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  الشيخ إبراهيم اليازجيعن  مراجع
  دراسات وأمقاالت  

 (األجبدي)وفًقا للتسلسل  
 
 

  ّنماذج من األرشيف المتوّفر في مؤّسسة الفكر اللبناني 
 

جمّلة الرسالة املخّلصّية، )حماضرة أُلِقَيت  ،املرحوم الشيخ إبراهيم اليازجي"أبو هنا، اخلوري نقوال، "فقيد اللغة واألدب والفّن:  .1
 من السنة السادسة. 706يف نادي املدرسة البطريركّية(، ملحق عدد 

، )حبث لغوّي انتقادّي وضعه 20: 7جمّلة لغة العرب،  ،األثري، حمّمد هبجة، "نظرة يف إصالح الفاسد من لغة اجلرائد" .2
 يف الكتاب الذي وضعه سليم اجلندي بالعنوان السابق، تعرَّض فيه األخري لنقد الشيخ إبراهيم اليازجي(. ملناسبة حبثه

 .1947آذار  1جريدة لسان احلال،  ،باز، جرجي، "الشيخ إبراهيم اليازجي" .3
 .1947آذار  5جريدة االّّتاد اللبنايّن، "ذكرى مولد الشيخ إبراهيم اليازجي"،  .4
 .7لغة العرب،  يف مغالط الُكتّاب ومناهج الصواب"، جمّلة ت اليازجي واألب جرجي جنن البولسيّ جواد، مصطفى، "عثرا .5
 .29: 2جمّلة منريفا،  ،احلمصي، قسطاكي، "الشيخ إبراهيم اليازجي قائد الكّتاب والعلماء" .6
جمّلة املشرق، السنة  ،"1881 -1873خوري، األب سامي اليسوعّي، "الشيخ إبراهيم اليازجي واملطبعة الكاثوليكّية بني  .7

 .1991اخلامسة والسّتون، اجلزءان األّول والثاين، 
جمّلة فتاة الشرق )لصاحبتها لبيبة هاشم(، مصر، اجملّلد الثاين، السنة  ،الشمّيل، شبلي، "شيء عن الشيخ إبراهيم اليازجي" .8

ديسمرب )كانون األّول(  15ة السابعة، ؛ اجملّلد الثالث، السن59 -54، ص 1912نوفمرب )تشرين الثاين(  15السابعة، 
 . 93 -86، ص 1912

 .935، 193: 2الغضبان، عادل، "الشيخ إبراهيم اليازجي وأثره يف اللغة"، اجملّلة السوريّة،  .9
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 موقع إلكترونّي :عبر 

 راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ويكيبيديا، "إبراهيم اليازجي" .10
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%  

 يل: منرب حر للثقافة والفكر واألدب ، راجع املوقع اإللكرتويّن التا5/12/2007 ،" إبراهيم اليازجي "املعّلم"وازن، عبده، " .11
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7274 

 اإللكرتويّن التايل: القصة السورية، راجع املوقع  20/5/2006"، 1906-1847الكاتب الكبري: إبراهيم اليازجي / " .12
http://www.syrianstory.com/alyazejy.htm 

 احلجية ، فاحل ، "الشاعر إبراهيم اليازجي"، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: األلوكة  .13
http://majles.alukah.net/t125546 

، راجع 2006نيسان  16جحا ميشال ، "تنبهوا وإستفيقوا أيها العرب..." إبراهيم اليازجي هنضويًا بعد قرن على رحيله ،"  .14
 إيالف  املوقع اإللكرتويّن التايل:

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2006/4/142126.htm#sthash.C54mtsat.dpuf 

 "إبراهيم اليازجي"، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: أجداد العرب اخلوري، ألبري، .15
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8 

 مئوية إبراهيم اليازجي"، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: اجلمل دكروب، حممد، " .16
http://www.aljaml.com/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%  

 خلف، د. حممود، "إبراهيم بن ناصيف اليازجي"، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: الوعي اإلسالمي  .17
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=684&Vol=600 

التايل: كنانة ،  راجع املوقع اإللكرتويّن  20/3/2004أثر أسرة اليازجي يف تاريخ األدب العريب" ،إمساعيل، سّيد علي، " .18
 أونالين

esmail/posts/119123-http://kenanaonline.com/users/sayed 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: ويكي مصدر 12الشيخ إبراهيم اليازجي"، جملة املقتبس، العدد " .19

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7274
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7274
http://www.syrianstory.com/alyazejy.htm
http://www.syrianstory.com/alyazejy.htm
http://majles.alukah.net/t125546
http://majles.alukah.net/t125546
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2006/4/142126.htm#sthash.C54mtsat.dpuf
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2006/4/142126.htm#sthash.C54mtsat.dpuf
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A/
https://ajdadalarab.wordpress.com/2012/04/04/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A/
http://www.aljaml.com/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
http://www.aljaml.com/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=684&Vol=600
http://alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=684&Vol=600
http://kenanaonline.com/users/sayed-esmail/posts/119123
http://kenanaonline.com/users/sayed-esmail/posts/119123
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https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8% 

 ، راجع املوقع اإللكرتويّن التايل: العروبة 14366الشيخ إبراهيم اليازجي"، العدد "مشاهري أدباء النثر الفين  .20
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/243119 

، راجع املوقع اإللكرتويّن 13908كرمي، سامي، "عن "لغة اجلرائد" إلبراهيم اليازجي ... ورد سليم اجلندي عليه"، العدد  .21
 التايل: احلياة 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2001/4/14/%D8%B9 

https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%25
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%25
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/243119
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/243119
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2001/4/14/%D8%B9%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87.html
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2001/4/14/%D8%B9%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87.html

