بوليكلوت فيتي" .على
وقد أُطْل َق ْ
عم مجيع أوساط التاريخ والعلم .وكان ل ِّ
لص ْهيَوين زمالء أعوان يف هذا املشروع ،وهم شخصيات علمية
أن اشتهارها ابّلَسَني األولَني َّ
أيضا للمشروع أنصار ُكثُر من شخصيات فرنسة الوجيهة وأعالمها النبالء،
شهرية ،ومن أخلص األصدقاء واملؤيدين له [.]...و كان ً
تولوه برعايتهم ومحايتهم وآرائهم ونصائحهم ومساعداهتم وتشجيعاهتم من وجوه شّت.3

ِّ
الص ْهيَوين يف بوليكلوت "جلاي" الباريسيّة
قسط ّ
ِّ
دوما احملور األهم
كان للص ْهيَوين القسط األوفر ،والتفوق األكرب فعليا وأدبيا على أنداده وزمالئه العظماء يف ذلك العمل ،مما نصبه ً
الذي دار حوله ِّ
وحصة قلمه وجهاده يف هذه البوليكلوت تكون مخسة جملَّدات ضخمة
املؤرخون يف كالمهم عن بوليكلوت ابريسَّ .
تنطوي مجيعها على ثالثة اّلف ومائة وثالث ومثانني صفحة.4
على أن ِّ
الص ْهيوين يدعي ،يف دفاعه ،أنه طبع من شغله وتعبه ستة جملدات من بوليكلوت ابريس الكربى ،وأن كل جملد ذو سبعمائة

أقر َّ
عالمتنا على ادعائه األب
صفحة .فيكون جمموع صفحاته اليت رقشها قلمه يف تلك البوليكلوت أربعة اآلف ومائيت صفحة .وقد َّ
جاك لولونغ .5واقتضى عمل ِّ
الص ْهيَوين هذا سبع عشرة سنة (.)1645-1628
أما شغل الصهيوين يف هذه اجمللدات فكان قوامه وضع ترمجة ّلتينية خاصة ٍ
النصني السرايين والعريب ،وإصالح مسودات
لكل من َّ
اشي
للنصني
طبعها ،وجتهيزها مجيعها ابحلركات والنقط الشكلية األُصولية َّ
املذكورين ،مث َو َ
َ
ض َع هلما ،يف مجيع جملداته املعهودة ،حو َ
1لولونغ ،ص .119-118
 2لولونغ ،ص .119
 3حول هذه الشخصيات العلمية الشهرية ،ومقدار إسهام ِّ
كل منهم يف مشروع التمجة ،وحول الشخصيات الفرنسية النافذة ،والنبالء الذي مشلوا املشروع برعايتهم ،تُراجع الصفحتان
 278-277من مقالة األب طنوس يف جملة املشرق ،اجمللد املـُشار إليه.
ِّ
 4وحول هذه اجمللدات اخلمسة ،وعدد صفحات ِّ
كل منها ،ومضمونه ،ومسائل أخرى متعلقة هبا ،تُراجع مقالة األب طنوس ذاهتا ،يف جملد جمله املشرق ذاته ،ص .280-279
 5لولونغ405 ،

11

اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
ونسخها األصلية الصاحلة لالعتماد يف املشورع القدسي اخلطري.
نصوصها
ط
ومالحظات غراماطيقية أُصولية هامة .وهو الذي ضب َ
َ
َ
أيضا ،بيده هو ،رسوم
واضطرته دقته املعهودة ،يف كل أعماله العلمية وغريها ،أن ينسخ تلك اجمللدات وينقلها أربع مرات .مث صاغ هلا ً

احلروف وأُمهاهتا وقوالبها وطوابعها املطبعية ،للعريب والسرايين ،مما أكد أنه كان ،فوق عبقريته العلمية ،ذا عبقرية صناعية آّلتية .وقد
كلَّفه كل ذلك أكثر من ثالثني ألف لرية.1
ِّ
الص ْهيَوينّ يف نظر العلماء
عمل ّ

هذه األعمال كان هلا قدرها الكبري عند رجاّلت العلم والسياسة ،يف السل َكني الكنسي والعاملي بفرنسة وغريها؛ وعدُّوها عظيمة

منعقدا مرة أخرى يف ابريس ،يف أواخر عام ،1635
جبارة .وأول من أكربها وقَّرظها كان مؤمتر اإلكلريوس الفرنسي .فإنه عندما كان ً
رأى ميشال "جلاي" أن الفرصة ساحنة ليُطلع رؤساء دينه يف وطنه على أمهية مشروعه ،وجسامة نفقاته عليه .فتقدم من ذلك املؤمتر،

اهتماما ،وعهد إىل ثالثة مطارنة من أعضائه بفحص املشروع
بواسطة أحد النواب املسيو لويس أوديسينك .فأعاره اجملمع اإلكلرييكي
ً
ودرسه َملِّيا ،مكلِّ ًفا إايهم وضع تقرير عنه ،يصري اإلجراء بوجبه .فقام أولئك املطارنة ابملهمة كما ينبغي ،ووضعوا ابلالتينية تقريرهم
حافال ابإلكبار لغرية "جلاي" وسخائه الكبري على املشروع .مث كالوا القدر الكبري
مؤر ًخا يف  24كانون الثاين سنة ً ،1636
املطلوبَّ ،
من املديح والتقريظ جلهود ِّ
الص ْهيَوين فيه .وقد أمرت هيئة املؤمتر إبدراج ذلك التقرير بني مقررات اجتماعاهتم حينذاك .وجاء األب لو
خص ِّ
الص ْهيَوين من ذلك فهذه ترمجته:
لونغ فأثبت نص ذلك يف كتابه الذي بيدان ،من وجه  379وما بعد .أما ما َّ

" ...إن اّلسفار املوسوية مل تكن قبل َّ
العالمة الصهيوين معروفة يف أوروبة أهنا صادقة التمجة .وكانت الثقة أبهنا مأخوذة عن أصلها
السامري ضعيفة ،لعدم وجودها يف الفولكاات (ترمجة القديس إيرونيموس للكتاب) ،والنص الذي كان يعرفه العلماء مل يكن ُمعتَ ًربا نصا
علميا يركن إليه .لذلك أخذ ِّ
الص ْهيَوين على عاتقه ترمجتها عن السرايين والعريب ،املأخوذة نصوصها عن املخطوطات القدمية العهد
ُ
ط نصوصها األصلية من العربية والسراينية مع أشكاهلا وحركاهتا
جدا؛ فتمجها إىل الالتينية بصدق حمسوس وبيان فصيح .وضب َ
أيضا".2
وضوابطها .مما أاثر إعجاب علماء اللسان الالتيين ،واللسانَني السرايين والعريب ً
والعالمة األب موران ،املعهود بني املشتغلني يف البوليكلوت الباريسية ،وقد عُين ابلنص السامري فيها وترمجه إىل الالتينية ،فقال يف
معرض كالمه عن أسفار موسى اخلمسة ،يف الالتينية ،ما ترمجته ..." :واليوم عام  1631يقوم ميشال "جلاي" بطبع الكتاب املقدس
يف السراينية والعربية مع ترمجة كليهما إىل الالتينية ،وقد وضعها العالـِّم الكبري األب جربائيل ِّ
الص ْهيَوين دكتور يف الالهوت وأستاذ من

 1لولونغ يف احملل املذكورة .وميشو (.326 :15 )Michaud: Bibliographie Universelle
 2لولونغ 328 ،و383
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سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
عاما ،وهو ماروين من جبل لبنان قد تلقى علومه الالهوتية يف رومية ،حيث برع يف اللغة
قبل امللك للغات الشرقية يف ابريس منذ ً 15

الالتينية".1

وكذلك السادة العلماء :ليكو ،ودي مويس ،وفالفيين ،من األساتذة امللوكيني يف جامعة ابريس ،قد فحصوا اجمللدات اخلمسة اليت
اشتغلها زميلهم ال ِّ
فصال ،وأقاموا هلا التمداح والتقريظ إىل حدود قصية ،قادرين قدر
فصال ً
ص ْهيَوين يف البوليكلوت املعهودة ،ودرسوها ً
ِّ
اسعا ذيَّلوه بتوقيعهم ومهروه أبختامهم .وإليك ما قاله دي فالفيين أستاذ العربية
عالمتنا الص ْهيَوين فيها .ووضعوا لدرسهم هذا تقر ًيرا و ً
الصهيوين ّل ِّ
ِّ
نفيه حقَّه ،من أجل عمل أاته ،هو يف غاية األمهية والكمال ،تتجلى فيه الدقة واإلتقان ،وّلسيما
امللوكي" :مهما مدحنا ْ َ
األمانة املرعية يف كل ترمجاته".2
وملا جاء العامل اإلنكليزي املشهور ،املست براين والتون السابق الذكر ،ليطبع بوليكلوت إنكلتة الربوتستانتية ،اليت مت طبعها يف لندن عام
عالمتنا ِّ
 ،1657يف تسع لغات ،استعان أبعمال َّ
الص ْهيَوين ،يف بوليكلوت ابريس ،وأتثر منهاجه يف الدرس والتمجة والتنسيق والتدقيق
مقرظًا ِّ
واملقارنة ،وأخذ عنه الشيء الكثري مما قد اعتف له به يف مقدمته على بوليكلوت لندن .وهذه ترمجة ما كتبه ِّ
الص ْهيَوين" :وإن

أفضاّل جزيلة كثرية الفائدة لكل َمن يرغبون يف أن يتضلَّعوا من اللغات الشرقية واألسفار
أتعااب شاقة ،و ً
هذا الرجل العظيم بذل ً
املقدَّسة .ومن مل يقر له ابلفضل كان ِّ
غامطًا اإلحسان .وحنن نعتف أبن أعماله يف بوليكلوت ابريس هي ِّمن آايت الدنيا وأعاجيبها.
َ
3
شكرا ّل ينقضي" .
ونرى أنه يلزم اجلميع أن يؤدوه ً

وكذلك كل الذين ترمجوا التوراة إىل عدة لغات ،استعانوا ببوليكلوت ِّ
الص ْهيَوين الباريسية ،واستناروا بنهاجه ومعارفه .4مث جاء املسيو
كولومياه ،أحد أعيان فرنسة العلماء ،وأتثر والتون يف إكباره ِّ
الصهيوين .قال يف صفحة  263من كتابه  Gaule Orientaleما
الصهيوين ِّ
ِّ
عامل متضلِّع من اللغات الشرقية ،وميكنه الوقوف يف صف واحد مع الذين شرفوا فرنسة بعلومهم وأنواع
ترمجته" :إن ْ َ
معارفهم".5

ِّ
وتطوراته]
اختلف ّ
الص ْهيَوينّ واحملامي "جلاي" ،أسباب اخللف [ ّ
ِّ
انعما براحة الفكر وطمأنينة البال ،موفورة له كل أسباب
يظن القارئ الكرمي أن الصهيوين كان ،يف ذلك املشروع العلمي القدسيً ،
التعزية واهلدوء ،مـما هو ضروري جدا لكل من خيوض امليدان ألمثال مشروع البوليكلوت الباريسية .أما التاريخ الصادق فيقضي على
ِّ
ت فيه الغاايت أدو ًارا
ذلك الظن ،إذ تنكشف لنا طواايه عن خالف هام حدث بيت الص ْهيَوين واحملامي الربملاين "ميشال جلاي" َمثَـلَّ ْ
 1لولونغ.467 ،
 2لولونغ.477 ،182 ،
 3لولونغ.208 -204 ،
 4كتاب دي ّلروك  De La Roqueاملطبوع عام .124 :2 ،1722
5
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
املتجم لكبري أمر من التضحية براحته وكرامته وماله وحقوقه وجهاده ،حّت أدت به املسائل إىل غياهب السجن،
عصيبة
َ
استهدف فيها َ
َّ
يتكبد مرارته ثالثة شهور كاملة.

يتضمن عدة آراء ورواايت ألسباب ذلك اخلالف .وكلها ضد ِّ
الصهيوين تؤيد جانب خصومه،
وبني يدينا قدر كبري من املعلومات َّ
ف بعدائه املشهور ِّ
للص ْهيَوين .ومزاعمه فيها تتلخص أبن
[ ]...وتلك الرواايت هي صادرة عن أنطوان فيتي الطَّباع املعهود ،الذي عُ ِّر َ
ِّ
الصهيوين كان بطيئًا جدا يف العمل ،وأنه كان يشوش فيتي يف أعمال الطبع ،وّل يعرف يف شغله أي نظام أو متابعة وانسجام ...وقد
قصد هذا املاروين ،وهو عرقلة املشروع ُلري ِّغ َم أصحابه على جماراته يف كل ما يريد [.]...
ُع ِّرف ُ
مطبوعا عام  ،1640وقد حشاه طعنًا وقذفًا
وغري ذلك كثري وكثري جتده ،مع ما تقدَّم ،يف مقال هجائي طويل ألنطوان فيتي ،نشره
ً
ِّ
لصق به.1
املتجم مما أُ َ
تربيرا لصديقهم َ
َ
ومثالب ابلص ْهيَوين ،ردا على دفاع أصدقائه الذي نشروه ابلطبع ً
العالمة األب جربائيل ِّ
على أنه مهما يَ ُك ْن من شيء ،فوقوع اخلالف بني احملامي الربملاين "ميشال جلاي" و َّ
الص ْهيَوين هو أمر أكيد.
املتجم يف العمل ،ومتاديه يف اخلمول والكسل .أما حنن فقد َّ
أتكد لنا ،مما بيدان من
وقد أكد اخلصوم أن أسباب ذلك اخلالف بطء َ

ِّ
املتجم مل يرتبط
آاثر حول ذلك ،أن "جلاي" َّ
غره طمع الربح فانتحى الشح والتقتري يف مكافأة الص ْهيَوين إىل درجة بليغة ،وّل سيما أن َ
مع "جلاي" ،احملامي الوجيه ،ارتباطًا رَسيا كتابيا يف جتنُّده لعمل البوليكلوت ،وأن ِّ
الص ْهيَوين لـما أوشك أن يُنهي العمل ،قام "جلاي"
أحدا قبل ضمانة حقوقه
ممتنعا أن يسلمها ً
املتجم بطلب حقوقه فحجز على املخطوطاتً ،
حياول اجلري بسوّلت نفسه؛ وجاهبه َ
ِّ
وعزم على
وتعبه ،فكان اخلالف الذي استحكمت شؤونه بني الرجلني ،و َّأدت أبحدمها" ،جلاي" ،إىل نفض اليد من الص ْهيَوينَ ،
ِّ
علما وأهلية ينجز له ما بقي من البوليكلوت ،فكتب إىل رومية
مقاطعته كليا عام  ،1637وراح ينشد ً
رجال من أنداد الص ْهيَوين ً
رجال من أمثال ِّ
الص ْهيَوين
يفتِّش عن ذلك الرجل .وبعد كثري من املساعي [ ]...ورده جواب من األب موران يؤكد له أن يف رومية ً
بقي
جدارًة ،وهو حتت الطلب ،وأن هذا الرجل لديه كل األصول والواثئق الالزمة من املخطوطات الصادقة ،وأنه إبمكانه إهناء كل ما َ
من البوليكلوت يف أقل من ستة شهور.2

1
اجع مقالة األب طنوس ذاهتا ،يف اجمللد ذاته من جملة املشرق ،ص
وقد أثبت لولونغ مقال فيتي املذكور ،يف  29صفحة من كتابه الذي بيدان[ .وملزيد من التفاصيل حول هذا اخلالف تُر َ

.]285
 2لولونغ.158 ،
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اللبناني في جامعة سيّدة اللويزة ،زوق مصبح – لبنان
سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
ِّ
الصهيَوينّ يف السجن
ّ

ترنَّح احملامي "جلاي" جلواب األب موران نصريه ،وأرسل يستحضر ذلك الرجل (وهو إبراهيم احلاقالين كما سيجيء) من رومية]...[ .
وعلى األثر رفع الشكوى على ِّ
الص ْهيَوين إىل جملس الشورى يف البَالط ،مدعيًا " أن هذا املاروين انل من "شرفه وماله وكرامته بكايد
شائنة ..وأنه خرج على العهود اليت أخذها عليه .وأنه أيىب إمتام البوليكلوت ...وأنه غري قدير على مشروع كهذا."!!!.
قبوّل يف ذلك اجمللس ،وقد شدَّت أزره فيها وساطات رئيس أساقفة بوردو ،واملركيز دي سورديس ،ومطران
وصادفت عريضة "جلاي" ً
رميس ،وعلى رأسهم الكردينال دي ريشليو ،الويل األول ِّ
لكل وجوه احلل والربط يف فرنسة .فحملوا اجمللس املذكور على إصدار رخصة
الصهيوين .مث استصدروا من امللك مرسوما عاليا إبجابة شكوى "جلاي" احملامي الربملاين ،واحلجز على ظنينه ِّ
ِّ
الص ْهيَوين .وهكذا
ً ً
ابعتقال ْ َ
يف أواخر كانون الثاين عام  1640كان العالمة ِّ
الص ْهيَوين سجيًنا يف حصن غابة فنسني ( .)Vincennesمث أصدر الكردينال دي
ِّ
أيضا صار تسليمها إىل عدوه
ريشليو الوزير أمره ً
حاّل بضبط كل ما للص ْهيَوين من أوراق وجملدات ،وهي الشيء الكثري .وعلى األثر ً
جيشا من النَّساخ فنسخوها إذ ذاك ابإلسراع ليتم طبعها عندما أييت من رومة إبراهيم احلاقالين
األلد الطبَّاع فيتي ،الذي كان مهيِّئًا هلا ً

املنتظَر.

ِّ
الصهيَوينّ من السجن وموقف جلاي حياله
خروج ّ
ِّ
ابرزا يعايش أملع الشخصيات .وما كاد يشيع نبأ اعتقاله ودخوله السجن
وجيها ً
رخيصا يف ابريس .بل كان ً
ومل يكن الص ْهيَوين َمهْ ًال وّل ً
حّت ضجت األوساط هناك ،وهب لنجدته وإنقاذه أصدقاؤه وقادروه ،وهم كثر ومن خاصة ابريس البارزة ،وّل يُستهان بنفوذهم
ووجاهتهم :أمثال املطران دي شافينيي ،والسادة سيمون دي مويس املعلم الشهري ،وفالرياين دي فالفينيي ،وكلهم من دكاترة السوربون
وأساتذهتا إذ ذاك.]...[ .
وما فتئ أولئك العلماء يسعون لإلفراج عن زميلهم حّت أقنعوا الكردينال دي ريشليو ومحلوه على النزول عند وساطتهم وبراهينهم؛ فلم
أمرا ملكيا ابإلفراج عنه.
مير على سجن َ
املتجم ثالثة شهور حّت استصدر الكردينال الوزير ً
اقعا ،خافوا أن ينصرف ملناوأهتم يف تقدمي ترمجاته اخلطية للطبع ،وأقنعوا الكردينال الوزير
أمرا و ً
أما األخصام فإذ رأوا أن اإلفراج عنه صار ً
بخاوفهم فطلب من أنصار ِّ
الص ْهيَوين كفالة رَسية يف ذلك ،قبيل استصدار املرسوم امللكي ابلتخلية عنه .وللحال انتصب ستة من
ِّ
تعه ًدا خطيا
أيضا ُّ
أولئك األنصار ،وكتبوا على نفوسهم كفالة شرعية عند احملرر العديل ضمنوا هبا الص ْهيَوين لدى امللك .وكتبوه هو ً
وقعه ابَسه يف العربية وهو بعد يف السجن ،وكفله فيه املطران دي شافينيي.
وبعيد ذلك استصدر الكردينال الوزير مرسوما من امللك إبخالء سبيل ِّ
الص ْهيَوين .وخرج الص ْهيَوين من سجنه هنار عيد الفصح يف 8
ً
ُ
ِّ
قياما بعهد كفالئه
أقبل بعد انعتاقه على "جلاي" يُلحف عليه إبمتام طبع الباقي من التمجات ً
نيسان من تلك السنة ( ،)1640و َ
ِّ ِّ
أيضا للملك .لكن "جلاي" قد أخذ منه احلذر والتخوف من أن هذا املاروين ترافقه الذكرى األليمة ملا انله بسببه
احملبني ،وعهده هو ً
وتضييعا جلهوده ونفقاته
إفسادا للمشروع عليه،
من بلية ،فينتقم لنفسه أبن يدس يف تلك املطبوعات شيئًا من التوافه واملستقبَحات،
ً
ً
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مؤ ّ
ّ
الباهظة يف سبيله .وجلاي يتوقع من ِّ
الص ْهيَوين أكثر من ذلك ،بعد أن أضاع ثقته به إىل أقصى احلدود .ولذلك أخذ حيتال جهده
ليؤجل الطبع ،ريثما يتوفق لرجل جدير يفحص أعمال ِّ
الص ْهيَوين وترمجاته ،فيتقي بذلك حسد األجانب ومشاتة اليهود به واألراتقة
ونقدهم .ولكن جانب التأييد للمحامي "جلاي" قد ضعف ،بعد إنقاذ ِّ
الص ْهيَوين من السجن بفضل أنصاره امليامني ،وصار يتعذر عليه
(جلاي) أن جيد من أنصاره يف ابريس ذلك الشخص للفحص املطلوب ،وبعد ما وجد من إعراض دكاترة السوربون عنه وأتييدهم
املتجم .إذن صار لز ًاما على جلاي أن ينتظر جميء العالمة إبراهيم احلاقالين إىل ابريس لألغراض املتقدمة.
خلصمه َ
ِّ
الص ْهيَوين
احلاقلين يف ابريس :املوقف بينه وبني ّ
طبيعي أن يكون جميء العالمة إبراهيم احلاقالين إىل ابريس ،يف تلك الظروف ،غري مرغوب فيه لدى العالمة ِّ
الص ْهيَوين ولو كان وطنيَّه
اللبناين وابن جلدته املاروين وّلسيما ألنه ٍ
عوان له على ِّ
الص ْهيَوين .ولكن األحداث التالية
آت على نفقة "جلاي" وألجله لكي يكون ً
ستحقق اخلالف [أي خالف ما كان متوقَّـعا من خصام سيحل بني ِّ
الص ْهيَوين واحلاقالين] ،فيتبني شرف نفس احلاقالين الكبري ومرونته
ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يف ذلك املوقف احلرج بني "جلاي" ،املستنصر به مغدقًا عليه األموال كاملطر املدرار؛ وبني الص ْهيَوين ابن بـ ْج َدته ورفيقه على مقاعد
الدرس يف رومية .وقد أوقف إبراهيم العقل احلكيم العايل يوفق بني العاطفة األهلية الوطنية من جانب ِّ
الص ْهيَوين واألرابح املادية الطائلة
من جانب جلاي ،مـما متعه بقدر األوساط الباريسية وإجالهلا ،وأكسبه شهرة وسيعة هناك سجلها له اتريخ فرنسة إىل جانب ما
سجل ِّ
للص ْهيَوين يف صفحات علمائها األعالم.
وبا أن إبراهيم هذا كان منوط األمر حينذاك جبامعة الربوبغندة اليت هو من أساتذهتا ،اقتضى أن يستحصل من دائرهتا عطلة سنة
كاملة .وغادر رومية إىل ابريس يف منتصف فصل الشتاء عام  .1641وقد كتب هو ،يف مقدمة له على أحد مؤلَّفاته ،أنه يف ابريس
إذ ذاك إبذن من احلرب األعظم والكرادلة ،وأبمر من الكردينال دي ريشليو .على أن زميله ِّ
الص ْهيَوين رابَهُ ذلك فطلب إليه إثباته

ابلبينات ،فأجابه احلاقالين:

"إنين لـما اقتبلت األمر ابجمليء إىل فرنسة وأنت نفسك أحلحت علي بذلك مر ًارا يف رسائلك العديدة ،حصلت على سنة عطلة كاملة
حتما عند هناية عطليت هذه .وكان
من مجعية نشر اإلميان املقدس ،حيث كان قداسة البااب إذ ذاك .وقد أكدوا علي الرجوع إىل رومية ً
ذلك برسوم رَسي ليس هو بيدي اآلن .وإذا كنت غري ِّ
مصدق ما أقول ،فسأريك املرسوم بعينه بعد شهرين".1
َ
ومن الكتب واألصول اخلطية اليت جاء هبا احلاقالين إىل ابريس كانت نسخة الكتاب املقدس املعهودة لسركيس الرزي ،مطران دمشق،
وكانت على غاية من الكياسة يف خطها ،وصدق نصها السرايين ،وضبطها .وقد أوصى هبا ذلك املطران عند موته يف رومية عام
 1638مع كل مقتنياته ،إىل إبراهيم املذكور ،عربون حمبة شديدة كان سيادته حيفظها له.
استقر املقام ابحلاقالين يف ابريس حّت عهد إليه "جلاي" بفحص كل ما قد طبع ِّ
وما ِّ
الص ْهيَوين من البوليكلوت ،ومعارضة النصوص
إن َّ

أيضا بتصديق الكردينال دي ريشليو وأمره.2
السراينية فيها بنسخة الكتاب الرزية .وكان ذلك ً
 1لولونغ.171-170 ،
 2لولونغ.172 ،
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مؤ ّ
ّ
اسعا عن دروسه ومعارضاته ،مأله ابملديح واإلطراء لكل
فقام بذلك إبراهيم القيام املنتظَر ،وقد كلفه العمل مخسة شهور .ووضع تقر ًيرا و ً
ما عمل ِّ
مؤر ًخا يف  15كانون األول عام .1641
الص ْهيَوين يف بوليكلوت ابريس وغريها ،وقدمه إىل أولياء األمر َّ
وعقيب ذلك الفحص تعاقد جلاي واحلاقالين على إحتاف اجلمهور با كان ينقص البوليكلوت من أسفا ٍر جلعلها كاملةً .واتفقا على
ترمجة ذلك إىل الالتينية ،إذا متنع ِّ
الص ْهيَوين عن تقدمي ترمجاته إىل الطبع .أما تلك األسفار املتعاقَد عليها فهي :سفر امللوك الرابع ،وعزرا
الكاتب ،وأستري ،وطوبيا ،ويهوديت ،وسفر املكابيني األول والثاين .هذه األسفار كان ِّ
الص ْهيَوين قد جهزها بتمجاهتا الالتينية للطبع،
فكفى احلاقالين مزامحته عليها .ويقول دي فالفينيي إن ِّ
الص ْهيَوين قد أدى خدمة مجيلة إىل احلاقالين ،إذ أعاره نصوص سفر راعوت،
فطبعه إبراهيم ابَسه هو.1
وقد كادت األمور إذ ذاك تؤدي إىل خالف بني ِّ
الص ْهيَوين واحلاقالين .لكن األخري تالىف ذلك حبكمته ،فدون يف  5آب من تلك
الصهيوين وجلاي حيمل تواقيعهم ،وفيه رضي ِّ
ِّ
الص ْهيَوين أبن يُتم احلاقالين سفر املكابيني الثالث ،خلوا
السنة ( )1641اتفاقًا بينه وبني ْ َ
من التمجة الالتينية ،وأبن تنتهي الطبعة بسفر امللوك الرابع .وهكذا عرف احلاقالين العظيم كيف حيافظ على رضى ِّ
الص ْهيَوين وفضله
أيضا ،يف ذلك املشروع ،ترمجة أسفار :أستري ،وطوبيا ،ويهوديت ،من السرايين والعريب
الكبري يف بوليكلوت ابريس .ومن عمل إبراهيم ً
إىل الالتيين ،ألن نُسخ هذه األسفار كانت تنقص ِّ
الص ْهيَوين ،على ما فات ذكره.
ََ
وإذ انتهت مأذونية احلاقالين املعهودة ابإلقامة يف ابريس ،عاد إىل رومية معقود اللواء ،جمليًا يف كل ما انتُدب له ،شأنه يف كل مهماته.
وكانت إقامته يف ابريس حينذاك سنة واحدة فقط .1642-1641 :على أنه قد عاد إليها عام  ،1645وقطنها إىل عام 1654
ِّ
انشرا ابلطبع نتاج قلمه من ترمجة وأتليف:
قاضيًا تلك احلقبة خل ًفا للص ْهيَوين ،عُقيب وفاته ،على منرب التعليم يف جامعة السوربونً ،
دفاعني رد هبما على فالفينيي نصري
فإنه عام  1646ترجم مقدمة اجملمع النيقاوي العربية إىل الالتينية ،وطبعها .وعام  1647طبع َ
ٍ
ِّ
بعدئذ ،للمرة الثانية ،يف اللوفر عام  .1685وسنة 1661
الص ْهيَوين .وسنة  ،1651طبع كتاب "علم التاريخ الشرقي" الذي ظهر
طَبَ َع يف فلورنسة كتاب أرمخيدس يف علم اجلرب.

مكملة للكالم عن ِّ
هذا كل ما ذكر لولونغ عن احلاقالين يف ابريس ،وقد رأينا أن نثبت مؤداه هنا :أوًّل لـِّما له من عالقة ِّ
الص ْهيَوين؛
واثنيا أن فيه نقاطًا مل ِّ
يهتد إليها من سبقوا إىل البحث عن احلاقالين العظيم.
ً
ِّ
الص ْهيَوينّ األخرية ووفاته
ّأّيم ّ
تفيد املعلومات اليت بني يدينا أنه أهنى أعماله يف البوليكلوت على آخر مرحلة من القوة والعافية ،منهوك اجلسم خائر العزمية .وقد أدى
2
ذيل حياته األخري أعمى ضر ًيرا .وما زال العجز يتفاقم عليه
به الدرس والتدريس والتحبري والتأليف إىل انطفاء النور يف عينيه َّ .
وجر َ
جسمه عن محل نفسه الكبرية ،وعلومه الغزيرة.
حّت أعىي َ

 1املرجع األخري عينه.
 2لولونغ ،ص  ،200وميشو ( 15 )Michaud: Bibliographie Universelleو.326
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مؤ ّ
ّ
وكانت وفاة القس جربائيل ِّ
مغمورا حبسرات حمبيه ،وأسف عارفيه وقادريه من أرابب العلم ،وأُويل
الص ْهيَوين يف ابريس سنة ،11648
ً
النبل والنفوذ الذين كانوا على أوثق العالئق به.2
[ومـما هو جدير ابلذكر ،يف اخلتام] ،أن أولياء األمور يف ابريس قدروا فضل ِّ
الص ْهيَوين على عاصمتهم وبالدهم ،وأقروا به بعد موته
إقرارا صرحيا مؤبَّ ًدا إىل ما شاء هللا .وقد نقشوا اسم "العالمة القس جربائيل ِّ
الص ْهيَوين املاروين اإلهدين ال َكَرمي" على بالطة فوق املدخل
ً ً
3
الكبري جلامعة السوربون امللكية ،املعروفة اليوم بكلية ابريس ،وذلك بني أَساء العلماء الذين توالوا على منابر اجلامعة منذ نشأهتا  .وبني
تلك األَساء أيضا اسم العالمة املاروين الكبري إبراهيم احلاقالين ،خليفة ِّ
الص ْهيَوين على منابر اجلامعة.4
ً
ومل يغفل مواطنو ِّ
الص ْهيَوين عن تكرميه .فقد تربع السيد بطرس الشيخة الدويهي ،من جتاران الالمعني يف املكسيك ،أبكالف متثال مجيل
ْ
ِّ
ختليدا لذكراه.
ب يف إهدن سنة ً 1939
نُص َ

 1لولونغ ،ص .200
 2دي ّلروك يف كتابه املنوه به ،جزء  ،2ص .124
 3قد أسسها يف منتصف القرن  13روبري دي سوربون من مشاهري كهنة فرنسة ونبالئها ،واملعرف اخلاص مللك فرنسة القديس لويس .ومحلت مؤسسته اسم عائلته من بعده ،وهي من أعظم
اجلامعات يف العامل ،وأشهرها.
 4رستلهوبر [ René Ristelhueberقنصل فرنسا يف بريوت] يف  Traditions Françaises au Libanأي تقاليد فرنسة يف لبنان ،ص  116و.117
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