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 أثر القرآن الكريم يف كتابات ناصيف اليازجي
 ًكتاب جممع البحرين نموذجا

 
 )∗( أمحد العالونة. د
 وقد اخرتت من .يتناول البحث أثر القرآن الكريم يف لغة النصارى العرب

 أثر القرآن ََّنيَبَهؤالء ناصيف اليازجي اللغوي الشاعر اللبناين املعروف الذي ت
 ).جممع البحرين(ثرة اقتباساته من القرآن الكريم يف كتابه الكريم يف لغته من ك

وقد كان الدكتور إبراهيم السامرائي واألستاذ ظافر القاسمي رمحهام اهللا قد 
, )١(عرضا القتباس العالمة ناصيف اليازجي من القرآن الكريم, فأطال األول

مجيع اقتباساته,  َّ, وكالمها اكتفى بام قدم, ومل يكن قصدمها ذكر)٢(َوأوجز اآلخر
ًمقالتي هذه مزيدا من اقتباساته; ليكون املوضوع أوسع وأنفع,  ٌوإين لذاكر يف

 : فأقول
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاجم من األردن )∗(
 .)١٩٣−١٥٧هـ ص١٤١٨, ١٦جملة جامعة أم القرى, العدد: انظر()  ١(
   .)٣٢−٢٥فصول يف اللغة واألدب ً: انظر( ) ٢(
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لقرآن مل يملك إال َّملا سمع الوليد بن املغرية النبي صىل اهللا عليه وسلم يرتل ا
ًإن له حلالوة, وإن عليه لطالوة,«:  بقولهأن يصف القرآن وإن أعاله ملثمر, وإن  ً

 .»عىلُ ملغدق, وإنه يعلو وما يأسفله
غة فصول يف الل( وأعجبني قول األستاذ ظافر القاسمي يف كتابه 

ُوما وقع لكاتب عىل مدى العصور أن اقتبس «: عن القرآن الكريم) ٢٥واألدب ٍ
َمنه بعض آياته إال ورأيتها تقفز وحدها من بني السطور تعلن عن َ  نفسها أهنا )٣(َ

َ بعدها, وتبدو كاللؤلؤة الفريدة تبهر األعني, وحتلو يف ال تشبه ما قبلها وال ما
 . »ُّترن يف اآلذان وتدخل إىل القلبَّالسمع و

ُ أن يعمد بعض النصارى العرب إىل القرآن الكريم; يصقلون نوال غرو إذ
ِّببيانه لغتهم, وجيملون ببالغته أسلوهبم, وينهلون من معينه, وينسجون عىل 

 .نوله
 يف أثر القرآن الكريم يف لغة ناصيف اليازجي عىل كتابه ٌ وأنا قارص قويل

َّ, وحارصه فيام فيه من اقتباس, وهو حلية حىل هبا كتابه, فإذا )جممع البحرين(
 .هو فتنة للقارئ

ُوقبل أن أورد ما مجعت من اقتباساته أشري إىل أمور وقفت عليها يف أثناء  ُ
 :مطالعتي لكتابه, وهي

                                                           

َتعلن نفسها(الوجه اجليد أن يقال )  ٣(  ].املجلة) [ُ
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َّ اهتاممه وحفظ معظم سوره, فمكنه ذلك َ الكريمَأن اليازجي أوىل القرآن َ َ
ًمن اإلحاطة بأسلوبه, وأقدره عىل االقتباس من آياته وتراكيبه, وهو أحيانا 
ًيقتبس بعض آية, وأحيانا يقتبس آية تامة, أو خيترص من اآلية ألفاظا يسرية حيل  ً ًَّ

َّحملها ألفاظا من عنده, يقتضيها سياق قوله, وربام قدم وأ ً َّخر يف بعض ألفاظ َّ
َاآلية, وربام زاد عليها أو نقص منها, وذلك حني يكون قصده تأليف كالم جديد 

 .موافق لفكرته
ِّجعلت رقام مسلسال لكل : أما ذكري القتباساته فجعلته عىل النحو التايل ً ً ُ

ورد عبارة اليازجي التي فيها اقتباس, ثم ُصفحة من كتابه فيها اقتباس, ثم أ
 .َليقي عليها مع اإلشارة إىل اآلية املقتبس منهاأعقبها بتع

َ ودونكم اآلن مادة َّ   : املقالةَ

ًاتركوا ما رأيتم نسيا منسياو«: ١٢ص  − ًّ َ قول إىل  إيامء إىل قول, ويف هذا ا»َ
 .]٢٣: مريم[   ¿  À  Á :اهللا تعاىل
ًفل عن يوم جيعل الولدان شيباَوغ«: ١٣ص •  :, وهذا من قوله تعاىل»َُ
µ  ¶  ¸   ¹  º  »   ¼  ½  ]١٧ :املزمل[. 

َثم أقبلوا هيرعون إليه«: ً وجاء فيها أيضا : ٌ, ويف هذا إشارة إىل قول اهللا»ُ
q tsr  ]٧٨ :هود[.  

َوإن لك ألجرا غري ممنون«: ١٧ص • ٌ, ويف هذا اقتباس من قول اهللا »ً
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( ¨βÎ: تعاىل uρ y7 s9 #·ô_ V{ uöxî 5βθãΖôϑ tΒ  ] ٣القلم[ . 
َعت فأوعيتلقد مج«: ٢٦ص •   yìuΗsduρ #©tç÷ρr'sù  : اهللاإىل قولٌ, ويف هذا إيامء »َ

 . ]١٨املعارج [
ًفضاق الرجل ذرعا يف اجلواب«: ٢٧ص • َ $−s: ٌ, إملاع إىل قوله سبحانه»ُ |Ê uρ 

öΝÍκÍ5 % Yæ ö‘ sŒ  ] ٣٣العنكبوت [, و]٧٧هود[. . 
ُيخ احلمية محيةفأخذت الش«: ٣٠ص • َُّ َّ  :وهذا من قول اهللا تعاىل, »َّ اجلاهليةَ

øŒÎ) Ÿ≅ yè y_ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãxx. ’Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% sπ ¨ŠÏϑ pt ø: $# sπ̈ŠÏΗ xq Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈ yf ø9$#  ]٢٦ :الفتح[ . 
ãβöθ: شري إىل قولهُ, ي»َأنه أطغى من فرعون ذي األوتاد«: ٣٢ص • tã öÏùuρ ρ èŒ 

ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٢ ص[ . 
َحني مناص.. «: ٣٥ص • $t⎦⎫Ïm <Éَالتو :تعاىل, وهو من قوله »َ uΖtΒ  

 .]٣ص[
≅ö:  اهللاإىل قول, ويف هذا إيامء »ٌفقال صرب مجيل«: ٣٦ص • t/ ôM s9§θ y™ öΝä3s9 

öΝä3Ý¡àΡr& #\øΒ r& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd   ] ٨٣ و١٨يوسف[. 
َّفبتناها ليلة كأهنا ليلة القدر, وأحييناها باحلديث حتى مطلع «: ٣٧ص  • َ ُ
≈ Ο :له تعاىل, وهذا يشء من قو»الفجر n= y™ }‘Ïδ 4© ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôf xø9$#  ]٥: القدر[  
َّوإن كنت ممن عبس وتوىل«: ٤٢ص • t6§ :, إشارة إىل قوله تعاىل»َّ tã  
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#’ ¯< uθ s?uρ  ]َوالشيخ ينظر من طرف خفي«: ًوجاء فيها أيضا. ]١:عبس , وكأن »َ
∀ χρãÝàΖtƒ ⎯ÏΒ >∃ösÛ <c’Å:َّاليازجي نظر إىل قوله تعاىل yz   ]٤٥ :الشورى[ . 

ُ, تلمح فيه قول اهللا سبحانه»ُعلم اهللاُ أن سيكون«: ٤٤ص • َ:  zΝÎ= tæ β r& 

ãβθä3u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4© yÌó£∆  ]٢٠ :املزمل[.  
ُوقد قدرنا املنازل حتى عاد كالعرجون القديم«: ٥١ص • ُ َّ , وهو مأخوذ من »ََّ

 . ]٣٩ :يس[  tyϑs)ø9$#uρ çµ≈tΡö‘£‰s% tΑÎ—$oΨtΒ 4©®Lym yŠ$tã Èβθã_óãèø9$%x. ÉΟƒÏ‰s)ø9$#  :قوله تعاىل
ُ اخليط األبيض من اخليط األسودحتى تبني لنا«: ًوورد أيضا ه إىل قولً, إيامء »ُ

 (#θ: تعاىل è= ä.uρ (#θç/uõ° $#uρ 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒ ø: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒ ø: $# ÏŠuθ ó™ F{$# z⎯ÏΒ 

Ìôf xø9$#  ]١٨٧ :قرةالب[ .  
©  :, يومئ إىل قوله تعاىل»َّفأوحى إيل ما أوحى«: ٥٢ص • yr÷ρ r'sù 4’ n< Î) 

⎯Íν Ï‰ö6 tã !$ tΒ 4© yr ÷ρ r&  ]١٠: النجم[. 
ُ يئس الكفار من أصحاب القبورُوإال فقد يئست منها كام«: ًوجاء أيضا َُّ« ,

 :وهذا من قوله تعاىل
 ô‰s% (#θÝ¡Í≥tƒ z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# $yϑx. }§Í≥tƒ â‘$¤ä3ø9$# ô⎯ÏΒ É=≈ptõ¾r& Í‘θç7à)ø9$#  ] ١٣املمتحنة[. 

َفكم ركب هنا طبقا عن طبق«: وورد فيها ََ ً ⎦¨  :, يومئ إىل قوله تعاىل»َ ã⎤x.÷tIs9 

$ ¸)t7sÛ ⎯tã 9,t7sÛ  ] ١٩االنشقاق[. 
ُحق اهللا احلق ويبطل الباطلُلي«: ٥٣ص • َّ      :, وهذا من اآلية الثامنة من»َّ
 ¨,Ås ãŠÏ9 ¨,ys ø9$# Ÿ≅ÏÜö7ãƒ uρ Ÿ≅ ÏÜ≈ t7ø9$# öθ s9uρ oν Ìx. šχθ ãΒÌôf ßϑ ø9$#   ]٨: األنفال.[ 
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هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلامت «: ٥٤ص •
≅ ö : من سورة الرعد١٦, وهو من اآلية »والنور? è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ 4‘yϑ ôã F{$# 

çÅÁ t7ø9$#uρ ÷Πr& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡n@ àM≈ uΗ ä>—à9$# â‘θ‘Ζ9$#uρ ö   ]١٦: الرعد[ 
ٌوأنا مل تأخذين سنة وال نوم«: ٥٥ص •   :, إشارة إىل قوله تعاىل»ِ

  Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ   ]٢٥٥ :البقرة[. . 
ُكأنه من آيات ربه الكربى«: ٥٦ص • “ ô‰s)s9 3 : ه تعاىلإىل قولً, إيامء »ِّ r&u‘ 

ô⎯ÏΒ ÏM≈tƒ#u™ Ïµ În/u‘ #“ uö9 ä3ø9$#   ]١٨ :النجم[. . 
ْم يشد أزريوهب«: ٥٨ص •  ÷Šß‰ô©$# ÿ⎯Ïµ :, إشارة إىل قوله تعاىل»َ Î/ “ Í‘ ø—r&  

 .]٣١ :طه[
َفال جرم أنك من صميم العرب«: ٦١ص • ََ ُ, تلمح فيه قوله تعاىل»َ َ : Ÿω 
tΠty_ öΝåκ̈Ξr& ’ Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρ çy£÷z F{$#   ]يف ) ال جرم(َّوتكررت . ]٢٢ :هود

 .  كتاب اهللامواضع أخرى من 
 çνθ :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ًوأنوح بكرة وأصيال«: ٦٢ص  • ßs Îm7y™ uρ 

Zο tõ3ç/ ¸ξ‹Ï¹ r&uρ  ]٤٢ :األحزاب[. 
$ % ô‰s :, وهذا يشء من قوله تعاىل»ً قد شغفتك حبا«: ٦٤ص  • yγ xtó x© 

$ ‰7ãm   ]٣٠ :يوسف[. 
  :ه تعاىل, وهذا مأخوذ من قول»إنا هللا وإنا إليه راجعون«: ٦٥ص  •
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 t⎦⎪ Ï% ©!$# !#sŒÎ) Νßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β (#þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ)uρ Ïµ ø‹s9Î) tβθãè Å_≡u‘  ]١٥٦ :البقرة[. 
  :, يشري إىل قول اهللا»ذات الشامل وأخرى ذات اليمني«: ٦٨ص •
 öΝßγ ç6Ïk= s)çΡuρ |N# sŒ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# |N# sŒuρ ÉΑ$ yϑ Ïe±9$#   ]١٨ :الكهف[. 

:  يومئ إلىل قول اهللا» وأخفى يف الورىويعلم الرس«:  شعرهن وجاء فيها م
 …çµ̄ΡÎ* sù ãΝn= ÷ètƒ §Åc£9$# ’ s∀÷z r&uρ   ]٧ :طه[. 

 t⎦⎫Ïϑ: ه تعاىلإىل قولً, إيامء »يكظم الغيظ«: ٧٨ص • Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$#    
 . .]١٣٤ :آل عمران[

  : تعاىل, وهذا من قوله» ليتني مت قبل هذا البالء العظيمفيا«: ٧٩ص •
  © Í_ tFø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ   ]٢٣ :مريم[. 

  : , إشارة إىل قوله تعاىل»ًلكنني رضبت عنه صفحا«: ٨٠ص •
 Ü>ÌôÒ oΨ sùr& ãΝä3Ζtã tò2 Ïe%! $# $ ·s ø|¹  ]٥ :الزخرف[. 

  : , يومئ إىل قوله تعاىل»وانترشوا مثنى وثالث ورباع«: ٨١ص •
(#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# 4© o_ ÷WtΒ y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ  ]وقوله]٣ :النساء , :  

 È≅Ïã% y` Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ¸ξß™ â‘ þ’Í< 'ρ é& 7π ys ÏΖô_ r& 4‘oΨ ÷V¨Β y]≈ n= èO uρ yì≈ t/â‘ uρ   ]١:فاطر[ . 
* #sŒÎ: وهذا يشء من قوله تعاىل. »وإن مسه الرض«: ٨٢ص • sù ¡§tΒ 

z⎯≈ |¡Σ M}$# @àÑ $ tΡ% tæyŠ  ]وقوله]٤٩ :زمرال , : šUθ •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& z© Í_¡¡tΒ 

•‘Ø9$# |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]٨٣ :األنبياء[. 
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واستعذ باهللا من الشيطان اخلناس, الذي يوسوس يف صدور «: ٨٣ص •
ت واقتباسات , ومجلة هذا إشارا»إنه من سليامن: فلام استتم كالمه قال. الناس
 : , إيامء إىل قوله تعاىل»ستعذ باهللا من الشيطان الرجيموا« :فقوله.  آيات عدةمن
 #sŒÎ* sù |Nù&ts% tβ#u™öà)ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_ §9$#   ]٩٨ :النحل[. 

, هو آية معروفة من سورة »الذي يوسوس يف صدور الناس«: وقوله
 …çµ:  اقتباس من قوله تعاىل»امنإنه من سلي«: , وقوله٤الناس ¯ΡÎ) ⎯ÏΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™    

 .]٣٠ :النمل[
 ... (#âθ :, مأخوذ من قوله تعاىل»ثم ولوا األدبار«: ٨٥ص • ©9uθ s9 t≈ t/÷ŠF{$#  

 . ]٢٢ :الفتح[
ً ال أملك نفعا وال رضا«: ٨٧ص • ≅ :  هو من قوله تعاىل»ً è% Hω à7 Î= øΒ r& 

© Å¤ øuΖÏ9 $Yè øtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ   ]١٨٨ :األعراف[. 
¢     : , مأخوذ من قوله تعاىل»تعالوا أتل عليكم ما يبقى ذكره«: ٩١ص •

§  ¦  ¥  ¤  £  ]١٢١ :األنعام[.  
 q  p   r: , يشري إىل قوله تعاىل»فحدث بنعمة ربك«: ٩٤ص •

s   ]١١ :الضحى[. 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع «: ٩٦ص •

    w  v  u  t: ] من سورة البقرة٢٤٩[, وهذا من اآلية »الصابرين

|  {  z  y  x}`  _  ~     
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ًوماء ثجاجا«: ١٠٦ص •   u   t :, ويف هذا اقتباس من قوله تعاىل»ً

x  w  v  ]١٤ :النبأ[. 
ًيشء عددا, ولو جئنا بمثله مدداقد أحصينا كل «: ١٠٧ص • , إن الشق »ً

وأما الشق اآلخر . ]٢٨ :اجلن[   æé  è  ç  : األول مأخوذ من قوله تعاىل
 .]١٠٩ :الكهف[   Ô       Ó  Ò        Ñ  : فإشارة إىل قوله تعاىل

ًجعل مباركا أينام كان, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل: ١١٠ص • ُ :© Í_ n=yè y_ uρ 

% º.u‘$ t7ãΒ t⎦ ø⎪ r& $ tΒ àMΖà2  ]٣١ :مريم[. 
, إن الشق األول »هق السمع, وإذا هو قد بسط ذراعيواسرت«: ١١٣ص •

™ ωÎ) Ç⎯tΒ s−utIó :مأخوذ من قوله تعاىل $# yìôϑ ¡¡9$#  ]١٨ :احلجر[ . 
 .]١٨ :الكهف[  Οßγç6ù=x.uρ ÔÝÅ¡≈t/ ÏµøŠtã#u‘ÏŒ :وأما الشق الثاين فمأخوذ من قوله تعاىل

ًوجعلهم اهلر هباء منثورا«: ١١٤ص •                :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ً
 çµ≈oΨ ù= yè yf sù [™!$ t6 yδ #·‘θ èWΨ ¨Β   ]٢٣:الفرقان[:. 

ه إىل قولً, وهذا إيامء أيضا »ُوأصبحوا ال ترى إال مساكنهم«: وجاء فيها
 (#θ: تعاىل ßs t7ô¹ r'sù Ÿω #“ tãƒ Νåκß]Å3≈ |¡tΒ   ]٢٥ : األحقاف[. 
, ويف هذا إشارة إىل قوله »إننا ممن يطعم الطعام عىل حبه«: ١١٥ص •
tβθ: تعاىل ßϑ ÏèôÜãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïµ Îm7ãm $ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #·Å™ r&uρ  ]٨ :اإلنسان[. 
 x8çÅc£uŠçΡuρ: ه تعاىلإىل قول, ويف هذا إيامء »فقد يرستك لليرسى«:١٢٠ص •

3“ uô£ã ù= Ï9  ]٨ :األعىل[. 
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١٠٥٦

: , يشري إىل قوله تعاىل»إن اهللا هيدي من يشاء ويضل من يشاء«: ١٢٣ص •
 ¨βÎ* sù ©!$# ‘≅ÅÒ ãƒ ⎯tΒ â™!$ t±o„ “ Ï‰öκu‰ uρ ⎯tΒ â™!$ t±o„  ]٨ :فاطر[. 

  ⎯ä.uρ :, وقوله هذا من قوله تعاىل»وكن من الشاكرين«: ١٢٦ص •

š∅ ÏiΒ t⎦⎪ ÌÅ3≈ ¤±9$#   ]٦٦ :الزمر[. 
“  : ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »وهو يطعمني وال يسقني«: ١٢٨ص Ï% ©!$#uρ 

uθ èδ © Í_ ßϑ ÏèôÜãƒ È⎦⎫É)ó¡o„ uρ   ]٧٩ :الشعراء.[ 
, يف الشق »كأنني شهاب ثاقب, وكأهنا توارت باحلجاب«: ١٣٠ص •

 …çµ :ه تعاىلإىل قولاألول إيامء  yèt7ø?r'sù Ò>$ pκÅ− Ò=Ï%$ rO  ]١٠ :الصافات[. 
’  þ:ه تعاىلإىل قولالشق اآلخر فإيامء وأما  ÎoΤÎ) àMö6 t7ôm r& ¡=ãm Îösƒ ø: $# ⎯tã Ìø.ÏŒ ’ În1u‘ 
4© ®L ym ôNu‘# uθ s? É>$ yf Ït ø:$$ Î/ ]٣٢ :ص[. 

َوهو يقسم تارة باخلنس, وطورا باجل«: وجاء فيها ار الكنس, ويلهج مرة َوً
, ومجلة ما ذكره اليازجي هنا اقتباس من آيات حمكامت, يقرؤها »بمواقع النجوم

, غري بعيد »يقسم تارة باخلنس«: القارئ فيقف عىل مكاهنا من لغة التنزيل, فقوله
 Iξ :من قوله تعاىل sù ãΝÅ¡ø% é& Ä§̈Ζèƒ ø: $$ Î/  ]باجلوار الكنس«وقوله . ]١٥ :التكوير« ,

#‘ Í:مأخوذ من قوله تعاىل uθ pgø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9$# ]بمواقع النجوم«وقوله . ]١٦ :التكوير« ,
% Iξsù ÞΟÅ¡ø: مأخوذ من قوله تعاىل é& ÆìÏ%≡uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9$#  ]٧٥ :الواقعة[. 

 tsàoΨ :, وهذا غري بعيد عن قوله تعاىل»ءفنظر نظرة يف السام«: ١٣٢ص • sù 

Zο tôàtΡ ’ Îû ÏΘθàf –Ψ9$#    ]٨٨ :الصافات[. . 
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١٠٥٧

, وهذا اقتباس من قوله »ًفلام رأوه عارضا مستقبل أوديتهم«: ١٣٣ص •
 $£ϑn=sù çν :تعاىل ÷ρr& u‘ $ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6ø) tGó¡•Β öΝ ÍκÉJtƒ ÏŠ ÷ρr&  ]٢٤ :األحقاف[. 

ً, وهذا اقتباس أيضا من »إنام خيشى اهللا من عباده العلامء«وقال اليازجي فيها 
$ : قوله تعاىل yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©!$# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ¯≈ yϑ n= ãèø9$#   ]٢٨ :فاطر[. 

, غري بعيد »للقوم أن عنده علم الغيب فهو يرىحتى خيل «:  وقول اليازجي
 …çν: عن قوله تعاىل y‰ΖÏã r& ÞΟù= Ïæ É=ø‹tó ø9$# uθ ßγ sù #“ ttƒ   ]٣٥ :النجم[. 

, »بينهام وما حتت الثرىوأنه يعلم ما يف السامء وما يف األرض وما «وقوله 
 …çµ: ه تعاىلإىل قولإيامء  s9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ tΒ uρ $ yϑ åκs]÷ t/ $ tΒ uρ |M øt rB 

3“ u©Y9$#  ]٦ :طه[. 
    v  u: له تعاىل, وهذا يشء من قو»انقلب عىل عقبيه«: ١٣٧ص •

x  w    ]١٤٤ :آل عمران[. 
 …çµ :, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»وأرهقني صعدا«: ١٣٩ص • à)Ïδ ö‘é'y™ 

#·Šθ ãè |¹   ]١٧ :املدثر[ . 
  ä's#ø‹s9: , تلمح فيها قوله تعاىل»ًأحسبها خريا من ألف شهر«وقال اليازجي 

Í‘ ô‰s)ø9$# ×öy{ ô⎯ÏiΒ É#ø9r& 9öκy−  ]٣ :القدر[. 
: , وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»فأوثقوا جيده بحبل من مسد«: ١٤٠ص •
 ’ Îû $ yδÏ‰‹Å_ ×≅ ö7ym ⎯ÏiΒ ¤‰|¡¨Β   ] ٥:املسد[. 

$ : , وهو من قول اهللا»فإنه هيديك الرصاط املستقيم«: ١٤٩ص • tΡÏ‰÷δ $# 
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١٠٥٨

xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É)tG ó¡ßϑ ø9$# ]٥: الفاحتة[. 
  : , وهذا من قول اهللا» يرتك سدىوال حتسب أن اإلنسان«: وقال اليازجي

    Ü=|¡øt s† r& ß⎯≈ |¡ΡM}$# β r& x8uøIãƒ “ ´‰ß™  ] ٣٦: القيامة[. . 
’  Ÿω: , إشارة إىل قول اهللا»حتى مل نبق ومل نذر«: ١٥٥ص • Å+ ö7è? Ÿω uρ â‘ x‹s?  

 .]٢٨ :املدثر[
_ }§y: , وهذا من قوله تعاىل»فأوجسنا خيفة يف أنفسنا«: ١٥٦ص • ÷ρ r'sù 

’ Îû ⎯Ïµ Å¡øtΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β ] ٦٧ :طه[. 
  :, تلمح فيه قوله تعاىل»وأذاقني ببعاده عذاب احلريق«: ١٥٨ص •

  (#θ è%ρ èŒ šU#x‹tã È,ƒ Íy⇔ø9$#  ]١٨١ :ل عمرانآ[. 
َإن هذا بعيل شيخ علندي«: ١٥٩ص • ≈› #x: , وهو من قوله تعاىل»َ yδ uρ 

’ Í?÷è t/ $ ¸‚ ø‹x©  ] ٧٢:هود[. 
  :, وهذا اقتباس من قوله تعاىل»ُردت إليناهذه بضاعتنا «: ١٦١ص •

  ⎯Íν É‹≈ yδ $ oΨ çG yè≈ ŸÒÎ/ ôN̈Šâ‘ $ oΨ øŠs9Î)  ]٦٥ :يوسف[. 
  : , وهذا اقتباس من قوله تعاىل»كأهنم عىل نصب يوفضون«: ١٦٣ص •
 öΝåκ̈Ξr( x. 4’ n< Î) 5=ÝÁ çΡ tβθàÒ Ïùθ ãƒ ]٤٣ :املعارج[ . 

, يشري إىل قوله »بالذين أوتوا احلكمة وفصل اخلطا« ً:وجاء فيها أيضا
 çµ≈oΨ: تعاىل ÷ s?# u™uρ sπ yϑ õ3Ås ø9$# Ÿ≅ óÁ sùuρ É>$sÜÏƒ ø: $#  ] ٢٠:ص[. 
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, وهذا من اآلية الرابعة من سورة »حتى وهن العظم مني«: ١٦٤ص •
$ tΑ: مريم s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# © Íh_ ÏΒ . 
$ : , وهذا من قوله تعاىل»قد جئناك ببضاعة مزجاة«: ١٦٧ص • uΖ÷∞Å_ uρ 

7π yè≈ŸÒ Î7Î/ 7π8 y_ ÷“ •Β  ]٨٨ :يوسف[. 
, يومئ إىل قوله » رصت أوهن من بيت العنكبوتإىل أن«: ١٧٠ص •
 ¨β: تعاىل Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àMøŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$#  ]٤١ :العنكبوت[. 
  :, وهذا من قوله تعاىل»أعوذ باهللا من رش حاسد إذا حسد«: ١٧٦ص •

  ⎯ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡ym  ]٥ :الفلق[. 
, وهذا إشارة إىل قوله »سبحان من حييي العظام وهي رميم«: ١٨١ص •
$ tΑ :تعاىل s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘Éδ uρ ÒΟŠ ÏΒ u‘  ]٧٨ :يس[. 

_ xÝÉ)ß™ þ :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء »ُفسقط يف يد الرجل«وجاء فيها  Îû 

öΝÍγƒ Ï‰÷ƒ r&    ]١٤٩ :األعراف[. 
  :, وهذا مأخوذ من قوله تعاىل»أن املال زينة احلياة الدنيا«: ١٨٢ص •

  ãΑ$ yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$#   ]٤٦ :الكهف[. 
, كأن »الذين كانت مفاتيح كنوزهم تنوء بالعصبة األقوياء«: ١٨٣ص •

$! : اليازجي نظر إىل قوله تعاىل tΒ ¨β Î) …çµ pt ÏB$ xtΒ é&þθ ãΖtG s9 Ïπ t6 óÁãè ø9$$ Î/ ’Í< 'ρ é& Íο §θ à)ø9$#   
 .]٧٦ :القصص[
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١٠٦٠

, وهذا من قوله »الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى.. «: ١٨٧ص •
 ãΛ: تعاىل ä⎢÷ƒ u™t sùr& |M≈ ¯=9$# 3“ ¨“ ãè ø9$#uρ ∩⊇®∪ nο 4θ uΖtΒ uρ sπ sWÏ9$ ¨W9$# #“ t÷z W{$#   ]٢٠ :النجم[ . 

  :ا مأخوذ من قوله تعاىل, وهذ»وال فرعون ذي األوتاد«وورد فيها 
  tβ öθ tã öÏùuρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$#  ]١٠ :الفجر[ . 

, وهذا اآلية »إرم ذات العامد التي مل خيلق مثلها يف البالد«  كـ:وجاء فيها
‘ tΠu,  السابعة والثامنة من سورة الفجر Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïè ø9$# ∩∠∪ © ÉL ©9$# öΝs9 ÷,n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’Îû 

Ï‰≈ n= Î6ø9$# . 
ك من الشيطان نزغ فاستعيذوا باهللا إنه هو نََّوإما ينزغ«: وقال اليازجي

ًالسميع العليم, ومن عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن اهللا 
$ : , إن الشق األول مأخوذ من قوله تعاىل»غفور رحيم ¨ΒÎ)uρ š ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ 

Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ 4 …çµ ¯ΡÎ) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ   ]٢٠٠ :األعراف[. 
≅ ô⎯tΒ Ÿ: وأما الشق الثاين فمأخوذ من قوله تعاىل Ïϑ tã öΝä3Ψ ÏΒ #L™þθ ß™ 7's#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO 

z>$ s? .⎯ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷è t/ yx n=ô¹ r&uρ …çµ̄Ρr'sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm §‘  ]٥٤ :األنعام[ . 
, » كذب وتوىلوالسالم عىل من ذكر اسم ربه فصىل, والويل ملن«: ١٨٨ص •

 .]١٥ :األعىل[  tx.sŒuρ zΟó™$# ⎯ÏµÎn/u‘ 4’©?|Ásù : والشق األول منتزع من قوله تعاىل
 .]١٦ :الليل[   “Ï%©!$# z>¤‹x. 4’̄<uθs?uρ : وأما الشق الثاين ففيه يشء من قوله تعاىل

, وهذا من اآلية األخرية »فال تؤاخذونا إن نسينا أو أخطأنا«: ١٩٠ص •
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١٠٦١

$ بقرة من سورة ال oΨ −/u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠ Å¡®Σ ÷ρ r& $ tΡù'sÜ÷z r& . 
  :, وهذا هو اآلية الثانية من سورة الكوثر»فصل لربك وانحر«رد فيها وو

  Èe≅ |Á sù y7 În/tÏ9 öpt ùΥ$#uρ .  
ًوال أخاف بخسا وال رهقا«: ١٩٦ص  •  Ÿξ: , وهذا من قوله تعاىل»ً sù 

ß∃$ sƒ s† $ T¡øƒ r2 Ÿω uρ $Z)yδ u‘  ]١٣ :اجلن[. 
©4 :, تلمح فيه قول اهللا»اللهم اهدنا سواء السبيل«: ٢٠٠ص • |¤ tã  

ú† În1u‘ βr& © Í_ tƒ Ï‰ôγ tƒ u™!#uθ y™ È≅‹ Î6 ¡¡9$#  ]٢٢ :القصص[. 
  :, وهذا من قوله تعاىل»غشيتنا ظلامت بعضها فوق بعض«: ٢٠٧ص  •

  7M≈ yϑ è=àß $ pκÝÕ÷è t/ s−öθ sù CÙ ÷è t/   ] ٤٠:النور[. 
ًأكلنا هنيئا مريو«: ٢٠٨ص  • = çνθè :, يشري إىل قوله تعاىل»اً ä3sù $ \↔ ÿ‹ÏΖyδ $ \↔ ÿƒ Í£∆ 

 ] ٤:النساء[. 
“ : , وهو مأخوذ من قوله تعاىل»ترى الناس سكارى«: ٢١٢ص • ts?uρ 

}¨$ ¨Ζ9$# 3“ t≈ s3ß™  ]٢ :احلج[. 
 (#ρ: , وهذا يشء من قول اهللا»فأرس إيل النجوى«: ٢١٧ص • •| r&uρ 

3“ uθ ôf ¨Ζ9$#   ]٦٢ : طه[. 
™ s−utIó: , نلمح فيه قوله تعاىل» نسرتق السمع«: ٢١٩ص • $# yìôϑ ¡¡9$#   

 .]١٨ :احلجر[
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 ٢٩, وهذا من اآلية »سيامهم يف وجوههم من أثر السجود«: ٢٢٣ص •
, وهذا »بلوا بوجوه نارضة إىل رهبا ناظرةأق«: وقال اليازجي. من سورة الفتح

 ×νθ:اقتباس من قوله تعاىل ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ    ]٢٢ :القيامة[. 
 tβθ: , وهذا من قوله تعاىل»يسبحون بحمد رهبم«: ً وقال أيضا ßs Îm7|¡ç„ 

Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5u‘  ]٧ :غافر[. 
: , وهذا يشء من قول اهللا»فرون ملا تقدم وما تأخر من ذنبهمويستغ«:  وقال

 tÏøó u‹Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰s)s? ⎯ÏΒ š Î7/ΡsŒ $ tΒ uρ ẗz r's?    ]٢: الفتح[. 
 ., وهذا من اآلية األوىل من سورة الناس»أعوذ برب الناس«: وجاء فيها

ًنا قصيا وال أكلم اليوم إنسياعزمت أن أنتبذ مكا«ًوجاء فيها أيضا  ً , إن »ً
$$ ñVx‹t7oKΡ: الشق األول من قول اليازجي مأخوذ من قول اهللا sù ⎯Ïµ Î/ $ZΡ% s3tΒ 

$ |‹ÅÁ s%   ]٢٢ :مريم[. 
 .]٢٦مريم [   ô⎯n=sù zΝÏk=Ÿ2é& uΘöθu‹ø9$# $|‹Å¡ΣÎ) : والشق اآلخر مأخوذ من قوله تعاىل

 أراد واستقم وال تتبع سبيل الذين ال يعلمون, فإن اهللا إذا«: ٢٢٤ص •
من , وهذا الكالم ذو شقني, أما األول فمأخوذ »ًشيئا أن يقول له كن فيكون

$ : قوله تعاىل yϑŠ É)tG ó™ $$ sù Ÿω uρ Èeβ!$ yè Î7−Fs? Ÿ≅‹Î6 y™ š⎥⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ   ] ٨٩:يونس[. 
$! : وأما الشق اآلخر فمأخوذ من قول اهللا yϑ ¯ΡÎ) ÿ…çν ãøΒ r& !#sŒÎ) yŠ# u‘ r& $º↔ ø‹x© β r& tΑθ à)tƒ 

…çµ s9 ⎯ä. ãβθä3uŠsù  ]٨٢ :يس[. 
, وهذا اقتباس »ً هدى أو يف ضالل مبنيإين وإياكم لعىل«ً وجاء فيها أيضا 
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١٠٦٣

$! : من قول اهللا ¯ΡÎ)uρ ÷ρ r& öΝà2$ −ƒÎ) 4’n?yè s9 “ ´‰èδ ÷ρ r& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β    ] ٢٤: سبأ[. 
ًوستعلمون غدا من الكذاب الذي يراغ عليه رضبا باليمني«: ٢٢٥ص • ُ ًُ« ,

 tβθçΗ :وكالم اليازجي هذا ذو شقني, األول هو من قول اهللا s>÷è u‹y™ #Y‰xî Ç⎯̈Β 

ÛU#¤‹s3ø9$# çÅ° F{$#   ]والثاين هو من قول اهللا. ]٢٦ :القمر : sø# tsù öΝÍκö n= tã $R/÷ŸÑ 

È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$$ Î/   ]٩٣ :الصافات[. 
  :, يشري إىل قول اهللا»علوم للسائل واملحرومفيه حق م«: وكتب فيها

  š⎥⎪É‹©9$#uρ þ’Îû öΝÏλÎ;≡uθøΒr& A,ym ×Πθè=÷è̈Β ∩⊄⊆∪ È≅Í←!$¡¡=Ïj9 ÏΘρãósyϑø9$#uρ    ]٢٥−٢٤ :املعارج[. 
  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»وإن كنتم يف ريب من ذلكم«:٢٢٨ص •

  β Î) óΟçFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷è t7ø9$#   ]٥ :احلج[. 
  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»فلام انسلخ النهار من الليل«: ٢٣٧ص •

  ×π tƒ#u™uρ ãΝßγ ©9 ã≅ ø‹©9$# ã‡n= ó¡nΣ çµ÷ΖÏΒ u‘$ pκ̈]9$#   ]٣٧ :يس[. 
   Iωuρ ©ÅÂôãr& y7s9 #\øΒr&   :, يومئ إىل قول اهللا»ًوال يعيص يل أمرا«:  وجاء فيها

 .]٦٩ :الكهف[
, ً»الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالإن السمع والبرص و«: ٢٣٨ص •

 ¨βÎ) yìôϑ من سورة اإلرساء ٣٦وهذا الذي ذكره اليازجي هو اآلية  ¡¡9$# u|Çt7ø9$# uρ 

yŠ# xσàø9$#uρ ‘≅ ä. y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡tΒ . 
ًأو يسلكني عذابا صعدا«: وورد فيها  çµ : اهللاإىل قول, وهذا إيامء »ً õ3è= ó¡o„ 

$ \/# x‹tã #Y‰yè |¹   ]١٧ :اجلن[. 
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, وهذا اقتباس » رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهلهفتحرير«ًا أيضا وورد فيه
 ãƒ: ل اهللامن قو Ìós tG sù 7π t6 s% u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ ¤Θöθ s% öΝà6oΨ ÷ t/ Οßγ oΨ ÷t/uρ 

×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒ Ï‰sù îπ yϑ ¯= |¡•Β #’n< Î) ⎯Ï& Î#÷δ r& ãƒ Ìøt rBuρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ•Β   ]٩٢ :النساء[ . 
ً فلام آنست منهم أنسا«: ٢٤١ص • * ÷βÎ: , ويف هذا يشء من قول اهللا»ُ sù 

Λä⎢ ó¡nΣ#u™ öΝåκ÷]ÏiΒ #Y‰ô© â‘  ]٦ :النساء[. 
’ î‘θœΡ 4: , وهذا من قول اهللا»نور عىل نور«وجاء فيها  n?tã 9‘θçΡ  ]٣٥ :النور[. 

, وهذا اقتباس من »ن احلجارة ملا يتفجر منه األهنارفإن م«: ٢٤٣ص •
 ¨β: قول اهللا Î)uρ z⎯ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø:$# $ yϑ s9 ã¤f xtFtƒ çµ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{$#    ]٧٤ :البقرة[. 
≅ :, وهذا من قول اهللا»ل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لناوق«: ٢٤٨ص • è% 

⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9  ] ٥١التوبة[. 
’  :, ويف هذا يشء من قول اهللا»كان ذلك يف الرق املنشور«: ٢٥٠ص • Îû 

5e−u‘ 9‘θ à±Ψ̈Β   ]٣:الطور[ . 
 من سورة ٢٢, وهذا من اآلية » الدنيا إال متاع الغروروما احلياة«وجاء فيها 

 . من سورة احلديد٢٠الرعد, واآلية 
  :ه تعاىلإىل قول, وهذا إيامء » ربك عىل نفسه الرمحةقد كتب«: ٢٥٦ص •

  |=tG x. 4’ n?tã ÏµÅ¡øtΡ sπ yϑ ôm §9$#   ]١٢ : األنعام[ . 
, وكالم »نترشتظر, وإذا الناس كاجلراد املفأنخنا كهشيم املح«: ٢٥٧ص •



 أمحد عالونة.  د−أثر القرآن الكريم يف كتابات اليازجي 
  

١٠٦٥

› ÉΟ: , وهذا من قوله تعاىل»كهشيم املحتظر«اليازجي ذو شقني, األول  Ï±yγ x. 

ÌÏàtG ós çRùQ$#   ]٣١ :القمر[ . 
) öΝåκ̈Ξr :, وهو من قوله تعاىل»كاجلراد املنترش«والثاين  x. ×Š# ty_ ×Å³tFΖ•Β    

 .]٧ :القمر[
زجي نظر إىل , كأن اليا»فاخلع إذن ما عليك حتى نعليك«: ٢٥٩ص  •

= ôìn :قوله تعاىل ÷z $$ sù y7 ø‹n= ÷è tΡ    ]١٢ :طه[. 
 ⎯yϑ :, تلمح فيه قول اهللا»ةواهللا ال يضيع مثقال ذر«: ٢٦٠ص • sù ö≅ yϑ ÷è tƒ 

tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz   çν ttƒ  ] ٧:الزلزلة[. 
   ¨βÎ) sπy∞Ï©$tΡ È≅ø‹©9$#  :, وهذا يشء من قـول اهللا»يف ناشئة الليل«: ٢٦٢ص •

 .]٦:املزمل[
ّقد أذن يف الناس باحلج فأتوا رج«: وجاء فيها ًاال وعىل كل ضامر من كل فج ً

 β :, وهذا إشارة إىل قوله تعاىل»عميق ÏiŒr&uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9$# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% y Í̀‘ 

4’ n?tã uρ Èe≅à2 9ÏΒ$ |Ê š⎥⎫Ï?ù'tƒ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,Š Ïϑ tã   ]٢٧ : احلج[. 
  :, وهذا مأخوذ من قول اهللا»ًفلبثنا يوما أو بعض يوم«: ًيضاوجاء فيها أ

  (#θ ä9$ s% $ uΖø[Î7s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θöθ tƒ  ]١١٣ :املؤمنون[ و]١٩:الكهف[. 
ًيضحكون قليال ويبكون كثريا«: ٢٦٤ص •   :, تلمح فيه قوله تعاىل»ً

  (#θ ä3ys ôÒ u‹ù= sù Wξ‹ Î= s% (#θ ä3ö7uŠø9uρ #ZÏVx.  ]٨٢ :التوبة[. 
  : , وهذا يشء من قول اهللا»برمحتك يا أرحم الرامحني«:  وقال اليازجي
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 |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#   ]١٥١ :األعراف[ . 
, وهذا يشء من قول »ىل ما تريدون أقرب من حبل الوريدإين إ«: ًوقال أيضا

 ß⎯øt :اهللا wΥuρ Ü> tø% r& Ïµ ø‹s9Î) ô⎯ÏΒ È≅ ö7ym Ï‰ƒÍ‘ uθ ø9$#    ]١٦ :ق[. 
* * * 
وناصيف اليازجي كان يقرأ القرآن . ًمما سبق يظهر أن للثقافة أثرا يف الكتابة

ًالكريم, وحيفظ أجزاء منه, فظهر أثر ذلك واضحا يف اقتباساته وأسلوبه ً. 


