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 ميخائيل الغزيري
 "اإلسبانّية -العربّية ّيةكتبة اإلسكورايلامللكتاب " 1النصوص العربّيةبرز أب جدول

 اجلزء األّول

 2ص  النُّحاة العرب[ نشأة النحو وأشهر]
 8 ص إلمام عبد القاهر اجلَُرجاين[ا]سرية 

 17ص   [هـ( 672]سرية اإلمام شيخ الُنحاة مجال الدين أبو عبدهللا حمّمد بن عبدهللا بن مالك الطائّي األندلسّي )املتوّّف بدمشق ّف شعبان سنة 
 51ص  ]حاجة الكاتب واألديب[

 77ص  وأوصافه[]الشعر 
 92ص  ]الشعر ّف اجلاهلّية[
 94ص  ]شعراء أندلسّيون[

 156ص  الشهور وأّّيم األسبوع العربّية[]أمساء 
 178ص   ]سرية ابن ابجه[

 183ص  []سرية اإلمام فخر الدين الرازيّ 
 186ص  ]سرية ُفورُفريوس الصُّْورّي[

 192 -191ص  ة الفارايب وثـَْبتُ  مؤّلفاته[سري ]
 217ص  ]ِحَكٌم وأمثال[

 237 -236ص  الطّب[تبه وأّول َمن تكلَّم ّف ]أبقراط: سريته وك
 247 -245ص  األفروديسّي: سريته ومؤّلفاته[ ر]اإلسكند

                                                           
غري أن يضع من  فه ومؤّلفاتهابلالتينّية والعربّية، حول مضمون املخطوط ومؤلِّ يورد الغزيري معلومات وافية،  ،، ابستثناء ما سريد ّف اجلزء الثاين من كتاب "اتريخ غرانطة"جبزءَيه "اإلسبانّية -مكتبة اإلسكورايل العربّية"مخطوطات الواردة ّف كتاب ّف فهرسته لل 1

 الشروحات.، وقد استقيناها ممّا ورد ّف بداية كّل من هذه غري مذكورة ّف األصلها عقوفني ابعتبار م، وضعنا العناوين املذكورة ّف اجلدول أعاله بني هذه الشروحاتلذلك، وتسهياّل ملراجعة مضمون هلا.  عناوين
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 257 -255ص  ]جالينوس: سريته وتسمية كتبه ونُقوهلا وشروحها[ 
 266 -264ص  ]حمّمد بن زكرّّي أبو بكر الرازي طبيب املسلمني: سريته ومؤلّفاته[ 

 272 -270ص  بن سينا وِفْهرِْسُت مؤلَّفاته[]سرية الشيخ الرئيس أبو علّي احُلَسني بن عبدهللا 
 280 -279، 277ص  []سرية ابن البيطار

 282 -281ص  ]تعريف القرياط واألوزان[
 284-283ص  ]سرية ديسقوريدس العني َزْريب[
 289 -288ص  ]سرية ُحَننْي بن اسحق وكتبه[

 294ص  موسى بن ميمون اإلسرائيلّي الُقْرُطيّب وكتبه[ ]سرية
 304 -302ص  ]سرية أفالطون وأشهر تالمذته وِفْهرِْسُت مؤلّفاته[
 310 -308ص  ]الكالم على مؤلَّفات أرسطو وَمن نقَلها وشرَحها[
 312 -310ص  ]ثـَْبُت كتب أرسطوطاليس على ما ذكره بطليموس[

 342 -341ص  [ّف أصول اهلندسة وغريه من كتبه]سرية إقليدس وكتابه 
 344ص  البّتاين[]سرية أيب عبدهللا احلرَّايّن 

 350 -349ص  []سرية بطليموس الَقُلوذّي صاحب كتاب اجملسطي
 352 -351ص  لخّي[]سرية أيب ُمْعَشر البَ 

 360 -357ص  []سرية يعقوب بن اسحق الِكْنِدّي وكتبه
 384ص  وكتبه[]سرية أرمشيدس 
 386 -385ص  النّجار وكتبه[]سرية أبولنيوس 

 392 -389ص  بن قرّة احلرَّايّن ومصّنفاته[ ]سرية اثبت
 416 -415ص  []سرية احلسن بن احلسن بن اهليثم أبوعلي املهندس وتصانيفه
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 421 -420ص  سطا بن لوقا البعلبكّي وتصانيفه[]سرية ق
 439 -438ص  قـُرَّة احلرّايّن وتصانيفه[ت بن ]سرية ِسنان بن اثب

 444 -442ص  والثاين، ّف رصد الكواكب السبعة[]أبو سهل الكوهي ونسخة عن حَمَضرَيه، األّول 
 440ص  هودا األندلسّي احلكيم اليهودّي[]مشول بن ي

 اجلزء الثاين

 12 -11ص  ]مدينة مّكة املكّرمة[
 175ص  ]اتريخ ضرِب العملة ّف اإلسالم[

 180 -178ص  ة ومبايعة احلسن بن علي ملعاوية[]مبايعة اخللفاء الراشدين األربع
 185 -181ص  كُر دولة بين أَُميَّة[]ذِ 

 191 -185ص  اخللفاء من بين العبّاس[ ]ِذكُر ُدَولِ 
 193 -192ص  ]ِذكُر بنو األغلب ملوك الغرب

 197 -194ص  ومصر[ة من العبيدلّيني أبفريقية ]دولة ملوك الشيع
 218 -211 ،209 -208ص  لوك الطوايف بعد انقراض اخلاليف[]ِذكُر م

 225 -219ص  [َوّحِدين ملوك املغرب واألندلسُـ ِذكُر امل]
 229 -225ص  [ِذكُر دولة بين َحْفص أبفريقية]
ن بتَـْلمسانذِ ]  233 -229ص  [كُر دولة بين َزّيَّ
 246 -233ص  [َمرِْينِذكُر دولة امللوك من بين ]

 248 -246ص  ، املقّدمة2كتاب اتريخ غرانطة
 253 -248ص  سم األّول: ّف ذكِر مدينة غرانطةالق

                                                           
. ولدى املقارنة بني نّص الكتاب وما يُورده الغزيري يتبنّي أنّه يقتطف منه ويقتبس وخيتصر، مع بعض التعديالت الطفيفة ّف األسلوب اللمحة البدريّة يف الدولة النصريّة]هو كتاب املؤرّخ والشاعر األندلسّي املعروف لسان الدين بن اخلطيب، وعنوانه الكامل:  2

 .[ 11-9، ص 1347القاهرة، املطبعة السلفّية ومكتبتها، ، اللمحة البدريّة يف الدولة النصريّةبن اخلطيب، لسان الدين بري والصياغة. يُراَجع: والتعا
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 255 -254ص  يرجع إليها من األقاليم واألقطارالقسم الثاين: فيما ]ّف ما[ 
 257 -256ص  وسلطانأمري القسم الثالث: فيَمن ]ّف َمن[ داَل هبا من 

 260 -257ص  ينة وأوصافهم على اختالف أصنافهمالقسم الرابع: ّف عوايد أهل هذه املد
 325 -260ص  القسم اخلامس: ّف َنَسِق الدول واّتصال األواخر منها ابأُلَول

 327 -325ص  الداخلني األندلس 3عدد العّمال
    

  

 

                                                           
 .[]املقصود بلفظة "العّمال" هنا َمن توّّل احلكم واملسؤولّية والقيادة 3


