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 1الشيخ يوسف األسير وأبرز منجزاته  ةسير              

 م( 1889 -1815هـ/  1307 -1230)                
 

 

 سمه ولقبها
األسري. وال يزال  :مسه ولقبهاهو الشيخ يوسف بن عبد القادر احلسييّن األسري، ويُعرف أيضا باألزهرّي. وتّتفق مجيع املصادر على 

، الذي ألّفه "شرح رائض الفرائض  "أحفاده، حّّت اآلن، يُِقّرون بأّّنم حسينّيون . والطريف أّن الشيخ يوسف األسري، يف مقّدمة كتابه 
األزهرّي، سم، كما سبب تلقيبه بعىن األسري، وسبب تسميته هبذا االمسه، ومايف الشرع اإلسالمّي، يشرح لنا، يف مجلة ما يشرح، معىن 

 فهو يقول:
 هرّي يُوَصفُ َمن باألسري األز  الفقرُي يوسفُ  وبعُد، فالعبدُ 

، ومعىن األّول: اخلاضع املطيع، ومعىن الثاين: احملتاج. صفَتان مشّبهتانالفقري و والعبد  "ته بقوله:شرح لنا معىن هذا البيت من أرجوز مّث ي
ن ببن يعقوب ابن الكرمي العزيز ابن الكرمي ابن الكرمي ااألصل، َعَلُم الكرمي  سم عربّي معناه الفضل أي الزيادة، وهو يفاويوسف: 
ُت بذلك، ألّن اإلفرنج ليهم الصالة والسالم. واألسري: األخيذ، فهو فعيل، مبعىن مفعول وإّّنا لُّقب  عنبيّنا و  ن إبراهيم، علىإسَحق ب

 .2"ا، وأخرب عّما رآه من أهَلهاطليق   ءبرهة، مثّ عاد لبلده صيداأسروا  جّدي أيّام حرب مالطة من سفينة، وقد أقام هبا 

، وملاذا ؟ فإنّه مل يذكر ذلك. وقد أخربين حفيده خليل بن حمّمد بن يوسف األسري، أّن أجداده حسينّيون جاءوا من رَ أّما كيف أُسِ 
 ستوطن.اعد عودته إىل صيدا حيث املغرب، ويف أثناء مرورهم قرب مالطة، أسرهم رجاهلا، فُعِرَف جّدهم باألسري ب

إليه يقول:  ع  تمِ السبب الذي من أجله لُّقَب باألزهرّي، فاسا ولو كان للشيخ علٌم هبذه احلادثة لذكرها على األرجح، وهو يشرح أيض  
ِعّز حني  واألزهرّي: نسبة"

ُ
من نوره  تُ قتبس  افتتح مصر،... وإّّنا ُنِسب ُت إليه ألّنين الألزهر، وهو اجلامع الذي بناه جوهر قائد امللك امل

 3"ه...ورِ دُ بُ  حني جاورت فيه أتم 
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 والدته وحداثته
 ازييكونت فيليب دي طرّ ڤ. وحيّدد الـه1230م / 1815ُُتمع املراجع على أّن الشيخ يوسف األسري ُولد يف صيدا، وذلك سنة 

 .2ا على صيدا آنذاك، وكانت سنة جراد وطاعون، وكان سليمان باشا والي  1ة من هذه السنةدعقتاريخ والدته يف ذى ال

. أّما نوع التجارة اليت كان يتعاطاها ذلك الوالد، فلم يذكرها أحد ممّن تناولوا الشيخ اان تاجر  كنشأ يوسف يف حجر والده الذي  
يتعاطى التجارة باحلبوب واملواد الغذائّية، وبعض األقمشة، وكان له  اعادي   ايوسف بالبحث. غري أّن حفيده خليل ذكر يل أنّه كان تاجر  

، وكّل ما نعرفه عن مرحلة طفولته هو أنّه [يف سنيه األوىل] خمزن قرب البحر يف صيدا. يكتنف الغموض حياة الشيخ يوسف األسري
يف تاريخ القرن الثالث ة البشر يَ ل  حِ لبيطار يف كتابه "ا الرزّاق دتلّقى مبادئ العلوم، من قراءة وكتابة، يف وطنه صيدا. يذكر الشيخ عب

بن سبع سنني على الشيخ إبراهيم عارفه، اوتعّلم القرآن  وهو " من التفصيل عن هذه املرحلة من حياة األسري، يقول: شيئ ا "عشر
 .3"ننييخ علي الديريب، مثّ شرع يف طلب العلم، فقرأ على الشيخ الشرمبايل حنو مخس سوجّوده على الش

 4ويّتفق يعقوب صروف يف مقتطفه .ارهفمل حيّب التجارة مهنة والده، بل عكف على العلم، ومال إىل حتصيل املعارف منذ نعومة أظ
أنّه تلّقى مبادئ  5ازىيكونت دي طرّ ڤابعة من عمره. كما يذكر األب شيخو واليف أّن األسري ختم القرآن يف الس مع الشيخ البيطار

 العلم يف صيدا على الشيخ أمحد الشرمبايل.

ا من العلم على حّّت سّن السابعة عشرة من عمره، رحل بعدها إىل دمشق، ومكث مّدة يف مدرستها املراديّة يتلّقى شيئ  يف صيدا بقي 
به اإلقامة هنالك، بل مكث  . ومل تطل  1832هذا ما تذكره معظم املراجع. فيكون إذن قد شخص إىل دمشق سنة علمائها احملّققني. 

إذ بلغه خرب وفاة والده، فرجع إىل مسقط رأسه صيدا ليدير أحوال عائلته، وميّهد هلم سبل  6يف املدرسة املذكورة مّدة ستة أشهر فقط
بري شؤون العائلة احلياتّية. هتمام بتدما جعل الشيخ يوسف ينصرف إىل اال ، وهذابقدر كاف   ا. يظهر أّن والده مل يكن ميسور  7املعيشة

 .8ام حنو ثالث سنوات يف صيدا يتعاطى التجارة مكان أبيه، ويريّب إخوتهوأق
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 االجتهاده وتعّلقه بالعلم، فهو حيب الزيادة والتعّمق يف العلوم واملعارف. فرحل إىل الديار املصريّة قاصد   اومل يـَُرق له العيش يف صيدا نظر  
 شطر أزهرها، وكان كعبة العلم آنذاك يف البالد اإلسالمّية. وجهه ام  ُمَيمّ  ،القاهرة

 مّت سافر يوسف األسري إىل القاهرة؟

نتظم يف سلك تالمذة األزهر الذي كان برئاسة الشيخ حسن العطّار. وملّا تويف العطّار اوهناك "ازى: يكونت فيليب دي طرّ ڤيقول ال
، وهو يتحّدث عن األسري عندما كان «مشاهري الشرقتراجم »جرجي زيدان يف  . ويقول1"تقّلد مشيخة األزهر مسّيه حسن القويسين

 . أوردنا هذه األحاديث2"ما كان حيضر اإلمتحانات العمومّية اليت كانت ُتري حبضور عزيز مصر إذ ذاك... اوكثري  "موجودا  يف مصر: 
ستنتج من هذين القولني؟ إذا دقّقنا نبني أيدينا ال تذكر ذلك. ماذا لنعلم يف أيّة سنة سافر الشيخ األسري إىل القاهرة، ألّن املراجع اليت 

 عتبار:نقطتان جديرتان أن تؤخذا بعني االفيهما ظهرت لنا 

النقطة  . وكان املعهد برئاسة الشيخ حسن العطّار، مث جاء بعده الشيخ حسن القوينسي.اأوالمها: أّن يوسف األسري دخل األزهر تلميذ  
 ألسري صادف عزيز مصر.الثانية هي أّن ا

 1834الشيخ حسن العطّار تويفَي سنة  م أيض ا أنّ ل، كما نعوحنن نعلم أنّه، بعد عودته من دمشق، مكث حنو ثالث سنوات يف صيدا
يف صيدا  م، وبقيَ  1832د عاد من الشام سنة م. إذن يكون ق 1848هـ، وقد صادف األسري حمّمد علي الذي تُويفَي سنة  1250م/

، كما يظهر،  1250م/  1834تقريب ا ثالث سنني، وسافر يف أواخر سنة  هـ إىل األزهر حيث صادف الشيخ حسن العطّار الذي ُتويفَي
تَـَويفي سنة 

ُ
 هـ. 1263م/  1863بعد مّدة وجيزة ليتوىّل منصب رئاسة األزهر الشيخ حسن القَوي ِنسي امل

زهر، كالشيخ الباجورّي، والشيخ حمّمد الشبيّّي، والشيخ حمّمد الدمنهورّي، والشيخ حمّمد خ األراح األسري يأخذ العلم عن مشاي
 الطندتاوي )الطنطاوّي(.

 . وطوال املّدة اليت أقامها هناك أكّب على الدراسة بوعي، وتعّمق، حّّت برع كما يذكر3بقي يوسف األسري يف األزهر مّدة سبع سنوات
. وهذه العلوم كان هلا مفهوم خاّص. فالعلوم النقليّة 4ل يف حّل املشكالت عليهعوم ا يُرَجع إليه، ويُ والنقلّية وصار إمام  يف العلوم العقلّية 

فهي تشمل بقّية العلوم مثل  التوحيد، والفقه، واحلديث، والتصّوف. أّما العلوم العقلّيةتعين العلوم اليت تتعّلق بالدين والتشريع، مثل علم 
                                                           

 .135، ص 1913، بريوت، 1ج تاريخ الصحافة العربّية، دي طّرازي، الڤيكونت فيليب،  1
 ويف القويسين يقول أحد الشعراء معرتف ا بفضل احَلَسنني:    

 د أتى حسٌن وأحسُن ِمن حسنفلق  ُن القوم لربيه سَ ولئن مضى حَ  
 وديانة  َمن ذا الذي ساواك َمن ؟  أنت املقّدُم رتبة  ورئاَسة   

 .164مرجع سابق، ص  ،2مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج تراجم زيدان، جرجي،   2
 .132، ص 15، ج المقتطف  3
 .132، ص 15، ج المقتطف  4
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ة، والَعروض، والبالغة، واملنطق، وعلم اهليئة. ومل يدرس علم اهليئة إال ألغراض عملّية، مثل علم التقاومي، وحتديد مواقيت علم اللغ
: األدب، والتاريخ، واجلغرافيا، والعلوم الطبيعّية والرياضّية. ولكّن دراسة هذه العلوم األخرية االصالة. ومن العلوم العقلّية هذه أيض  

 .1القرون الوسطى، وإذا ُدريست فإّّنا كانت ُتدرمس بشكل ثانوّي، ومن مصادر تافهةُأمهلت منذ 

ان األزهرّيني. كما أّن حمّمد علي باشا أدخل بعض اإلصالحات على األزهر، هكان حلملة بونابرت على مصر بعض األثر يف تفتيح أذ
ح بتدريسه منها آنذاك، وأصبحت له مكانته أخذ مبا كان ُيسمَ  يوسف األسري قدفأخذت العلوم العقلّية تتسّرب وتنمو فيه. ويكون 

ما كان حيضر اإلمتحانات العمومّية اليت   االعلمّية، فكثري   بر علمائها، ويشرتك ببعض النشاطاتاملرموقة يف مصر، إذ كان جيالس أكا
 .2كانت ُتري حبضور عزيز مصر إذ ذاك يف املدارس العمومّية. فيقرتح أكثر املسائل على التالميذ بإرشاد مشائخه

ى يف الفصل الذي عقده للكالم عل اجلزء الثاين، ،ماذا كان يفعل غري الدرس؟ يذكر أدهم آل جندي يف كتابه: أعالم األدب والفن
ا هلذا اخلرب عند غريه، ورمّبا يكون أخذه من الد بعض األعيان. ومل أجد ذكر  و الشيخ يوسف األسري، أّن هذا األخري عّلم يف القاهرة أ

 ه.ئابأحد أنس

 مغادرته األزهر وعودته إلى لبنان
ه أصيب مبرض الكبد الذي الزمه ا من العلم، غري أنّ وافي   اأمضى الشيخ يوسف األسري سبع سنوات يف األزهر، حّصل خالهلا قدر  

م. ويذكر جرجي زيدان 1841. يكون إذن قد وصل صيدا سنة 3، إىل صيدا بسبب هذا الداء اخلبيثحياته. مّث عاد، بعد ذلك َطوال
لنشر فضله، فسافر إىل طرابلس، وهناك القى من علمائها ووجهائها حسن  اإلقامة يف صيدا إذ مل جيد جماال  إىل  أّن الشيخ مل يَرتح  

. ولكن ال نعلم ماذا فعل يف صيدا، وال مّت غادرها إىل طرابلس، ورمّبا وصل إىل الفيحاء 4الوفادة والرعاية، فقضى بينهم ثالث سنوات
ا من مجاعة يوم   رابلس أخذوا العلم عنه، وأّن مقامه مل خيلُ من أفاضل ط ام. أّما ماذا كان يفعل؟ فنحن نعلم أّن كثري  1842حوايل سنة 

من احلفاوة يف طرابلس، وقّدره أهلها وعلماؤها حّق  امنهم. وذكر يل الشاعر صالح األسري، حفيد الشيخ األسري، أّن جّده القى كثري  
بل كان يدعوه أبناؤها بصورة  ،أو يف منزل حمّدد قدره، حّّت إنّه خالل الثالثة األعوام اليت قضاها فيها مل يتناول طعامه يف منزله

أنّه يف مّدة الثالث سنوات اليت  -رمحه اهلل تعاىل -وقد أخربنا"إذ يقول:  "مراثي األسري"يت كذلك يف مقّدمة س  مستمرّة. ويوافقه الكَ 

                                                           
 .78، ص 1946، دار الفكر العريّب، 1، ط األزهريونس، عبد احلميد، وتوفيق، عثمان:   1
 .164ق، ص ، مرجع ساب2، ج تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرزيدان، جرجي،   2
 .123، مرجع سابق، ص 2 مصادر الدراسة األدبّية، ج/ داغر، يوسف أسعد،  132، ص 5، ج المقتطف  3
 .164، مرجع سابق، ص 2، ج تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرزيدان، جرجي،     
  .1928مصر، معجم المطبوعات العربّية والمعرَّبة، "األسري، )الشيخ( يوسف يف ، سركيس، يوسف اليان   

 . 164، ص 1922، مصر، 3،  ط 2ج  ،في القرن التاسع عشر الشرقتراجم مشاهير ، زيدان، جرجي  4
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ندي أّن حلقة الشيخ كانت مشهورة يف . ويورد آل ج"أقامها فيها )طرابلس( معهم مل ميّكنوه من تناول الطعام يف بيته مرّة واحدة
 .هبذا اخلرب من أين جاء وال أعلم ،1املسجد املنصورّي الكبري

 نذكر: يوحنّا احلاّج بطريرك املوارنة، ويوحنّا احلبيب مؤّسس مجعّية املرسلني ،يف هذه الفرتة ،ومن الذين أخذوا عنه اللغة العربّية
. كما أّن األسري كان على عالقة طيّبة مع الشيخ حمّمد 2املوارنة، وكانا يدرسان عليه العلوم اإلسالمّية، ويبادالنه حب ا  حببّ  ]اللبنانّيني[

 (. ـه1282 – ـه1198) 3رشيد بن أيب بكر امليقايت، ومدح زميله الشيخ حمّمد رشيد

لكّنه عاد فغادرها إىل بريوت جلودة هوائها، واختار اإلقامة فيها قضى الشيخ يوسف األسري يف طرابلس، كما مّر معنا، ثالث سنوات، 
 هرعت إليه الطلبة، وكثر مريدوه، له تطأ بريوت حّّت جم. وكانت شهرته واسعة، فما كادت ر 1845. ولعّله جاءها حوايل سنة اأخري  

 .4يدّرسهم ويهّذهبمصوب فكان  ب من كلّ ، هتافت إليه الطاّل ا عندما عاد من األزهر إىل صيداألنّه أيض  

رسلني اليسوعّيني، ومدارس رمسّية5بدأت بريوت، يف ذلك احلني، تزهر باملدارس، واملطابع
ُ
من و  ؛، ويف طليعتها الكلّّية السوريّة، وكلّية امل

، إذ 6قاصد اإلسالمّيةاألمريكّية، ومطبعة اليسوعّيني، وغريمها. وأُنشئت فيما بعد املدارس اخلاّصة، ومدارس مجعّية املطابع املطبعة ملا
وإنشاء مدارس للذكور واإلناث،  ها مساعدة الفقراء،، وغايتامن مخسة وعشرين شاب   1878أنشئت مجعّية املقاصد اخلرييّة يف سنة 

 .7وكان من أعضائها: حممود خرما، وهاشم اجلّمال، وطه النصويل

أدهم آل جندي. يقول آل جندي إّن  هاألمانة العلمّية، أن نذكر ما أوردوقبل أن نتتّبع نشاط األسري يف بريوت، جيدر بنا، من أجل 
ا، فرفض الشيخ يف إحدى الواليات مقابل معاش ألف غرش شهري   ااألسري سافر مرّة إىل اآلستانة، ورّشحه شيخ اإلسالم ليكون قاضي  

ودته إىل بريوت يف عهد األمري حيدر أيب اللمع، وبقي أربع بعد ع ،ا يف املنت وكسرواناألسري، واكتفى بالتعليم وحده، مُثّ ُعنّي قاضي  
، 1845ترك طرابلس حوايل سنة  ّن الشيخ األسريأ، و 1840سنة  اوحنن نعلم أّن األمري حيدر أيب اللمع ُعنّي قائمقام   .8سنوات

 حيدر عن وسنة ختّلي األمري 1845 سنة بنيقعة اقد سافر إىل اآلستانة بني الفرتة الو  ، فيكون األسري1845األمري حيدر سنة ي ىوتوفي 

                                                           
 .325، ص 1958، مطبعة االحّتاد، سوريا، 2ج  أعالم األدب والفّن،آل جندي، أدهم،   1
 .135مرجع سابق، ص ، 1 الصحافة العربّية، جتاريخ دي طّرازي، الڤيكونت فيليب ،   2

 .325، مرجع سابق، ص 2أعالم األدب والفّن، ج آل جندي، أدهم،     
 لشيخ امليقايت قال الشيخ األسري:[. ]ويف مدح ا56م، ص 1929مطبعة احلضارة، طرابلس،  تراجم علماء طرابلس الفيحاء وأدبائها،نوفل، عبداهلل حبيب ،   3

 يف طرابلس الشام  يا مريدُ  هلل واخرت  مسكن اا ُزر  بالدَ  
 يف مقامات الّتقى إالّ رشيدُ  ال ترى فيها مكين ا أمكنا 

 .135مرجع سابق، ص  ،1تاريخ الصحافة العربّية، ج دي طّرازي، الڤيكونت فيليب،   4
 .135مرجع سابق، ص  ،1تاريخ الصحافة العربّية، ج يكونت فيليب،  ڤالدي طّرازي،   5

 .1م، ص 1871هـ / 1295رمضان   12نني يف ، اإلث181، عدد ثمرات الفنونجريدة  6 
 .185عدد  ثمرات الفنون،جريدة   7
 .325مرجع سابق، ص  ،2أعالم األدب والفّن، ج آل جندي، أدهم،   8
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ت إليها، أّي ذكر لسفر األسري مرّتني إىل عتبار الذي ذكره اجلندي. وأنا مل أجد، يف مجيع املراجع اليت عد  منصبه. هذا إذا صّح اال
ب أحد املسؤولني هناك، وال يعلم ّية بناء على طلعاآلستانة. وقد أخربين صالح األسري أّن َسلفه سافر إىل اآلستانة لتصحيح اجملّلة الشر 

 يف أيّة سنة.

لكّننا سنعتمد ما ورد يف مجيع املراجع. ترك األسري طرابلس، وجاء إىل بريوت، فماذا فعل فيها؟ توىّل الشيخ يوسف األسري، يف أثناء 
فيه؟  د إليه هذا املنصب؟ وكم بقيَ . ومّت أُسنِ 1«ام قاضيها مصطفى عاشر أفنديأيّ »إقامته يف بريوت، رئاسة كتابة حمكمتها الشرعّية 

 . يقول اجلندي إنّه بقيَ اإّن املراجع تضّن علينا بذلك، وال ميكننا التكّهن يف هذا اجملال. وال نعلم مّت كان مصطفى عاشر أفندي قاضي  
تاريخ قيام األسري هبذا املنصب يف ، وإذا صّحت روايته أّن األسري تسّلم هذا املنصب بعد والية األمري حيدر للقائمقامّية، يكون اأعوام  
، 2د إليه منصب إفتاء مدينة عّكاسنِ يف أثناء هذه الفرتة. مثّ أُ سينّيات. وقد ذكر يل خليل األسري أّن جّده بدأ بالتأليف يف الفرائض اخلم

أَفِتنا " كما أورد يل خليل ولكن ال نعلم مّت على وجه التدقيق. وشاعت هذه العبارة على ألسنة الناس آنذاك: " يا يوسف الصّديق 
 األسري.

م، ومحلت إىل لبنان تلك احلوادث الدامية، وعقبها بعد ذلك نظام الربوتوكول يف لبنان، وُعنّي على أثره داود 1860مّث جاءت سنة 
. وقام 3داود باشا]متصرّفه[ ام واليه يّ أعلى لبنان. وقد تسّلم الشيخ يوسف األسري وظيفة املّدعي العمومّي يف جبل لبنان  اباشا متصرّف  

 .م1868م إىل سنة 1861مّدة والية داود باشا، أي من سنة  َطوال، أي 4هبذه املهّمة مّدة سبع سنوات

 ملاذا سافر الشيخ يوسف األسري إىل اآلستانة؟ في اآلستانة:
اخلالفة... وال تورد األسباب. وذكر يل الشاعر  نتقل إىل دارانتقل إىل اآلستانة... مّث االكتب اليت عدت إليها تقول، يف معظمها: مّث 

صالح األسري أّن الشيخ اسُتدعي ليصّحح يف دائرة نظارة املعارف. لكيّن عثرت يف كتاب وضعه صالح بني يدّي، وهو أعالم األدب 
مصطفى "ا ما يلي: ، على ورقتني تتناوالن حياة مصطفى األسري بن الشيخ يوسف األسري، ورد يف أوالمهوالفّن ألدهم آل جندي

وتلّقى علومه مبدارس  ،1856ت سنة و األسري هو ثالث أجنال العالّمة الشهري املرحوم الشيخ يوسف احلسييّن األسري، ُولد يف بري 
يوم استدعت احلكومة العثمانّية والده إىل العاصمة لتثنيه عن مشروعه  ،احلكومة يف بريوت واستنبول عندما كان برفقة والده مع العائلة

الريشة. وقفت من هذا  فّية جبل لبنان. وهذا الكالم مكتوب خبطّ الية بريوت إىل متصرّ و املدن الساحلّية من  الذي كان يرمي إىل ضمّ 
 يذكر ما يلي : ،600صفحة  ،جمموع األسري"الشيخ يوسف األسري يف خمطوطه " الكالم موقف املتحّفظ، ألنّ 

                                                           
 .164، مرجع سابق، ص  2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج زيدان، جرجي،   1
 .132، ص 15ج  المقتطف،سع، ص نفسها؛ املرجع نف  2

مصادر الدراسة األدبّية، ج . إاّل أّن أسعد داغر يف 164مرجع سابق، ص  ،2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج ؛ زيدان، جرجي، 132، ص 15، ج المقتطف 3 
ن، َمن يُعرف هبذا االسم. رمّبا يكون سهو ا أو ، يذكر ما يلي : "وَأسنَد إليه املتصّرف فؤاد باشا وظيفة املّدعي العاّم يف جبل لبنان" وحنن ال نعلم أنّه يُوَجد، بني متصريف لبنا123ص  ،2

 خطأ  طباعي ا.
 .123، مرجع سابق، ص 2مصادر الدراسة األدبّية، ج داغر، يوسف أسعد ،   4
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 مولد أوالدنا:"
 ،64ذي احلّجة سنة  9، أمحد يف 1623شّوال سنة  9حمّمد يف 
 ،68مجادى الثانية سنة  27، فريدة يف 66ربيع أّول سنة  12حممود يف 

 ."82شعبان سنة  20، حسن حامد يف 71مجادى الثانية  8مصطفى يف 

من األخذ مبا ورد يف الورقة اليت تذكر  ع الذكور، وخامس األوالد. وهذا ما يدعو إىل احلذرأّن مصطفى هو راب ،من هذا الكالم ،يظهر
أّن مصطفى هو ثالث أجنال الشيخ يوسف األسري. أّما خليل األسري فقد سرد على مسمعي اخلرب التايل: عندما كان جّدي الشيخ 

وبعض املناطق البقاعّية، فراح  بني بريوت وجبل لبنان، وبني جبل لبنانجبل لبنان، ملس تضايق األهلني من التنّقل  عامم  يوسف مّدعيَ 
 اأمريي   احياول ضّم مناطق بريوت إىل جبل لبنان، فلم يـَُرق هذا األمر للدولة العثمانّية فأرسلت، عند ذلك، مركب "باليك"، أّي مركب  

ل ستانة أُنزِ من قبل رجال أمن الدولة. وعندما وصل إىل اآل امحل الشيخ يوسف من بريوت إىل اسطنبول "حتت احلفظ"، أي حمروس  
من هناك فرأى الشيخ وعرفه، وعلم باألسباب اليت أوجبت  أن كان وزير العدلّية خريى بك مار اوصادف  ،يف " الطوخيانة" ار  خمفو 

عرّفه بقدره، ذلك أّن الوزير كان قد تعّرف ستدعاءه. عند ذلك أمر أن يُنزل الشيخ يف نزل يليق مبقامه. ويف الغد مجعه بالسلطان، و ا
األسري يف العاصمة العثمانّية، وتوىّل رئاسة  بقيَ  ،عند رغبة السلطان مقامه، وجليل قدره. ونزوال   إىل الشيخ يف بريوت وأدرك علوم 

 ن الزمن.ومكث فيها مّدة م ،التصحيح يف دائرة نظارة املعارف. مثّ استدعى الشيخ يوسف عائلته إىل اآلستانة

بأنّه وتوهمم ، [ راق اجلّو لداود باشا1867]سنة فر كرم فيذكر ما يلي: بعد س "فني يف لبنانعهد املتصرّ "أّما حلد خاطر يف كتابه 
ستقالل لبنان، وتكبري حدوده، ابه توسيع إحراجها )السلطنة( بطللذلك محله الغرور على أن يوايل حياته،  سيتوىّل متصرفّية لبنان كلّ 

وبأن ُتضّم إليه بريوت، وطرابلس، وصيدا، ووادي التيم، والبقاع، وبعلبك... وزاد الطني بّلة أنّه أرسل إليها عريضة موقّعة من أهايل 
 .1 1868صيدا يطلبون فيها اإلنضمام إىل لبنان... عند ذلك استدعته السلطنة إىل اسطنبول يف أيّار سنة 

ل والية املتصّرف يف جبل لبنان خال اعي  إىل ما تقّدم، ال ُيستبعد أن يكون الشيخ األسري وراء العريضة، وقد كان كما علمنا مدّ  ااستناد  
 للمتصّرف يف ختطيطه لتوسيع رقعة لبنان، فاستدعته كما استدعت سّيده. اتكون السلطنة وجدت فيه مؤازر   داود باشا، وأن  

ستقالل لبنان، فهو من املوالني للدولة العثمانّية. وإّّنا كان يريد إجراء اأّن الشيخ يوسف األسري كان يريد  وهذه األخبار ال تدّل على
 بعض التعديالت يف حدود جبل لبنان يف ذلك الوقت إذا صّحت األخبار اليت سلفت.

                                                           
 .24، ص 1968، 14، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية، قسم الدراسات التارخيّية، رقم 1918-1861عهد المتصّرفين في لبنان، خاطر، حلد،   1
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نصب املّدعي العمومّي جلبل ختّلى عن مم، و 1868إىل اآلستانة، يكون قد وصلها يف سنة  ر كما ذكرنا عن خرب سفرهان األمإذا ك
. مّث تسّلم وظيفة أستاذ اللغة العربّية يف 1ماذا فعل الشيخ يوسف يف اآلستانة؟ توىّل فيها رئاسة التصحيح يف دائرة نظارة املعارفلبنان. 

برجال البالد وعلمائها، حّّت إّن بعضهم أخذ صال تّ ا. وخالل املّدة اليت أقامها يف العاصمة العثمانّية، كان على 2دار املعّلمني الكربى
ين، وأمحد جودت باشا وزير املعارف، ووصفي أفندي رئيس كّتاب شورى الدولة، وذهين االعلم منه، كالصدر األعظم رشدي باشا شرو 

العاصمة العثمانّية، حّّت إّن بني رجال السياسة يف  رفيعٌ  ، وكان له مقامٌ 3وغريهم ،أفندي رئيس جملس املعارف، واملسيو بوره سفري فرنسا
ا من املناصب الرفيعة ّّنم عرضوا عليه منصب  إعالقتهم به كانت عالقة التلميذ بأستاذه، مبا لكلمة أستاذ من معىن يف ذلك احلني. ويقال 

ا يف جملس شورى الدولة . ويذكر أدهم آل جندّي "أنّه ُعنّي عضو  4مواصلة خطّته العلمّيةيف براتب جزيل على وعد الرتّقي، فأىب رغبة 
. ورمّبا يكون اجلندّي قد أخذ هذا الرأي عن خليل األسري الذي أخربين أّن الشيخ يوسف األسري ُعنّي يف جملس أعيان الدولة، "فاعتذر

والرتاخي  ا للكسلولكّن سري العمل مل يالئم مزاجه، ألنّه كان حّر الرأي فرتك هذا العمل، ورأى الشيخ يف جملس شورى الدولة مكان  
 فاعتذر رغم املعاش املغري. ،العمل اجلّديّ  )تنبل خانه(، وكان حيبّ 

غري أنيّن  ،5ازي أّن الشيخ يوسف األسري كتب يف جريدة "اجلوائب" ملنشئها أمحد فارس الشدياقيكونت فيليب دي طرّ ڤويورد ال
 مسه.اب الألسري موقـّع   ااطّلعت عليها يف مكتبة اجلامعة األمريكّية يف بريوت، وهي مصّورة بواسطة امليكروفيلم، فلم أجد أثر  

يف  ه وزير املعارفلَ ماطَ إقامة األسري يف اآلستانة ألّن شّدة بردها مل توافق صّحته، فعاد منها إىل بريوت. وعندما هّم بالرجوع  ل  مل َتطُ 
. لكّن إصرار 6ة علمه، وعاين من رواج الكتب اليت صّححهاعَ ا آنس من سَ مَ ستبقائه لِ اب لأميذلك الوقت يف قبول استعفائه، ألنّه كان 

 فعاد إىل بريوت. ،الشيخ كان أقوى

كانت معروفة يف املدينة آنذاك. . كما راح حيّرر يف معظم اجلرائد اليت  7تفرّغ األسري يف بريوت للتأليف يف األحباث الفقهّية والفرائض
 اعبد القادر قبّاين، وهي تابعة جلمعّية مثرات الفنون. وحّرر أيض   االيت كان يصدره 8دة "مثرات الفنون"ويُذكر أنّه توىّل رئاسة حترير جري

                                                           
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12ج  المشرق،شيخو، األب لويس،   1
 .137مرجع سلبق، ص ، 1 تاريخ الصحافة العربّية، ج؛  دي طرّازي، 132، ص 15، ج المقتطف  2
 مرجع نفسه، ص نفسها.  3
 .165مرجع سابق، ص  ،2مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج  م، تراجزيدان، جرجي   4
 .137، مرجع سابق، ص 1دي طّرازي، تاريخ الصحافة، ج   5
 .165مرجع سابق، ص  ،2تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ج زيدان،جرجي،   6
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12ج  المشرق،شيخو، األب لويس،  7
 .138، مرجع سابق، ص 1تاريخ الصحافة العربّية، ج دي طّرازي، الڤيكونت فيليب ،   8
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اليت  2سة حترير جريدة "لسان احلال"اليت أنشأها داود باشا متصّرف لبنان األّول. كذلك يُذكر أنّه توىّل رئا 1يف جريدة "لبنان" الرمسّية
 م، مّدة من الزمن.1877أّسسها خليل سركيس يف بريوت سنة 

األسري بالكتابة يف الصحف، بل راح يدريس يف مدارس بريوت الكربى وغريها. وعّلم الفقه والقوانني العثمانّية يف مدرسة  ومل يكتفِ 
يف املدرسة األمريكّية يف عبيه وكان قد أّسسها  اطران يوسف الدبس، ودرمس أيض  امل نّية مّدة سنتني، وكان قد أنشأهااحلكمة املارو 
باملدرسة الوطنّية اليت أّسسها هذا األخري سنة  ام مبساعدة املعّلم بطرس البستاين. والتحق أيض  1846ك سنة ي  دَ ان  ڤيوس يلالدكتور كورن

ويف غريها من  ،4للروم األرثوذكس "ثالثة أقمار"ال يف بريوت، ويف مدرسة 3اإلجنيلّيةذكر أنّه دّرس يف الكّلّية السوريّة يُ و  م.1863
 املدارس.

رس، وما هي الدروس اليت كان يعطيها. ولّكن املصادر واملراجع اليت بني أيدينا اوكان يطيب لنا أّن نعلم مّت درمس شيخنا يف هذه املد
ا. درسة احلكمة، لكّنه مل خيربنا ماذا دّرس يف غريمهة الوطنّية، والفقه والتشريع يف مرسفهو وإن دّرس الصرف يف املد ينا بذلك.تبخل عل

حّل املسائل ه، فهو كان ممّن يُعتمد عليهم يف تدريس اللغة بصورة عاّمة، كما يُركن إليه يف ه وقيمتَ ه قدرَ فقدُ هذا الغموض ال يُ ن ّ لك
 الفقهّية، وإيضاح ما غمض منها.

 زواجه
وهو يؤرّخ  600حتديد السنة اليت تزّوج فيها الشيخ يوسف األسري، ولكن يف خمطوطه "جمموع األسري" يذكر يف الصفحة  يصعب علينا

عندما أرّخ  ،وله من العمر ـه1285ال سنة شوّ  6بنه البكر حمّمد كانت يف اولد، أّن والدة  سنة ميالد أوالده، كما مّر معنا، وعمر كلّ 
فور زواجه، يكون األسري قد تزّوج يف  اق أوالد  ولنفرتض أنّه مل يُرزَ   ـ.ه1275. أي أنّه أرّخ ذلك سنة اعام   اثنان وعشرون ،سنة ميالده

 م.1846/هـ1262م و 1844/ ـه1260الفرتة الواقعة بني سنيت 

وهم:  5ق منها خبمسة صبيانزِ حمّمد النقيب احلسييّن النسب، ورُ  يفة كرمية الشيخنحمن ابنة عّمته  ،تزّوج الشيخ يوسف األسري، أّوال  
م، وحسن حامد 1856/ ـه1271م، ومصطفى 1850/ ـه1266وحممود  ،م1848/ ـه1264م، وأمحد 1847/ ـه1263حمّمد 

مسه عبد الرمحن، ال أعلم إذا كان من ابن ام، وثريّا. ويُذكر له 1852/ ـه1268بنتان ومها: فريدة ام. وكان له منها 1866/ ـه1282
زوجته األوىل أو الثانية. فهو قد تزّوج ثانية من آمنة خورشيد من طرابلس، كما ذكر يل حفيده خليل بن حمّمد بن يوسف األسري. 

                                                           
 .135املرجع نفسه، ص  1 
 .138املرجع نفسه، ص  2 
 .123، مرجع سابق، ص 2مصادر الدراسة األدبّية، ج داغر، يوسف أسعد،   3
 .137، مرجع سابق، ص 1تاريخ الصحافة العربّية، ج دي طّرازي، الڤيكونت فيليب،   4
 .133-132، ص 15املقتطف، ج   5
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ر، وَ ب حسب السُ كتاب "النرباس ومآثر دين اإلسالم"، وكتاب "تفسري األلفاظ اللغويّة الواردة يف القرآن"، وهو مرتّ   والبنه مصطفى
 صفحة مرّتني بدون ذكر سنة الطبع. 164ع يف بريوت يف بِ وطُ 

ذ أمّدين ببعض املعلومات وقّدم إيّل إ ،ومن أحفاده البارزين الشاعر صالح األسري الذي كان له يد بيضاء يف إعداد هذا البحث
 خمطوط جّده "جمموع األسري".

 عالقته بأهل زمانه
. ويف عهده جاء إبراهيم باشا املصرّي إىل سوريا فمدحه األسري كما سنرى. 1840بشري الثاين حّّت سنة كان حيكم لبنان األمري 

(، 1873-1868م(، وفرنكو باشا )1868-م1861وعاصر أربعة من املتصرّفني ناهيك عن عمر باشا النمساوّي وهم: داود باشا )
د األسري، وبطرس لِ ا وُ مسليمان باشا هو وايل صيدا عند(. وكان 1892-1883(، وواصا باشا )1883-1873ورستم باشا )

عزيز، وعبد عبد ال ]... ومن السالطني العثمانّيني عاَصَر[. 1878البستاين كان مطرانا  على صيدا وصور وقد نُِفَي إىل القدس سنة 
 احلميد، وعبد اجمليد ]...[.

يف أواخر حياته،  ،فمن الذين درسوا عليه اء البالد وأعياّنا.ه كثري من عظم، فقد أخذ العلم عنهتفاعل األسري مع أبناء عصر 
. وذكر يل السّيد خليل األسري، حفيد الشيخ 1م 1906حزيران  سنة  18يف  اغريغوريوس الرابع البطريرك األنطاكّي الذي سيم بطريرك  

 ينها خليل بنفسه:يوسف، أّن البطريرك املذكور أهدى جّده صورة َكَتَب عليها خبّط يده ما يلي، وقد عا
 فضل علّي أنا احلقري  "أليب حمّمد األسري
 بن األسريال إيّن أسريٌ   والرسم يشهد قائال  

 : غريغوريوس حّداد الرابع"الفقري إليه تعاىل بطريرك أنطاكية وسائر املشرق

األستاذ  ا. كما أخذ العلم عنه أيض  2برلنيأستاذ اللغة العربّية يف مدرسة األلسن الشرقّية يف كما درس عليه الدكتور  مرتني هرمتان 
 أنطوان شحيرب الذي عّلم مّدة يف مدرسة كفتني. وخليل األسري هو الذي ذكر يل هذا األمر األخري.

 تّ اوكان الشيخ األسري على 
ُ
من الرتانيم الدينّية املستمّدة مواضيعها من املزامري والكتاب  الني األمريكّيني، وقد نظم هلم كثري  سَ ر  صال بامل

 ،كي  دَ ان  ڤوس ليوقد عّلم بعض األمريكّيني اللغة العربّية كالدكتور كورني .[.].املقّدس، وهي مطبوعة وتُرّتل يف الكنائس اإلجنيلّية. 
، وباشر برتمجة الكتاب املقّدس، ولكّنه تويفي سنة 1834ة والدكتور عايل مسيث الذي نقل املطبعة األمريكّية من مالطة إىل بريوت سن

 ك هذه املهّمة مبساعدة الشيخ األسري الذي كان يصحيح عبارة الرتمجة.يَ دَ ان  ڤقبل أن ينجز عمله هذا. فتابع  1857

                                                           
 .624، 1908، مطبعة اإلجتهاد، بريوت، مجمع المّسراتشاكر خوري،   1
 .138، ص مرجع سلبق، 1 تاريخ الصحافة العربّية، ج ،يكونت فيليبڤال دي طّرازي،  2
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به الشيخ حمّمد الطندتاوي الذي كتب له قصيدة من بطرسبورغ ميدحه فيها  بَ عجِ ة ببعض مشايخ األزهر، وقد أُ وكان الشيخ على صل
 . فأجابه األسري بقصيدة منها:1هثين على علمه وفضليو 

 احة حّسانفصويف ال ابيان   والسعدَ  ذكاء   ن قد حكى اخلليلَ أستاذي مَ 
 مدى الزمان وإحسان 2مام  منه بذِ   وجديٌر  احرٌب يتسّمى حمّمد  

 وتغاضى عن العيوب وما شان فضال    حّبين وحباينقد شرّفين إذ أ
 3انبح  له ويسجد سَ  قس  بل يركع  أياس حوى بيانَ  اأهدى يل شعر  

قال فيهما مارون عّبود بأسلوبه  اوكان له مراسالت شعريّة ونثريّة مع أدباء زمانه، وهو صديق محيم للشيخ إبراهيم األحدب، ويصّح م
..." وكان على صلة وّد بالشيخ أمحد 4على موعد، فلحق األحدب بصفّيه األسري بعد أشهركانا ما  الرشيق "عاشا صديقني وكأّنّ 

الذي هّب يدافع عنه ضّد خصومه من علماء اللغة ويدرأ عنه السهام الصائبة "فريّدها على حنور رماهتا خائبة".  فارس الشدياق، فهو
 .زجي وهو حيّ ااصيف الينوعالقته كانت طيّبة مع الشيخ 

 وفاته
( عن سبع ـه1307تويّف الشيخ يوسف األسري يف بريوت مساء يوم اجلمعة يف السادس من شهر ربيع الثاين سنة سبع وثالمثئة والف )

. ويف اليوم التايل لوفاته، 6ا ميالدي اعن أربعة وسبعني عام  م، 1889املوافق الثامن والعشرين  من تشرين الثاين سنة  5وسبعني سنة قمريّة
الكبري، وُشّيع نعشه، وسار  ، وُصّلَي عليه يف اجلامع العمريّ م، صار ُتهيزه وتكفينه1889تشرين الثاين سنة  29وم السبت يف أي ي

 ]...[.كثري، مثّ ُدِفن يف مقربة الباشورة يف بريوت.  قٌ ل  يف جنازته األعيان وخَ 

ه اجلرائد مجيعها يف لبنان والبالد العربّية، وأبّنه الشعراء ت  عَ نتشر خرب وفاته، فأسف أهل بريوت وسائر بالد الشام على فقده، ونَـ ا
ع بِ اه "مراثي الشيخ يوسف األسري" طُ والكتّاب. وقد مجع إبراهيم األحدب، وهو صديقه احلميم، هذه األشعار واخلطب يف كتاب أمس

"أّما بعد فقد ُأصيب فريق  ت، قال فيها:يف بريوت، وهو يتأّلف من إحدى وأربعني صفحة من احلجم املتوّسط، وقّدمه بثالث صفحا

                                                           
 .164، مرجع سابق، 2 تاسع عشر، جالشرق في القرن ال مشاهير تراجم، جرجيزيدان،   1
  مام هو احلّق واحلرمة.الذي .  2
بانو ]" .26-25، ص ـه1306، بريوت، الديوان، األسري، الشيخ يوسف  3 بان  م( 674)ت  َسح  َثل يف اخلطابة والفصاحة فُيقال أخطب من َسح 

َ
َرب به امل رجل ِمن بين باهلة ُيض 

 وائل"[ 
 .72، ص 1952اد النهضة احلديثة، دار العلم للماليني، بريوت، ، روّ عّبود، مارون  4
 .133، ص 15، ج المقتطف  5
أّن الشيخ  300يف الصفحة  تُ ، وجد  ـه1313م/ 1896انديك، تصحيح حمّمد علي الببالوي، اهلالل، مصر ڤ" للدكتور كتفاء القنوع بما هو مطبوعا بينما كنت أتصّفح كتاب "  6

، إذ ال اأو ورد سهو   ذلك خطأ  طباعي ايكون م ورمّبا 1889/ ـه1307أّن األسري تويّف سنة  ،496يف الصفحة ڤان َدي ك يذكر، م على خالف كّل املراجع. لكّن 1885يوسف تويّف سنة 
 دال على سنة وفاته.ج
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رياض  1ير... الشيخ يوسف األسري..وصّوحترِ ح  الني العلم بأعظم املصائب...حيث دمهت الطامة الكربى.. بفقد العامل العالّمة واحلرب 
املعارف  "روض"آثاره اليت تفّجرت منها ل "جوائب"تلك الفنون، وُتوب أقطار العامل ب "تامثر "ك "لسان احلال"ـالعلم...فهي تندبه ب

امع من فرط جُيري عليه مدإذ مل يـَُفز من َوَرَده بشربة. وثغر بريوت  ارجع خائب   "الرائد"صفا بندبه. و ر وإن  دَ تبّدل بالكَ  "الصفا"ن. وعيو 
مُحّل به ما ال يقوى على  "األهرام"عرتف، وطاملا كانت مصر به القاهرة، وافقده بشرى، إذ كان بفضله  مل جيد   "البشري"األسف، و

رأت  "حلقائق"ندّك ملا دمهه من أخباره. واا "ماملقطم "حّل ما اقتطف من آثاره. و "املقتطف"محله حّّت أصبحت أجفانه بالساهرة. و
مجعه على مقّدمة ومقالتني:  وقد رّتب األحدب ما .2"ر ال مقطوعة وال ممنوعة...بِفقَ  اأقام له وزن   "امليزان"ندبه من احلقوق املشروعة. و

يّت، واملقّدمة  واملقالة األوىل هي يف ما قيل فيه من شعر، واملقالة الثانية يف ما قالته اجلرائد. املقّدمة كتبها الشيخ أبو احلسن قاسم الَكس 
 :ايرثيه شعر   يتّ س  هي ترمجة حلياة األسري، وقد قال الكَ 

 ...ك اهللُ بُ س  ا، حَ بالكرامة نفس   ب  طِ   والهُ مَ  الفوزِ  ن دعاه لدارِ يا مَ 
 3..اهُ هلم جُ  نقص  يومل  العذابِ  دارُ   لو كان مثَلك كلُّ الناِس ما ُخلَقت  

 وامجل ما قيل فيه هو رثاء صديقه الشيخ إبراهيم األحدب:
 هُ املنايا نوائبُ  ه من ريبِ ت  ونابَـ    هُ جانبُ  واّندم  ا العلمَ منّ  صيبَ اُ 

 هُ نادبُ  النوائبِ  فأصبح يعقوبُ  هِ عصرِ  يوسفَ  الدهرِ  ريبُ  لقد راعَ 
 4هُ تشكو نوادبُ  العلمِ  لندبِ  ت  وقامَ  هِ دِ ق  لفَ  بل قلوبٌ  جيوبٌ  ت  قَ شُ ف

 الشيخ مصطفى جنا، وحسن بيهم الذي قال:و وذكرهم األحدب: علي أبو املواهب الدجاين مفيت يافا،  اومن الذين رثوه شعر  
 فخّلف فينا احلزن، فالكّل ناكلُ  صار ملبي ا التُّقى هللِ  أسريُ     
 منه يف الناس فاضلُ  فضال   وكم نالَ  ا بيننا ومعارفام  ل  وكم بىن عِ     
 5داخلُ  أنت للخلودِ  تقول له: إبشر   رمحة   ن أوفرُ محعليه من الر     

 وحمّمد اللبابيدي يعّدد مزاياه العلمّية:
 والتصريِف والتجويدِ يف النحِو  هِ ُد زمانِ ر  فَـ  عاّلمة العلماءِ     
 والتوحيدِ  والفقهِ  هِ وحديثِ  هِ وأصولِ  هِ وكالمِ  هِ وبيانِ     

                                                           
ا تَشقمق" 1 ا شقمه. وتصّوح الشيءُ َتَصوُّح  ، 1987طبعة جديدة، بريوت، مكتبة لبنان، ،محيط المحيط، قاموس مطوَّل للغة العربّية: البستاين، املعّلم بطرس، ]"صاح الشيَء يصوُحُه َصو ح 

 [.523ص 
]الكلمات املوضوعة بني مزودجني هي أمساء جرائد وجماّلت كانت تصدر يف بريوت والقاهرة واآلستانة وكان الشيخ األسري حيرير يف  .، )مراثي الشيخ يوسف األسري(2-1، ص المراثي  2

 العديد منها[.
 .7، ص المراثي  3
 .16، ص المراثي  4
 .10، صالمراثي  5
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 1ومديدِ  وافر   ببحر   اغرق   من َعرَباتِهِ  أّما الَعروض فراحَ     
 ه يف التدريس:تويذكر الشيخ حمّمد الكسيت مكان

 الطالبني مبّددا.. مشلُ  وأصبحَ  بعَده  َت املدارسِ أيا دهُر يّتم      

محن سالم، وشاعر خيام مرجعيون حمّمد احلاج حسن عبداهلل، وفارس شقري، ر ورثاه كذلك الشيخ إبراهيم اجملذوب، والشيخ عبد ال
وحمسن أمني، وقاضي حمكمة إستئناف جبل لبنان الشيخ سعيد محدان، مّث راغب عّز الدين، وحميي الدين اخلّياط، واألمري نسيب 

ف يف لبنان، وأمحد عمر اخلطيب من برجا، د زين الدين كاتب ضبط حمكمة الشو حنكايت، وحممّ  رسالن، وراغب الدرزي، والياسأ
 ، والياس جرجس الشدياق، وسليم سجعان أبو ياغي...يوفرحات محادي، وحسن محاد

الرمسّية،  "جريدة بريوت"، و"اللطائف األدبّية"، وجريدة "الصفاء"جريدة  ، ومنها:ّن اجلرائد نعته مجيعهافإ وكما رأينا من قول األحدب
. ضّجت البالد "، ]وغريها[األهرام"، و"املصباح املنري"، و"لسان احلال"، وجريدة "حديقة األخبار"، وجريدة "مثرات الفنون"وجريدة 

 ملا كان عليه من أخالق كرمية، وسرية حسنة. الفقده نظر  

 هقُ لُ ه وخُ قُ لْ خَ 
. وكان ظاهره الوادع ينّم عن داخله 2اجلسم، أمسر اللون، أسود الشعر، كّث اللحية ع القامة، معتدلب  كان الشيخ يوسف األسري رَ 

. ومل يكن ثقيل الظّل فيه جفاف العلماء بل كان خفيف الروح، يُسَتطَرف 3الرفيع، فهو ذكّي الفؤاد، فصيح اللسان، جييد النثر والنظم
، صادق الوعد، قوّي الذاكرة. كما 5ا يف الدنيا، وحسن املعاشرة، زاهد  ة والَدَعة. كما كان على جانب عظيم من الرقّ 4جملسه ويستظرف

 .6نتقاد، ثقة يف العلوم العربّية والفقهّيةا دقيق االكان أيض  

مسلك األقدمني يف حّب العلم والرغبة يف  اكان الشيخ يوسف حيّب العلم والعلماء، ويأخذ بناصرهم. وكان شافعّي املذهب، سالك  
تّباع فروض الدين، ال يستنكف من محل ايف  افيها، ثابت   اعن الدنيا زاهد   االفائدة العاّمة. وكان، حُلسن عقيدته، راغب  بتغاء انشره 

                                                           
  .12، ص المراثي  1
 .165، ص مرجع سابق، 2ج راجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، ت ، جرجيزيدان،   2
 .542، ص 1909، عام 12، السنة 12، ج المشرق، لويساألب شيخو،  3
 .76، ص 1952، دار العلم للماليني، بريوت، رّواد النهضة الحديثة، عّبود، مارون  4
 .1928مصر،  معجم المطبوعات العربّية والمعّربة، يفاألسري، )الشيخ( يوسف" ؛ "يوسف اليانسركيس،  ؛املرجع السابقجرجي، زيدان،   5
 .123ص مرجع سابق،  ،2مصادر الدراسة األدبّية، ج ، داغر، يوسف أسعد  6
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، حّّت إنّه كان يقول: "إنّنا لو وجدنا هذا 1حاجّيات بيته الضروريّة بنفسه. وكان كثري الشغف بتالوة القرآن الكرمي أو مساعه كّل يوم
 3عن التعّصب األعمى. ا. كما يُذكر أنّه كان بعيد  2الربيّة ملا شككنا أنّه من عند اهلل تعاىل"القرآن الشريف يف 

وبسبب أعماله اجلليلة يف حقل التدريس والصحافة والتشريع والتصحيح، وبعض املراكز اهلاّمة، أنعمت عليه السلطة العثمانّية براتب 
من املكارم  نَ حسِ ذكَرت اجلرائد احمللّية أنّه أُ " ّية تصدر كّل يوم إثنني ما يلي:، وكانت أسبوع"مثرات الفنون". ولقد ذكرت 4شهريّ 

الشاهانّية براتب مخسمائة قرش إىل صاحب الفضيلة الشيخ يوسف أفندي األسري، نشكر األلطاف السنّية، وال زال فيض اإلحسان 
، أي مل يقبض من 1889تشرين األّول سنة  28ألّن الشيخ تـُُويّف يف ، ل  طُ لكّن هذه النعمة مل تَ . 5العايل يشمل أهل العلم والعرفان"

 هذا الراتب سوى معاش شهر واحد.

                                                           
 .138، ص مرجع سابق، 1تاريخ الصحافة العربّية، ج يكونت فيليب، ڤالدي طّرازي،   1
 .5، ص األسيرمراثي الشيخ يوسف  ،إبراهيماألحدب،   2
 .325، ص مرجع سابق، 2أعالم األدب والفن، ج  ،أدهمأل جندي،   3
 .األهرامعن جريدة  قال  ، ن41، ص المراثي  4
 ، برئاسة عبد القادر قّباين1886تشرين األّول سنة  14و  2املوافق  1307صفر سنة  19، السنة السادسة عشرة، يوم اإلثنني يف 753، عدد ثمرات الفنون  5


