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مة اخلوري ميخائيل لنصوص خمتارة   ريـــــــالغزيلعّلا
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

 حاة العرب[]نشأة النحو وأشهر الن  

قال مشس الدين األنصارّي إّن قبل اإلسالم ما كان للعرب قانوٌن وإعراُب الكالم. كان للعرب سجيٌَّة ألّّنم مفطورون على الفصاحة. 
ؤيّل ووضَع فلّما جاء اإلسالم  واختلطت األمم، فكادت العربّية تتالشى، فدعا أمري املؤمنني ]علّي بن[ أيب طالب أبو ]أاب[ األسود الدُّ

احلارث. مثّ  له قوانني. مّث خَلَف أاب األسود َغْبَسُة املعروف ابلفيل، مّث ميمون األقرن، مّث حيىي بن يَ ْعِمر العدوايّن، عطا بن اأَلسود، أبو
ن اسحق احُلْضُرمّي، عيسى بن ُعَمر الث ََّقفّي، أبو ُعَمر بن العالء اخلليل، سيبَويه، الفراهيدّي، الِكساي ]الَكسائّي[. مّث صار عبدهللا ب

. أّما سيبويَه هو ]فهو[ إمام البصرين ]الَبْصرِّيني[، ومل يَ َزل أهل العربّية يفّضل ه على غريه. ون كتابالناس بعد ذلك فريَقني: ُكوِفيًّا وَبْصرًّيًّ
يزيد مّث َخَلَف سيبويَه أبو احلسن اأَلْخَفش، وسعيد بن مسعده، والفرَّا]ء[، وصاحل بن اسحق اجلرمّي، وبكر بن عثمان املازيّن. حمّمد بن 

ار الفارسّي، أبو سعيد بن عبدهللا  ُ امل السريايّف، علي بن ََبَّد، أبو اسحق الزَّجاج، أبو بكر بن السرَّاج، أبو علي احَلسن بن عبد الغفَّ
. وهوال أِيَّة عيسى الّرماين. مّث أبو الفتح بن ِجيّن، عبد القاهر اجلَُرجايّن، الَزََمِْشرّي، ابن احلاجب، اآلَجرومّي، ابن مالك، مّث ابن ِهشام

ة[ النُّحوّيني.    ]وهؤالء أَئِمَّ

 ميخائيل الغزيري،
 .2، ص 1760، مدريد، زء األّولاإلسبانّية، اجل-املكتبة اإلسكورًّيلّية العربّية

### 

 حاجة الكاتب واألديب[]

ومعرفة  الكاتب واألديب حيتاج ]حيتاجان[، أّواًل، معرفة علم العربّية من النحو والتصريف. اثنًيا، معرفة اللغة. اثلثًا، معرفة أمثال العرب،
َمه]تقّدمهما[ يف الصُّنعة من أرابب املنظوم واملنثور، والتحفُّظ الوقايع اليت جاءت يف احلوادث. الرابع، االّطالع على أتليفات َمن  تقدَّ

فظ ما حيتاج إليه من األخبار للكثري منه. خامًسا، معرفة األحكام السلطانّية. سادًسا، حفظ القرآن والتدرُّب ابستعماله. سابًعا، ح
 تصَّة يف مذهب اإلسالم. اثمًنا، معرفة الَعُروض والقوايف. ُخامل

 ائيل الغزيري،ميخ
 .51، ص 1760، مدريد، اإلسبانّية، اجلزء األّول-املكتبة اإلسكورًّيلّية العربّية
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 ]الشعر وأوصافه[

صف به اإلنسان من الشجاعة، والشّدة يف احلرب، والصَب، فما وُ  :مّث إّن الشعر، على اختالف معانيه وُأصوله، ينقسم إىل أوصاف
ى محاسًة وبسالًة. وما وُ  َي مدًحا. وما أُ ُيسمَّ َي رِ   ]به[ْثينَ صف به من َحَسٍب وكرم سُِّ به أخالقه  ]ت[صفَ اثًء. وما وُ عليه ِمن ذلك سُِّ

َي أداًب. وما وُ  َي غزاًل. وما ]به النسا ]ت[صفَ احلميدة من حيا]ء[ وعّفة وغري]مها[ ِمن الفضايل سُِّ ء[ من ُحْسٍن ومجال وغرام سُِّ
َي هجا]ًء[ وَذمًّا. وما وُ صف به من خبٍل وُجنٍب وُ  ّي نعًتا به األشيا]ءُ  ]ت[صفَ وسو]ء[ ُخُلٍق سُِّ [ على اختالف أجناسها وأنواعها سُِّ

َي زُ  ]ت[كرَ . وما ذُ 1ووصًفا وَمْلًحا  هًدا.به اإلانبة إىل هللا، ورْفض الدنيا وتغلُّبها، سُِّ

 ميخائيل الغزيري،
 .77، ص 1760، مدريد، اإلسبانّية، اجلزء األّول-العربّيةاملكتبة اإلسكورًّيلّية 

### 

 ]سرية الشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبدهللا بن سينا وِفْهِرْسُت مجيع كتبه[

، وانتقل أبو علي احلسني ابن ]بن[ عبدهللا بن سينا الشيخ الرَّيِّس ]الرئيس[. هكذا خَبََّ عن ذاته، قال: إّن أيب كان رجاًل من أهل بَ ْلخ
ج أبّمي من قرية يُقال هلا أَْفشنة، وُوِلْدُت منها هبا. مّث انتقلنا إىل خُبارا، وَأحضْرت [ يف أًّّيم نوح بن منصور، وتزوّ منها إىل خُبارا ]خُبارى

معّلم القرآن واألدب، وكّمْلت العشر ]العشرة[ من العمر وقد أتْيت على القرآن، وعلى الكثري من األدب حّّت كان يقضي ميّن 
ان يّدعي الفلسفة، وأنزله أيب داران رجا]ء[ تعّلمي منه فقرات كتاب اإليساغوجي ّي وكسالنابلالَعجب. مُثّ جا]ء[ إىل خُبارا أبوعبدهللا 

عليه. مّث أخْذت أقرأ الكتب على نفسي، وأطالع الشروح، وكذلك كتاب إقليدس. فقرْأُت عليه من أّوله مخسة أشكال أو سّتة، مثّ 
ّي. مّث رغْبت يف علم الطّب بعد القراءة، وتعّهْدت املرضى، فانفتح سبلتولّْيت حلَّ الكتاب أبسره. مّث انتقْلت إىل اجملسطي، وفارقين النا

قتَبسة من التجربة ما ال يُوَصف وأان يف هذا
ُ

الوقت ابن سّت عشرة سنة. مّث توفّ ْرت على القرأة سنًة ونصًفا،  علّي أبواب املعاجلات امل
ّدة ما مْنت ليلة واحدة بطوهلا، فمهما غلبين النوم أو شعْرت بضعف، فَأعْدُت قرأة املنطق، ومجيع أجزا]ء[ الفلسفة. ويف هذا ]هذه[ امل

ومل أََزْل  َعَدْلت إىل شراب قدٍح من الشراب ريثما تعود إيلَّ قوَّيت، مثّ أرجع إىل القراءة. ومّت أخذين أدىن نوم أحلم بتلك املسايل بعينها. 
إلهلّي. وكان سلطان خُبارا يف ذلك الوقت نوح بن منصور، واتّفَق له مرض كذلك حّّت استحكَم معي مجيع العلوم، مثّ عْدت إىل العلم ا

ا بلْغت مثاين  2بَ َلحَ  األطّبا]ء[ فيه، وكان اسي اشُتِهَر بينهم، فَأْجُروا ذكري بني يديَه، وسألوه حضاري فحضْرت، وتوّسْت خبدمته. فلمَّ

                                                           
وُمالح. وَمَلَح الشاعر أتى بشيء َمليح: البستاين، املعّلم بطرس، حميط احمليط، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، ]َمُلَح الشيء َِيُلُح َمالحًة، هَبَُج وَحُسَن منظره فهو َمِلْيح وَمالح  1

 . وعليه فاملعىن املقصود هو اإلتيان مبعاٍن َمليَحٍة[.861، ص 1987
 [.51، ص 1987ديدة، بريوت، مكتبة لبنان، ]بَ َلَح الرجَل بُ ُلوًحا أَعيا وَعِجَز: البستاين، املعّلم بطرس، حميط احمليط، طبعة ج 2
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ْفُت كتاب اجملموع، وأتْيت فيه عشرة سنة من عمري فرْغت من هذه العلوم كّلها. وملّا كان ع مري إحدى وعشرون ]وعشرين[ سنة صن َّ
ْفت له كتاب احلاصل و  احملصول يف قريٍب على ساير العلوم. مّث سألين أبو بكر الَبقّي خوارزمّي أحد ِجواري شرَح هذا الكتاب، فصن َّ

إىل كركانج، مّث إىل ِنسا، ومنها إىل ابورد، ومنها إىل ُطوس، ومنها دًة. ودَعْتين الضرورة إىل االرحتال عن خُبارا، واالنتقال ِمن عشرين جملَّ 
أبصفهان بتتميم كتاب  3إىل شقان، ومنها إىل سنقان، ومنها إىل جاجرم راس حّد خراسان، ومنها إىل ُجَرجان، ]...[. واشتغلَ 

زًّيدات فريدة. أّما يف اجملسطي فأورَد عشرة أشكال  الشفا]ء[، وقد اختصَر إقليدس واألرمثاطيقّي واملوسيقى، وأورَد يف كّل كتاب منها
خواّص  يف اختالف املنظر. ويف علم اهلَيَّة ]اهليئة أو علم الفلك[ أشيا]ء[ مل ُيْسَبق إليها. وأورَد يف إقليدس َشبَ ًها، ويف األرمثاطيقيّ 

وقد حصل للشيخ جتارب كثرية فيما ]يف ما[ حسنة، ويف املوسيقى مسايل غفَل عنها األّولون. وكان يكتب كّل يوم مخسني ورقة. 
ابشَره من املعاجلات عزَم على تدوينها يف كتاب القانون ]يف الطّب[، وكان علََّقها يف أجزا]ء[ فضاعت قبل متام كتاب القانون، من 

ه يف ِخْرَقٍة وتغطية رأسه هبا، ففعَل  ذلك أنّه صدَع يوًما فتصوََّر أّن ماّدة تريد النزول إىل حجاب رأسه، فأمَر إبحضاِر ثلج كثري ودقِّه ولفِّ
ه يف سنة ذلك حّّت َقِوَي املوضع وامتنع عن قبول تلك املاّدة، وُعويِفَ. ]...[. ُدِفَن هِبََمَدان وكان عمرُه مثانًيا ومخسني سنة، وكان موت

 مثاٍن وعشرين وأربعماية.

احلاصل واحملصول، عشرون جملًَّدا. كتاب الَبِّ واإلمث، جملَّداتن. كتاب . كتاب 4وهذا ِفْهرِْسُت مجيع كتبه: كتاب اجملموع، جمّلدة
كتاب القانون، أربع ]أربعة[ عشر جملًَّدا. كتاب األرصاد   كتاب النجاة، ثلثت ]ثالثة[ جمّلدات.  الشفا]ء[، مثاين ]مثانية[ عشر جملًَّدا.

ختَصر األوسط،  ُ جملَّدة. كتاب اهلداية، جملَّدة. كتاب هداية اإلشارات، جملَّدة. كتاب امل . كتاب اإلنصاف، عشرونلّّية، جملََّدةالكُ 
ْوَجز. احلكمة املشرقّية، جملًَّدا ]جملٌَّد[، كتاب بيان دوات ]ذوات[  ُ كتاب األدوية القلبّية. كتاب امل  ]...[.. كتاب الُقولِْنج. ]...[جملَّدة. 

عاد. كتاب امل
َ

عاد. كتاب املباحثات. رسالة القضا]ء[ والَقَدر. اآللة الرَّصديّة. َعَرض قاطيغورًّيس. املنطق اجلهة. كتاب امل
َ

بدا]إ[ وامل
جمّية. ابلشعر. القصايد ]القصائد[ يف الِعظة واحلكمة. رسالة يف احلروف. تَ َعقُُّب املواضع اجلدلّية. َُمتَصر إقليدس. َُمَتَصر النبض ابلع

. الكالم يف اهلنداب]ء[. رسايل إخوانّية ]...[ة. اإلشارات إىل علم املنطق. أقسام احلكمة. النهاية والالّناية. احلدود. األجرام السماويّ 
وسلطانّية. رسايل ومسايل َحَدث ]َحَدَثْت[ بينه وبني بعض الفضال]ء[. كتاب احلواشي على القانون. كتاب مجيع الطبيعيّات 

 حليوان والنبات. كتاب عيون احلكمة. كتاب الشبكة والطري.واإلهلّيات، يف عّدة جملَّدات. كتاب ا

 ميخائيل الغزيري،
 .272-270، ص 1760، مدريد، اإلسبانّية، اجلزء األّول-املكتبة اإلسكورًّيلّية العربّية

                                                           
من صيغة ضمري املتكلِّم املفرد إىل صيغة ضمري الغائب املفرد. ومرّد ذلك أّن اجلُوزجايّن، أحد تالمذة ابن سينا، أنشاء ُيالِحظ القارئ االنتقال، ابتداًء من هذه املرحلة من سرية ابن سينا، ] 3

على ما يبدو، كان ُِيلي عليه مجيع ما ذكره من وقائع حياته. وقد اقتبسه الغزيري ُمبقًيا على صيغة الضمري، وهذا  الم على لسانه ألّن ابن سينا،هذا القسم من سرية معّلمه واضًعا الك
َزجاين، ويبدأ الغزيري، جرًًّي على ما فعله غريه من واضح يف قوله: "هكذا خَبََّ عن نفسه" يف = السطر األّول من السرية. وعند هذا القسم من سرية الشيخ الرئيس ينتهي ما أنشأه اجلُو 

 ْرَجم له[. َ ت ُ ُمرْتمِجي ابن سينا، يف االستقاء من مصادر أخرى إمتاًما هلا حّّت وفاة امل
 يستخدم الغزيري لفظة جمّلدة وجمّلداتن أحيااًن ولفظة جمّلد وجمّلدان أحيااًن أخرى، فأبقينا النّص على أصله. 4
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 ]سرية أفّلطون وأشهر تّلمذته َوثـَْبُت مؤلافاته[

( الذي وضَع نواميس ألهل أثينس. َوَرَد عليهم  Solonأفالطون بن أرسطون ِمن أشرف أهل أثينس ]أثينا[، ِمن نسِل ُسوُلن )سولون 
ِل، ]من[ مدينة شلمينا اليت انتزعها منهم أهل ماغارا. أحد أساطني احلكمة اخلمسة من يوانن ]اليوانن[. كبرُي الَقْدِر فيهم، مقبوُل القو 

مقاصده. وكان يف حداثته ِييل إىل الشعر، فلّما رأى سقراط يذمُّ الشعَر وأهَله، ويقول هي ]هو[ خياالت ال على احلقيقة،  بليٌغ يف
ء[ وطلُب احلقايق أَْوىل، أحرَق كتَبه الشعريّة وتلمَذ له مخسني سنة، ومنه أخذ احلكمة، مّث انتقل إىل قول فيثاغورس يف االشيا ]األشيا

احتوى على مجيع فنون الطبيعة، وصنََّف كتًبا كثرية مشهورة يف فنون احلكمة، وكان يُعلِّم الطالبني الفلسفة وهو ماٍش، املعقولة. وقد 
ى الناُس فرقَته املّشايني َ أفالطون يف السنة 6]املّشائني[. قد عاش إحدى ومثانني سنة، وعنه أخذ أرسطو، وخَلَفه بعد موته 5فسمَّ . وتُويّفِ

فيها اإلسكندر. وكان، لرغبته إىل العلم، شديَد الطلب إليه، كثرَي احلثِّ والبحِث يف حتصيله، ُمنِفًقا يف حتصيل الكتب مبا اليت ُوِلَد 
لعلم، ِيكنه حّّت إنّه أََمَر ِديُون أن يبتاَع له من فيالوالوس ثالثة كتب من كتِب فيثاغورس، فابتاعها له مباية دينار. ولشّدة طلبه يف ا

ى مجِع الكتب، سافر إىل صقلّية ثالث دفعات. فأّول دفعة سافر إليها لريى الناَر اليت خترج هناك من اجلبال داِيًا ]دائًما[، وحرصه عل
سَتويل على صقلّية، يف ذلك الوقت، ديونيسيوس، وكان جّبارًا. وملّا سع بقدوم أفالطو 

ُ
ن خَتفُّ يف الصيف وتزيُد يف الشتا]ء[. وكان امل

ره، وطلب منه أن يتكّلم بشي]ء[ من خطبه وشعره. وكان فصيًحا عذب األلفاظ. وألنّه قال يف بعض خطبه إّن َأجوَد أَمَر إبحضا
َننن فظنَّ اجلّباُر أّن قصده هبذا القول ]أن[ يذمَّ سريتَه وتغلَُّبه بغري استحقا رَيِ وأفضلها اليت تكون على الناموس والسُّ ق، فأمَر أن السِّ

دس ليقتَله. فأخذه بوليدس وذهب إىل أغتيا مدينته، وأبقى عليه ومل يقتله، وابعه لرجل اسه أنباروس. وكان هذا الرجل يُدفَع إىل بولي
ا سع ما جرى على أفالطون عّز عليه،  ّ حيّب أفالطون ، ويتشبَّه أبخالقه. وكان لديونيسيوس نسيب اسه ِديُون حيبُّ أفالطون. ومل

فضًَّة إىل أنباروس وسأله بيعه منه فأاب ]فأىب[، وقال: هذا حكيم مطَلق لنفسه، وإمّنا  7لسّر، وهو ثالثون َمنًّافرَسَل ]فأرسَل[ مثنه يف ا
ق ديونيسيوس خالص أفالطون ندم على فعله، وكتب إليه يستميله ويعتذر إليه ِمن فعله، وسأله  ّ وزْنُت املاَل ألُنِقَذه من أسرِه. ومل ا حتقَّ

يف خطبه وأشعاره، فأجابه أفالطون أْن مل أجْد زمااًن خالًيا أذكر فيه ديونيسيوس. وسار أفالطون إىل صقلّية مرّة اثنية  أن ال يذكَره بشرٍّ 
ار، قام لياخد ]ليأخَذ[ من اجلّبار املذكور كتااًب يف الناموس كان وعَده به. مّث سار إىل صقّلية دفعة اثلثة وسببه أّن ِديُون، نسيَب اجلبّ 

ب على أكثر البالد فسار ُمصِلًحا بني اجلّبار وبينه. وكان أفالطون يرى أّن إصالح املدن من الفساد الزٌم له من طريق عليه وتغلَّ 
 احلكمة والسياسة، ويريد بذلك إيصال الراحة إىل الرعّية، وَعَزَم على تصنيف كتاب يف النواميس.

                                                           
َيت فل]الصحيح أّن  5 َب ابملّشاء وسُِّ ب الذين اتبعوه يف أرسطو هو الذي كان يعلِّم طاّلبه يف أحد أروقة الليسيوم، مدرسته اليت أنشأها يف أثينا،  وهو ماٍش، فُلقِّ ائّية، وُلقِّ سفته ابلفلسفة املشَّ

 فلسفته ابملّشائني[.
 قارب العشرين سنة. لكّنه غادر األكادِيّية بعد وفاة أفالطون مبّدة قصرية، وخَلَف افالطون يف رائستها أفالطويّن آخر[.]احلقيقة أّن أرسطو تتلمذ على أفالطون يف األكادِيّية فرتة ت 6
تُراجع احلاشية حول القراريط  "،اابذين العنرتي]املنا املصري ست عشرة أوقّية، املنا الرومي عشرون، املنا اإلسكندري ثالثون ]...[. ويورد الغزيري هذه املقادير نقاًل عن كتاب "أقر  7

 [.282ص  ،1760 ،1اجلزء  ،اإلسبانياة-العربياة لياةاياملكتبة اإلسكور واألوزان، 



   

لبنان -مؤّسسة الفكر اللبنانّي في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح   

 
 

5 
 

ن. ]...[. أرسطو من أهل أسطاغريا. ]...[. ِديُون من سوراقوسا. ومن تالميذه أسيوسيوس من أهل أثينس، وهو ابن أخت أفالطو 
َره ُحنني بن اسحق. كتاب  ]...[. وغري هوالء ]هؤالء[ كثري. وقد ذكر اتون ما صن ََّفه أفالطون من الكتب، ورت ََّبه. كتاب السياسة، فسَّ

الطالبني هلا. فمنها ]...[. كتاب غورجياس. ]...[. كتاب النواميس، نقله ُحنني وحيىي بن عّدي. وكان ُيسّمي كتَبه أبسا]ء[ الرجال 
 طيماوس َأصلَحُه حيىي بن عدي. كتاب فرمانيدس ]ابرمينيدس[. ]...[.

م الناس ابلعّفة  Aristoclèsُكِتَب على قَبه ابلرومّي: ههنا موضوٌع  رجل وهو أرستوفليس إالهّي ]أرستوكليس  اإلهلّي[. وقد تقدَّ
ا ألّن فيه أكثر احلكمة. هذا ِمن وأخالق العدل. فَمن   كان ِيدح احلكمة أكثر ِمن سايِر ]سائر[ مجيع األشيا]ء[ فإنّه ِيدح هذا جدًّ

 جهة ]اجلهة[ الواحدة على القَب. ومن جهة ]اجلهة[ األخرى: أّما األرُض فإّّنا تغّطي جسد أفالطون هذا. وأّما نفُسه فإّّنا يف مرتبةِ 
 َمن ال ِيوت.     

 الغزيري،ميخائيل 
 .304-302، ص 1760، مدريد، اإلسبانّية، اجلزء األّول-املكتبة اإلسكورًّيلّية العربّية

### 

 [ها]الكّلم على مؤلَّفات أرسطو وَمن شرَحها ونـََقلَ 

رَه [ وَمن نَ َقَلُه: نقَله ِمن الرومّية ]اليواننّية[ إىل العربّية ُحَنني Catégoriesالكالم على قاطيغورًّيس ]املقوالت  بن اسحق، وشرحه وفسَّ
[، حيىي النحوّي بطرك اإلسكندريّة، ]...[. وقال Théophrasteمجاعة ِمن اليوانن وِمن العرب منهم فرفوريوس، ]...[، اثفرسطوس ]

ِر  8أبو سليمان املنطقّي الَسِجْستايّن: استنَقَل هذا الكتاب أبو زكرًّّي حيىي بن عدي بتفسري األفروديسيّ  يف حنِو ثلثماية ورقة. وِمَّن فسَّ
رة جلماعة من هم هذا الكتاب ِمن فالسفة املسلمني أبو نصر الفارايّب، أبو ِبْشر مّّت ]بن يونس[. وهلذا الكتاب َُمتَصرات وجوامع ُمَشجَّ

 أبن املَقفَّع، ]...[، اسحق بن ُحَنني، أمحد بن الطّيب، والرازي. 

ُحَنني ]بن اسحق[ إىل السرًّييّن، واسحق ]بن ُحَنني[ إىل العريّب. والذين توّلَوا  9العبارة: نَ َقَل الَفصَّ الكالم على ابريرمنياس وهو 
 [Galien[، وجلالينوس ]Porphtre de Tyrتفسريه: اإلسكندر األفروديسّي ومل يُوَجْد، حيىي النحوّي، ]...[، وفُ ْرُفورِيوس ]الصُّْورّي 

ع، الِكْندّي، ]...[، الرازي، اثبت بن  ونس[، الفارايب، ]...[. والذين اختصروه:تفسري. أبو ِبْشر مّّت ]بن ي ّقفَّ
ُ

ُحَنني بن اسحق، ابن امل
 قُ رَّة، وأمحد ابن الطّيب.

                                                           
أحد أكَب  م، وهو  150( ابلقرب من مدينة القاهرة احلالّية حوايل سنة Aphrodisiasفيلسوف إغريقّي ُوِلَد يف أفروديسيا ) (:Aphrodise’Alexandre d]اإلسكندر األفروديسّي ) 8

  ُشرَّاح أرسطو[. 
رَّاح يستعملون الَفصَّ مبعىن َمْْتِ الكتاب": البستاين، املعّلم بطرس، حميط احمليط، طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، 9  [.692، ص 1987 ]"وبعض الشُّ
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[ األّول وهو حتليل القياس: نقَله اثذوروس إىل العريّب، ويُقال عَرَضه على ُحَنني Analytiqueالكالم على أنولوطيقا ]التحليلّي 
ر اإلسكنفأصلَ  َره: فسَّ در حه. ونقَل ُحَنني ]بن اسحق[ قطعة إىل السرًّييّن. ونقَل اسحق ]بن ُحَنني[ الباقي إىل السرًّييّن. ذِْكُر َمن فسَّ

َر حيىي النحوّي إىل األشكال أيًضا. ]...[. ِكْنِدّي ولل]األفروديسّي[ إىل األشكال احلَْمِليَّة تفسريَين أحدمها أمََت ِمن اآلخر. ]...[. وفسَّ
 تفسرُي هذا الكتاب.

ِبْشر[ مّّت ]بن  الكالم على أنولوطيقا الثاين وهو الَبهان: نَ َقَل ُحَنني بعَضه إىل السرًّييّن. ونَ َقَل اسحُق الكلَّ إىل السرًّييّن. َونَ َقَل ]أبو
رَه: ]...[. وشرَحه اإلسكندر ]األفروديسيّ  [ ومل يُوَجد. وشرحه حيىي النحوّي. ]...[. يونس[ نَ ْقَل اسحق إىل العريّب. ذِْكُر َمن فسَّ

 وشرَحه مّّت والفارايب والِكْنِدي.

وهو اجلََدل: نقَله اسحق إىل السرًّييّن، ونقَل حيىي بن عدي الذي نَ َقَله اسحق إىل العريّب. ونقَل   [Topiqueالكالم على طوبيقا ]
ّول تفسري أوقد تُوَجد بنقٍل قدمي. الشارحون له: قال حيىي بن عدي، يف  الدمشقّي منه سبع مقاالت. ونقَل إبراهيم بن عبدهللا الثامنة،

م إاّل تفسري اإلسكندر ]اإلفروديسّي[ لبعض املقالة األوىل، واملقا ن تقدَّ
َ

لة  هذا الكتاب، إيّن مل أجد هلذا الكتاب تفسري ]تفسريًا[ مل
[. فعوَّْلت، ملّا قصْدت يف تفسريي هذا، على ما فهمته ِمن تفسري ]واملقاالت[ اخلامسة والسادسة والسابعة والثامنة؛ وتفسري ]...

ذا اإلسكندر ]...[، وَأصلْحت عبارات النَ َقَلة هلذين التفسريَين. والكتاب، بتفسري حيىي، حنو ِمن ألف ورقة. ]...[. وللفارايب تفسرُي ه
َر مّّت املقالة األوىل. ]...[.  الكتاب، وله َمتَصر. وفسَّ

وهو ثالث مقاالت: نقَله ُحَنني إىل السرًّييّن اتمًّا، ونقَله اسحق اثنًيا وَجوََّد فيه. ]...[ وإلسكندر تلخيصه حنو ماية  كتاب النفس
 ورقة. والبن البطريق جوامع هذا الكتاب. ]...[.

ذلك هو شي]ء[ يسري ُعلَِّق من أيب  كتاب احلّس واحملسوس وهو مقالتان: ال يُعَرُف هلذا الكتاب ]ما[ يُ َعوَُّل عليه، وإمّنا املوجود من
 ِبْشر مّّت بن يونس.

جوامع كتاب احليوان وهو تسَع عشرَة مقالة: نقَله ابن البطريق. وقد يُوَجُد، سرًّينيًّا، نقاًل قدِيًا ]نقل قدمي[ َأجوُد من العريّب. وله 
 قدِية، وذكَر ذلك حيىي بن عدي ]...[.  

َرف ابحلروف، ألّن ترتيبه على حروف اليواننّيني، ونقَل منه اسحق حرف األلف الصغرى. ونقَل هذا كتاب اإلالهيّات ]اإلهليّات[: ويُع
يّن. احلرف أبو زكرًّّي حيىي بن عدي. ]...[. ونقَل أبو ِبْشر مّّت مقالة الالم إىل العريّب، ونقل ُحَنني بن اسحق هذه املقالة إىل السرًّي

 ت.]...[. ونقَل اسحق بن حنني عّدة مقاال
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َره فُ ْرُفوْريُوس وهو اثنا ]اثنتا[ عشرة مقالة. نقله ُحَنني بن اسحق. وكان عند أيب زكرًّّي حيىي بن عدي  اخللقّيات ]أو[ كتاب األخالق: فسَّ
 خبّط اسحق بن ُحَنني.]...[.

رَه الِكْندي. كتاب قول احلكما]ء[ يف املوسيقى. كتاب اختصار األخالق. ،املرآةكتاب   ترمجه احلّجاج بن مطر. كتاب أُتولوجيا فسَّ

 س ثَ ْبُت كتب أرسطوطاليس على ما ذكره بطليموس يف كتابه إىل أعلَ 

ل الغزيرّي هذا الثَ ْبَت على الصفحات: تتّمة الصفحة  ذاكرًا عدد مقاالت كّل كتاب. لكنّه من اجلزء األّول،  312 -310]يُفصِّ
 ، وغريه[. Le Sophisteينسب إىل أرسطوطاليس، يف بعض املواضع، مؤلَّفات وَضَعها أفالطون، ومنها: "كتابه املعروف بسوفطس"

 ميخائيل الغزيري،
 .310-308، ص 1760، مدريد، اإلسبانّية، اجلزء األّول-املكتبة اإلسكورًّيلّية العربّية

### 


