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 الشيخ إبراهيم اليازجيمؤلفات 

 كتب
 (ابب لكلي للصدور  الزمني )وفًقا للتسلسل 

 
 األدب : 

  ، منشور)شرح أديبي( تنقيح وضبط لغويابلعربيية، ، دليل اهلائم يف صناعة الناظم والناثر .1
 .1885لشاكر البتلوين، 

  ، منشورتنقيح وضبط لغوي )شعر(ابلعربيية،  ،نفحات األزهار يف منتخبات األشعار .2
 .1886، بريوت، املطبعة األدبيية، 3، ط.لشاكر البتلوين 

  ، منشور)شرح أديبي( تنقيح وضبط لغويابلعربيية، ، عقود الدرر يف شرح شواهد املختَصر .3
الشواهد الشعريية الواردة يف خمتَصر كتاب "انر القَِّرى يف شرح جوف الَفرَا"(، للمعليِّم شاهني عطيية )وضعه عطيية يف شرح 

 .1888 -1887بريوت، 
  منشور ،(حتقيق وتقدمي )شعرابلعربيية، ، الَعْرف الطّيب يف شرح ديوان أيب الطّيب .4

الذي كان قد بدأه والده الشيخ انصيف، مثي أدركته  الديوان هو وشرح صفحة(، 52) النقد اللغوي واألديبي يف  هي املقدمة
 . 1887املنيية قبل إمتامه، فأمتيه ابنه الشيخ إبراهيم، ونشره حامًًل اسم أبيه، بريوت، 

  منشور ،)غري دينية( خطابةابلعربيية،  ،خطاب "أدب الدارس بعد املدارس" .5
ب املدرسة  . ُنشَر يف 1897، طُبِّع يف بعبدا سنة 1890متيوز  20البطريركيية يف ألقاه يف احتفال توزيع الشهادات على طًلي

، ص 19، العدد 552 -548، ص 18، العدد 525 -521، ص 17، العدد 6، اجملليد 1904جملية "الضياء"، سنة 
583- 587. 

  ، منشور)قصة( تنقيح وضبط لغويابلعربيية،  ،رسالة الغفران .6
 .1903أليب العًلء املعريِّي،  ،الثاين حيث التقى أبعًلم سابقني له وأبدى فيهم أراءه سياحة املعريي املتخييلة يف العامل

معجمج معاٍن ألداء املفاهيم اليت ال حتضرك األلفاظ الدقيقة للتعبري  واملجَتوارِد، فُنجَْعة الرائد وِشْرَعة الوارد يف املجََتادِ  .7
  اجلزء الثالث خمطوط منشور،، معاجمابلعربيية، ، عنها
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، 1970، الطبعة الثانية 19041األمري ندمي آل انصر الدين، الطبعة األوىل  جزءان، وقف على طبعه وضبَطه على أصله
 صفحة. 236صفحة، جزء اثن  315، جزء أويل 1985، بريوت، لبنان، مكتبة لبنان، 1985الطبعة الثالثة 

 .ما يزال خمطوطًا جلزء الثالثا 
  ، منشور)يف كتاب(  رسائلابلعربيية،  ،2التارخييّ رسائل اليازجي وديوانه  .8

 .1920نشرها الشيخ يوسف توما البستاين، مصر، 
  منشور ،(نثرًا) شرح أديبابلعربيية، ، شرح املقامة البدويّة .9

 .1940)هي املقامة األوىل من مقامات كتاب والده "جممع البحرَين"(، 
  شعر عمودي، منشورابلعربيية،  ،الِعْقد، ديوان الشيخ إبراهيم اليازجي .10

تقدمي مارون عبيود )مقديمة مارون عبيود مستلية من كتابه "روياد النهضة احلديثة" الصادر يف طبعة جديدة عن دار الثقافة، 
. )طََبَع الشيخ 3صفحات 206، 1983وما بعدها(، طبعة جديدة، بريوت، دار مارون عبيود،  206، ص 1977بريوت، 

ابن شقيقه خليل، الديوان حمفورًا على الزنك عن النسخة املكتوبة خبطي الشيخ إبراهيم، وأضاف إليه بضع حبيب اليازجي، 
 رسائل خبطي الشيخ أيًضا، وبعض التواريخ الشعريية، وظهر يف الربازيل من غري اتريخ(.

 اب(، منشور،كترسائل )يف  ابلعربيية،  ،رسائل مجتباَدلة بني الشيخ إبراهيم اليازجي وقسطاكي احلمصيّ  .11
 ،  .1988مجعها األب كميل حشيمه اليسوعيي

مطارحات عامة، ابلعربيية، ، (1906 -1897أسئلة إىل جمّلة ]جمّليَت[ البيان والضياء وأجوبة الشيخ إبراهيم عليها ) .12
 منشور
  .1993يوسف قزما خوري، حتقيق 

  منشور، )أقوال مأثورة( تنقيح وضبط لغويابلعربيية،  ،ُنجَب امِلَلح .13
، (Rodet) مخسة أجزاء، لألبَوين اليسوعيينَي يوحنيا بِّلو، وأوغسطينوس روده -1875، بريوت، مطبعة اآلابء اليسوعينيي

1877. 

 التاريخ 
  ، منشور)التاريخ( تنقيح وضبط لغويابلعربيية، ، اتريخ اببل وآشور .14

 جلميل خنله املدوير.
                                                           

 هي اليت طُبَِّعْت يف مصر. 1904. طبعة العام  1
 . املقصود بديوانه التارخييي ما له من أبيات نظمها يف أتريخ بعض الوالدات والوفييات وغري ذلك من املناسباتٍ.  2
 ، "نبذة يف بعض ما له من التواريخ".199 -144عبيود للديوان، على الصفحات . تتضمين طبعة دار مارون  3
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 الدين 
  منشور )كتب مقدسة( تنقيح وضبط لغوي،ابلعربيية،  ،تصحيح عبارة ترمجة الكتاب املقدَّس .15

ابتداًء من العام  (Augustin Rodet)وهي الرتمجة اليت ابشرها اآلابء اليسوعييون يف بريوت إبشراف األب أوغسطني روده 
اإلنشاء، ، واستغرق العمل عليها مدية مثاين سنوات. وكانت مهمية الشيخ إبراهيم تصحيح عبارة الرتمجة من حيث 1872

 والضبط النحويي واللغويي. فجاءت الرتمجة اليسوعيية "أصحي الرتمجات لغة، وأفصحها أسلواًب، وأجزهلا عبارة".
 

 اللغة: 
  منشور ،لغةابلعربيية، ، طاِلع اجلوهر الفردـج َمطاِلع السعد مل .16

والنحو(، مطبعة املرَسلني اليسوعييني، )شرٌح على كتاب "اجلوهر الفرد" الذي أليفه والده الشيخ انصيف يف أصول الصرف 
 .1875بريوت، 

  منشور )لغة( تنقيح وضبط لغوي،ابلعربيية، ، حتفة املَْودجود يف املَْقصور واملَْمدود .17
 .1897البن مالك، 

  منشور مطارحات لغوية، ،، ابب اهلمزةتنبيهات اليازجي على "حميط احمليط" للبستاين .18
 .1933وجربان النحياس، اإلسكندريية،  4مجعها وحلي رموزها سليم مشعون

  منشور مًلحظات لغويية،ابلعربيية،  ،غة اجلرائدل .19
 176 -167صفحة )على الصفحات  176، 1984 مجعه وقديمه نظري عبيود، الطبعة األوىل، بريوت، دار مارون عبيود،

مجعها مصطفى ، 5أعداد السنة األوىل من "الضياءهو املقالة املنشورة يف  "مقالة لليازجي عن كوكب الُزْهرة(. و"لغة اجلرائد
ؤيديي،

ُ
 صفحة. 70،  1901هـ / 1391ملعارف، القاهرة، مطبعة ا توفيق امل

 ابلعربيية، مناظرات لغويية، منشور ،الشدايق واليازجي .20
األول مقاالته يف شر وقد نَ  1871ي النهضة يف سنة )جمموعة مناقشات ومناظرات علميية وأدبيية ولغويية جرت بني عمًلقَ 

جملية اجلوائب والثاين يف اجلنان. وفيه مقديمة مفصيلة تُعترب دراسة مستفيضة عن كلي من الرجلني، كما تبحث يف شروط 
 صفحة. 350، 1950حتقيق وتقدمي األب أنطونيوس شبلي، جونيه، مطبعة املرسلني اللبنانييني،، (األدب والشعر واملناظرة

  منشور لغة،ابلعربيية، ، وان األّمة ومرآة أحواهلا وسبيلها إىل النهوض وجماراة العصرأحباث لغويّة، اللغة عن .21

                                                           
، وصاحبة ديوان "حديقة الورد"، و 1924 -1838ابن الشاعرة وردة انصيف اليازجي ). الدكتور سليم مشعون هو  4  شقيقة الشيخ إبراهيم اليازجي.( إحدى ممثيًلت األدب العريبي النسائيي
صارت تصدر  وخًلل السنوات الثًلث األوىل كانت تصدر أبربعة وعشرين عدًدا يف السنة. وابتداًء من سنتها الرابعة. 1898أيلول سنة  15من جملية الضياء يف .صدر العدد األويل  5

ة شهرين خًلل فصل الصيف"، نظًرا لتوقيفها بعشرين عدًدا  .1906لك حّتي وفاة اليازجي سنة وظليت كذوذلك اغتناًما للراحة من إعمال الفكر وكدي الرويية". مدي
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 .1993حتقيق يوسف قزما خوري، 
  خمطوط معاجم،ابلعربيية، ، الفرائد احِلسان من قالئد اللسان .22

معجم لغويي أسقط اليازجي منه األلفاظ الوحشيية املرتوكة، وأحلي مكاهنا األلفاظ املأنوسة، وأضاف إليه ما عثر عليه من 
َولَّدة يف كتب املؤريِّخني وعلماء األدب ممين يصحي االقتداء هبم، وضمينه ما وضعه من أمساء وصفات املستحَداثت 

ُ
األلفاظ امل

وف، ووصل إىل لفظة "اخلطيئة". أميا الباقي فتعليقات منثورة حالت وفاته العاجلة بينه وبني العصريية. أمتي فيه بعض احلر 
 إمتامها.  

 )معاجم(، منشور،ابلعربيية والفرنسيية، ، تنقيح وضبط لغوي، الفرائد الدريّة .23
 .6( ,1822Belot-1904فرنسيي، لألب يوحنيا بِّلو )-معجم عريبي 

                                                           
م إىل جامعة اخلرطوم لنيل الدكتوراة يف اللغة العربيية، إشراف د. عبد هللا حمميد أمحد أثر الَتمجة يف األخطاء الشائعة يف اللغة العربّيةفضل هللا، حمميد عمر حممود،  :راجع . 6  -، حبث مقدي

 .33، ص 2009قسم اللغة العربيية، 


