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مة اخلوري ميخائيل  1فاتمؤل    الغزيري  العّل 

 كتب
 )وفًقا للتسلسل الزميّن للصدور لكّل ابب(

 

 األدب 
 )إفرادي ة( :رسائل .1

 غوإىل األب رافا Padre Ravago شباط 12، سكورايل، ابلالتينّية، خمطوطقبل التحاقه مبكتبة اإل 
17482.  

   تشرين الثاين 1، عضويّة، ابلالتينّية، خمطوطالبوله يف يطلب فيها ق األكادميي ة امللكي ة اإلسباني ة للتاريخإىل 
17483. 

 و غإىل األب رافاPadre Ravago، تشرين األّول 19، أستاذه السابق يف روما، ابلالتينّية، خمطوط 
17524. 

 ر يإىل خوان دو سانتندJuan De Santander،  ترمجاًًن، ها تعيينه يطلب في ،امللكّية كتبةاملأمني
   .56715أاّير  13 ،خمطوط ،ابإلسبانّية

  إىل خوان دو سانتنديرJuan De Santander، يطلب فيها تعيينه ترمجاًًن،  ،أمني املكتبة امللكّية
  .17566أاّير  23 ،، خمطوطابإلسبانّية

  إىل خوان دو سانتنديرJuan De Santander، يطلب فيها تعيينه ترمجاًنً  ،أمني املكتبة امللكّية ،
  .17567أاّير  26 ،، خمطوطابإلسبانّية

  إىل ريكاردو والRicardo Wall17568أاّير  26 ،، خمطوط، ابإلسبانّية. 

                                                           
 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 Nacional (BN), Expediente de Casiri, doc. V. 

3 Madrid, Biblioteca del Archivo Histórico (BAH), Legajo 94, Carpeta 14, seccion 114, doc. I. 

4 Madrid, BAH, Legajo 94, Carpeta 14, seccion 114, doc. XV. 

5 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XXIX. 

6 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XXX. 

7 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XXXIV, XXXVI. 

8 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XXI, XXIV, XXV. 
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  إىل خوان دو سانتنديرJuan De Santander17561أاّير  28 ،، خمطوط، ابإلسبانّية. 

  إىل خوان دو سانتنديرJuan De Santander ،17562أاّير  30، ، خمطوطابإلسبانّية. 

   لقب أكادميي   ه  منح   طلبAcadémicien17563تشرين الثاين  26 ،، خمطوط، ابإلسبانّية.  

 ق له تهطالبم   .17614 ،، ابإلسبانّية، خمطوطPesetasبيزيتا  200قيمته  ،مببلغ م سَتح 
  خوسيه أندوجا إىل السي د Don José Anduaga ، الزمنّية اليت سيستغرقها العمل إلكمال حول الفرتة

 .1762حزيران  20، سكورايلّية، ابإلسبانّية، خمطوطإلفهرسِة املكتبة ا
  درو بوريَل يب العال  إىل Pedro Buriel  ،17625 ،خمطوط ابإلسبانّية،ملناسبة زواجه. 

 زيالتماس إىل السي د لورنزو دييغDon Lorenzo Dieguez شباط  4، ، ابإلسبانّية، خمطوط
17676 . 

  إيبار يتا دي إىل دومينغوDomingo de Ibarreta  حاشية عربّية ورَدت على هامش الكتاب بشأن
  .17787 حزيران 26 ،، خمطوطابإلسبانّية، سّت صفحاتتتأّلف من ، املقّدس القوطيّ 

  17838 تشرين األّول 9 ،منشور إلسبانّية،اب، إىل امللك شارل الثالث.  
  أيلول 11 ،، خمطوطإلسبانّيةاب يطلب فيها زايدة على خمصَّصاته املالّية، األكادميي ة امللكي ة للتاريخىل إ ،

17879. 

 ،، خمطوط(غري دينّية)خطابة ابلالتينّية،  ،Gratulatoria خطبة هتنئة .2

كر فيها احلوادث اهلاّمة اليت جرت يف عهد ذَ ورقة،  12تتأّلف من  ،األكادميّية التارخيّية امللكّيةدورة لقاها ملناسبة افتتاح أ
 .10ترجيًحا 1752الالتينّية، و امللوك اإلسبان، ويف ختامها بعض األبيات الشعريّة ابللغات العربّية والسراينّية 

                                                           
1 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XXXVIII. 

2 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. XL. 

3 Madrid, BAH, Legajo 94, Carpeta 14, seccion, 114, doc. III. 

4 Madrid, BN, Expediente de Casiri, doc. X. 

5 London, British Museum, Add. 20. 709 no 51, f. 467. 

6 Madrid, BAH, legajo 94, carpeta 14, section 114, doc. IV. 

7 Madrid, BN, Ms. 12964/63. 

8 Madrid, Archivo General de la Nación, Instrucción Pública, Legajo 114, (Cf. Breydy, Michel, Garcieh al-Ghaziri orientaliste libanais du 

XXXIIIe siècle, 1950, pp. 37- 38). 

9 Madrid, BAH, Legajo 94, carpeta 14, seccion 114, doc. V.  

10 Madrid, BAH, Expediente de Casiri, legajo 94, carpeta 14 section 114, doc. II. 
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ابلالتينّية، فهرسة ، جمموعة املخطوطات اليت صنَّف معظمها العرب اإلسبان أومكتبة اإلسكورايل العربي ة اإلسباني ة  .3
 خطوطات، منشور،امل

Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis sive libr. Omn. Manuscript. Quos arabice 

ab auctoribus magnam partem arabo-hispanis compositos bibliotheca coenobii 

Escurialensis complectitur, recension et explanation, opera et studio Mich. Casiri etc.  
 .ُعيَن الغزيري بنشرها ودرسها والتعليق عليها. فوظة يف دير اإلسكورايلاحمل وتتناول املخطوطات العربّية تتأّلف من جزَءين

، ويشتمل على مؤلّفات النحوّيني، وُكتّاب الرتاجم والِسرَي، وعلماء االجتماع، 1760 يف مدريد سنة اجلزء األّولُنشر 
، وهو خُمصَّص للمؤلَّفات واملؤلِّفني 1770 يف مدريد أيًضا سنة اجلزء الثاينُنشر لرايضّيني، والفلكّيني؛ والسياسة، واألطّباء، وا
 مادد صفحاهت، وعسكورايل يف إسبانياإلخمطوطًا عربيًّا يف مكتبة ا 1851وصَف اجلزءان تضمَّن ي يف التاريخ واجلغرافيا.

 .Biblio Verlag de Osnabrück 2 من ِقَبل 1969هما سنة طباعتأُعيدت  .1صفحة تتخّللها مقدَّمة طويلة 1153
 

 ابإلسبانّية، مالحظات لغويّة وأدبّية، خمطوط، ،" مدو نة حول "اتريخ غرانطة"104" .4
« 104 » Notas a la Historia de Granada de Francisco Bermúdez3  

حول   Francisco Bermudez de Pedrazaبرموديز دي بيدرازا  رانسيسكوف إىل الغزيريهها وجّ مدّوًنت نقديّة هي  
 .17614أاّير  16 ، فني العربة وإىل املؤلّ ، حماواًل إثبات أصل غرًنطة ابإلشارة إىل جتاربه اللبنانيّ اتريخ غرانطةكتابه 

 
 Sacrum Canonum colectio ad usumجمموعة القوانني املقد سة للكنيسة اإلسباني ة وصف كتاب .5

hispaniae ecclesiae ، ،ابإلسبانّية، شرح أديب، خمطوط 
 .17635، 541سكورايلّية، اجلزء الثاين، ص عن كااتلوج الغزيرّي للمكتبة اإل نقولم 

 ابإلسبانّية، طروحات أدبّية، خمطوط، ،ميخائيل الغزيري حجج .6
 Dictamen del Sr Casiri sobre la falsedad del mss. árabe de las Aguas de Sacedon 

atribuido a Agmer-ben-ab-Dala y del cual se publicó una traducción en Madrid el año 

1761 en 4o, por Mariano Pizzi. 

                                                           
اثنية يف مكتبة دير الرهبانّية املارونّية املرميّية يف روما، واثلثة يف دار الكتب املصريّة، ورابعة يف مكتبة مدرسة آل و نسخة من هذا الكتاب يف أرشيف البطريركّية املارونّية يف بكركي،  . مثّة 1

، 1990، بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، 1، ط.)مستّلة من جمّلة الكتاب(قة األوىل ، احللأعّلم النهضة احلديثةمسعد، : األب بولس لبنان -مسعد يف بلدة عشقوت يف كسروان
 .298ص 

 .(الفرنسّية)ابللغة  32ص ، 1999لبنان، منشورات معهد التاريخ يف جامعة الروح القدس،  -، الكسليك(1992 -1792الغزيري  )الذكرى املئوي ة الثانية للعال  املاروين  ميخائيل   2
3 Real Academia de la Historia (RAH), ms. 9/5817. 

4 Madrid, BAH, Est. 26, gr. 7a d. no 217. 

5 London, British Museum, Eg. 601, no 3. 
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 عبدهللابن  املنسوبة إىل أغمر Sacedonحول مياه السيدون ة املخطوطة العربيّ  يف املدّونةاألكاذيب ثبت ت هي احلجج اليت 
Ben Abdala-Agmer 17661 كانون األول  29 اتريخ التأليف .1761يف مدريد عام  تهاوالذي نشر ترمج. 

)داللة  مالحظات لغويّة وأدبّية ابإلسبانّية،، قرى إقليم جي ان وأشبيلية ومناطقه اجلغرافي ة وغرانطة ]ألمساء[ألصل العريب  ا .7
 ،خمطوطأمساء األمكنة(، 

1771. 
Etimologías árabes de los pueblos y nombres geográficos contenidos en el 

repartimiento de Sevilla, reducidos á su origen Arabe, rectificados e interpretados, c. 

17712. 

 

 Catálogo de voces castellanas que tienen su  هرست الكلمات القشتالية ذات األصل العريب  ف   .8
origen en el árabe ،خمطوط،فهرسة املخطوطات، ، ابإلسبانّية 

  .1771، مدريد
 

مالحظات لغويّة وأدبّية، ابإلسبانّية، ، 3Dictámenes sobre monumentos árabes، آراء حول اآلاثر العربي ة .9
 ،خمطوط
 التأليف غري معروف.اتريخ 

 
 كتابة حماضر، خمطوط،ابإلسبانّية،  ، ج هة إىل رهبنة سانتاغواملو الرابعالبااب إينوسان  حول براءةامللك حتذير  .10

Advertencia sobre el rey de Salé que se cita en la bula del Inocencio IV, dirigida a la 

Orden de Santiago4. 

 .غري معروفالتأليف  اتريخ
 

ابإلسبانّية، ، هالفائق ووضوح ئهلذكان بيدرو و امللك د شهادةاملوجودة يف ة العربي   الكلماتتفسري وتصحيح بعض  .11
 خمطوط،مالحظات لغويّة وأدبّية، 

Interpretación y rectificación de unas voces Arabes que se hallan en el testamento del 

rey Dn Pedro por su maior inteligencia y claridad1. 

                                                           
1 Madrid, BAH, Miscellanea Historia, no 3, 9/5981, f. 147r-148r, dirigido a Lorenzo Dieguez. 

2 RAH, ms. 9/5962; Madrid, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis (BAHE), No 147. 
3 RAH, ms. 9/6050 

4 RAH, ms. 9/5949. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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 اتريخ التأليف غري معروف.
 

 ابإلسبانّية، ،2املسكوكاتتفسري وشرح الكتاابت العربي ة يف قصر احلمراء بغرانطة، وقصر الكازار يف أشبيلية، وبعض  .12
 ،خمطوط)داللة أمساء األمكنة(،  مالحظات لغويّة وأدبّية

 .3اتريخ التأليف غري معروف

 ،لورينيت إسكورايلينسيس أسرفانتور، ةمكتبة اإلسكندريّ ، ة يف علم اآلاثراملخطوطات األورومينية الشرقي   تهرسف   .13
 ،4ابإلسبانّية، فهرسة املخطوطات، خمطوط

Index aliorum manuscriptorum orientalium qui in hac regia Bibliotheca S. 
Laurentii Escurialensis aservantur 

 .التأليف غري معروفاتريخ 
 

، ابيزاملنطقيت رينو دي خاين و ة اجلغرافية حول السجّلت الكنسي  -اجلغرافية أو املّلحظات التارخيية املدو انت .14
 خمطوط،)داللة أمساء األمكنة(،  مالحظات لغويّة وأدبّية ابإلسبانّية،

Cedulas Geograficas o advertencias a las Notas Histórica-geográhicas árabes sobre los 

Anales Eclesiásticos del reino de jaén y Baeza de D.N. Jimena en 1761, (120 folios). 

حبث فيه الغزيرّي يف داللة األمساء . وقد ورقة 120 ، ويتأّلف من1761الذي كتبه عام   Jimenaيعود هذا املَؤّلف خليمينا 
 .5معروفالتأليف غري اتريخ  ... ،اإلسبانّية

 
ط املخطو  فهرسة خمطوطات، خمطوط )من ابللغتني الالتينية والعربية، اإلسكورايلملخطوطات العربية يف مكتبة افهرس من  .15

 (. 1720إىل  1355
Papeletas de indices de los manuscritos arabigos de la Bibliotheca del escorial en 
la lengua latina y arabiga (de manuscritos 1355 a manuscritos 1720). 

 .6اتريخ التأليف غري معروف
 

                                                                                                                                                                                           
1 RAH, ms. 9/6050. 

 .)حناس، فّضة، ذهب...( قدمية عمالت معدنّية املسكوكات أو املصكوكات:  2

 -، جونيه1، الطبعة 1840 -1367الوجه العسكري  املاروين  من ، 4، واحلضاري  اتريخ املوارنة الديين  والسياسي  (" يف 1791 -1710ضو، األب بطرس، "ميخايل الغزيرّي ) 3
 .438، ص 1977لبنان، املطبعة البوُلسّية، 

4 Escorial, Ms. Esc. HI. 6. 

5 Madrid, BAH, D. 217; RAH, ms. 9/5817. 

6 Madrid, BAH, 9 - 24 - 7- B - 196. 
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 تاريخال 
، اتريخ ، ابإلسبانّية،República de Ragusaوزا غتقرير حول فرمان عثماين  يعطي بعض االمتيازات جلمهوري ة را .16

 ،خمطوط
17631. 

 .1764خمطوط، اتريخ، ابإلسبانّية، ، La historia de Almeria "اتريخ املرياي"كتاب نقدية لمدو انت  .17
هي ، 31املدّوًنت  عدد. Gabriel Pascual y Orbanejaيعود كتاب اتريخ املرياي إىل غابرييل ابسكوال وأورابنيا 

نقد عام  ، أصلها، اتريخ أتسيسها وامللوك الذين حكموها، مّث Almeriaمصطلح كلمة مرياي حول  مدّوًنت نقديّة
 .2كتابلل
 

 ابإلسبانّية، اتريخ، خمطوط، ،تفسري للعملة العربية تقرير حول .18

 informe acerca de una interpretación de una moneda árabe3 

 .1767متّوز  4

 

، ابإلسبانّية، ة الذهبيةالعملة العربي  حول  Don Antonio Picide بيسيد ن أنطونيوو التفسري الذي أدىل به د شرح .19
 اتريخ، خمطوط،

Sobre la interpretación hecha por Don Antonio Picide una Moneda Arabe de oro4. 

 .1767متوز  24

  ،، خمطوطنقد اترخييّ ابإلسبانّية،  ،"اتريخ العربحول كتاب " مدو نة" 116" .20
 .17675عام هذه املدّوًنت . كتب الغزيري Rodrigo onD رودريغو ونرئيس األساقفة دليعود هذا الكتاب 

ابإلسبانّية، ، Sinõr Don Cassimiro Hortegaورتيغا أشرح العملة العربي ة اليت يدر سها األستاذ كاس يمريو  .21
 خمطوط،اتريخ، 

                                                           
1 London, British Museum, Eg. 598, no 11, f. 93. 

2 RAH, ms. 9/5817. 

3 RAH, ms. 9/6050. 

4 RAH, ms. 9/6050. 

 
5 Madrid, BAH, D. 217; RAH, ms. 9/5817. 
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 .1778حزيران  26تأّلف من ثالث ورقات، ي
 

اتريخ، ابلعربّية واإلسبانّية، ،  Discurso y Tablas de Medallas Árabes (Láminas)النقود العربي ة القدمية .22
 ،1منشور

 .Matías Ricarte ،17842مدريد، مطبعة ماتياس ريكارت 
 

 ، خمطوط،اتريخ، ابإلسبانّية، 3بة يف القرن السادسرط  تقرير عن النقوش العربية اليت كانت موجودة يف كاتدرائية ق   .23
informe del mismo academico sobre dos cuadernos de inscripciones arabigos de las 

que existian en la catedral de cordoba en el siglo sexton. 

 .غري معروفالتأليف  اتريخ
 

 خمطوط،اتريخ،  ابإلسبانية،وفاة املنصور املنتصر،  حول مّلحظات وجيزة .24

Breve y sucinta noticia del tiempo de la muerte de Almanzor, el Victorioso4.  

 .غري معروفالتأليف  اتريخ
 

 ،خمطوطاتريخ، ابإلسبانّية، ، Otra inscripcion آخر نقش .25
على بالطة من املرمر األبيض حتت مذبح   Don Joseph Cornide األستاذ جوزيف كورنيدس من ِقَبل 1783ُوِجَد عام 

جوزف ابنكريي يف تفسريه  ، شاركSanta Maria del Azogue de Betanzoz سّيدة أزوغوي من بيتانزوس كنيسة
Joseph Banqueri5غري معروفالتأليف  ، اتريخ. 

 

 الدين 
 ،، منشورنقد ديينّ  ابلالتينّية، ،Cardinali Zondadari زونداداري تقرير حول اجملمع اللبناين  مرفوع إىل الكاردينال .26

                                                           
 .107 ، ص1984، 2و 1، العددان 25املنارة، السنة اجلمّيل، اخلوري ًنصر، "جدول أبمساء تالمذة املدرسة املارونّية"، جملة   1

2 Martín Escudero, Fátima, “El Primer Proyecto de Publicación de un Catálogo de Moneda Andalusí en España: Discurso y Tablas de Medallas 

Árabes de Miguel de Casiri”, Documenta & Instrumenta, Vol. 8, 2010, pp. 145-180. 

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

4 RAH, ms. 9/6050. 

5 Cf. Memorias de la Real Academia de la Historia (RAH), t. I, p. L. 
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من اجملمع  حول ما رافق انعقاد. والتقرير يدور هو حمامي الطائفة املارونّية واملدرسة املارونّية يف روماهو  زونداداري الكاردينال
 . 17371 أيلول 2تعسُّف يف اّّتاذ القرارات من ِقَبل السمعايّن، 

  
 ،، منشورنقد ديينّ ، (القدمية)ابإليطالّية ، تقرير حول اجملمع اللبناين   .27

البطريرك  منAssemani يتناول طريقة حتضري اجملمع وعقده، ومواقف القاصد الرسويّل املونسنيور يوسف مشعون السمعاين 
املارويّن يوسف ضرغام اخلازن، ومن مؤيّديه ومناوئيه، مرفوع إىل البطريرك، وهو تلخيص لتقرير آخر أعّم مرفوع إىل رئيس 

 التقرير ال حيمل اترخيًا،. Cardinali Rezonico Ponente ريزونكو بونينته لكردينالجممع انتشار اإلميان يف روما نيافة ا
 . 2، عدد صفحاته املخطوطة تسع صفحات1737أيلول  واملرّجح أنّه ُكتب يف

 

 اللغة 
، (صرف وحنو)لغة ابلعربّية والالتينّية،  ،Elementos de la grammatica arabigas الغراماطيق العريب  عناصر  .28

 ،3خمطوط
إسبانّية مرتمَجة إىل العربّية، ورسالة  لمات، فضاًل عن كتركيب عباراتو عبارة عن أصول لغويّة وإمالئّية وتصاريف أفعال،  هو 

  .1748، قد تكون منوذًجا لطريقة كتابة الرسائل، وغريها
 

 ،احلقيقي  قاموس الكلمات العربي ة املستعملة يف إسبانيا مردودة إىل أصلها ومعناها  .29
Diccionario de las voces arabigas usadas en Espaňa reducidas á su origen y verdadero 

significado, sacadas por su orden del Diccionario de la Lengua Castellana, y puestas 

                                                           
1 Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Roma, Miscellanea H. 7 inter. 3, f. 83 rv. 

 .، ص1(، وليس جارور البطريرك إسطفان الدويهي كما هو وارد يف املرجع املذكور أعاله، حاشية 1742 -1733يوسف ضرغام اخلازن )نقاًل عن أرشيف بكركي، جارور البطريرك 2
بعد حضوره جلسات اجملمع اللبنايّن ان يف روما من صفحات الكتاب ابللغة الفرنسّية. وُيشار إىل أّن هذا التقرير رمّبا يكون تلخيًصا لتقرير آخر رفعه الغزيرّي إىل جممع انتشار اإلمي 33

 -1792الذكرى املئوي ة الثانية للعال  املاروين  ميخائيل الغزيري  )(. وللمزيد حول هذا املوضوع يُراَجع: األب بولس صفري، "اخلوري ميخائيل الغزيرّي واجملمع اللبنايّن" يف 1736)
  .)من صفحات الكتاب ابللغة الفرنسّية( 40-33( وابللغة العربّية من صفحات الكتاب) 28 -20، ص 1999لبنان، -، الكسليك(1992

 "(Joseph Carbonel y Fogassa)خوسيه كاربونيل فوغاّسا "عبارة عن سلسلة دروس يف اللغة العربّية أعطاها الغزيرّي لعدد من الطاّلب اإلسبان املميَّزين، منهم  هذا املؤلَّف هو . 3
نفسها، أي بعد   وانتهى منها يف آب من السنة 1748و"دون بدرو رودريغيث" كومت كامبونيس. واألّول هو الذي قام بتدوينها وتنسيقها ابتداًء من أّول حزيران املفوَّض يف البحريّة، 

، رخاطأنطوان للغات الشرقّية. وللمزيد يُراَجع: أشهر قليلة من جميء معّلمه إىل العاصمة اإلسبانّية. أّما الثاين فقد ساعد الغزيرّي، يف  فرتة الحقة، يف احلصول على وظيفة مرتِجم ا
  :. يُراَجع أيًضا40 -38، ص 1999لبنان، -، الكسليك(1992 -1792)  املاروين ميخائيل الغزيري  الذكرى املئوي ة الثانية للعال  عجمّي" يف ُـ "الغزيرّي أستاذ العربّية وامل

Père Gemayel Nasser, « Mikhail Al-Gasiri dit Miguel Casiri », dans Les Echanges Culturels entre les Maronites et l’Europe, du Collège 

Maronite de Rome (1584) au Collège de Ayn- Warqa (1789), pp. 587- 588 (Madrid, BN, Ms. no 11554). 
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con letras Arabigas par expresar con perfeccion los vocablos Arabigos adoptados por 

la lengua Castellana y evitarlas equivocaciones de las voces mal escritas, 17731.  
  ،خمطوط معاجم،، 2ابلعربّية واإلسبانّية 
يبدأ بكلمة "أب"  ، وهولفظة إسبانّية وما يقابل كالًّ منها ابلعربّية مع شروحات وتعليالت 857عجم على هذا املحيتوي  

 .طُِبع أبمر امللك، 1773 كانون الثاين  15، .بكلمة "زوم".وينتهي 

ابإلسبانّية والعربّية والالتينّية، ، الّلتيين  -العريب  -اإلسباين   esñFrancisco Caسكو كانييس سيقاموس األب فرن  .30
  ،3، منشور)لغة( حتقيق وتقدمي
 غري معروف. اتريخ التأليف

 
 ، معاجم، غري منتهي التأليف،مخاسي اللغة ،التيين-إسباين-فارسي  -عريب  -تركي   معجم .31

Lexicon turcico-arabico-persicum-espanol-Latino.  
املكتبة الوطنية يف منه نسخة منقوصة  ".إابلة"يقتصر فقط على حرف اهلمزة، وينتهي عند لفظة ورقة و  12يتألف من  

 .4اتريخ التأليف غري معروف ،مبدريد
  

 

 
 

                                                           
1RAH, ms. 9/5598. 

 يتخّلل هذا املعجم، أحياًًن قليلة، مالحظات وضعها الغزيرّي ابللغة الالتينّية.  2
 .43، ص 1999لبنان، منشورات معهد التاريخ يف جامعة الروح القدس، -، الكسليك(1992 -1792 ميخائيل الغزيري  )املاروين  الذكرى املئوي ة الثانية للعال    3

4 Madrid, BN, Ms. 4994. 


