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

مؤلّفات ّ
العّلمة جربائيل ِّّ
الصهيَ ْوينّ اإلهدينّ
كتب
لكل ابب)
الزمين للصدور ّ
(وف ًقا للتسلسل ّ



األدب
 .1الرسائل (إفراديّة( :القسم األكرب منها خمطوط،

العاقوري،
بيون ،ابلالتينيّة ،خمطوطة موقَّعة منه ومن رفيقه نصرهللا شلق
ّ
 ثالث رسائل إىل الكاردينال دي ّ
وضعاها عام  ،1612ابريس ،املكتبة الوطنيّة.11612 ،

Bibliothèque Nationale de Paris, Département des Manuscrits, Collection
Dupuy, 806 : ff. 212 ro …Romae, 1612; ff. 214 ro-vo …, Romea, 14 février
1612; ff. 216 ro – 217 ro … Romae, 11 Avril 1612.

 رسالة إىل جاك دي تو ) (De Thouمستشار اخلزينة امللكيّة ،ابلالتينيّة ،خمطوطة موقّعة منه ومن رفيقه
يوحنّا احلصرونّ ،ابريس 9 ،شباط .Collection Duppy 806, fol. 218 ro ،1616
األول .1628
 28 رسالة إىل ويليام شيكارد ،ابلالتينيّة ،خمطوطة ،كانون ّ

ِّ
الصهيَونّ إىل السيّد غي ميشال
ُّ ] Promesse à Maître [Guy Michel] Le Jay 
تعهد جربائيل ّ
شر يف:
جلاي[ ،ابلفرنسيّة ،منشورّ ،
مؤرخ يف  30تشرين الثان  ،1638ونُ َ

Lelong, Jacques, Discours historique sur les principales éditions des

Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard, 1713, p 400.

ِّ
الصهيَونّ إىل جاللة امللك لويس الثالث
ُّ Promesse à Sa Majesté [Louis III] 
[تعهد جربائيل ّ
شرت يف:
عشر] ،ابلفرنسيّة ،منشور ،يوم عيد الفصح  ،1640نُ َ

Lelong, Jacques, Discours historique sur les principales éditions des

Bibles Polyglottes, Paris, André Paralard, 1713, p 401- 402.

1

ونصها ابلفرنسيّة منشور يف:
واحدة من هذه الرسائل حتمل اتريخ  11نيسان ّ ،1612

Exposition le Livre et le Liban jusqu’à 1900, [Paris], Unesco, AGEECOOP, 1982, p. 225.
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مؤ ّ
ّ
وترمجها إىل العربيّة الراهب اللبنانّ األب اغناطيوس طنّوس وتشرها يف "جربائيل الصهيونّ-1577 :
 ،"1648جملّة املشرق ،السنة  ،38اجلزءان  2و ،3نيسان-حزيران ومتّوز-أيلول  ،1940ص .291
 رسالة إىل إبراهيم احلاقالنّ ،ابلالتينيّة 12 ،متّوز  ،1640منشورة برتمجتها العربيّة يف األب اغناطيوس طنّوس

الراهب اللبنانّ" ،جربائيل الصهيونّ ،"1648-1577 ،يف جملّة املشرق ،السنة  ،38اجلزءان  2و،3
نسي الوارد
نيسان-حزيران ،متّوز-أيلول  ،1940ص  .293-292وترمجة األب طنّوس متّت عن ّ
النص الفر ّ
يف:

Jacques Lelong, Discours Historique sur les Principales Editions des

Bibles Polyglottes, Paris, André Pralard, 1913, pp 169-170.

ِّ
ِّ
القس جربائيل ّ
الص ْهيَوينّ
وترمجة األب طنّوس العربيّة أُعيد نشرها يف اخلوري يوحنّا خملوف ،العاِل املاروينّ ّ
مي اإلهدينّ ،طبعة أوىل ،زغرات ،مطبعة القارح ،2005 ،ص .136
ال َك َر ّ



احلقوق
ِّ
الص ْهيَوينّ ،مرافعات حقوقيّة ،ابلفرنسيّة ،منشور،
 .2دفاعات ّ

وجهة إليه من ميشال لوجاي ( )Michel Le Jayوأنطوان فيرتي ( Antoine
ُّهم املُ َّ
هي ثالثة دفاعات ّ
رد هبا على الت َ

األول منها "شروحات على اإلثبااتت
 )Vitréبشأن ترمجة الكتاب املق ّدس املعروفة ابلبوليكلوات الباريسيّة؛ وقد أمسى ّ
اخلطية" ،1والثان "ردود على اإلثبااتت نفسها" ،والثالث هو مبثابة َّ ٍّ
رد على ميشال لو جاي (،)Michel Le Jay
مذكرة ّ
ّ
ِّ
شرت يف:
وضعها ّ
الص ْهيَونّ بني َ
العامني  ،1642 -1640ونُ َ

Lelong, Jacques, Discours Historique sur les principales éditions des Bibles

Polyglottes, Paris, 1713, pp. 386-395, 431- 464.

ِّ
ِّ
ِّ
اجع:
 . 1هي اإلثبااتت اليت أُعطيَ ْ
ت من قبَل مناوئَي ّ
الص ْهيّونّ" ،ميشال له جاي" و"أنطوان فيرتي" ،حول التأخي احلاصل يف طباعة البوليغلوات الباريسيّة ونشرها .وحول هذه الدفاعات يُر َ

Gemayel, Nasser, Les échanges culturelles entre les Maronites et L’Europe: du Collège Maronite de Rome (1584) au Collège de Ayn-

waraqa (1789), Beyrouth, 1984, pp. 229- 234.

أيضا:
اجع ً
ويُر َ

Gemayel, Nasser, « Essai de bibliographie des premiers orientalistes libanais en France: Gibrail Al-Sahyuni, dit Gabriel Sionite (1577- 1648),
séjour à Paris (1614- 1648) », dans Exposition le Livre et le Liban jusqu’à 1900, Paris, Unesco, AGECCOP, 1982, p. 257.

ِّ
الع َقْي بَة ،لبنان ،مطابع يون برنتنغ برس،
اجع كذلك :فهد ،األابيت بطرسّ ،
الص ْهيّونّ اإلهدنّ ( ")1648 -1575يف حملات وأحاديث مارونيّة ،اجلزء الثالثْ ،
"العالمة جربائيل ّ
ويُر َ
 ،1995ص .58 -55
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مؤ ّ
ّ
[ ،…Ad Abramum Ecchellensem maronitam commonitorium apologeticum .3رسالة
ِّ
الصهيَونّ إىل املارونّ إبراهيم احلاقالن] ،مرافعات حقوقيّة ،ابلالتينيّة ،خمطوط،
وجهها جربائيل ّ
دفاعيّة ّ
ابريس 66 ،1648 ،صفحة.
Parisiis, 1648. In-8º. 66 p. (BN: A. 11430. 8º 02e 129)1.



الدين
ترجيحا ،منشور،
 .4الق ّداس َوفْق الطقس املاروينّ ،طقوس دينيّة ،ابلسراينيّة
ً

عميه (البطريرك يف ما بعد) ،وابتدأ املوارنة ابستعماله ابتداءً من سنة
وضعه مبعاونة زميله يف املدرسة املارونيّة يف روما جرجس َ

 ،1608روما ،مطبعة ماديسيس ( 288 ،1594 ،)Médicisصفحة مرقَّمة ابألحرف السراينيّة.



العلوم التطبيقيّة والطبيعيّة

 .5حبث يف بعض املدن الشرقيّة وداينة أهلها وعاداهتم وآداهبمDe Nonnullis Orientalium Urbibus ،

 ،NecNon Indigenarum Religione Ac Moribus Tractus Brevisجغرافيا ،ابلالتينيّة ،منشور،

2
كملحق من  54صفحة لكتاب
شاركه يف وضعه رفيقه يوحنّا احلصرونّ  ،ابريس .1619 ،نُشر ،يف األساسُ ،
مستقل يف أمسرتدام عام  297 ،1633صفحة من القطع الصغي،
ُعيد طبعه يف كتاب
 .Geographia Nubiensisأ َ
ّ
وعام .1635



اللغة
العريب أو صناعة النحو أو الصناعة النحويّة ،قواعد (صرف وحنو) ،ابلعربيّة ،منشور،
 .6النحو
ّ
ِّ
تضم
األول من جمموعة كان من ّ
مع مقدَّمة تشرح األسباب اليت تُوجب على األوروبيّني تعلُّم العربيّة ،وهو اجلزء ّ
املفرتض أن ّ
وضع ،شاركه يف وضعه رفيقه يوحنّا احلصرونّ ،ابريس ،مطبعة سافاري دي بريف
لكن األربعة الباقية مل تُ َ
مخسة أجزاء ّ
(.31616 ،)Savary De Brèves

Exposition le Livre et le Liban jusqu’à 1900, [Paris], Unesco, AGEECOOP, 1982, p. 257.

1

ِّ
ِّ
وحممد بن قاسم.
علي ،ويوسف بن عبد اللطيفّ ،
 . 2استند مؤلّفا الكتاب ،يف وضعه ،على بعض املؤلّفني العرب يف هذا العلم (اجلغرافيا) من أمثال :يعقوب بن سيّد ّ
فن الطباعة
لكن األب شيخو يذكر يف املوضع ذاته ،ويف اتريخ ّ
 . 3هو ّأول كتاب طُبِّ َع ابللغة العر ّبية يف ابريس (يُر َ
اجع :شيخو ،األب لويس ،جملّة املشرق ،سنة  ،1900 ،3ص ّ .)83
يف املشرق ،طبعة اثنية ،بيوت ،دار املشرق ،1995 ،ص  ،13أ ّن الكتاب طُبِّ َع سنة .1613
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مؤ ّ
ّ
التين ،معاجم ،ابلعربيّة والالتينيّة ،منشور،
 .7قاموس ّ
عريبّ -

العاقوري ،مع فهرس ابلالتينيّة ،روما ،طبعة أوىل،1613 ،
أورواب ،شارَكه يف وضعه رفيقه نصرهللا شلق
األول من نوعه يف ّ
هو ّ
ّ
طبعة اثنية .1632

 .8مدخل إىل اللغة العربيّة  ،Anonimi Isagoge in Linguam Arabicamقواعد (حتقيق وتقدمي) ،ابلعربيّة ،منشور
(بعد الغياب)،
ِّ
كل ِّمن طوما إربنيي ويوحنا احلصرون يف حتقيق كتاب مدخل إىل اللغة العربيّة ملؤلِّّف جمهول.
شارك ّ
الصهيَونّ ّ

Anonymi Isagoge in Linguam Arabicam, ad ductum Thomae Erpenii et Maronitarum e
Monte Libano Gabrielis Sionita et Joannis Hesronitae, in 4º, 1678, 22 p.1.

Lelong, Jacques, “Sectio Sexta: Grammaticæ Arabicæ”, in Bibliotheca Sacra in Binos Syllabos Distincta, Tome 1, Paris, 1723, p. 1194.
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