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

مناذج من كتاابت حول ّ
العلمة جربائيل ِّّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ
الزمين)
(وف ًقا للتسلسل ّ

ورقِّّ َي إىل درجة القسوس يف رومة ،وأقِّْي َم
تل َّ
قى العلوم مبدرسة املوارنة برومة ،ونبغ وحاز قصبات السبق ،وانل مرتبة امللفان يف الالهوتٌ ،
أستا ًذا للغتني العربيّة والسراينية يف مدرسة الساابينسا (احلكمة) الشهرية برومة ،وحاز من الشهرة ما جعل لويس الثالث عشر ملك
هم األب ميخائيل يل جاي
إفرنسة يدعوه ،سنة  ،١٦١٤ليكون َّ
ملكي .ولـ ّما َّ
لما يف املدرسة امللكيّة بربيس ،مثَّ َّ
مع ً
شرفه بلقب ترمجان ّ

أن ينشر البوليكلوات (األسفار املقدَّسة بع ّدة لغات) الربيسيّةَ ،وَك َل إليه تعريب النسخة العربّية ،وضبطها ،وتنقيح النسخة السراينيّة،
يوحنا
املهمة إىل إبراهيم
ومعارضتها بنسخ عديدة ،مثّ ترمجة العربيّة والسراينيّة إىل الالتتينيّةَ .و َع َه َد معه َّ
احلاقلي املاروينّ الشهري ،واخلوري ّ
ّ
اخلصروينّ الذي صَِّّري ،بعد ،أسق ًفا .وانبأان فالراينوس دي فالفيين ،معلِّّم العربانيّة يف مدرسة بريس ،يف رسائل نشرها النتقاد طبعة يل
الصهيَـ ْوينّ كان قد أ ََع َّد مقالة مسهبة يف الرتمجة العربيّة ،وال نعلم ما الذي منعه عن إشهارها .وقد فرغ يل جاي من
جاي ،أ ّن العالَّمة ّ
طبعته هذه سنة .١٦٤٥

ِّ
ِّ
الص ْهيَـ ْوينّ وأرفاقه املوارنة
العالمة
على أ ّن والنتّ ،
كثريا أبتعاب ّ
ّ
ين بطبع البوليكلوات يف لوندرة سنة  ،١٦٥٧قد انتفع ً
اإلنكليزي الذي ع َ
ِّ
الص ْهيَوينّ" :إ ّن هذا الرجل العظيم بذل َتعبًا شاقا وكثري الفائدة
املذكورين ،وهذا ما قاله والنت يف مق ّدماته على طبعته املذكورة يف ّ
حق ّ
يقر له ابلفضل كان غامطًا اإلحسان .فنحن نعرتف بفضله
ومن مل َّ
لكل َمن يرغبون يف أن يتضلّعوا ابللغات الشرقيّة واألسفار املق ّدسةَ ،
ّ
شكرا الينقضي".
ونرى أنّه يلزم اجلميع أن ّ
يؤدوه ً
املطران يوسف الدبس،
ِّ
الص ْهيَـ ْوينّ اإلهدينّ" يف اتريخ سورية ،اجلزء الرابع ،اجمللّد السابع ،بريوت ،املطبعة العموميّة ،١٩٠٣ ،ص .٣٢٨
القس جربائيل ّ
" ّ

###
ِّ
الص ْهيَوينّ من البوليكلوت ،ومطابقته مع النصوص السراينيّة للكتاب املق ّدس حبسب
[من تقرير وضعه إبراهيم احلاقالينّ حول ما طبعه ّ
الرّزي].
ترمجة املطران سركيس ّ
أفحص النصوص
إ ّن ليونور ديتامب رئيس أساقفة رميس ،وجاك دي ليسكو مطران شارتر ،قد أمراين ابسم الكردينال دي ريشليو أن
َ
ِّ
صتها َملِّيًا وابعتناء كلّ ّي،
الص ْهيَوينّ ،وذلك يف البوليكلوت الكربى .فَ َح ْ
العربيّة والسراينيّة وترمجتهما إىل الالتينيّة ،اللتني مها من قلم ّ
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مؤ ّ
ّ
بكل
كل الرعاي ْةّ .
حّت إنّه ميكن القولّ ،
فوجدهتا على متام املطابقة لألصول املأخوذة عنها ،ووج ْدت الرتمجات مرعيّة فيها األمانة والدقّة ّ
ويستحق أن حيمل يف صدره اسم صاحب النيافة الكردينال دي ريشليو.
صواب ،إ ّن ذلك املشروع هو ج ّد خطري،
ّ
إبراهيم احلاقلينّ،

ِّ
الص ْهيَوينّ "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،يف جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران،
ً
نقال عن األب اغناطيوس طنّوس الراهب اللبناينّ" ،جربائيل ّ
نسي لتقرير احلاقالينّ هذا ورد يف كتاب لولونغ ،ص .١٧٤ -١٧٣
متّوز -أيلول  ،١٩٤٠ص  .٢٩٤ويشار إىل أ ّن ّ
النص الفر ّ

###
نسي:
مديح آابء جممع اإلكلريوس الفر ّ

ومد َحها كان مؤمتر
الصهيوين وصنّفوها جبّارة وعظيمة ،و ّأول َمن أَ ْك ََربها َ
السياسة وال ّدين أعمال العالّمة جربائيل ّ
ق ّدر رجال العلم و ّ
ِّ
مدح اإلكلريوس ،القدر الكبري من املديح ،جهود ّ
نسي ،خالل انعقاده يف ابريس أواخر عام  ،١٦٣٥حيث َ
الص ْهيَوينّ
اإلكلريوس الفر ّ
مقررات االجتماع يومذاك.
يسي ،وأََمَر ْ
ت هيئة املؤمتر إبدراج ذلك التقرير بني ّ
يف البوليكلوت البار ّ

ِّ
الص ْهيَوينّ من ذلك فيختصره األب
وقد أثبت األب لولونغ هذا النّص يف كتابه ّ
خص ّ
الشهري املذكور آن ًفا (ص ّ .)٢٨٣ -٢٨٢أما ما ّ

أورواب
أغناطيوس طنّوس اللّبناينّ ،فيقول ما ترمجته ً
نقال عن لولونغ ..." :إ ّن األسفار املوسويّة مل تكن قبل العالّمة ّ
الصهيوينّ معروفة يف ّ
السامري ضعيفة ،لعدم وجودها يف الفولكاات (ترمجة الق ّديس إيرونيموس
أبّنا مأخوذة عن أصلها
ّأّنا صادقة الرتمجة .وكانت الثقة ّ
ّ
ِّ
عتربا نصا علميا يرَكن إليه .لذلك أخذ ّ
الص ْهيَوينّ على عاتقه ترمجتهاَ عن ّ
للكتاب) .والنّص الذي كان يعرفه العلماء مل يكن م ًَ
السرايينّ
العرب ،املأخوذَة نصوصهما عن املخطوطات القدمية العهد جدا ،فرتمجها إىل الالتينيّة بصدق حمسوس وبيان فصيح ،وضبط نصوصها
و ّ
السراينيّة مع أشكاهلا وحركاهتا وضوابطها .ممّا أاثر
السامريّة  ،ووضع النّصوص األصليّة من العربيّة و ّ
األصليّة من العربيّة والسراينيّة ّ
أيضا.
إعجاب علماء اللّسان
العرب ً
الالتيين ،واللّسانَني ّ
السرايينّ و ّ
ّ
األب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ،

"جربائيل ِّ
الص ْهيَوينّ اإلهدينّ "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،يف جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز -أيلول  ،١٩٤٠ص .٢٨٢ -٢٨١

###
شهادة م ِّ
ناهضه األب موران:
السامري فيها حيث ترمجه إىل الالتينيّة .قال يف معرض
ابلنص
يسي الذين عنوا
ّ
ّ
يـ ْعتََرب األب موران من بني املشتغلني ابلبوليكلوت البار ّ
نقال عن األب لولونغ:
كالمه عن أسفار موسى اخلمسة يف الالتينيّة ما ترمجته ً
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مؤ ّ
ّ
" ...واليوم عام  ١٦٣١يقوم ميشال جلاي بطبع الكتاب املقدس يف السراينية والعربية مع ترمجة كليهما إىل الالتينية ،وقد وضعها ِّ
العامل
ّ
ّ
ّ
ّ
ِّ
ِّ
الكبري األب جربائيل ّ
الصهيوينّ ،دكتور يف الالهوت وأستاذ من قبَل امللك للغات الشرقيّة يف ابريس منذ مخسة عشر ً
عاما ،وهو ماروينّ
من جبل لبنان ،قد تل ّقى علومه الالهوتيّة يف روما ،حيث برع يف اللغة الالتينيّة".
مفص ًال له
واألب موران عينه كتب رسالة اثنية َّ
مؤرخة يف  ١٧كانون الثاين عام  ،١٦٤٢إىل رئيس دير "الصليب املقَّدس" يف أورشليمّ ،
ِّ
الص ْهيَوينّ معه فقال:
ما عمل ّ
العالمة احلاقالينّ يف ابريس ،و قد أطرى ّ
ِّ
ِّ
(الص ْهيَوينّ واحلاقالينّ) ،ويتدبّرون ما صدر هلما من مؤلَّفات
" ...والذين يعنون ولو ً
قليال بقراءة ما كتب هذان العالمان املارونيّان ّ
القوة على اجلهاد العنيف".
مطبوعة ،ال يسعهم ّإال اإلقرار عن متام االرتياح مبا َّ
يتجسم يف ذلك من دالئل الغرية و ّ
األب اغناطيوس طنّوس اللبناين،

ِّ
الص ْهيَوين "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،يف جملّة احلكمة ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز -أيلول  ،١٩٤٠ص  .٢٨٢واملرجع الذي حييل
"جربائيل ّ
إليه كاتب املقالة ،األب طنّوس ،هو :لولونغ ،ص .١٧٥ ،٤٦٧

###

ِّ
الصادرة عن امللك لويس الثالث عشر يف  ٢٤كانون الثاين سنة  ١٦١٥واليت أتمر بتعيني جربائيل
الصهيوين ّ
براءة املنحة امللكيّة جلربائيل ّ
األول ليكون مستقال عن
مدر ًسا للغات يف املدرسة امللكيّة :مالحظة :املدرسة امللكيّة هي معهد
ّ
الصهيوين ّ
جامعي أنشأه امللك فرنسوا ّ
ّ
األايم سنة .١١٥٢٩
جامعة السوربون الوحيدة يف تلك ّ

العا كافيًا على مقدرة وكفاءة وعبقريّة
يف هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاين سنة  ،١٦١٥اطّلع امللك يف ابريس اطّ ً
ووقف على خدماهتما السابقة يف جنب
الصهيوينّ ،ويوحنّا احلصروينّ من جبل لبنان ،يف اللغات العربيّة والرتكيّة والسراينيّةَ ،
جربائيل ّ
البابوي،
قبال يف البالط
املتويف (والده هنري الرابع )١٦١٠ -١٥٨٩ :بواسطة املسيو دي بريف ( ،)De Brèvesسفري جاللته ً
امللك ِّّ
ّ
وذلك يف ظروف عديدة .ولتمكينهما من مواصلة ذلك يف املستقبل ،وأتمني معاشهما ،منحهما جاللته ،مبوافقة جاللة والدته املالكة
ومستقبال ،أن
حاضرا
متويل اخلزينة،
لكل منهما ستماية لرية .ويريد وأيمر ِّّ
ً
ً
ابمسه ،منحةً سنويّةً قدرها اثنا عشر مئة لرية عملة قدمية ،أي ٍّّ

 .١يشار إىل أ ّن الرتمجة إىل العربيّة هي لألب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ .وقد وردت يف مقالته يف جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان-حزيران ومتّوز-أيلول  ،١٩٤٠ص -٢٦٣
اجع يف:
ّ .٢٦٤أما ّ
نسي فري َ
نصها الفر ّ
Lelong, Jacques, Discours historiques sur les principales éditions des Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard, 1713, pp. 395- 396.
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مؤ ّ
ّ
يدفع هلما املبلغ املرقوم ،ابتداءً من ّأول كانون الثاين اجلاري ،ليتوفّرا بذلك على اإلقامة والعمل مبوجب هذه الرباءة احلاملة توقيع جاللته
بيده ،وتوقيعي أان مستشاره وأمني أسراره يف أحكامه ومراسيمه.١

اإلمضاء :لويس....
ويف األسفل :دي لوميين ((De Loménie

لويس الثالث عشر ،ملك فرنسا،

ِّ
الص ْهيَوين "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،بقلم األب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ ،جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز-
ً
نقال عن "جربائيل ّ
أيلول  ،١٩٤٠ص .٢٦٤ -٢٦٣

###
براءة ملكيّة صادرة يف  ١٧كانون الثاين سنة :١٦١٨
الصهيوينّ من
يف هذا النهار  ١٧كانون الثاين عام  ،١٦١٨أراد امللك يف ابريسً ،
العام ،أن يستفيد من خدمة جربائيل ّ
عمال للخري ّ
وتوفريا له على
نظرا لكفاءته وعلمه ،وال سيّما ملعرفته الوسيعة وتضلّعه الكبري من اللغات العربيّة والرتكيّة والسراينيّة،
ً
جبل لبنانً ،
معاشا سنواي يتقاضاه من يد خازنه
بقوة املرسوم الذي بيده منذ اتريخ  ٢٤ك ٢سنة  ،١٦١٥وقد منحه فيه ستماية لرية ً
اإلعاشة ّ
االقتصادي وفوق ذلك أيمر أمناء البالط وقيميه ومدراء قصوره وبناايته أن مي ّكنوا ِّ
العامل املذكور من السكىن يف ٍّ
دار ما أو يف غري موطن
ّ
َ
ّ
من املدرسة اجلامعة يف مدينتنا ابريس .ويكون ذلك خمتصا به ومواف ًقا له حيث يستطيع أن يطبع ترمجاته اآلخذ هبا من اللغات املذكورة
ِّ
حّت اآلن من حيث سكناه،
الصهيوينّ املذكور هبذه الرباءة من املصاعب اليت اعرتضته ّ
إىل الالتنيّة .مثّ يريد صاحب اجلاللة أن ينقذ ّ
وحيوله عن دروسه وأعماله ،أو يقلقه ويلبّكه به
ليكون يف راحة من دفع األجور إىل اصحاب املساكن ،ومتلّ ً
صا له من كل ما يشغله ّ
أيضا من احلياة ليوفّره على خدمة الشعب وإفادته .وعليه فإ ّن جاللته قد منح
حّت اآلن .ومي ّكنه ً
أصحاب املساكن ،كما كان ّ
األول املعهود،
الصهيوينّ ،عن متام االرتياح والسخاء ،مبلغ أل َفي لرية ً
ّ
معاشا سنواي ،مبا يف ذلك الستماية لرية املمنوحة له يف املرسوم ّ
حاضرا والح ًقا ،أن يدفع إىل جربائيل املذكور قسطًا من ذلك
بدال ألجور معيشته وسكناه .مثَ يريد جاللته وأيمر مدير اخلزينة امللكيّة،
ً
ً
وبقوة
كل ثالثة أشهر ،ابتداءً من اليوم ّ
األول من الشهر اجلاري (كانون الثاين) .وهلذه الغاية ينام وخيدم على حساب هذه املعاشاتّ ،
ّ
٢
هذا املرسوم العايل املوقَّع بيد جاللته ويدي أان مستشار الدولة وأمني أسرار امللك وأوامره .
اإلمضاء لويس
ويف األسفل :دي لوميين

ِّ
ابلص ْهيَوينّ واحلصروينّ ،وهو عبارة عن ترمجة عر ّبية ملرسوم أصدره امللك املذكور يف نفس التاريخ الذي حيمله
سجالت البطريركيّة
" ١ويف ّ
املارونية أثر خطّ ّي للملك لويس الثالث عشر يتعلّق ّ
ّ
العرب إىل اإلفرنسي املسيو رستلهوبر ،قنصل فرنسة يف بريوت ساب ًقا ،وأثبت ذلك يف كتابه اإلفرنسي تقاليد فرنسة يف لبنان Traditions
املرسوم السابق .وقد ترجم ّ
نص هذا األثر ّ
ّ
ّ
ِّ
الص ْهيَوينّ "١٦٤٨ ١٥٧٧ ،يف جملّة املشرق ،السنة ،٣٨
اجع الرتمجة العربيّة عن رستلهوبر يف :األب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ" ،جربائيل ّ
 ،Françaises au Libanص  ."٣٢٦وتر َ

اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز -أيلول  ،١٩٤٠ص .٢٦٩
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مؤ ّ
ّ
لويس الثالث عشر ،ملك فرنسا،

ِّ
الص ْهيَوينّ "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،بقلم األب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ ،جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز-
ً
نقال عن "جربائيل ّ
أيلول  ،١٩٤٠ص .٢٦٩ -٢٦٨

###
ِّ
للص ْهيَوين ابلذهاب إىل روما مل ّدة معلومة:
ملكي صادر يف  ١٢حزيران سنة  ١٦٢٧أيَذن مبوجبه ّ
ترمجة مرسوم ّ
ض له من قبل قداسة البااب بواسطة الكردينال سبادا
اليوم يف  ١٢حزيران عام  ١٦٢٧أصدر امللك
مرسوما يف ابريس ،بناءً على ما ع ِّر َ
ً
العام أنشأ صاحب القداسة مجعيّة من الكرادلة
وسفري قداسته املسيو بـَْنيي ( ،)Bagnyانّه الجل تق ّدم وجناح الداينة وخري الكنيسة ّ
األولني ،والشخصيّات العامليّة الكبرية ،والدكاترة املتضلّعني من اللغات والكتب املق ّدسة وغريها ،الذين نظروا مع قداسته أ ّن
األصليّني ّ
اخلاص ،كما
املتمسكة ابإلميان ،عن رسوخ وثبات بني األراتقة والكفرة ،هلي يف احلاجة القصوى إىل الكتب لتعليمهم
ّ
الشعوب الشرقيّة و ّ
حلديثهم يف حماداثهتم ،لذلك ّقرر قداسته طبع طائفة صاحلة من أجود الكتب وأنفعها لتوزيعها على البلدان .ولكن مبا أ ّن أهل اخلربة
واملرونة يف ترمجة وطبع أمثال هذه الكتب لتلك اجلمعيّة املق ّدسة ،قد رأوا بعني االعتبار أ ّن أجدر من يقوم إبتيان هذا املشروع وإدارته
ِّ
امللكي ،ذو
الص ْهيَوينّ املاروينّ ملّةً ،ووليد مدينة إهدن يف جبل لبنان ،األستاذ والرتمجان
على وجه الكمال والغرية إّّنا هو األب جربائيل ّ
ّ
املقدرة الوسيعة والتضلّع الكامل من اللغات الشرقيّة .فأبدوا رأيهم هذا إىل صاحب القداسة ليستعمل وساطته لدى صاحب اجلاللة
ِّ
الص ْهيَوينّ فينتقل إىل رومية مل ّدة معيّنة ،ويعمل يف وضع الكتب املذكورة.
ليتكرم ابلسماح للسيّد ّ
امللك ّ
وأتييدا لصاحب القداسة وغريته على خري الكنيسة وتق ّدمها .ولذلك فإنّه ليس فقط يسمح
ذلك املشروع يعطف عليه جاللته احرت ًاما ً
ِّ
تؤهله لذلك مواهبه اليت أنعم
يصا أن ميشي إىل رومية للعمل يف
ٍّ
مشروع كذا مق ّد ٍّس ،حسبما ّ
أمرا صرحيًا ّ
مساحا بل أيمر ّ
خص ً
ً
الص ْهيَوينّ ً
ِّ
ِّ
ِّ
اعتبارا للخ َدم العظيمة اللذة والفائدة اليت ّأداها إىل جاللته ،يريد أنّه م ّدة إقامته
هللا عليه هبا .وألجل تلزميه وترغيبه يف ذلك ابألكثر ،و ً
ٍّ
ٍّ
أيضا إبجرته
بكل
يظل
سكون وسهولة ،وليتمتّع ً
معدودا ً
ً
أيضا كأنّه حاضر وساكن وشاغل ،كما هو حاليا يف ابريسّ ،
يف رومية ّ
أيضا عند االقتضاء أجرة أخرى وزايدات تكون له بصفة
يتكرم عليه هبما من صندوق توفرياته ،ومينحه ً
ومعاشه اللذين يل ّذ جاللته أن ّ
كونه ِّّ
مدر ًسا .ويبقى خادم الدولة وعلى حساهبا يتقاضاها األجرة حبسب ما بيده من وصوالت مبعاش وأجرة وزايدات تقاضاها يف
األول عام  ،١٦١٤ويف اليوم العاشر
املاضي مبوجب املرسوم والرخصة اللذين منحناه ً
قبال ،وأرسلنامها إليه يف اليوم األخري من كانون ّ
ِّ
ِّ
تنازل ووقّـعَه
الص ْهيَوينّ الرسائل الالزمة مع هذا املرسوم الذي َ
من كانون الثاين سنة  .١٦١٦وقد أمرين صاحب اجلاللة أن أرس َل إىل ّ
بيده .مثّ أ َوقِّّع عليه التوقيع الثاين أان أمني مشورته وأسرار دولته وأوامره.
اإلمضاء لويس
ويف األسفل فيليبو ))Phélypeaux

لويس الثالث عشر ،ملك فرنسا،

ِّ
الص ْهيَوينّ "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،بقلم األب اغناطيوس طنّوس اللبناينّ ،جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز-
ً
نقال عن "جربائيل ّ
نسي الوارد يف كتاب لولونغ ،ص  ٤٥٤وما بعدها .ويف تعقيبه
أيلول  ،١٩٤٠ص  .٢٧٤ -٢٧٣ويشري األب طنّوس أنّه ترجم هذا املرسوم عن ّ
النص الفر ّ
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مؤ ّ
ّ
على هذا املرسوم يذكر األب طنّوس يف مقالته ص  ٢٧٥-٢٧٤أ ّن العديد من رجاالت ابريس املرموقني محلوا جملس احملاسبة يف احلكومة على التص ّدي
ِّ
الصهيَوينّ بَقي يف ابريس يستأنف التدريس والتأليف.
لتنفيذه .وكانت النتيجة أ ّن ّ
###

جاهال اللغة العربيّة.
ت على األرض ً
ظهر َ
" ْ
ت الناس يـَ ْعجبون كيف أن "الغاليّني" يتكلَّمون لغة بالد "تري" (مدينة صور).
فجع ْل َ
ت َّ
عالمة يف اللغة الالتينيّة.
جب "الغاليّون" ً
صر َ
أيضا كيف ْ
َع َ
الغايل عربيا
فجعلت َّ
َ
العرب يصري غاليا و ّ
حّت السحاب.
إذن صار واجبًا أن يظهر ضالل أهل ليبية ويرفَع ّ
فتنجلي الغوامض على األوراق إذا كان مثّ شيء حيجبها".

العرب،
ترمجة تقريظ ابلشعر الالتيين وارد بعد "توطئة" كتاب النحو ّ
ِّ
الص ْهيَوينّ "١٦٤٨-١٥٧٧ :يف جملّة املشرق ،السنة الثامنة والثالثون اجلزءان  ٢و ،٣نيسان – حزيران
ً
نقال عن :األب اغناطيوس اللبناينّ طنّوس" ،جربائيل ّ
ومتوز – أيلول ،١٩٤٠ ،ص .٢٩٨

###
ِّ
َتقن السراينيّة ،والعربيّة ،والعربيّة ،واإليطاليّة،
جربائيل ّ
الص ّهيُّوينّ من إهدن ( ،)١٦٤٨-١٥٧٧تلميذ املدرسة املارونيّة يف روما .أ َ
واليواننيّة ،والرتكيّة ،والالتينيّة ،والفرنسيّة .علّم السراينيّة والعربيّة يف جامعة احلكمة بروما ،ويف جامعة البندقيّة.
املسيحي" للكردينال بلّرمينوس الذي طبِّ َع يف روما يف
الرسويل ترمجة "التعليم
الكرسي
كلّفه سافاري دي بريف سفري فرنسا لدى
ّ
ّ
ّ
ت يف روما يف  .١٦١٤طلب امللك لويس الثالث عشر من البااب بولس
 ،٦١٣١وترمجة املزامري من العربيّة إىل الالتينيّة اليت طبِّ َع ّ
ِّ
للص ْهيَوينّ ويوحنّا احلصروينّ ابالنتقال إىل ابريس لتعليم السراينـّيّة والعربيّة يف اجلامعة امللكيّة .انتقال يف  ١٦١٤إىل
اخلامس ان أيذن ّ
ابريس.
تبىن اإلكلريوس
يف  ١٦١٦طَبَعا يف ابريس غراماطي ًقا عربيا .مثّ انصرفا إىل ترمجة الكتاب املقَّدس من العربيّة إىل الالتينيّة .ويف ّ ١٦١٩
ٍّ
الفرنسي ،يف مؤمتره العام ،الرتمجة املذكورة ،وكلّف جلنة من ِّ
أسافقة لإلشراف على طبعها وتوزيعها.
مجلة
ّ
ّ
ِّ
الص َهيَوينّ شهادة امللفنة (الدكتورا) يف الالهوتَ ،و ِّسي َم كاهنًا يف .١٦٢٥
يف  ١٦٢٠انل ّ

ويوحنا احلصروينّ ،بنشر الكتاب املق ّدس يف سبع لغات :العربيّة ،والسامريّة،
ضمت ً
أيضا إبراهيم احلاقالينّ ّ
يف  ١٦٢٨عين ،مع جلنة ّ
والكلدانية ،واليواننية ،والسراينية ،والعربية ،والالتينية .اشتهرت هذه الطبعة ابسم "البوليغلوات" أي ِّ
ِّ
َْ
املتعددة اللغات .وقام ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الص ْهيَوينّ
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مؤ ّ
ّ
يصا للمشروع .وكذلك صنع له نوع
بتحقيق القسم األكرب من املشروع ،ووضع بنفسه ص َوَر األحرف العربيّة والسراينيّة اليت صبَّ ْ
ت ّ
خص ً
اإلمرباييل".
خاص من الورق د ِّع َي "الورق
ّ
ّ

وكان املشرف على عمل اللجنة ،من الناحية اإلداريّة ومتويلها ،ميشال جلاي  Michel Le Jayاحملامي والكاهن الذي انتدبه هلذه
الغاية علماء ابريس.
ضو،
األب بطرس ّ

ِّ
واحلضاري ،اجلزء الرابع ،الطبعة األوىل،
والسياسي
الديين
الصهيوينّ من إهدن ( ")١٦٤٨-١٥٧٧يف اتريخ املوارنة
"النهضة العلميّة املارونيّة ،جربائيل ّ
ّ
ّ
ّ
جونيه -لبنان ،املطبعة البول ِّسيَّة ،١٩٧٧ ،ص .٤١٤-٤١٣

###
ِّ
أتقن العربيّة والسراينيّة والعربيّة والالتينيّة
الص ْهيَوينّ من أشهر علماء اجليل السابع عشر ،وأوسعهم مقدرة ،وأغزرهم ّ
عترب ّ
ي َ
مادة وذكاءَ .
واإليطالية ،وبرع ابلرتمجة ،والعلوم الشرقية والكتب املقدسة .أسهم مع ِّ
العامل سافاري دي براف ،سفري فرنسا يف رومية ،يف إدخال
ّ
ّ
ّ

احلروف الشرقيّة إىل أورواب صبا وطباعة .كلف برتمجة ونشر البوليغلوات الباريسيّة الشهرية حتت رعاية املسيو دي تو ،خازن املكتبة
امللكيّة ،والكردينال دي ّبريون؛ وع ِّه َد إليه برتمجة النسخ العربيّة والسراينيّة .وبعد صعوابت مجّة ومنازعات متّ طبع البوليغلوات كاملة ،أي
مجيع الكتب املق ّدسة ابللغات احليّة يف سبعة أجزاء.

ِّ
ِّ
ِّ
ت ِّّ ِّ
ت
الص ْهيَوينّ يف ابريس سنة  ، ١٦٤٨ودف َن فيها .وإقر ًارا بفضله واعرتافًا بتآليفه القيّمة ،فقد حفَر امسه على قطعة من الرخام علّ َق ْ
ويف ّ
على مدخل املدرسة امللكيّة يف ابريس (اليوم الكوليج دي فرانس) ال تزال ابقية إىل يومنا هذا .ويف  ٨أيلول سنة  ١٩٨٢أقيم احتفال
ِّ
فن الطباعة
تكرميًا
وختليدا ّ
ً
للعالمة ال ّ
اح خالله السيّد شرياك رئيس بلديّة ابريس الستار عن قطعة من الرخام ختَلّد نشأة ّ
ص ْهيَوينّ ،أَز َ
ِّ
الص ْهيَوينّ يف قلب ابريس.
ابلعربيّة يف ابريس وفرنسا ،وذلك على مدخل البيت الذي أقام فيه ّ
العالمة ّ
اخلوراسقف إميل سعاده،
ِّ
األول والثاين ،١٩٨٤ ،ص - ١١٥
خرجيو املدرسة املارونيّةّ ،
العالمة جربائيل ّ
الص ْهيَوينّ" ،يف جملّة املنارة ،السنة  ، ٢٥العددان ّ
"العلماء والتالمذة اإلهدنيّون ّ

.١١٦

###
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مؤ ّ
ّ
القس
القس يوسف
الدمشقي بن يوحنّا موسى اإلهدينّ مدير مدرسة رافاان ومعلّم اللغة السراينيّة والعربيّة فيها سنة  ١٦٤٧إىل ّ
رسالة ّ
ّ
ِّ
اجلمري:
القس سركيس
جربانيل ّ
ّ
الص ْهيَوينّ و ّ
ِّ
يطمئن فيها عن طالب مدرسة
الدمشقي
القس يوسف
شعر ّ
ّ
الص ْهيَوينّ أب ّن وقت انتقاله من هذا العامل قد دان فأرسل رسالة إىل مواطنه ّ
ّ
طالب
رافاان اليت كان
الدمشقي ّ
تؤهل ّ
يتوىل رائستهاً ،
حّت تبقى هذه املدرسة يف خدمة أبناء الشرقّ ،
عارضا عليه إمكانيّة املساعدة ّ
ّ
ليطمئن إىل أهله وأبنائه
الكهنوت لغواي والهوتِّيا ليعودوا إىل شعبهم ويقوموا بواجب التعليم والكرازة .كما سأله فيها عن حال لبنان
ّ
الدمشقي على إرسال الرسالة
القس يوسف
املوارنة بعد أن وصلت إليه أخبار عن مدى مضايقة األتراك ألبناء اجلبل اللبناينّ ،مـ ّما محل ّ
ّ
ِّ
اجلمري ،مع ذكر أ ّّنا مرسلة من تالميذ هذه املدرسة وتوقيع اثنني منهم :أيّوب من حلب،
الص ْهيَوينّ وإىل سركيس
التالية إىل ّ
عالمتنا ّ
ّ
رسل اللبناينّ األب إبراهيم حرفوش إىل العربيّة:١
وميخائيل من قنّوبني .وهذه ترمجتها احلرفيّة ،عن السراينيّة ،من قبل الـم َ
إىل اآلابء األيـ ّمة اجملتهدين يف املنابر اليسوعيّة القاطنني األماكن املق ّدسة .منارة لبنان والعاملني على فدائنا من الذين استعبدوان ،األب
ِّ
القس
الص ْهيَ ّ
القس جربائيل ّ
النقي اجلدير ابالحرتام أبينا ّ
الغين ابلعلوم الالهوتيّة ،زائر طائفتنا ّ
وين ،وحضرة ّ
اجلليل واجلدير ابالحرتام و ّ
ِّ ِّ
كل خريَ ،ولْيَ ِّزْدكما.
جرجس اجلمري ،ليـ ْعطكما ّ
الرب ّ
السار الذي أاتين من لدنكم يف الرسالة اليت أنفذمتوها
كل الشكر على ّ
حمبّة وقبلة األيدي .إنّه لواجب أن أشكر ّ
مودتكم لنا .واخلرب ّ
اّلل ّ
ت حضرتكم الكلّيّة االحرتام عن أحوال تلميذها فأقول :أ ّوًال من
إىل صحبة منسى وافتقدمتوين هبا .األبوان اجلليالن ،وبعد :إذا سألَ ْ
حيث اجلسد أراين بعافية .وأ ّما من حيث نفسي فإنّين مصاب بقرح اخلطااي فاطلب من طبيب االثنني ،النفس واجلسد ،املعاجلة والشفا
كل خري ،يف هذه العاجلة أو يف
متلهف ومشتاق ملشاهدة وجهكما املنري أانلين ّ
بصلواتكما .أقول اثنيًا إنّين ّ
اّلل رغبيت ألراكما على ّ
األخرى بني الق ّدي ِّسني .أقول اثلثًا يف شأن أحوايل وأحوال املدرسة .لقد أرسلين أبوان السامي االحرتام صاحب الغبطة مار يوسف
٢
اوي وذلك يف شأن سد احتياجات الطائفة ولنتف ّقد أحوال
نطاكي مع سيادة احلرب اجلزيل االحرتام اسحاق الشدر ّ
البطريرك األ ّ
عين وض ّد
مديرا من طائفتنا ملدرسة رافاان ولـ ّما مل جند
غما ّ
ً
مديرا هلا ،ر ً
شخصا آخر فقط ،أقامين ً
مدارسنا ،وإذا اقتضت احلال نقيم ً
إراديت ،اجملمع املق ّدس املولـَج بنشر اإلميان ،وال أعلم إذا كنت أقيم هنا أو ال .ألنّين أرى املدرسة معوزة ساءت حاهلا جدا ،وفيها مثانية
العرب والسرايينّ ،وأديرهم أان وحدي وليس من يعاونين ،وأان أقيم الق ّداس والصلوات ابلسراينيّة ألعلّم التالمذة
تالميذ أل ّقنهم اللسان ّ
كتبت هلذا اجملمع مر ًارا عديدة يف شأن احتياجات املدرسة ...أ ّما
على طقسنا وعاداتنا وذلك طب ًقا لفكر البطريرك واجملمع املق ّدس ،وقد ْ
يف شأن بدالت الق ّداس فليس لدي منها شيء .ولذا فإنّين أق ّدس ببدالت اآلخرين .وعليه فإذا َّ
يل بدلة
ت ،حضرتكم ،وأرس ْل َ
متكْن َ
ّ
تإّ
ِّ
َّ
القس جربائيل وسوف يكون
يل ً
مجيال ً
كاملة من بدالت الق ّداس مع كأسها فتسدي حضرتك إ ّ
عظيما أيّها األب احملرتم .إنّين أتذكر ّ
اّلل ال ينسى شيئًا مـ ّما تعمله حضرتك أو من حسنة تشرتك
ذكر صالٌ يف هذه املدرسة على ما أرجو ،أل ّّنا نصبة جديدة ،و ّ
هلذه املنَّة ٌ
١
بنصها السرايينّ يف جملّة املنارة ،السنة األوىل ،١٩٣٠ ،ص  ،٢١٦ -٢١٣وع ّقبها برتمجتها إىل العربيّة على
يشار إىل أ ّن األب إبراهيم حرفوش املـر َسل اللبناينّ قد نشر هذه الرسالة ّ
ِّ
اجع :طنّوس ،األب اغناطيوس الراهب
الصفحات  ٢١٨ -٢١٦من العدد نفسه من اجمللّة نفسها .وحول بعض مضامني هذه الرسالة ،واتريخ توجيهها ،واملكان الذي و ّج َهت إليه ،ير َ
ِّ
الص ْهيَوين "١٦٤٨ -١٥٧٧ ،يف جملّة املشرق ،السنة  ،٣٨اجلزءان  ٢و ،٣نيسان -حزيران ،متّوز -أيلول  ،١٩٤٠ص .٣٠٢
اللبناينّ" ،جربائيل ّ
ِّ
حّت سنة .١٦٤٨
 ٢البطريرك يوسف حليب
مؤسس دير راهبات حراش ،والذي ّ
توىل الس ّدة البطريركيّة من سنة ّ ١٦٤٤
العاقوري ّ
ّ
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سسة الفكر
مؤ ّ
ّ
سائال املوىل أّال خييب أملكم من التجارة حسب ...١فيما
ي شيء
كل يوم مع قبلة يد اجلميعً ،
هبا يف أ ّ
ً
كان...أخريا أعانق حضرتكم ّ
ِّ
ت يف مدينة رافاان يف اليوم اخلامس من
مينحكم مرياث رجال الكرام وحياة طويلة هنيئة .كتبَ ْ
أنّين أطلب من سيّدان يسوع املسيح أن َ
شهر أيلول املبارك سنة .١٦٤٧
تلميذ حضرتكم
القس يوسف الدمشقي
ّ
يف األصل ابن يوحنّا بن موسى اإلهدينّ املتكنيني قطون وخمرطش األحرف أيّوب الذي هو من مدينة حلب تلميذ حضرتكم يلثم
ومنسى حمبّكم وعبدكم كاتب هذا ال ِّّدرج يقبّل يديَكم ابحرتام ويـ ْقريكم [ويقرؤكم] السالم .ومبا أنّكم سألتموين
بكل خضوعّ .
يديَكم ّ
٢
[دمر] ملكهم وبطريركنا هرب من وجه وايل طرابلس ألنّه خاف
اّلل شوكتهم ّ
وشر احلنَفاء كسر ّ
ودك ّ
عن أخبار بالدان فأقول إ ّن ظلم ّ
منه .الوضيع الذليل ميخا م ّقا.

األابيت بطرس فهد،

أيضا اخلوري
املتفرعة عن املدرسة املارونيّة" ،يف جملّة املنارة ،السنة  ،٢٥العددان  ١و ،١٩٨٤ ،٢ص ٢٥٣-٢٥٢؛ (نشرها ً
"نصرهللا شلق ومدرسة رافينّا ّ
ِّ
ِّ
ِّ
الصهيوينّ ال َك َرم ّي اإلهدينّ ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .)١٤٠-١٣٨
القس جربائيل ّ
يوحنا خملوف يف كتابه العاِل املاروينّ ّ

###

ِّ
الص ْهيَوينّ ،كوكب من أسطع الكواكب اللبنانيّة اليت ظهرت يف مساء لبنان ،وبسطت أنوارها من الشرق إىل الغرب ،وعالـِّم من
جربائيل ّ
مادة وذكاء .٣وهو تلميذ انبغ من أوائل تالمذة املدرسة املارونيّة يف رومه.
أشهر علماء القرن السابع عشر وأوسعهم مقدرة ،وأغزرهم ّ

الرزي سنة  ،١٥٨٤وكان يف السنة التاسعة من عمره ،ليدرس العلوم واللغات الشرقيّة
أرسله اىل هذه املدرسة الشهرية البطريرك سركيس ّ
[فضال عن] الفرنسيّة ،حبكم وجوده يف فرنسا .وكان مع
تقن السراينيّة ،والعربيّة ،والرتكيّة ،واليواننيّة ،والالتينيّة ،واإليطاليّةً ،
وغريها .فأ َ

احللب ،ونقوال فالنتينو ،وإبراهيم جرجي
ّ
احللب ،وجرجي منصور ،وأخوه يوحنّا ّ
العالمة الصهيوين مخسة طالب حلبيّني :هم يوسف ّ
دنييت ،ويوسف
احللب .ومخسة لبنانيّني :هم نصراالّه شلق
العاقوري ،وجرجس الكرمسداينّ ،وجرجس األ ّ
ّ
يطاوي ،وميخايل األ ّ
ّ
١
٤
مجيعا إىل رومه سنة  ،١٥٨٣وهي سنة االفتتاح للمدرسة املارونيّة ،يرافقهم اخلوري يوحنّا بن أيّوب احلصروينّ  .ان
األجبعاينّ  .فوصلوا ً
 ١يريد املتاجرة بوزانت الكهنوت على ما ي ِّ
وجبه هللا على الكهنة.
اإلسالمي هو الدين احلنيف.
 2احلنفاء أي املسلمون ،والدين
ّ

٣راجع جملّة املنارة لعام  ،١٩٤١ص  ،٢٥٨وانظر اتريخ سوراي ،مج  ،٧ص  .٢٢٧هذه املقالة نشرت يف جملّة " الفصول اللبنانيّة" لعام  ١٩٨٦يف عددها الـ ،١٧ص .٤١
٤
ضو ،مج  ،٤ص .٤١٣
ْ
طالع اتريخ املوارنة للخوري بطرس ّ
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مؤ ّ
ّ
ٍّ
ِّ
عاما
سرية ّ
العالمة ّ
الص ْهيَوينّ رائعةً ،وعامرة ابلتآليف والنشاطات املختلفة واألعمال اجمليدة .فقد قضى يف ابريس مدة أربعة وثالثني ً
يد ّرس ،وحي ّقق ،ويعمل ،ويطبع ،وين ّقح الرتمجات.

األابيت بطرس فهد،
ِّ
الصهيَـ ْوينّ اإلهدينّ ( ")١٦٤٨-١٥٧٥يف حملات وأحاديث مارونيّة ،اجلزء الثالث[ ،د.م[ ،].د.ن ١٩٩٥ ،].ص .٥٠-٤٩
ّ
"العالمة جربائيل ّ

###
مديح ِّ
اإلنكليزي براين والتون:
العامل
ّ

لكل َمن يرغبون يف أن يتضلَّعوا من اللغات الشرقيّة واألسفار
أتعااب شاقّة ،و ً
 ...إ ّن هذا الرجل العظيم بذل ً
أفضاال جزيلة كثرية الفائدة ّ

انكرا للجميل .وحنن نعرتف أب َن أعماله يف بوليكلوت ابريس هي من آايت الدنيا وأعاجيبها.
املق ّدسة .ومن مل ّ
يقر له ابلفضل كان ً

شكرا ال ينقضي.٢
ونرى أنه يلزم اجلميع أن ّ
يؤدوه ً
براين والتون ،العاِل اإلنكليزي،

ِّ
الص ْهيَوينّ ال َك َرِّم ّي اإلهدين ،بقلم اخلوري يوحنّا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .١٦٠
ً
القس جربائيل ِّّ
نقال عن كتاب العاِل املاروينّ ّ

###
الصهيوينّ ٣يف ابريس ٨ ،أيلول :١٩٨٢
من خطاب رئيس بلديّة ابريس السيد جاك شرياك يف حفل تكرمي العالّمة جربائيل ّ
ِّ
متأخرا!
أورواب
ّ
ميي ّ
للصهيوينّ إّنا هو أيفاء لديون له على ّ
وخاصة على فرنسا  ...ولو أتى ً
[ ]...هذا االحتفال التكر ّ
ِّ
الص ْهيَوينّ ال نكون فقط نَِّفيه ح ّقه كونه اإلنسان الذي ساهم يف ّنضة حركة االستشراق ،أو نَِّفي
[ ]...وهلذا فإنَنا بتكرمينا جربائيل ّ
ألساسي املؤثّر
أرضا حقَّها حني أحياها التقاء ث َقافتني :املسيحيّة من خالل التقاء اللغتني السراينيَة والعربيّة .بل حنن نكون ن ِّقُّر ابلطابع ا
ً
ّ
مع احلضارة الغربيّة للثقافة العربيّة وذلك بفضل مسيحيّي الشرق.
ِّ
الص ْهيَوينّ .فقد
وبكل ّقوة ،التعاون
االستثنائي بني فرنسوا سافاري دي بريف وجربائيل ّ
كيف لنا يف هذه الظروف اليت ذكران ّأال نذكرّ ،
ّ
مدهوشا
كان للقاء الرجلني ،وعملهما املشرتك ،أتثري كبري والفت لالهتمام الذي كان بدأ منذ القرن الثاين عشر ،وذلك يف غرب كان
ً
أمام ما اكتشفه من عالقة وطيدة تربط إسهامات العرب الفكريّة ،والفكر اليوانينّ القدمي.

١راجع أطروحة األب العامل انصر اجلميّل ابلفرنسية ،مج ّأول ،ص .٢١٨

 ٢قاموس التوراة للمؤرخ فيكو روز ،ص ،٥٢٠وكتاب املكتبة املق ّدسة أتليف لولونغ ،ابريس  ،١٧٧٨ص  .٢٨٣ودائرة املعارف الكالوليكيّة اإلنكليزيّة ،طبعة نيويورك ،حرف ج.
١
ِّ
الص ْهيَوينَ يف العاصمة الفرنسيّة ،ابريس ،أر ًبعا وثالثني سنة (أي نصف عمره تقريبًا!)
قضى ّ
َ
العالمةَ جربائيل ّ
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مؤ ّ
ّ
أورواب ابلكتب العلميّة األساسيّة ،وكذلك وابنتقاهلا من فكرة نشر الكتب الدينيّة إىل الرغبة يف
لقد مسح عمل الرجلني املشرتك إبغناء ّ
متحجرة  ،وكانت هكذا والدة حركة
كبريا بتخطّي احلقائق اليت كانت مبنيّة على مسلّمات
ّ
إتقان اللغات الشرقيّة ،كان اتثريمها ً
أورواب.
االستشراق يف ّ
١
ِّ
هويّة املسيحيّني
الص ْيه َوينّ و
لقد بدأ عمل دي بريف و ّ
ّ
العاقوري بنشر "العقيدة املسيحيّة"  .وإذا كان هدف الكتاب احلفاظ على ّ
الناطقني ابلعربيّة ،وتثبيتهم على إمياّنم إبيصال العقيدة احملدَّدة يف روما إىل الكنائس القابلة ابلقرارات املسكونيّة جملمع فلورنساّ ،إال أنّه
كان هلذا الكتاب هدف آخر يتمثّل بتمكني الراغبني يف تعلُّم العربيّة من ذلك ،وهم كثـٌر يف الكنيسة الكاثوليكيّة األوروبيّة .وهلذا
اهلدف َمن كان أفضل من املوارنة األوفياء للكنيسة الرومانيّة منذ البدء ،واملوجودين يف بيئة واحدة مع مسيحيّني اتبعني لكنائس أخرى،
وعلى تواصل مباشر مع املخطوطات املشرقيّة اليواننيّة والعربيّة السراينيّة الغنيّة ابلقرائن الالهوتيّة؟

َمن كان افضل ِّمن املوارنة إ ًذا ليحملوا العقيدة الرومانيّة ،ويكيّفوها مع معتقدات يعرفوّنا هم ،ولغات ينطقون هبا؟
الصهيوين على أنّه م ِّ
ِّ
وشارك يف أتليف
رتج ٌم وحسب ،فهو رجل ألسنة ولغات،
َ
[ ]...وهكذا يبدو لنا أنّه من املستحيل أن نق ّدم ّ ْ َ ّ
ف بـ"فتيان اللغة  "jeunes de langueبرتكيزه على أمهيّة خلق مدرسة
التيين ،وقد كان ِّمن ّأول دعاة إنشاء ما ع ِّر َ
قاموس ّ
عربّ -
أساسي يف املراسالت الديبلوماسيّة بني فرنسا واإلمرباطوريّة العثمانيّة.
على غرار املدرسة املارونيّة يف روما ،ويكون هلا دور
ّ

ِّ
َّ
رسي األستاذيّة يف اللغتني العربيّة والسراينيّة يف املدرسة
عند جميء ّ
الص ْهيَوينّ إىل ابريس سنة  ١٦١٤مع مواطنه احلصروينّ ،تسل َم ك ّ
ِّ
الص ْهيَوينّ بنشر ّأول كتاب ابللغة الرتكيّة  ،وذلك بنشر كتاب
التوجه
العلمي ،شارك ّ
امللكيّة .ومبسامهته ّ
الفعالة يف املطبعة السافاريّة ذات ّ
ّ
قواعد العربيّة املارونيّة ّأول دليل على عمل األساتذة اللبنانيّني يف فرنسا .

ِّ
بريون  cardinal du perronواملستشار دي تو De
الص ْهيَوينّ واحلصروينّ َّ
إ ْن كان عمل ّ
تعرض النتكاسات مبوت الكاردينال دي ّ
حتوال إىل
 Thouوابنسحاب دي بريف  ،savary de Brevesوإغالق املطبعة الشرقيّة؛ ّإال أ ّن هذا مل يؤثّر على مهّتهما ،فقد ّ
ِّ
الص ْهيَوينّ ،انصرف
يسي وتصحيح املعلومات فيه ،وعصرنتها .وعندما ترك احلصروينّ العمل مع ّ
اجلغرافية ،وقاما برتمجة كتاب اإلدر ّ
قمة جناحاته سنة  ١٦٤٥مع الكتاب املق ّدس ابللغات املتع ّددة ( البوليكلوت )،
األخري إىل االستشراق
الديين والذي وصل إىل ّ
ّ
الذهب حلروف الطباعة املشرقيّة.
انتصارا للكاثوليكيّة املناضلة ،وكذلك العصر
والكتاب الذي ميكن اعتباره
ً
ّ
جاك شرياك ،رئيس بلدية ابريس آنذاك ،ورئيس اجلمهورية الفرنسيّة الح ًقا،

ِّ
الكرمي اإلهدينّ ،بقلم اخلوري يوحنّا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .٢٠٦ -٢٠٢
ً
القس جربائيل ِّّ
الصهيوينّ
نقال عن كتاب العال م املاروينّ ّ
ّ

###
ِّ
ِّ
العاقوري ،زميله يف املدرسة
القس نصرهللا شلق
 ١هذا الكتاب هو من أتليف الكاردينال بيالرمينوس ()Bellarmin
اليسوعي ،من معاصري ّ
ّ
الص ْهيّوينّ وأصدقائه ،وقد ساعده يف ترمجته ّ
ّ
املارونيّة يف روما.
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مؤ ّ
ّ
الصهيوين يف ابريس يف  ٨أيلول :١٩٨٢
من كلمة وزير الثقافة الفرنسيّة جاك النغ يف حفل تكرمي العالّمة جربائيل ّ
كالشعلة اليت ِّ
محيَت بني الراحتني ،فهي
املعرب جدا أ ّن لبنان ،ويف أحلك حلظات األزمة ،قد حافظ على ثقافته حيّةًّ ،
وال ّ
شك أنّه من ّ
جديدا يف ابريس عن هذا اإلدراك ،وعن هذه
دليال
ما توقفت عن الربيق ،وال ميكن أن تتوقّف ،لتقود احلياة واألمل .وهاكم اليوم ً
ً
رد الغرب بعد ع ّدة قرون ابخرتاع
اإلرادة عرب معرضنا هذا
املتخصص جملد الكتابة والكتب .ومقابل هذا العطاء من ّ
الشرق األدىن ،فقد ّ
ّ

الطباعة ،واليت قام عدد من العلماء املوارنة ،مع بداية القرن السادس عشر ،بتعديلها لتتالءم مع الكتابة العربيّة .وهكذا فإن اتريخ
داع للتذكري أب ّن منابر اللغة السراينيّة والعربيّة يف املدرسة
أورواب،
وخاصة مع فرنسا :هل من ٍّ
ّ
الكتابة يف لبنان يندرج يف سياق تبادل مع ّ
ِّ
روايل ،واليت أصبحت املدرسة الفرنسيّة ،كوالّج دو فرانس ،قد تبوأها فقهاء لبنانيّون أمثال جربائيل ّ
امللكيّة ،كوالج ّ
الص ْهيَوينّ
وغريه ،...سامهوا يف أتسيس فرع الدراسات االستشراقيّة ،ويف متوين مكتباتنا أبعمال مثينة للدراسة واملعرفة؟
جاك النغ ،وزير الثقافة الفرنسي،
الكرمي اإلهرينّ ،بقلم اخلوري يوحنا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارع ،٢٠٠٥ ،ص
الصهيوين
ً
القس جربائيل ّ
نقال عن كتاب العاِل املاروينّ ّ
ّ
.٢١٤-٢١٣

###
مديح دكاترة جامعة ابريس:

ِّ
الص ْهيَوينّ ،نذكر منهم :ليسكو ،دي مويس ،فالفيين ...وقد فحصوا اجمللّدات
اثىن األساتذة امللكيّون من جامعة ابريس على ّ
عالمتنا ّ
ِّ
فصال ،فأقاموا هلا املدائح ،مق ّد ِّرين
فصال ً
نسي ،ودرسوها ً
اخلمسة اليت خرجت من َ
يدي زميلهم جربائيل ّ
الص ْهيَوينّ يف البوليكلوت الفر ّ
ِّ
اسعا ذيّلوه بتوقيعهم ومهروه أبختامهم .وهذا ما قاله دي فالفيين ،أستاذ العربيّة
عمل ّ
الص ْهيَوينّ فيها ،واضعني لدراستهم هذه تقر ًيرا و ً

نقال عن األب لولونغ:١
كيً ،
امللو ّ

الصهيوين ال نفيه ح ّقه ،من أجل عمل أاته ،هو يف غاية األمهيّة والكمال ،تتجلّى فيه ال ّدقة واإلتقان ،وال سيّما األمانة
"مهما مدحنا ّ

كل ترمجاته".٢
املرعيّة يف ّ
دكاترة جامعة ابريس،

الكرمي اإلهدينّ ،بقلم اخلوري يوحنا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .١٥٩
الصهيوين
القس جربائيل ّ
من كتاب العاِل املاروينّ ّ
ّ
 ١لولونغ ،املرجع نفسه ،ص .٤٧٧ ،١٨٢
نقال عن األب اغناطيوس طنّوس ،املرجع نفسه ،ص .٢٨٢ -٢٨١
ً ٢
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مؤ ّ
ّ
###
مديح ريشار سيمون:
السراينيّة يف ابريس قد ترمجوا ،يف العهد
إ ّن علماء املوارنة الذين ساعدوا األب خمائيل جلاي على طبع العهدين اجلديد والقدمي ابللّغة ّ
السنة يف الكنائس
كل أايم ّ
كل التّعليمات اليت يستنَد إليها يف معرفة فصول األانجيل و ّ
اجلديد ّ
الرسائل اليت جيب أن تقال يف ّ
السرايينّ ،
ِّ
توىل تصحيح الرتمجة يف هذه الطّبعة قال :لـ ّما كان القليلون من أبناء
الص ْهيَوينّ الذي ّ
السرايينّ الكلداينّ .وجربائيل ّ
اليت تتبع الطّقس ّ
وضعت هذه التّعليمات كفهارس يف معظم نسخ العهد اجلديد.
ّ
الشرق حيسنون كتابة األسفار املق ّدسة اإلهليّة ْ
ريشار سيمون ،أحد أعيان فرنسا وعلمائها،
الكرمي اإلهدينّ ،بقلم اخلوري يوحنّا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢۰٠٥ ،ص
قس جربائيل ّ
الصهيوينّ
أخ ًذا عن كتاب العاِل املاروينّ ال ّ
ّ
.١٦٢

###
مديح غيوم ديغال:

ِّ
يستحق لقب األستاذ الف ّذ ،فهو
ّ
كان الستالم الصهيوينّ كرسي العربيّة والسراينيّة األثر اجليّد لدى معاصريه .إ ّن جربائيل ّ
الص ْهيَوينّ
امللكي الوحيد واألمثل لتدريس العربيّة ،ألنّه الوحيد الذي جييدها على أفضل وجه ،كما هي احلال مع اللغه الكلدانيّة ،فهو
األستاذ
ّ
ٍّ
وتعمق يف لغات جديدة كثرية."...
كل هذه اللّغات ّ
كثريا ّ
الشرقيّة هي طبيعيّة ومألوفة ،عدا أنّه سافر ً
آت من تلك البالد ،و ّ
ِّ
يسي ،قال:
ويف ثنائه على ّ
الص ْهيَوينّ حول عمل األخري يف البوليكلوت البار ّ
الرتكيّة،
ت من أن تتقن اليواننيّة ،والعربانيّة ،والكلدانيّة (السراينيّة) ،والعربيّة ،و ّ
ت ،وابيّة وسيلة مت ّكْن َ
ستطع َ
إ ّن إعجاب كبري كيف ا ْ
ت هذه اللّغات أداة جديدة ،وسكْبـتَها يف هذا العمل الطويل الـم ْج ِّهد.
ة...حّت جلعلْ َ
ّ
واإليطاليّة ،والفرنسيّ
كل خملوق وفقاً ملشيئة اخلالق.
ت لغات ّ
مجع َ
فقد كان عندان اإلجنيل ابلالتينيّةّ ،أما اآلن وقد ْ
الشعوب نفسها فقد صار اإلجنيل يف منال ّ

وقائدا يف هذا العمل
ائدا ً
يسي ،قد وفّرت املعرفة للراغبني فيها ،وجعلت نفسك ر ً
ذلك أنّك يف كتاب متع ّدد اللّغات ،البوليكلوت البار ّ
اخلاصة .فلم يـَع ِّد الكتاب
كل إنسان على معرفة ّ
اّلل من خالل الكتاب املق ّدس يف لغته ّ
الذي جيمع بني اجلمال واإلبداع ،وبني حصول ّ
ِّ
اّلل الذي أوحى
كل شعوب العامل ،حبيث دخل ّ
املق ّدس معك معروفًا من قبَل قلّة يف العا َمل ،إّّنا أصبح بواسطة عملك هذا معروفًا من ّ
كل بيت ...أليس يف هذا الوصف نستطيع أن ّننحك لقب رائد وقائد!؟
ذاته بواسطة األنبياء واليوم بواسطة ابنه يسوع إىل ّ
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مؤ ّ
ّ
ٍّ
السباك يف رسم احلروف وحفرها،
ت
لألجبدايت ّأمهات لسبك احلروف من كافة اللّغات...وكم عم ْل َ
الرائد ألنّك خل ْق َ
ّ
ت بيدك مع ّ
إنّك ّ

وكم كان هذا العمل شاقا ومضنيًا بعد أن تكون يداك قد توقّفتا عن احلركة ،وأانملك خت ّدرت من خالل كتاابتك لتلك الكلمات
نقشْتها أانملك بعد أن كادت
ت عليها أنت بعد أن َ
اإلهليّة اليت حصل عليها موسى النّب حمفورة على الواح من حجر ،ولكنّك حص ْل َ
اّلل اللتان ملسنامها من خالل
أانملك ليسبكها يف ّأول عمل مسكوينّ من نوعه! عظيمة يداك اي ّ
عيناك تنطفئان ،وبعد أن استعمل ّ
اّلل َ
ِّ
الص ْهيَوينّ.
ّ
عالمتنا جربائيل ّ
غيوم ديغال ،أحد أعيان فرنسا وعلمائها،

ِّ
الصهيوين ال َك َرِّم ّي اإلهدينّ ،بقلم اخلوري يوحنّا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص
ً
القس جربائيل ّ
نقال عن كتاب العاِل املاروينّ ّ
.١٦٢-١٦١

###
مديح املسيو كولومبيه:
ِّ
شرفوا فرنسا بعلومهم وأنواع معارفهم.١
الص ْهيَوينّ عامل متضلع من اللّغات ّ
الشرقيّة ،وميكنه الوقوف يف ّ
إ ّن ّ
صف واحد مع الّذين ّ
املسيو كولومبيه ،أحد أعيان فرنسا وعلمائها،
الكرمي اإلهدينّ ،بقلم اخلوري يوحنا خملوف ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص
الصهيوين
ً
القس جربائيل ّ
نقال عن كتاب العاِل املاروينّ ّ
ّ
.١٦٠

###
٢
ِّ
الص ْهيَـ ْوينّ ،فاحلديث عن املدرسة املارونيّة يف روما جيب إلقاؤه يف إهدن أل ّن لكم أنتم ،أهل
حّت لو مل يكن هذا العام
ّ
تذكارا جلربائيل ّ
ً
ِّ
عظيما ،إذ إ ّن من أعظم رجاالهتا إهدنيّني لو جئنا نع ّد أمساءهم وآاثرهم لطال الكالم .يكفينا أن نذكر
إهدن ،مع هذه املدرسةً ،
شأان ً
ِّ
حّت
يقي قامت مساجلة ال تزال تذ َكر يف اتريخ الفكرّ ،
نرددها ّ
البطريرك إسطفان ،وجربائيل ّ
الص ْهيَوينّ ]...[ ،قدميًا يف العهد اإلغر ّ
اليوم ،مساجلة حول اختيارين يف أنظمة احلكم :اختيار دولة إسربطة املشيَّدة على القوة والبطش ،املد ِّ
َّربة بنيها على السالح ،واختيار
َ
ّ
أثينا اليت بـنَ ِّ
الفكري .وعندكم
رمزا إىل اخلصب
َ ْ
ت عمارهتا على العقل واحلكمة .كانت إسربطة ً
عقيماّ ،أما أثينا فكانت ،وبقيتً ،
ّ
مشوخا ً
فوضع لكم القدر ،الذي هو مظهر من مظاهر العناية،
هنا ،لو رجع التاريخ من قدميه إىل حديثه ،شهادةٌ على أن ّكم مجعتم
َ
النقيضنيَ ،
ِّ
األولِّني.
عزميةً إسربطيّةً ال تلتوي ،ومرونة العقل
يقي والروماينّ ،مر ً
كزا بني ّ
األثيينٌ .
رجل منكم ّ
احتل يف ابريس وروما ،وار َثيت العاملَ اإلغر ّ
ّ

 ١كولومبيه ،Gaule orientale ،ص ،٢٦٣واملسيو كولومب هو أحد أعيان فرنسا وعلمائها.
٢
ِّ
الص ْهيَوينّ يف إهدن ،يف  ٦آب منه ،وذلك ملناسبة مرور أربعمائة سنة على مولده.
ميي ّ
للعالمة جربائيل ّ
هو العام  ،١٩٩٧وفيه أ َ
قيم مهرجان تكر ّ
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مؤ ّ
ّ
كان ابكورة املدرسة املارونية بعثت هبا إهدن إىل الغرب لـما سلّم ِّ
رق يف
ت الصغري جربائيل إىل البحر ،وعمره سبع سنوات .وكم َغ َ
ّ
ّ َ
ِّ
تشع ،بينما
البحر حينذاك من فتيان اجلبل الذاهبني .فَـ َق َدته إهدن وفَـ َق َدها ،لكنّه ول َد مع مولد النهضة األوروبيّة اليت كانت بدأت ّ
احلقيقي الذي أوصلنا ،مبثل هذا
حّت اليوم ،خيطّط لنا الطريق
الشرق كان يغرق يف االحنطاط ،وكان ً
شعاعا من شعاعاهتا ال يزال بريقهّ ،
ّ
التاريخ ،إىل احلضور يف الزمن.
األب ميشال احلايك،

العالمة جربائيل
نقال عن اخلوري يوحنّا خملوف" ،م ْل َحق ّأول :تكرمي ّ
"املدرسة املارونيّة وأثرها يف الشرق" يف صحيفة النهار ،بريوت ١٣ ،آب  ،١٩٩٧صً ،٧
ِّ
ِّ
رمي اإلهدينّ ،الطبعة األوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص
القس جربائيل ّ
ّ
الص ْهيَوينّ يف إهدن يف  ٦آب سنة  "١٩٩٧يف العاِل املاروينّ ّ
الص ْهيَ ْوينّ ال َك ّ
.١٩٠

###
مديح امل ِّّ
ؤرخ الراهب اللبناينّ األب اغناطيوس طنّوس اخلوري:
ِّ
الص ْهيَوينّ سنة  ١٩٤٨على مدخل كنيسة مار جرجس -إهدن:
كتب األب اغناطيوس هذا املديح بعد رفع متثال ّ
حق لإلغريق أن يفخروا بنوابغهم الفالسفة ،فيزيّنون بتماثيلهم عاصمتهم أثينا ،أو الرومان أن يقيموا خلطبائهم وجبابرهتم اآلاثر
...إذا َّ

يشيدوا لفراعنتهم الذكرايت واألهرام...
واألنصاب يف روما ،أو للمصريّني أن ّ

ت ِّّ
متزق عن عظمة نوابغها ستائر
حذو األمم اجلبّارة ،فتعرف أّنّا زميلةٌ هلا ابلنوابغ ،وغنيّة ابلرجال الرجال ،فهبَّ ْ
ّ
حتذو َ
حق إلهدن أن َ

األجيال واخلفاء ،وجتعلهم أنو ًارا على منائر اآلفاق واألجواء.
اخلوري يوحنّا خملوف،

ِّ
مي اإلهدينّ ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .١٦٣-١٦٢
من كتاب العاِل املاروينّ القس جربائيل ِّّ
الص ْهيَوينّ َ
الكر ّ

###
ِّ
الصهيوينّ يف ابريس يف  ٨أيلول :١٩٨٢
صوان يف حفل تكرمي العالّمة جربائيل ّ
من كلمة السفري كميل أبو ّ
ِّ
الصهيوينّ اإلهدينّ ،والذي حنيي اليوم ذكراه بفضلكم اي سيّدي رئيس البلديّة ،١من هذا اجليل من رجال األنوار
لقد كان جربائيل ّ
مؤسس لبنان احلديث حبدوده الطبيعيّة األزليّة ،هؤالء
واملعرفة الذين كانوا منذ ّناية القرن السادس عشر حول األمري فخر الدينَّ ،
ألساسي يف ولوج عصر احلوار واحلّريّة يف الشرق األدىن.
الرجال الذين كان هلم الدور ا
ّ

١
ئيسا للجمهوريّة الفرنسيّة اخلامسة.
هو ّ
ميي برعايته ،والذي انتخب يف فرتة الحقة ر ً
السيد جاك شرياك رئيس بلديّة ابريس وقتذاك ،وقد أقيم االحتفال التكر ّ
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مؤ ّ
ّ
ِّ
إ ّن اسم ّ
الصهيوينّ حمفور على رخامة الكوالج دو فرانس حيث ّ
درس مع رفقائه من جبال لبنان املكلّلة ابألرز اخلالد ،احلصروينّ
العاقوري واحلاقالينّ ،وهذه األمساء ال ميكن فصلها عن العمليّة اللغويّة والعلميّة اللبنانيّة.
و
ّ
وحنا خملوف،
اخلوري ي ّ

ِّ
الصهيوينّ ال َك َرِّم ّي اإلهدينّ ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،٢٠٠٥ ،ص .٢١١ ،٢٠٩
القس جربائيل ِّّ
من كتاب العاِل املاروينّ ّ
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