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مة اخلوري ميخائيل  1ترمجات  الغزيريا العّلا

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(

 

 األدب 
 ،من العربّية إىل الالتينّية، مالحظات لغويّة وأدبّية، خمطوط،  Religiosas Inscriptionesة نقوش دينيا  .1

كنيسة الثالوث األقدس يف حتت مذبح  على ضريح على بالطة من املرمر األبيض  حمفورينعربيَّني  نَقَشنيتفسري ترمجة و 
  .17522قُ ْرطُبة، 

 Un folleto que contiene todos los ،1556ُكرااس يتضمان مجيع ما حتتويه غرانطة يف العام  .2

contenidos de Granada en el año 1556. ،  وأدبّية، خمطوطمن العربّية إىل اإلسبانّية، مالحظات لغويّة، 
  .17613شروحات وتعليالت ومالحظات اترخيّية وأخرى تتعلَّق ابألَنساب، يتضّمن الكرّاس 

 
 )إفراديّة( :Cartas رسائل .3

 من العربّية إىل اإلسبانّية،  ،كارلوس  إسبانيا رَسلة إىل ملكُـ امل رسالة امللك حمماد ابن امللك عبدهللا
 ،خمطوط
أمساء . ملك حمّمد واملوجودين على األرض اإلسبانّية لُيحِسَن معاملتهملالتابعني لحول األرقّاء رسالة 

 . 17654آب  20 يف آخر الرسالة،مدّونة األرقّاء 

من العربّية إىل الالتينّية، أدب الرحلة،  ،Rerum Mirabilium et Peregrinarum Liberالعجايب والغرايب  .4
 خمطوط، 

ويتوزَّع مضمونه على أربعة عشر  ،1492إىل  اتريخ أتليفهويعود  الدين بن عمر الورديّ سراج هذا الكتاب من أتليف 
 .اتريخ الرتمجة غري معروف فصاًل،

                                                           
 عدًن إليها يف وضع الئحتنا.ُنشري إىل أّن اتريخ املؤلَّف، وغرضه األديّب، ُوضعا أحياًًن على سبيل الرتجيح لغياب أّي معلومات حوهلما يف املراجع العديدة اليت   1

2 Madrid, Biblioteca del Archivo Histórico (BAH), Est. 20, gr. 7a. No 91. 

3 Madrid, BN (Biblioteca Nacional), Ms. 4994, (cf. Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I. p. XXXIV).  

4 Madrid, BN, Ms. 4994. 
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 من العربّية إىل اإلسبانّية، مالحظات لغويّة وأدبّية، خمطوط. ،1جمموعة مُجَل خمتارة ابلعربياة .5
 اتريخ الرتمجة غري معروف.

من العربّية إىل اإلسبانّية،  ،libro de Rogerio  لإلدريسي "كتاب روجر"أو  "اآلفاقنزهة املشتاق يف اخرتاق " .6
  أدب الرحلة، منشور،

 (،1166 -1100ه / 560 -493) اإلدريسي هأَلف يعترب هذا الكتاب موسوعة جغرافية للعامل يف القرن الثاين عشر. 
من معلومات وأضاف إليها ما  منياألقداإلدريسي عن كل ما عرفه يتضّمن الكتاب  بناء على طلبه،  روجر الثاينللملك 

 .حيتوي على حوايل ألف وسبعون خريطة. يف رحالته وحصدهاكتسبه وما رآه 

، تويفَّ 1625)مطران طرابلس ( وزميله يوحنّا احلصرويّن 1648-1577ُيشار إىل أّن العاّلمة الَقّس جربائيل الصهيويّن ) 
  Geographia Nubiensisجغرافية نوبيا  ت عنوانحت، 1592عام قاما برتمجة الكتاب إىل الالتينّية ( 1626

وصًفا للبنان ولألرز صفحة يتضّمن  54ُملحًقا من أضاف املرتمجان، يف آخر الكتاب، و  .1619 وُنشر يف ابريس عام
وللمقام البطريركّي يف قّنوبني، فضاًل عن واقع ارتباط املوارنة ابلكنيسة الكاثوليكّية، وعرًضا لبعض تقاليد الشرقّيني 

اتريخ  .ونظرة املسلمني إىل املسيح والسّيدة العذراء ،الداينة اإلسالمّيةمدينة طرابلس، وآخر عن وطباعهم، وفصاًل عن 
 معروف.الرتمجة غري 

 التاريخ 
 ، من العربّية إىل الالتينّية، اتريخ، خمطوط،تفسري العمّلت والنقوش العربياةأو /ترمجة و .7

Traducción y/o interpretación de monedas e inscripciones árabes, c. 1748-17912.  

1748-1791. 

 Seis inscripciones en árabe tomadas de la ، ستاة نقوش عربياة مأخوذة من قصر احلمراء يف غرانطة .8

Alhambra de Granada   ،خمطوطاتريخمن العربّية إىل الالتينّية ،، 
 .17613آب  22 

 
 Noventa et seis inscripciones del alcazar de ستاة وتسعني نقًشا عربيًّا مأخوًذا من قصر إشبيلية .9

Sevilla ،خمطوط اتريخ،، من العربّية إىل الالتينّية،  
                                                           

 .107، ص 1984، 2و 1، العددان 25املنارة، السنة اجلمّيل، اخلوري ًنصر، "جدول أبمساء تالمذة املدرسة املارونّية"، جملة  1
2 Real Academia de la Historia (RAH), ms. 9/6050; BN, ms. 4994 y Archivo Campomanes 28-7. 

3 Madrid, BN, Ms. 4994, (Cf. Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I, p. XXXIV). 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 .1اتريخ الرتمجة غري معروف، بناًء على طلب أكادميّية التاريخ اإلسبانّيةمّتت الرتمجة  
 

من العربانّية والعربّية والالتينّية إىل  ،Inscripciones en hebreo, árabe y latín ، نقوش عربانياة وعربياة والتينياة .10
 ،، خمطوطاتريخاإلسبانّية، 

 17632. 
 

 ،خمطوط ،اتريخ ،من العربّية إىل الالتينّية ،Ocho inscripciones مثانية نقوش .11
 . avilleSAlcazar del 3أخوذة من قصر أشبيلية ترجم الغزيري هذه النقوش امل

1767- 17684.  
 

يخ، ر ات، من العربّية إىل اإلسبانّية، وأخرى منقوشة على ضريح األمري حمماد الغرانطيا ، يداري كتابة عربياة موجودة يف م  .12
 ،5خمطوط

Escritura árabe encontrada en Mérida, y otra inscrita en la tumba del Príncipe 
Muhamad de Granada.  

 .اتريخ الرتمجة غري معروف
 

، من للسان الدين بن اخلطيب "و"اللمحة البدرية يف الدولة النصريةغرانطة"  أخباريف  اإلحاطة" مقتطفات من كتاَب  .13
 منشور، العربّية إىل الالتينّية، اتريخ،

 .مجة غري معروفاتريخ الرت  
Extractos del dos libros "La información completa acerca de la historia de 

Granada" y “El resplandor de la luna llena, acerca de la dinastía nazarí”, de Lisan 

al-Din ibn al-Jatib. 

 
 Una inscripcion cufico-arabiga, con seis figurillas en laالعربا -ابخلطا الكويفا  ش  نـَق   .14

… centro، 1، خمطوطاتريخ، من العربّية إىل اإلسبانّية، 
                                                           
1 Cf. Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I, p. XLIX. 

2 London, British Museum, eg. 597, no 15, f. 188. 

3 Memorias de la Real Academia de la Historia (RAH), t. I, p. L. 

4 Madrid, BN, ms. 4994. 
5 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I, p. LI. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
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 .اتريخ الرتمجة غري معروف
 

 inscripcion على بّلطة على قرب األمري عبدهللا بن عليا الغرانطيا  حمفورربا الع-ابخلطا الكويفا  ش  نـَق   .15

cufica-arabigo،  ،2خمطوط ،اتريخمن العربّية إىل الالتينّية، 
  .اتريخ الرتمجة غري معروف

 
 Dos inscripciones cuficas, reducidas a caracteres asiaticos con la، ابخلطا الكويفا  نقَشني .16

correspondientes version latina  ، ،خمطوطاتريخ، من العربّية إىل الالتينّية، 
 .3معروفاتريخ الرتمجة غري 

 

 الدين 
من العربّية إىل  ،مع شرح ونشر ألوال مراة ابلّلتينياة كنيسة اإلسبانياةالقدمية الستعمال الجمموعة القوانني املقداسة  .17

 ،4الالتينّية، قوانني كنسّية، خمطوط
Antiqua Sacrorum canonum collectio ad usum ecclesiae hispaniae… nunc primum 

cum latina Michaelis Casiri interpretatione edita, c. 17675.  

 .17876ورقة،  433ين ومن تتأّلف من جزءَ  وقوانينها املقّدسة، اإلسبانّية ةلرسوم الكنيساجملموعة العربّية هي 
مع ترمجة  ،العربية حمفوظةألن أصلها الالتيين كان مفقوًدا يف تلك األايم. وما زالت الرتمجة تُرمجت من العربّية إىل الالتينّية 

 .الغزيري الالتينية مبكتبة اإلسكورايل
 

 العلوم التطبيقياة والطبيعياة 
 ، علوم تطبيقّية، خمطوط،Tratado del cultivo de las tierras ، ، من العربّية إىل اإلسبانّيةالفّلحةكتاب  .18

                                                                                                                                                                                           
1 Memorias de la Real Academia de la Historia , t. I, p. LI. 

2 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I, p. LI. 

3 Memorias de la Real Academia de la Historia, t. I, p. L. 

، يف إطار احتفاالت إحياء 1992رتِجم واملكتيّب" اليت ألقاها عام  ُ حماضرته "الغزيرّي: امل يف Nuria Torres Santo Domingoيشري الباحث اإلسبايّن نوراي توّريس سانتو دومنغو  .4
الذكرى املئوياة يُراَجع: .  حّنا قّسيس "يُِعّد طبعة كاملة هلذا الكتاب ستصدر السنة القادمة"الذكرى املئويّة الثانية لوفاة الغزيرّي يف جامعة الروح القدس الكسليك، إىل أّن الباحث اللبناينّ 

 .  37، ص 1999لبنان، -، الكسليك(1992 -1792خائيل الغزيريا )الثانية للعاِلم املاروينا مي
5 Madrid, BN, mss., 8985 y 8986. 

6 Madrid, BN, Ms. 4877, Guillén Robles no DXCIII. 
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 Pedroمع تلميذه بيدرو رودريغيز دي كامبومانيس الغزيري ترمجه  .ام اإلشبيليّ زكراي ابن العوّ  أيبمن أتليف هذا الكتاب  

Rodriguez de Campomanes ،1751. 

 

 الفلسفة 
 ،مفقودفلسفة، إىل الالتينّية،  من العربّية، Sol sapiente، احلكمةمشس  .19

  .1ةوالرتمجة الالتينيّ  من األصل العريبّ  وهو من أوائل أعماله بعد انتقاله إىل إسبانيا، وقد ضاع كلّ ، 1748 
 

                                                           
1 Madrid, BN, 1748, ms. Ar. 11.554. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85

