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

نصوص خمتارة ل ّ
لعلمة جربائيل ِّّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ
الزمين)
(وف ًقا للتسلسل ّ

ِّ
الص ْهيَوينّ ابمسه وابسم مثانية من رفاقه إىل األب إليانو 1سنة 1٥٨٤
رسالة كتبها ّ
أتيت إىل هذا املوضع املقدَّس .مثّ إنّنا نعلم اآلن
سبب تسطريي هذه الكتابة ،أان احلقري جربائيل ،شوقي لنظرك أنت الذي بوساطتك ُ
أبوتك حنن ،يعقوب ومرقس ونعمة وكسبار ويوحنّا ،وأان احلقري مس ِّطّر هذه األسطر ،أننّا معتازين هؤالء الكتب الذين أساميهم
ّ
ابحلب الروحاينّ الذي أنت به مقيَّد حنوان.
كل ب ّد وسبب اي أبوان أنّك ترسلهم وال تتهاون
ّ
مكتوبني بورقة األب يوحنّا (برونو) .فمن ّ
ِّ
خيسنا [كذا] غري نظرك
أيضا أننّا حنن كلّنا طيّبني بنظر َّ
ونُعلمك ً
اَّلل وبنظر سيّدان البااب ونظر سيّدان الكاردينال أنطونيوس (كرافا) وما ّ
الرب جيمع الشمل بيننا وبينك .آمني.
البهي ،وهؤالء الكتب ،و ّ
ورؤايك ّ
العاقوري ،أان احلقري جرجس اهلدانينّ ،أان احلقري
القربصي ،أان احلقري جربائيل اهلدانينّ ،أان احلقري موسى
التواقيع :أان احلقري مرقس
ّ
ّ
ِّ
احلليب وبعد السالم كتري كتري
سركيس ابن أخو البطرك سركيس أقبّل أايديك كثري ،أان احلقري خمائيل ابن أخو املطران ،أان احلقري يوحنا ّ
آمني آمني.
ويف آخر الرسالة عبارة ابلسراينيّة هذه ترمجتها:
اَّلل ويطلب من أبيه الروحاينّ األب
"إ ّن التلميذ الذي ُو ِّضع من األب يوحنّا ابطيشطا اليوم يتعلّم الالهوت وهو يسلك مبخافة َّ
نتنور هبا".
ابطيشطا أن يرسل لنا أعمال الشهداء والكتب اليت َّ
ِّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ،
ا ّ
لعلمة جربايل ّ

ِّ
نقال عن شيخو ،األب لويس ،الطائفة املارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة بني
الص ْهيوينّ ابمسه وابسم مثانية من رفاقه إىل األب إليانو سنة ً ،١٥٨٤
رسالة كتبها ّ
القرنَني السادس عشر والسابع عشر ،طبعة اثنية ،بريوت ،دار املشرق ،2003 ،ص .97 -96

###
١

الرسويل يف سفارة أوىل إىل لبنان بني العامني  ،١٥79 -١٥7٨ويف سفارة اثنية
الكرسي
هو األب يوحنّا ابطيشطا إليانو املولود يف اإلسكندريّة من أبوين يهوديَّني سنة  .١٥30أوفده
ّ
ّ
فتح املدرسة املارونيّة يف روما .وحول قصادته الرسوليّة إىل لبنان يُراجع :شيخو ،األب لويس ،الطائفة املارونيّة والرهبانيّة اليسوعيّة
بني العامني  .١٥٨2 -١٥٨0وهو من أكرب السعاة يف ِّ
بني القرنني السادس عشر والسابع عشر ،طبعة اثنية ،بريوت ،دار املشرق ،ص .٨2 -١3
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مؤ ّ
ّ

ِّ
رسالة ّ
الص ْهيَوينّ إىل زميله احلاقلينّ
ِّ
حريّته،
الص ْهيوينّ من عزم احلاقالينّ على احلضور إىل ابريس كتب إليه ،يف  ١2متّوز سنة  ١6٤0وبعد أن أ ْ
عندما أت ّكد ّ
ُعيدت إليه ّ
يسي ،وهذه ترمجتها:١
رسالة ابلالتينيّة يعرض له فيها ما عاانه من املضايقات اليت ّ
مر هبا يف مشروع البوليكلوت البار ّ
ِّ
ِّ
بيدي من األصول والواثئق
فع ِّرفت احلقيقةُ وأُعيد ْ
" ...بعد ان دبَّرت العنايةُ اإلهليةُ ُ
حريّيت ،أخذوا يعارضونين م ّدعني أّ ّن ما ّ
إيل ّ
ت ّ
اخلطّية هي غري كاملة ،وأ ّن ترمجايت مل ِّ
تنته بعد ،وكذلك الذين يستفيدون األرابح اجلزيلة من طبع البوليكلوت قد توقَّفوا اآلن عن إمتام
ّ
أيضا أهنّم
العمل ريثما أتتيهم خمطوطات أُخرى عربيّة وسراينيّة ،ويستحضرون من رومية ً
ت ً
رجاال متضلّعني من هاتني اللغتني .وقد عرفْ ُ
فإنين
حاال وال َّ
تتأخر ق ّ
أخوتك أيّها العزيز .وعليه إذا كان راقك ذلك واعتم ْدت القبول به ،أرجو أن أتيت ً
طّ .
كتبوا هبذا الشأن إىل ّ
قاطعا حلبل طويل من تعنيفات ومشاحنات
سيكون يل بك مْنجاة ممّا أان فيه من األحزان واملتاعب الكبرية .وستكون يل أخ ّوتك سي ًفا ً
ج ّد مملَّة".

١

ِّ
الص ْهيوينّ كتب هذه الرسالة ابلالتينيّة أل ّن احلاقالينّ كان ال جييد الفرنسيّة على ما ورد يف:
يبدو أ ّن ّ
ِّ
الص ْهيوينّ،
 des Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard, 1713, p. 398وترمجتها إىل العربيّة هي لألب اغناطيوس طنّوس الراهب اللبناينّ ،وقد وردت يف مقالته" :جربائيل ّ
Lelong, Jacques, Discours historique sur les principales éditions

نصها
 ،"١6٤٨ -١٥77املنشورة يف جملّة املشرق ،بريوت ،السنة  ،3٨اجلزءان  2و ،3نيسان -حزيران ومتّوز -أيلول  ،١9٤0ص  .293 -292وترمجة األب طنّوس متّت عن ّ
ابلفرنسيّة الوارد يف كتاب لولونغ.Lelong, Jacques, Discours historique … pp. 169- 170 :
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مؤ ّ
ّ
ِّ
الص ْهيوينّ ع ن
يف مركز احلفظ اإللكرتوينّ يف جامعة سيّدة اللويزة نسخة ابلسراينيّة (ب "اللسان َّ
هاوي") من خمطوط املزامري الذي ترمجه ّ
الر ّ
ابلسراينيّة ،ما ترمجته:١
الالتينيّة .وقد ورد على صفحة املخطوط األوىلّ ،
ين عل ى ي دي
اوي و َّ
الره ّ
"بق ّوة ربّن ا وإهلن ا نب دأ بتحقي ق كت اب م امو داود املل والنّ ّ م ن اللس ان ّ
املفس ر ابلالتي ّ
الس فر املق ّدس
ّ
الضعيف واخلاطئ جربائيل ِّّ
القسيس ابالسم ول يس ابألعم ال .وكان ت ترمج ة ه ذا ّ
الص ْهيَوينّ اإلهدينّ ّ
السامي لويس
وكتابته يف مدينة ابريس املباركة واجلميلة يف سنة  162٤يف شهر آذار املبارك يف ّأايم امللك ّ
الصاحل و ّ
الثّالث عشر .وكل من قرأ به وعمل ذكرا صاحلا للكاهن متذ ّكرا ِّ
مرتمجه وكاتبه يعطيه ّالر ّب أضعافًا كثرية .آمني".
ً
ً
ً
ّ

وتضيف املق ّدمة:
"املزامري املئة واخلمسون ليست كلّها لداود ،إّّنا آخرون قد أنشدوها…".
الصفحة  2١9خامتة ،وهذه ترمجتها:
ونقرأ يف أسفل ّ

"كملت املزامري املئة واخلمسون ،واألسفار هي مخسة ،والطّلب ات مخ س عش رة ،والتّس ابيح س تون ،واجلم ل
ه ي أربع ة آالا ومثاّناي ة وا نت ني ومخس ني ،وهن اك أانس يزي دون ال عش رة أُخ ر ،حن ن ال حنتاجه ا ،و
اجملد لل ّدوام".

ِّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ،
ا ّ
لعلمة جربائيل ّ

الرتمجة الّيت قام هبا عن الالتينيّة سنة  ١62٤أ ناء إقامته يف مدينة ابريس ،نسخة ورقيّة ورقميّة من املخطوط
ابلسراينيّة ،وهي ّ
كتاب م امو داود النّ ّ ّ
موجودة يف مركز احلفظ اإللكرتوينّ يف جامعة سيّدة اللويزة حتت الرمز .BL 01/ MC

###
ِّ
الصهيَوينّ إىل السيّد جلاي
تعهد جربائيل ّ
فضال عن
مين ،أوافق على ّأال أستفيد ممّا ورد يف الشرط األخري والقاضي حبصويل على مبلغ عشرة آالا لريةً ،
يف هذه الرسالة املوقّعة ّ
مخس عشرة نسخة من الكتاب املق ّدس اليت وعد هبا السيّد جلاي ،ما مل أُق ّدم إليه ،خالل سنتني ،الرتمجة العربيّة والسراينيّة الكاملة
اخلاصة يب .وأوافق ،مع ذلك ،أنّه ليس مثّة أي مانع قانوينّ.
للكتاب املق ّدس ،وف ًقا ملا هو وارد يف املخطوطات ّ

منطقي ملخطوطات الرهبانيّة املارونيّة املرمييّة ،قيد اإلعداد.
 ١ترمجة املق ّدمة من السراينيّة إىل العر ّبية أجنزها أ .سامي سالمه ،حافظ أرشيف بكركي ،وقد وردت يف :كتاب ثبت
ّ
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مؤ ّ
ّ
ُكتِّبت يف ابريس يف الثال ني من تشرين الثاين .١63٨
اإلمضاء :جربائيل ِّّ ِّ
الصهيوينّ
ِّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ،
ا ّ
لعلمة جربائيل ّ

Lelong, Jacques, Discours historique sur les principales éditions des Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard, 1713,
p. 400.

مؤسسة الفكر اللبناينّ  -جامعة سيّدة اللويزة يف زوق مصبح.
وترمجتها إىل العربيّة هي لألستاذ أنطوان مكرزل ،ابحث ُمشارك يف ّ

###
ِّ
الصهيَوينّ إىل جللة املل لويس الثالث عشر]
[تعهد جربائيل ّ
ِّ
ِّ
أتعهد لصاحب اجلاللة حبضور سيادة املطران دي
مدرس اللغات الشرقيّة من قبل امللكّ ،
أان املوقّع امسي يف ذيله ،جربائيل ّ
الصهيوينّّ ،
ط يدي للمسيو جلاي بشأن طبع الكتاب املق ّدس ،وذلك يف ابريس يف
ت على نفسي خب ّ
كتب ُ
شافينيي وكفالته أبن أمتّم العهد ،الذي ْ
علي هبا أصدقائي الستّة لدى جاللته ،هنار أمس .وللبيان
اتبعا الكفالة اليت ت َّ
آخر ت 2عام  .١63٨وهذا ّ
التعهد اآلن يكون ً
كرم ّ
أمضي تُه يف غابة فنسني هنار عيد الفصح عام .١6٤0
كتبت على نفسي هذا اخل ّ
ُ
طو ْ
الصهيوينّ"
اإلمضاء ابلعربيّة" :جربائيل ّ

ِّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ،
ا ّ
لعلمة جربائيل ّ

ِّ
الص ْهيوينّ ،"١6٤٨ -١٥77 ،جملّة املشرق ،بريوت ،السنة  ،3٨اجلزءان  2و ،3نيسان -حزيران ومتّوز -أيلول ،١9٤0
طنّوس ،األب اغناطيوس" ،جربائيل ّ
نصها ابلفرنسيّة الوارد يف:
ص  .29١وترمجتها إىل العربيّة هي لألب طنّوس ومتّت عن ّ

Lelong, Jacques, Discours historique sur les principales éditions des Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard,
1713, pp. 401.
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