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مة اخلوري ميخائيل مناذج من كتاابت حول   الغزيريالعّلا
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 

إىل لبنان   1736، ورافق السمعايّن يف 1734من غزير أصًًل وطرابلس مولًدا ومن تًلمذة املدرسة املارونّية يف روما. سيَم كاهًنا يف 
حبار املوارنة على السمعاين، تلك الشكاوى اليت مل أحامًًل شكاوى بعض  1738عاد إىل روما يف  –كًلهويّت يف اجملمع اللبنايّن 

هناك حىت موته يف  وظلّ  1748، وردَّ عليها بكتاب ثناء على السمعاين. انتقل الغزيري إىل مدريد يف 14 بنوا يكرتث هلا البااب
ان امللك، ومساعد حمافظ مكتبة ة، وترمجة التاريخ امللكيّ ة، وعضوا يف أكادمييّ ا ابملكتبة امللكيّ نه امللك ملحقً . يف مدريد عيّ 1791

 سكورايل مث حمافظ هذه املكتبة.  اإل

،  األب بطرس ضوا
، الطبعة 1840إىل  1367الوجه العسكري املاروين من   -4- اتريخ املوارنة الديينا والساياسيا واحلضاريا (" يف 1791 -1710"ميخائيل الغزيرّي )

 .438 -437 ، ص1977لبنان، املطبعة البولسّية،  -األوىل، جونيه 

### 

 الغزيري تلميذ رومية، وقد حضر اجملمع اللبنايّن، وُوِصَف أبنّه أستاذ الفلسفة والًلهوت. ]...[.هو ميخائيل 

مة الكبري السمع مة مع اخلوري الياس سعد البّجاين لًلعرتاض على بعض رسوم اجملمع  اللبنايّن، والطعن ابلعًلَّ اين وقد أُوِفد هذا العًلَّ
 جاء يف رسالة البااب جوااًب على تلك الشكوى: األكرب، فعادا خمذوَلني. وهذا بعض ما

الرسويّل، "وقد أيّدانه )أي احملمع اللبنايّن الذي انتزع السمعاين فيه أكثر حقوق البطريرك املارويّن( كّل التأييد ]...[، وأثبتناه بسلطاننا 
ب مبؤلِّفيها. وأن نُعِلن أّّنا تستحّق احلرق ابلنار". ورأينا من الصواب واإلنصاف أن منحو كّل وصمة التحقْت ابمسكم، وأن نُ ْنزِل التأدي

.]...[ 

 مارون عباود، 
، اجملّلد األّول، يف الدراسة، اجملموعة الكاملة، أدب العرب، خمتصر اتريخ نشأته وتطوارُه وِسَيرِ مشاهَي رجاله، وخطوط ُأوىل من ُصوررِِهم"الغزيرّي" يف 

 .412-411، ص 1979-1978ود؛ دار الثقافة، الطبعة الثالثة، بريوت، دار مارون عبّ 

### 

، قلب التقليد املتّبع هناك رأًسا على عقب. لقد ترّكز نشاطه الثقايّف يف مدريد على 1748إّن قدوم ميخائيل الغزيرّي إىل إسبانيا سنة 
يق من ين فر اجتاهني: األّول، أكادميّية التاريخ امللكّية، والثايّن، املكتبة امللكّية. ونظرًا لتضّلعه من عّدة لغات فقد بدأ منذ وصوله يف تكو 
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 Bibliotheca“ سكورايلاملخطوطات العربّية يف مكتبة اإل املستشرقني اإلسبان عّلمهم اللغة العربّية وقواعدها، كما ُعهد إليه بضبط

arabico-hispana escurialensis” 2 vols. 1761-1770.]...[ ، 
اإلسبانّية"، املطبوع  يف جمّلدين،  -سكورايل العربّيةمكتبة اإلقام ميخائيل الغزيرّي بعمل مرموق خًلل إقامته يف إسبانيا. عدا كتاب " 

عتبار، دريد. وجيدر بنا أن أنخذ بعني االفًل تزال بقّية كتاابته غري منشورة، وجمّرد خمطوطات منثورة وموّزعة على خمتلف مكتبات م
 .1792و 1748ذلك بني األعوام  وبشكل ممّيز، شخصّية الغزيرّي يف حقول الرتمجة و أتليف املعاجم والنقد؛ وكلّ 

 طّه.يُعَترَبُ الغزيرّي وحده رائد االسرتشاق يف شبه اجلزيرة األيربيّة. وكّل الذين جاؤوا بعده عملوا إّما معاونني له وإّما متّممني خل

 اخلوري انصر اجلميال، 
، جونية، مجعّية 1984، العددان األّول والثاين، 25جمّلة املنارة، السنة  ،ال" يف"أثر تًلمذة املدرسة املارونّية يف أورواّب، القسم الثالث: يف إسبانيا والربتغ

 .246املرسلني اللبنانّيني املوارنة، ص 

### 

املخطوطات العربّية اليت  كلم مشايل غريب مدريد (، ومكتبته حتتوي على مقدار وفري من  40حِلق بدير اإلسكورايل )على مقدار ]...[ أُ 
 بطرق خمتلفة ]...[.ْت يَ اقُتنِ 

ال يزال الباحثون يرجعون  اري قام، وأصدر هلا فهرًسا ممتازً وقد ُعهَد إىل ميخائيل الغزيري بوصف هذه املخطوطات. فقام هبذه املهّمة خ
 إليه حىّت اليوم ]...[.

لتاريخ حكم  اّسيني العرب، وموجزً األندلق بتاريخ املسلمني يف إسبانيا، وثبًتا ابلشعراء ويف هذا الفهرس جيد القارئ مادة غزيرة تتعلّ 
 "كتاب اإلحاطة يف اتريخ غرانطة"ر وتراجم علماء مستمّدة من بن األابَّ ال "رياءاحلِلَّة السّ "إلسبانيا مع اقتباسات عن كتاب املسلمني 

]...[. كذلك  للضّبّ  "ْلَتِمس ُ بغية امل"ر ومن بن األابَّ ال "التكملة"ة وتراجم مأخوذة من كتاب للسان الدين بن اخلطيب يف ترمجة التينيّ 
وهو ملؤلِّف جمهول، مع إيراد  "احلَُلل املرقومة"جتد يف هذا الفهرس اتريخ اخللفاء يف األندلس واأُلسَر احلاكمة يف املغرب حبسب كتاب 

ة يف كتاب اللمحة البدريّ "ًدا إىل حملة عن اتريخ غرانطة استنا اتعليقات وفرية ]...[، وكذلك أيضً نصوص عربّية طويلة منه وتزويده ب
 الذي أَلفه لسان الدين بن اخلطيب ]...[. "الدولة النصريّة

ني يف العلم ثالباح م والفقه ألنّه وجد أّنّا ال هتم  ويف مقابل ذلك مل يهتّم الغزيري، يف هذا الفهرس، ابلكتب املختصَّة بعلم الكًل
 من املقّدمة(. 16ص  1املسيحّي )ج

خبار إ"م ]...[ ونقَل عن كتاب: عواالبن ال "ًلحةالفِ "ل القول يف بيان مضمون كتاب علوم وعلوم األوائل. ففصَّ اهتّم بكتب الغري أنّه 
اء الطبيعة، اليواننّيني جلمال الدين القفطي تراجم عدد كبري من الفًلسفة واألطّباء والرايضّيني وعلم "العلماء أبخبار احلكماء

 ني.واملسلم
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هو  –وابجلملة فإّن فهرس الغزيري ملخطوطات مكتبة اإلسكورايل هو من أجّل األعمال العلمّية املفيدة خصوًصا وقد تناول ميدااًن 
مبحاولة إلمتام وتصحيح فهرس الغزيري. وصدر اجلزء  غدارنبو هرتفج كثريًا من قبل. وقد قام   امل يكن مطروقً -اتريخ املسلمني يف إسبانيا 

   Les Manuscripts arabes de l’Escurial، (1884)ابريس،  "سكورايلاملخطوطات العربّية يف اإل"عنوان: األّول حتت 

 عبد الرمحن بدوي،
  .386- 385، ص 1992جديدة ومنّقحة وفريدة، بريوت، دار العلم للمًليني،  طبعة، وسوعة املستشرقنيميف  "1791 – 1710ل الغزيريي"ميخائ

 

### 

ت واآلداب والفّن والّتاريخ، من أمثال اغ حقل الرّتمجة والليفأنبتتهم أرضنا مّمن خّلدوا أمساءهم  َمنرى أييت يف مقّدم كذ ولعّل صاحب ال
 الّسمعاين، والّصهيوين، واحلاقًليّن، والّدويهي، وغريهم. ويبقى فضل الغزيرّي أنّه بعد نيله شهادة امللفنة يف الفلسفة والًّلهوت من

رونّية، وبعد رجوعه لفرتة قصرية إىل لبنان، وحضوره انعقاد اجملمع اللّبناين، وبعد تدريسه الفلسفة والًّلهوت يف جامعات مدرسة روما املا
قّية يف إحدى أكرب جامعاهتا: روما لفرتة عشر سنوات، قصد إسبانيا حيث استقّر ما يقارب الّنصف قرن، وهو يدّرس الّلغات الّشر 

، فإىل عضو يف األكادميّية العلمّية امللكّية، مّث أصبح حافظ املكتبة  إىل مدّرس وأستاذم ومرتجِ . وتدرّج من وظيفة كاتب اليرسكواإل
 Bibliothecaفه : وإّن مؤلَّ  امللكّية. واستحّق، وهو املارويّن الوحيد يف بلد غريب، جبّده ونشاطه، وحّدة ذكائه، أمسى املراتب.

Arabico-Hispana Escurialensis  اّلذي يشرح فيه ويقّدم للقرّاء األروبّيني ألًفا ومثامناية ومخسني خمطوطًا عربيًّأ، ما يزال حىّت
 اليوم مرجًعا أّوليًّأ للمستشرقني، وهو يتصّدر أهّم الكتاابت يف العامل. 

 مار نصرهللا بطرس صفَي، بطريرك أنطاكيا وسائر املشرق، 
-1٩٩٢الذاكرى املئوياة الثاانية للعامل املاروينا ميخائيل الغزيري )فتتاحّية يف الذّكرى املئّوية الثّانية لوفاة العامل املاروين "جربائيل الغزيرّي" يف من كلمته اال

 .8، ص 1999لبنان، جامعة الروح القدس،  –، الكسليك رائد اإلستعراب يف إسبانيا (17٩٢

### 

ري العلمّية على درب... شاقّة، سيمشيها جبرأة وكفاية حىّت النهاية، بدعم من كبار املسؤولني يف الدولة ويف الغزي ميخائيلوتبدأ مسرية 
 الكنيسة اإلسبانّية.

سكورايل تنتظر من يضبط خمطوطاهتا العربّية وحيّققها؛ فُعهدت إليه املهّمة يف عمل طويل ومضٍن كان من مثاره،كتاب وكانت مكتبة اإل
، جبزئني ضخمني من القطع الكبري، وفيهما 1770-1760سكورايلّية"، الذي صدر، بني السنوات إلسبانّية اإلا - العربّية"املكتبة 

خمطوطًا؛ وقد استقدم امللك خّصيًصا لذلك مطبعة عربّية من هولندا. وهو الكتاب الوحيد الذي ُنشر له  1851 وصف شامل ل
 ابلطبع.
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"جمموعة القوانني املقّدسة للكنيسة اإلسبانّية"   نّية ليتقّل أمهّية عن األوىل، فهي ترمجته من العربّية إىل الًلت أما رائعته الثانية، اليت قد ال
 مع تعاليق وشروح قّيمة، وهي ال تزال خمطوطة تنتظر يومها، شأّنا شأن سائر آاثره األخرى.

سبانيا ابالستغراب. فدرس إ، أو ما مُسّي يف قعيد االستشراوتوّزعت نشاطاته العلمّية على أكثر من جمال، ملتقية كّلها على ص
شبيلية وغريها من مدن األندلس، والعمًلت القدمية، أالكتاابت اجلدرانّية على قصر احلمراء يف غرانطة، واآلاثر والنقوش العربّية يف 

يف ذلك نظراّيت جريئة قد  يكون مصيًبا فيها أو  وأمساء عدد من املدن والقرى واألّنار والقًلع واألماكن ذات األصل العريّب، وقّدم
 -تركيّ  -عريبّ لقاموس سبايّن، وأخرى إ -نّية، وترك مسّودة قاموس عريبّ عربّية دخيلة على اللغة اإلسبا ألفاظ 807خمطًئا. كما مجع 

اليت قام هبا يف البًلط امللكّي، . كما نسخ بعض املخطوطات العربّية، وترجم البعض اآلخر، ابإلضافة إىل عدد من الرتمجات فارسيّ 
 ذات الطابع الرمّسي. كّل هذه الرتكة العلمّية ال تزال حمفوظة، خبّط يده، إىل جانب جمموعة مراسًلته الشخصّية يف املكتبتني الوطنيّة

 وامللكّية. 

 األب اغناطيوس سعاده،
راب يف ع( رائد االست1٩٩٢-17٩٢الغزيريا )الذكرى املئوياة الثانية للعامل املاروينا ميخائيل "ميخائيل الغريري: الدعوة العلّمية عرب مسرية حياته" يف 

 .18-16، ص 1999لبنان،  - ، الكسليكإسبانيا

### 

العاّمة بعد حنو ثًلثني سنة من أتسيسها، فاشتغل مستشارًا ساَعَدْته معرفُته   كان الغزيرّي من اجليل األّول الذي عمل يف املكتبة امللكّية
تقانه الًلتينّية وااليطالّية، ومعرفِته اإلسبانّية فيما بعد، وعّدته العربّية إلغاٍت ِعدَّة أَلن يقّدم خدمًة جليلة للثقافة اإلسبانّية. فإىل 

 األساس ملدرسة االسرتشاق يف اسبانيا.والسراينّية الطبيعّية، جعَلْت منه أحد واضعي 

سكورايلّية" لنتناول عمًًل عظيًما قام به يف حقل الرتمجة اإل -اإلسبانّية  -"املكتبة العربّية ]...[َنرْتُك جانًبا عمل الغزيرّي الكبري، أّي 
 وهو "قوانني الكنيسة اإلسبانّية"، الذي يعتربه األب بولس َمْسعد رائَِعَة الغزيرّي.

إىل الًلتينّية أمًًل ُعِثَر على الرتمجة العربّية هلذه القوانني، فَ ُنِقَل املخطوط إىل مدريد وأَقَ رَّ امللك كارلوس الثالث أبمهيّته، فَأَمَر برتمجته  لقد
 التينّية. - يف أن يُ ْنَشَر يف طبعة علمّية عربّية

ًلتينّية، ما افرتض جهًدا كبريًا، ووقًتا طويًًل، إْذ إنَّ املخطوط يقع يف مثامناية وأربع صنع الغزيرّي أّواًل نسخة يف العربّية خِبَطِّه مّث الرتمجة ال
وعشرين صفحًة من الَقْطع الكبري؛ والنسخة مكتوبة خِبَطٍّ واضح، وحروف كبرية، وكتابة مجيلة؛ وقد َوَضع الغزيرّي على هامش النسخة 

َة ِلرَتْمَجَِة النّص وطبِعِه.العربّية اليت صنعها مًلحظات عديدة، ما يُفيُد   أنّه كان يُِعد  الِعدَّ

ليه، أما الرتمجة الًلتينّية فقد جاَءت يف جْزأين ُكتبا بعناية إعداًدا ِلطَْبِعها الحًقا. وعلى اهلامش هناك توضيحات للنّص، وتعليقات ع
 أسقفّية. يها كراسٍ ف ومقارانت، وتصويبات، بكتابٍة عربّية، تتناول بنوع خاّص أمساء املدن اليت
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طباعة.]...[. لقد شقَّ الغزيرّي الطريق واسًعا، فتبع كثريون ُخطاه من بعده لتعريف لؤسف أن عمل الغزيرّي املهّم مل يَ َر النوَر ابمن امل
 الثقافة اإلسبانّية العربّية الطابع.

 ،Santo Domingo, Nuria Torresسانتو دومنغو، نوراي تورايس 
لبنان،  - ، الكسليكراب يف إسبانيا( رائد االستع1٩٩٢-17٩٢) الذكرى املئوياة الثانية للعامل املاروينا ميخائيل الغزيريا واملكتّب" يف  املرتجمالغزيرّي: "

 .37-36 ،24 ، ص1999

### 

مكانته رغم وجود آخرين من الشرق كانوا يعملون يف نسخ الكتب العربّية والرتمجة، فإذا العلماء واملؤّسسات  تتشهرة الغزيرّي اللغويّة ثبَّ 
 يف تفسري نّص، أو شرح كتابة، أو ترمجتها. إليه يستشريونه، ويسألونه مساعدةً من إسبانيا، بل ومن فرنسا وأملانيا، يكتبون 

 [....] علمّيةالتقدير تواضع الغزيري وأمانته ال ويستحقّ 

ا عمل الغزيرّي األهّم يف حقل املعاجم فهو، وال شك، "قاموس الكلمات العربّية املستعملة يف إسبانيا مردودة إىل أصلها ومعناها أمّ 
 .يف كتابتها" إري النطق الصحيح هبا وحتاشي اخلطاحلقيقّي... حبسب ترتيب قاموس أكادميّية اللغة، ومكتوبة ابحلروف العربّية لتوف

كلمات. والغزيرّي يبسط املعىن شارًحا ومستشهًدا   6كلمة، أضاف إليها يف ملحق   857 صفحة تضمّ  195يتأّلف هذا القاموس من 
 أحيااًن مبؤّلفني، واضًعا مًلحظاته، اندرًا، ابللغة الًلتينّية.

صفحات  6والغزيرّي اهلادئ الطبع عموًما ينتفض أحيااًن إبابء رصني وحتدٍّ أمام نقد ال يستند برأيه إىل ُمرتكز اثبت. هكذا يكتب يف 
بشأن حاشية عربّية وردت على هامش الكتاب املقدس القوطّي يف قرطبة فيقول: "ولكم يسّرين لو أّن هذه  D. Ybarretaإىل إيبارّيتا 
 .لّفة من أربع كلمات أرِسَلْت إىل عّدة علماء مطّلعني يف إسبانيا ويف أورواّب يزعمون معرفة اللغات أو حيسنوا قراَءهتا..."احلاشية املؤ 

روا أربع كلمات واضحة احلروف واللغة، وليفصل بني تفسريهم وتفسريي حكم عامل منصف".  "إىل هؤالء أقول: فسِّ

  أنطوان خاطر،
، الكسليك، لبنان، ( رائد االستعراب1٩٩٢-17٩٢الذكرى املئوياة الثانية للعامل املاروينا ميخائيل الغزيريا )واملعجمّي" يف  "الغزيرّي أستاذ العربّية

 .44-41، ص 1999

### 

 


