
   
 

 

 

1 
 

 نماذج من كتابات حول الشيخ ابراهيم اليازجي
 )وفًقا للتسلسل الزمين(

 

احلجَّة و  ا، فيكون له فيهما الرأي الراجح، براهيم أْن ينتظم يف شخصه الثقافتني اللغويّة والعلمّية معً إلعلَّ أعجب شيء يف الشيخ 
متنا اسأتتا؛؛ يتصدَّر اتّفقت هذه امليزات لواحد كما اتّفقت لعالَّ نشاء، فقلَّما بالغة اإلليهما روعة الديباجة، و إالقارعة؛ يضيف 

 اومرجعً  امامً إبفضله، وتتَّقي جانبه، ويصبح  اسأئمـّةتعرتف فريتفع صوته على مجيع اسأصوات، و سأحباث اللغة يف وادي النيل، 
ل علماء الفلك الفرنسّيني، فيديل بآرائه يف املسائل الرياضّية والبصريّة، فينال ساج  وي  للع ّمه اخلابطني.   ني واملستفيدين، وهدايةً ت  فْ تـ  سْ للم  
 السلفادور.و ني، فيجعلونه من أعضاء اجلمعّية الفلكّية يف باريس وانفرس  يّ إعجاب الغربهبا 

رج أحباثه اسأدبّية،إهو، و  رج أحباثه اللغويّة والعلمّية، كما ُي  ني الرتكيب، واضح اسأتلوب، بريء من ببيان رائع، مت ىل ؛لك كّله، ُي 
تذى عليه يف حسن  رفيع الفلكّي، مثال العاِل  إنشاء العاِل  اللغوّي، و ؛ا بإالصيغ الشا؛َّة، واجلمل املتنافرة، واسألفاظ الوحشّية اجلافية؛ ف ُي 

 تالمة التعبري.الرتتُّل، و 

 .3 ص]د.ت.[، ، بريوت، مكتبة صادر، 13، براهيم اليازجيإخمتارات من  مناهل األدب العربّي،
### 

ت لون اليسوعّيون يف بريوت لالشتغال يف تعريب اسأتفار املقّدتة. فقضى يف هذا العمل ، مع تصحيح كتب أخرى هلم، حنًوا ـ ر انتدبه امل
السريايّن بنفسه تلّقًيا عن الكتب من تسع تنوات توىّل أمر التعريب فيها مع أحد أكابر علمائهم. ودرس اللسان العربّي واللسان 

 اإلفرجنّية لتطبيق عبارة التعريب على اسأصل. وهذه النسخة مشهورة بفصاحة العبارة وجزالة اسأتاليب .

 أّما تآليفه يف اللغة وعلم البيان والصرف والنحو والشعر فّكلها متداولة بني اسأيدي مشهورة.

ْرع ة الوار د يف املرتاد ف واملتوار دجن ْع ة  الر »بطبع كتاب  1904وقد شرع تنة  نّسق فيه ما مجعه من ألفاظ اللغة وتراكيبها ورتّبه « ائد وش 
از على املعاين دون اسألفاظ. وهو كتاب يقع يف ثالثة أجزاء كبرية. فأصدر اجلزء اسأّول منه، مثّ غ لَّ املرض يده وأقعده عن السعي يف إجن

 اجلزئني الباقيني.

عليه بعضهم، منذ عهد بعيد، أن يضع معجًما يف اللغة العربّية يكون متفّرًدا على ما تقّدمه. فلم جيد بدًّا من إجابة وكان قد اقرتح 
هم، وأخذ يف وضعه من ؛لك العهد. فجاء آية يف بابه، فريًدا يف أتلوبه وطريقته، إ؛ جعله يشتمل على املأنوس من كالم  م ْلت م س 

ْحد ث يف االصطالح. وقد وضعه العرب اسأّولني، وعّما طرأ م
 
ن موضوعات املوّلدين واحملد ثني، مقتصرًا على الفصيح دون املوّلد وامل

، فلم تفسح اسأيّام يف أجله إلمتامه، وحرمت «الفرائد احلسان من قالئد اللسان»على نسق غري متاب ع فيه أحًدا، وال مقّلٍد أحًدا، ومسّاه 
ثر اجلليل. فعسى أن يندب له من جيمع شتاته وميثّله للطبع، ضنًّا بفوائده الكثرية اجلديرة باإلحياء، املتأدبنّي من االنتفاع هبذا اسأ

 خري اجلزاء. هواتتدرارًا للرمحة على واضعه. جزاه اهلل على ما عاىن في



   
 

 

 

2 
 

، عدا ؛لك، مشاركات يف العلوم الرياضّية وخال ما ؛ كر من تبحُّره يف العربّية وفنوهنا، فإنّه من العارفيني بالفرنسويّة واإلنكليزيّة. وله
جلمعّية والطبيعّية، وال تّيما علم اهليئة. وله فيه مباحث دقيقة اشت هر فيها بني أرباب هذا العلم يف أوروبّا وأمريكا. وقد انتدبه كّل من ا

 الفلكّية يف باريز واجلمعّية الفلكّية اجلويّة يف السلفادور أن ينتظم يف عضويّتها.

 ب دي طّرازي،فيلي
ئ جمّلة البيان وجمّلة الضياء يف القاهرة، وحمّرر جمّليت النجاح والطبيب يف بريوت" ، بريوت، اجلزء الثاينتاريخ الصحافة العربّية، يف " الشيخ إبراهيم اليازجي م نش 

 90-89، ص 1913املطبعة اسأدبّية، 

### 

نًا، يؤنس جمالسيه   بأحاديثه الطريفة، ونكته الف ك ه ة، وأنّه كان تريع اخلاطر، عصيّب املزاج ]...[.ويروي أصدقاء الشيخ أنّه كان ل س 

ا ل س ه، حّّت يف أماكن اللهو واالتتجمام، كانت جمالس علم وأدب ولغة. فهي ال ختتلف أبًدا، أينما كان، إْن يف القاهرة أو يف بري  وت جم 
صيف فيها أحيانًا، فيقصده أصدقاؤه هناك، كالڤيكونت دي طرّازي وإبراهيم أو يف شويت، تلك القرية اللبنانّية اليت كان يقضي ال

احلوراين والشيخ عبد اهلل البستاين واتكندر العازار، فيجدونه غالًبا "مرتديًا قنبازه احلريرّي، وجالًسا حتت صنوبرات البيت، يدّخن 
 اسأركيلة، ويطالع جريدة لسان احلال".

شّي، رجٌل واتع الثقافة، حاز "نوط" العلوم والفنون من جاللة إتكار الثاين ملك أتوج ونروج، وانتدبته  إّن الشّيخ إبراهيم، قبل ّكل
إىل تلك عضويّتها كّل من اجلمعّية الفلكّية يف باريس ويف إنفرس، واجلمعّية اجلّويّة الفلكّية يف السلفادور. وقف جهوده ونشاطه على 

تحصيل والعمل، مرتابطة احللقات على غري انقطاع، وهذا يفسِّرلنا ت ع ة معارفه، من لغات ومن العلم والكتابة. فحياته تلسلة من ال
 علوم.

ة، تعّمق واكتسب، جبدِّه، لغات أجنبّية من فرنسّية وإنكليزيّة وعربيّة وتريانّية، وله، عدا ؛لك، مشاركات يف العلوم الرياضّية والفلكيّ 
ي  بني علماء اهليئة وال  فلك، وتطاول إىل مناقشة العاّلمة فالمريون، إمام ؛لك العلم.حّّت أ ْحص 

 وله أحباث يف الفلك واحلساب كثرية ومفيدة مج  ع  فيها بني الدرس واسأتلوب اسأديّب.

ّبه ملواطن وهو، إىل ؛لك، رجل م ْفَت ٌ يـ ْقر ن  إىل حّب العلم، ولًعا شديًدا باجلمال الفيّن. شديد الشعور باجلمال وعناصره، شديد التن
 الق ْبح، وال يرتاح إىل عمٍل ما إاّل إ؛ا كان م ْستـ ْويف  الكمال واإلتقان. فإ؛ا كتب  أو نظر  حرص على أن تكون كّل كلمة مالئمة يف
، مكاهنا، منسجمة مع رفيقتها. فكان يتأنّق يف ملبسه ومظهره، كما يتأنّق يف صناعته، من إصالح الساعة، إىل حفر احلروف املطبعّية
. إىل التدقيق يف رتم احلركات للتعبري عن أصوات ونربات ِل تألْفها لغت نا. وهو ُيرص دائًما على أن يكون خطّه متناتًقا متقًنا مجياًل 

 فاإلتقان مذهبه يف كّل عمل.    
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 سعاد عطّية،
آداهبا، و بريوت، اجلامعة اللبنانّية، كّلّية الربية، رتالة لينل شهادة الكفاءة يف اللغة العربّية  إبراهيم اليازجي أحد أعالم اللغة العربّية في عصر النهضة،

 .9 -٧، ص 19٥9

### 

مطلع  كان اليازجي معّلًما، ولغويًّا، ومنشًئا، م ّر قـ ل م ه  على ترمجة الكتاب املقّدس فجالها بالغة وروعة، وشاعرًا على مقياس الشعر يف
 ن، و؛ا مشار كة يف خمتلف العلوم جعلت منه صاحب أثر باٍق يف هنضتنا احلديثة. القرن العشري

دب أّما يف التعليم فيمّثل اليازجي حلقًة من تلك السلسلة املتماتكة منذ أوائل القرن السابع عشر، واليت كانت ت ْظه ر  رجال  العلم واسأ
 رجال  تعليم وتربية. 

حًدا من أولئك اللبنانّيني الذين أدركوا، متأثّرين بفرحات ] املطران جرمانوس: مطران حلب على وأّما اليازجي اللغوّي فقد كان وا
(، أّن احلرف مييت، وأّما الروح فيحيي، وأّن اللغة واتطة للتعبري ال غاية للتبّحر، 11٧32ه: ، وفات16٧0املارونّية، والدته:  الطائفة

وأنّه مهما تهلت الواتطة ومرنت اسأداة، جتّلى الفكر وبرز يف أروع صفاته. ولعّل اليازجي كان أبعدهم مدى يف ق ْدر  هذه احلقيقة، 
، على تبّحٍر يف اللغة وتعّمٍق يف أصول اشتقاقها،  ْه ر  النهضة العصريّة بأداة صحيحة مرنة، هلا من التقليد روعة الق د م  فسهل عليه أن مي 

من  ومن االبتكار قشابة احلدوث، أداة كانت تكون كافية، لو أ خ ذ  الغ يـ ر  على هذه اللغة بالطريق اليت تّنها اليازجي، فقرّبوا التعبري
ايل  احلياة. إ؛ن ملا أفقنا اليوم، بعد  مرور نصف قرن على حماوالت اليازجي يف بعث اللغة جماريًة للعصر، وحنن نكاد نصارع املشاكل  جم 

 نفس ها، حّّت إ؛ا قّصر بنا التعبري تأفّفنا وقلنا : رحم الّله الشيخ إبراهيم! 

ه اليازجي من تّر اللفظة املفر دة يف جمموع أّما املنشئ فال خنال كاتًبا عربيًّا، منذ عهد ابن املقفع وبديع الزمان ]اهلمذايّن[، أدرك ما أدرك
هي نظرة الفناّن الساهر على بناء الكّل نتيجًة لتساوق اسأجزاء، متوّخيًا  -اجلملة، ومن تّر اجلملة يف الفقرة، ومن ّتر الفقرة يف املقالة

 ائع مثااًل أعلى ملنشئي العرب على اختالف العصور. يف ؛لك، اإلتقان والتهذيب، متجنًِّبا تكّلف اسأناقة إاّل يف ما ندر، تارًكا أتلوبه الر 

 وأّما فضل  م ن مسح  بقلمه أتلوب الكتاب املّقدس فال يظهر إالّ ملن يقابل بني الرتمجة اليسوعّية وما تّقدمها من ترمجات.       

 فؤاد افرام البستاني،
ط  –، ص ج 196٧(، بريوت، دار املشرق، 19٥2ثانية )الطبعة اسأوىل كانون الثاين ، الطبعة ال43الروائع، "الشيخ إبراهيم اليازجي، فصول عملّية"، يف 

(138 – 139.) 

### 

ة يّ هو حائز الوتام العثمايّن ووتام ملك أتوج ونروج. وانتدبته كثري من اجلمعيات الفلكّية، من بينها اجلمعّية الفلكّية يف باريس واجلمع
 لالنتظام يف عضويّتها.ور"، دالفلكّية اجلّويّة يف "السلفا
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ذكر وكان ر ْبع  القمة، حنيف  البنية، ؛ا مزاج عصيّب، تريع  اخلاطر وحاض ر الذهن، متوّقد  الذكاء وحادَّه. وكان متعفًِّفا يف أكله. وي  
ه. وكان حريًصا "جرجي زيدان" أنّه كان يف املّدة اسأخرية من حياته "يقتصر، يف عشائه، على كأس من اللنب خوف التثقيل على معدت

ا كان على كرامته ال ُيتمل مّسها يف جّد أو هزل، تلميًحا أو تصرًُيا. وكان أ نوفًا ال جي  ام ل وال يتكسَّب، ويأىب التمّلق والتزّلف، مّ 
د ب  أن يكون قائم  يدفعه إىل التشّدد يف الرّد على مناظريه بنقد ال؛ع مّض حني يوجس منهم مسًّا بكرامته. وكان مولًعا بالقلم. "وقد ن  

فلم يقبْل". كما أنّه كان يتأنّق يف مجيع أعماله ويتقنها، إىل جانب تأنّقه يف ملبسه  1882مقاٍم على مدينة زحلة من لبنان تنة 
جون"، ومظهره. وكان مجيل اخلّط، يتّبع فيه القاعدة الفارّتية. وم ن أراد االّطالع على خطّه جيد، بني خمطوطات دير املخّلص قرب "

 رتائل خبّط يده موجَّهة إىل أصدقاء له يف اسأقطار العربّية.

 ِل ُيلِّف الشيخ إبراهيم أثارًا كثرية، فكانت مثار قرُيته قليلة، و؛لك عائد إىل كثرة تأنّقه وجتويد مؤّلفاته ]...[.

  حّنا حبشي،
، 1969رتالة لنيل شهادة الكفاءة يف اللغة العربّية وآداهبا، إشراف دكتور جّبور عبد النور، ، بريوت، اجلامعة اللبنانّية، كّلّية الرتبية، ِفْهِرست مجّلة الضياء

 .2ص 

### 

إّن الشيخ إبراهيم اليازجي موتوعة لغويّة وعلمّية بلغت ؛روة نضوجها يف "الضياء" اليت ت عترب أصدق مرآة تنعكس على صفحاهتا 
وّد أْن يدرس جهود الشيخ إبراهيم اليازجي وفضله على العربّية، فـ ْليـ ع ْد إىل جملّته شخصّية الشيخ إبراهيم بأوضح معاملها. فم ن ي

.. "الضياء". ومّا يؤّكد هذا اسأمر أّن "الضياء" كانت اجملال اسأرحب الذي احتوى روافد جهود شيخنا كّلها يف الصحافة والّلغة والعلوم.
 و"البيان".فقد جاءت اتتمرارًا جلهوده السابقة يف "الطبيب" 

تغالاًل إّن الشيخ إبراهيم اليازجي صاحب نظريّة قّيمة تنادي بأّن الّلغة العربّية قادرة على التعبري عن متطلّبات العصر إن  اتت غ لِّْت ات
يف ما كتب ونشر، مالئًما. وقيمة هذه النظريّة تكمن يف أّن املناد ي هبا ِل يكتف  بعرضها عرًضا نظريًّا، بل إنّه أثبت صّحتها عمليًّا 

 وخباّصة يف "الضياء" اليت جعلها حتتوي حبوثًا متعّددة ومتنّوعة تعاجل خمتلف الّنواحي احلضاريّة يف عصره.

ه دعا إىل إن  قيمة دعوة اليازجي إىل العودة إىل اسأصول القدمية لّلغة تكمن يف أنّه ِل يدع  إىل اقتفاء أثر القدماء اقتفاء غري واٍع، بل إنّ 
نأخذ من القدمي ما حنن حباجة إليه، وما تفرضه احتياجاتنا العملّية. فالّلغة لديه كائن حّي ينمو ويتجّدد بتجّدد اسأزمنة، وهذه أْن 

 احلقيقة تنطبق على لغتنا العربّية.

اعتربنا أنّه ِل ُيّلف، وبعد، فقد يأخذ البعض على الشيخ إبراهيم اليازجي قّلة إنتاجه. وقد يكون هذا الرأي على شيء من الصّحة إ؛ا 
يف أي حقل من حقول جهوده، عماًل كاماًل ؛ا قيمة مستقّلة. إاّل أنّنا إ؛ا راجعنا اسأعمال اليت أجنزها يف التأليف والتصحيح والشرح 

جي لألدباء، من والتعليم والصحافة... وغريها، لرأينا أهّنا أعمال متشّعبة، كانت على جانب كبري من اسأمهّية يف عصر مّهد فيه الياز 
 بعده، ت ب ل  تلوك منهج لغوّي تليم ؛ي مستوى الئق. فكان، يف كّل ما أنتج، علًما من أعالم هنضتنا احلديثة.
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 توفيق فوزي الجّراح،
رجة ماجستري يف اآلداب، بريوت، اجلامعة اسأمريكّية، دائرة الّلغة العربّية ولغات الشرق اسأدىن، رتالة لنيل د الشيخ إبراهيم اليازجي ومجلة "الضياء"،

 .  103-102،  ص19٧6

### 

 هو أحد كبار العاملني حتت لواء النهضة اسأدبّية احلديثة، أديب، كاتب، ناثر، شاعر، ونقَّاٌد ال؛ع  النقد  قارص ه ، ولغوّي مدّقق من
عالم البالغة يف العاِل العريّب. وقف حارًتا الدرجة اسأوىل، وصحايّف جمدِّد. فهو موئل اللغة احلصني، ورقيب اإلنشاء يف عصره، ورافع أ

أميًنا على باب لغة العرب، زهاء ربع قرن، فخاض ضّد فارس الشدياق، فارس ميدان الفصحى إ؛ ؛اك، معركة قلمّية لغويّة حامية 
يف عهده. هو صنو أبيه  دفاًعا عن أبيه ناصيف يهامجه الشدياق و جيرحه. فقد عّلم وحّرر، وأنشأ وترجم، فكان بذلك أتتا؛ الناشئني

 يف اإلنشاء والشعر، لكّنه فاقه علًما و تدقيًقا بأترار اللغة. صنع نفسه يوم ِل تكن طرق  التعليم  معبَّدٌة، وال وتائل ه  موفورٌة.

بأتلوب العلماء  والشيخ إبراهيم ناثر فيّنّ من الطراز اسأّول، كما تقرأ ؛لك مثاًل يف مقالته ]مقال تيه[: "الزهرة" و"القمر". يكتب
 واملؤّرخني والكّتاب االجتماعّيني. فقد كان له أبعد اسأثر يف توجيه كتّاب النهضة حنو الكالم الصحيح السليم.

 يوسف أسعد داغر،
األدب العربّي الحديث في ِسَيِر أعالمه، الراحلون  اجلزء الثاين،مصادر الدراسة األدبية، يف  "28/12/1906 -2/3/184٧"إبراهيم اليازجي، 

 .٧20، ص 1982، ٧، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراتات اسأدبّية، (١٩٥٥-١٨٠٠)

### 

رصًدا على الكّتاب يتتّبع خطواهتم اللغويّة يف باب "لغة اجلرائد". كان ي رشدهم ويسدِّد خطواهتم، فسلم اللفظ  الضياءوقف الشيخ يف 
من اسأخطاء الفاشية، وصّحت عبارة الكّتاب، وكان له يف ؛لك أبيض يد عند مح  ل ة اسأقالم. كفاهم مؤونة التنقري يف املعاجم، وأقّر 

 –لعّلها مبالغة  -ْعد ي ة باحلروف قوام الكتابة عند البلغاء، وهلذا كانت ق بـْل ة  أنظار الشيخ. ومّا ر و ي  عنه احلروف يف مواضعها. وهذه التـَّ 
يطلب منه أن يعيد طبع أحد كراريس عدد اجملّلة إن ِل يستطع إبدال الباء  –الضياء  –أنّه أبرق مرّة من اإلتكندريّة إىل مدير جملّته 

 بفي يف عبارة ما.

رّد برحابة ا شخصّية الشيخ فقوامها إباٌء وعزّة  نفس، وحرٌص على الكرامة، و أ نـ ف ٌة كأهّنا الكربياء. لّذاع النقد قارصه، ولكّنه ال ُيتمل الأمّ 
 صدر، وهذا ما أّدى به، أحيانًا، إىل كتابة مقاالت كان يف غىن عنها، وليته نزّه قلمه عن حتبريها.

ن الرتم والتصوير واحلفر. وهذا اسأخري هو الذي وِل يكن الشيخ كاتًبا وشاعرً  ا وعال ًما فقط، بل كان يضرب يف كّل فّن بسهم. ُي ْس 
شيخ دفعه إىل خلق هذه احلروف اجلميلة اليت ت ْطب ع  هبا كتب نا اليوم. فمن نظر إىل احلرف املطبعّي القدمي، وقابله حبرف اليوم، يسأل لل

 ح سن اجلزاء واسأجر.
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خلّدام العلم واسأدب يقضي علينا أن نذكر للرجل فضله اجلزيل على كلِّ م ن محل قلًما. فهو، وإن ِل يرتك أثرًا بديًعا، فقد كان إّن الوفاء 
له أبعد اسأثر يف توجيه كّتاب النهضة حنو الكالم الصحيح السليم. ولئن كان يف إنشائه جفاف  أتاليب العلماء، فال تنس  أّن فيه 

. وهو، قبل كّل شيء، عريّب ال غبار عليه. ِل يكن يتعّمد احملّسنات البديعّية، أّما إ؛ا جاءته عبارة مجيلة على اهليّنة صّحًة وشّدة  أترٍ 
فأهاًل ومرحًبا، وإالّ فهو ال يشّد بأ؛ياهلا لتجيء صوبه غصًبا عنها. يؤخذ على الشيخ ترديده بعض عبارات وكلمات بعينها، فيزرعها يف 

 ج ر م  وغريها، فتجيء غالًبا مثل تلك العبارات اليت ي كث ر  الناس من ترديدها يف حديثهم، كقوهلم بعد كّل مجلة: كّل مقال، مثل: ال
 نعم، أو فهمت، أو مسعت يا تّيدي، إخل. 

 مارون عّبود،
 .22-18، ص 1983جديدة، بريوت، دار مارون عّبود، ، ديوان الشيخ إبراهيم اليازجي، طبعة الِعقد)مقّدمة حتليلّية( نقاًل عن  "الشيخ إبراهيم اليازجي"

 
### 

حتّدى اليازجي كبار الك ت ب ة ومتقّدميهم، ولكّنه تفرَّد بأتلوب خاّص كان من مبادئه إقرار كّل كلمة يف نصاهبا مع حسن اختيارها، 
ّيت أش  عاره بسالتل الذهب.وتلك خطّة انتهجها بعض املتقّدمني، وال تّيما أبا عبادة الب حرت  ّي، الذي مس 

ر ج  من مسبكه إالَّ ما كان ظاهر النقوش، واض ح فكان املرتج م، إ؛ن، يف كتابته أشبه بالساّك )ضارب النقود( الذي يطّرح الزيوف فال ُي 
ْث ل  أصله جبميع مالحمه وتقاطي عه وهيئاته، فال يشتبه الكتابة، ال تنفي يد االنتقاد شيًئا منه، أو كاملصّور الذي ي عاجل الرتم اىل أن مي 

أمره ، وال تلتبس معرفته على رائيه. وهبذا جتد يف كالمه شفافة وحسن رصف. وعلى اجلملة فإنّه كان يؤّدي املعىن البليغ باللفظ 
طائرًا، الفصيح، مع مراعاة العالقات بينهما. فكان كالمه من السهل املمتنع، ال يقف عنده الذهن حائرًا، وال ُيوم عليه خيال الفهم 

بل يتشرَّبه الذهن وينتقل من طريق البصر أو السمع إىل القلب، فيضرب على أوتاره مبضراب الطرب، و ُي ْد ث  يف النفس ارتياًحا 
ن فرتاولذّة، ؛لك مع صعوبة النسج على منواله. وقلَّ م ن توصَّل إىل هذه الطريق ة املثلى، واخلطّة اجل لَّى غري نفر من جهابذة املنشئني و 

، الكالم، كاسأصبهاين يف اسأغاين، وابن املقّفع يف كليلة ودمنة، واخلوارزمي يف رتائله، واهلمذاين يف مقاماته، وابن خلدون يف مقّدمته
 والبحرتّي يف منظومه. وإن شْئت  فـ ق ل: والده يف أشعاره.

لذي كان يكتب كما يؤمر، أو كما ي راد. ف أرق ص  وكان مع ؛لك أشبه بالصاحب ابن ّعباد الذي كان يكتب كما يريد، ال بالصاىبء ا
ب ات اسأفنان، و ر فَّ كالمه على صفحات القلوب كأنّه ت نَّ  ، ورنَّح  أعطاف  قارئيه، كأنّه نسمات اسأتحار تناجي ع ذ  ة  نثر ه  اسألباب 

 الك رى تـ ْرن ق  يف م ْقل ة  الوتنان.

 المعلوف،عيسى اسكندر 
، احللقة الثانية، الطبعة اسأوىل، أعالم النهضة الحديثة(، نقاًل عن 1908) 22(، جملة املقتطف، ج 1906-184٧الشيخ ابراهيم اليازجي اللبناين )

 2٧0-269، ص 1991بريوت، دار احلمراء للطباعة والنشر، 

### 
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شئني العصرّيني الواتعني. وأّول ما ظهرت مقدرته الكتابّية يف ان الشيخ إبراهيم كأبيه يف ما خّص احملافظة على اللغة، وهو إمام املنك
وفاة أبيه، وانتقاد أمحد فارس له يف معرض التأبني، ، وكان موضوع  الشيخ أمحد فارس الشدياق على أثرمناقشة احتدمت بينه وبني 

سأهّنا وردت يف مقامات الشيخ تاكنة الثاين، وقد يكون ؛لك غلطًا مطبعيًّا وهو من املباحث  1االنتقاد على ما أ؛كر لفظة "فطحل"
الالهوتّية اسأدبّية. فانتصر الشيخ إبراهيم سأبيه، فحمل عليه الشيخ أمحد فارس وقابله بكالم جارح على أتلوب الناس يف املناقشة يف 

 طوياًل بليًغا ظهر فيه أنّه كاتب مقتد ر، وضّمنه بيتني داّل على أدبه اجلّم ونفسه الكبرية: ؛لك العهد. فقام الشيخ إبراهيم ورّد عليه ردًّا 

 أعرْضت  عنها بوجٍه باحلياء ندي ليس الوقيعة من شأين فإن ع ر ض ت

 غريي فهل أتوىّل خرق ه  بيدي؟!  إيّن أضنُّ بعرضي أن ي ل مَّ به

ا كان يف ّـ مل له ه رأه، كما كان حّّت عهده، صناعة التبّذل يف املدح واالتتجداء. ولطاملا قلتوكان شاعرًا جميًدا، إالّ أنه ترك الشعر سأنّ 
ك، ولو مصر أن ينظم ديوانًا على نسق شعراء اإلفرنج والطبيعة واتعة واآلثار كثرية والع رب  التارُيّية شهرية. ولكّنه ِل يكن به ميل إىل ؛ل

 «.نافقة وأتباب املعيشة غري مّتسعة له كان به ملا اتتطاع وت ْوق اسأدب غري

، وإّّنا فضله اسأكرب، يف نظري، هو يف صنع حروف الطباعة. فقد عمل لذلك عّدة  وفضل الشيخ إبراهيم يف علوم اللغة وآداهبا ال ي نك ر 
فه يف مصر. ، عملهما يف بريوت، وجنس عشرين عمله يف مصر أو باحلرّي صّب حرو 16وجنس  23أجناس أكثرها شيوًعا جنس 

يّة ومعظم احلروف اخلارجة من معمل تركيس يف بريوت، واملسّماة بامسه، واملنتشرة كثريًا يف املطابع العربّية يف اسأقطار السوريّة واملصر 
 واسأمريكانّية هي من صنعه.

 شبلي الشمّيل،
، إبراهيم اليازجي. نقاًل عن: ميشال جحا، 86، ص 1912يسمرب تنة كانون اسأّول/ د  1٥جمّلة فتاة الشرق لصاحبتها لبيبة هاشم، مصر، اجلزء الثالث، 

 .21-20، ص 1992قربص، رياض الرّيس للكتب والنشر، كانون اسأّول  -الطبعة اسأوىل، لندن

### 

أّلف من كتب يف من املعروف عنه أنّه كان لغويًّا متمّكًنا من العربّية، وأنّه أتدى إليها خدمات ج ّلى. ليس فقط يف أتلوبه ويف ما 
ْرعة الؤار د[ يف املرتاد ف واملتوار د"، و"الفرائد احل سان من قالئد اللسان"، وهو معجم ضّمنه  ما وضعه من اللغة، أمثال: "جن ْع ة الرائد ]وش 

طال ع اجلوهر أمساء وصفات املستحد ثات العصريّة. و"تنبيهات اليازجي على حميط احمليط للبستاين". و"لغة اجلرائد"، و"م طال ع 
 
السعد مل

الفرد" وهو شرح على خمتصر أبيه يف الصرف والنحو. إىل "الع ْرف الطّيب يف شرح ديوان أيب الطّيب" الذي كان قد بدأه والده الشيخ 
مانة يف ناصيف، واختصار وتنقيح أرجوزة والده يف النحو "نار الق رى" خمتصر "نار الق رى يف شرح جوف الف را"، وخمتصر كتابه "اجل  

 شرح اخل زانة".
                                                           

، حم  رَّفًة بداًل من "ف ط ْحل" وهو خطأ مطبعّي. ولعّله اخّتذ من هذه الكلمة ؛ريعة ملهامجة مجمع البحَرين. الصواب أّن الكلمة هي "ف ح ْطل" اليت وردت يف كتاب الشيخ ناصيف اليازجي،  1
. سّر الليال في القلب واإلبدال، وينتقد ما ورد من أخطأ يف كتابه الجوائبالشيخ ناصيف بعد وفاته، فهبَّ ابنه الشيخ إبراهيم يدافع عنه ويرّد على أمحد فارس الشدياق صاحب 

 .842، 83٥، 806، ٧6٥، ٧29، ٥22، 408(: 18٧1) 2، اجملّلد الجنانشر ْت هذه املناظرة اللغويّة على صفحات جمّلة وقد ن  
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 باإلضافة إىل ؛لك كّله مقاالت عديدة تناول فيها موضوع اللغة ]...[

مصطلًحا ، أي ما يقارب  41مصطلًحا، له منها  68ي ور د « الضياء»بل يف ما و ض ع  من مصطلحات جديدة أغىن هبا اللغة. ففي 
 الثلثني، ن ورد منها بعض املصطلحات اليت أصبحت شائعة:

  Milieu البيئة:
  Soupeاحلساء:
  Cocher احل و؛ ّي:
  Bicycletteالدرّاجة:
  Visالّلولب:
  Tragédieاملأتاة:
  Vernis الطِّالء:

  Revue  اجملّلة:
ْقص ف:

 
  Buffetامل

  Guillotine امل ْقص لة:
 

 جحا،ميشال 
 .39-38، ص 1992والنشر، كانون االّول ، الطبعة اسأوىل، لندن، قربص، رياض الريِّس للكتب إبراهيم اليازجي

### 

ستعم لة حروف املغرب 
 
وكان من الطراز اسأّول يف كتّاب عصره. وخدم العربّية باصطناع حروف الطباعة فيها ببريوت، وكانت احلروف امل

تركه. وّما امتاز به جودة اخلّط، وإجادة واآلتتانة. وانتقى كثريًا من الكلمات العربّية ملا حدث من املخرتعات. ونظم الشعر اجلّيد مّث 
 وت.الرتم، والنقش، واحلفر. وكان ر ْزق ه  من شّق قلمه، فعاش فقريًا، غيّن القلب، أيّب النفس. ومات يف القاهرة، مثّ نقل رفاته إىل بري 

 لي،كِ الِزْر خير الدين 
األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمسعربين يف  "م(1906-184٧ه = 1324-1263اليازجي، إبراهيم بن ناصيف )"

 .٧٧، ص 1992اجملّلد اسأّول، الطبعة العاشرة، بريوت، دار العلم للماليني، والمستشرقين، 

 


