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 الشيخ يوسف األسير نماذج من كتابات حول
ًلتسلسلًالزميّن(لًا)وفقً 

ً

ه،ًوَرِبًَيفًحجر١٢٣٠ًًهوًالشيخًيوسفًبنًالّسيدًعبدًالقادرًاحلسييّنًاألسري.ًُولِدًيفًمدينةًصيداًمنًأعمالًسورياًسنةً
ًكانًأبوه تاجر اًفلمًَيَِْلًهوًإىلًالتجارةًبلًعكفًعلىًًوالده،ًوتلّقىًمبادىءًالعلومًَفَخَنَمًالقرانًوهوًيفًالسابعةًمنًعمره.ًو

ًالعلمً]...[.

يف ًكتاباً  ًوأقامًيفًبريوت،ًوأخذًييّثًالعلمًبنيًطلبتها،ًوأكّبًعلىًالـتأليفًوالتصنيف،ًوكانًاشتغالهًغالب اًيفًالفقهًواللغة،ًفأّلف
ًكتابً"أطواقًالذهب"ًتأليفًالزخمشري،ًون ًكثري اًمنًالقصائدًالرّنانة،ًطُِبَعًمنهاًجانبًًالفقهًأمساهً"رائضًالفرائض"،ًوشرََح ظم

ًكبريًيفًديوانًيُعَرفًبامسه.

وكانًعلىًجانبًعظيمًمنًالرقّةًوالَدَعة،ًولنيًاجلانب،ًوُحسنًاملعاشرة.ًحيّبًالعلمًوالعلماء،ًًويأخذًبناصرهم،ًوكانًشافعّيً
ءًالفائدةًالعامّة.ًوكانًحُلسنًعقيدتهًراغب اًعنًالدنيا،ًزاهد اًاملذهب،ًسالك اًمسلكًاألقدمنيًيفًحّبًالعلمًوالرغبةًيفًنشرهًابتغا

ًكثريًالشغفًبتالوةًالقرآنًالكرميًأوً فيها،ًثابت اًيفًاتّباعًفروضًالدين،ًالًيستنكفًمنًمحلًحاجيّاتًبيتهًالضروريّةًبنفسه.ًوكان
ًكّلًيوم. ًمساعه

ًالقامة،ًمعتدلًاجلسم،ًأمسرًاللون،ًأسودًًالشعر، ًُسئلًأجابًيفًأّيًًًوكانًَرْبَع كّثًاللحية،ًصادقًالوعد،ًقوّيًالذاكرة،ًإذا
ًكان،ًمعًتقريبًاملوضوعًمنًذهنًالسامعًببسيطًالعبارة. ًموضوع

هًولهًمنًالعمرًسبعًوسبعونًسنة،ًوُدِفنًيفًمقربةًالباشورةًببريوت،ًوتركًمخسةًذكورًوبنتني،ًوملًيرتكًهلم١٣٠٧ًًُتويّفًسنةً
ًكبريةًمنهمًأخذواًالعلمًعنه،ًوماًبرحًشيئ اًسوىًالذكرًاحَلَسنًِ ،ًوقدًأِسَفًأهُلًبريوتًوسائرًأهلًالشامًعلىًفقدهًألّنًمجاعة

ًحّّتًنّوفاهًالّله. ًمرجع اًللفائدةًعلم اًوعمال 

 زيدان،جرجي 
ًسنة١٢٣٠ًً"سائرًرجالًالعلمًواألدب:ًالشيخًيوسفًاألسري،ًُوِلَدًسنةً  ،الشرق في القرن التاسع عشرتراجم مشاهير ه"،ًيف١٣٠٧ًًهًوًتويفَي

ً.١٨٧ًً-١٨٥،ًص١٩١١ًاجلزءًالثاين،ًمصر،ًمطبعةًاهلاللًبالفجالة،ًالطبعةًالثانية،ً

### 

هـ(١٣٠٧ًً)١٨٨٩تشرينًالثاين٢٨ًوتوىّلًرئاسةًحتريرًجريدََتً"مثراتًالفنون"ًو"لسانًاحلال"ًمّدةًمنًالزمان.ًوقدًتوفّاهًالّلهًيفً
ًأخال ًلرقّة ًلسان ًبكّل ًحياتِه،ًمشكور ا ًآخر ًيف ًعليِه، ًدرسوا ًالذين ًومن ًاملعارف. ًلنشر ًوحّبه ًالدينا، ًحطام ًيف ًوزهده ،ً قِه
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ًللرومًاالرثوذكس،ًوالدكتورًمرتنيًهرمتانًأستاذًاللغةًالعربّيةًيفًمدرسةًاالْلسنًالشرقّيةًيفً غريغوريوسًالرابعًالبطريركًاألنطاكّي
ًكثريًمنًالشعراِءًوأربابًالصحف،ً يفًاآلستانةًوسورياًومصر،ًمعّددينًفضائله.ًفاعتىنًجبمعهاًالشيخًقاسمًالَكْسيتًبرلني.ًورثاه

ًكتابًخمصوص.ًومنًالرتانيمًالنفيسةًاليتًنظمهاًللمرسلنيًاألمريكينّيًترنيمةًتتضّمنً"وصاياًالّلهًالعشر". ًونشرهاًبالطبعًيف

 الڤيكونت فيليب دي طّرازي،
ًالرمسّيةًو"مثراتًالفنون"ًو"لسانًاحلال"ًيفً ً"لبنان" اجلزءًاألّول،ًبريوت،ًاملطبعةًتاريخ الصحافة العربّية، الشيخًيوسفًاألسريًأحدًحمّرريًجريدة

 .١٣٨،ًص١٩١٣ًًاألدبّية،ً

### 

الرَّْوض لديوانًاملذكورً]اليازجي،ًمنًقصيدةًنفيسةًمدحًهباًصاحبًالرتمجةً]الشيخًيوسفًاألسري[،ًوقريظًفيهاًاالشيخًناصفً
ً[،ًنقتطفًمنهاًهذهًاألبيات:اأّلريض

ًفماًيُدرىًاحلبيُبًِمَنًالبغيِضًًًًأسرُيًاحلقًِّيفًُحكٍمًتساوىً
ًكليًَطْرٍفً ًويلقىًالناَسًبالطيْرِفًالغضيِضًًًيقلُِّبًيفًاملسائل

ًويأمُنًدوََناًَحْوَلًالقريِضًًًِإماُمًالشعِرًبيتدُعًالقوايَفً
ًقوافَيهًِمنًالروِضًاألريِضًًًًًًًلُهًالثناُءًولوًَأخذناًيقلًُّ

 الشيخ ناصيف اليازجي،
ًعن: تاريخ الصحافة "الشيخًيوسفًاألسريًأحدًحمّرريًجريدةًً"لبنان"ًو"مثراتًالفنون"ًو"لسانًاحلال"ً"ًيفً،الڤيكونتًفيليبًديًطرّازي نقال 
 .١٣٨،ًص١٩١٣ًاجلزءًاألّول،ًبريوت،ًاملطبعةًاألدبّيةً،ًالعربّية، 

### 

 الشيخًسليمًاجلارودي،ًمنًقصيدةًتالهاًبعدًالصالةًعليِهً]ًالشيخًيوسفًاألسري[ًيفًاجلامعًالُعَمرِّيًالكبري:

ًإىلًاأُلخرىًفياًنِْعَمًاملسرُيًًًِمنًالدنياًلقدًساَرًاأَلسرُيً
ًكانًلألفضاِلًقطب اً اًيدوُرًًًإمامًٌ ًعليِهًمداُرهاًأبد 

ًعليِهًوَأظلَمًالفلُكًاألَثرُي.ًًمصاٌبًهديًركَنًالعلِمًحزن اً

 ،الشيخ سليم الجارودي
ًو"لسانًاحلال"ًيفً ًو"مثراتًالفنون" ً"لبنان" ً"الشيخًيوسفًاألسريًأحدًحمّرريًجريدة ًالڤيكونتًفيليبًديًطرّازي، ًعنً: تاريخ الصحافة نقال 

 .١٣٨،ًص١٩١٣ً،ًاجلزءًاألّول،ًبريوت،ًاملطبعةًاألدبّية،ًالعربّية



   
 

 

 

3 
 

### 

(ًيفًصيدا،ًودرسًيفًاألزهر.ًمّثًُعنّيًقاضي اًيفًطرابلسً،ًفمفتي اًيفًعّكا،ًونائب اًعامًّاًيف١٨٨٩ًً-١٨١٥ُوِلَدًيوسفًاألسريً)
استنبول.ًمّثًعادًإىلًوطنهًودريَسًيفًاملدرسةًالبطريركّيةًلبنانًيفًعهدًداودًباشا.ًوقدًشغلًمركزًأستاذًللعربّيةًيفًدارًاملعلمنيًيفً

ًمسلمً) ًُيصِدُرها ًأّولًجريدة ًمثراتًالفنونً" ًوبعدًذلكًأصدر" ًاإلجنيلّية. ًالسوريّة ًويفًالكلّّية ًإىل١٨٧٥ًيفًبريوت، ًوكان، .)
ًكّله،ًيعطيًدروس اًخاّصةًيفًالفقةًاإلسالمّي.ًوقدًشرحً"اجملّلةً"ً)بريوتً،ً ًكانًمنًبني١٩٠٤ًجانبًهذا (،ًوعّلقًعليها.ًو

ًالذينًدرسواًعليهًخنبةًصاحلةًمنًاحملامنيًالالمعني.

 فيليب حّتي،
نيويورك،ًً-،ًترمجةًأنيسًفرحية،ًمراجعةًنقوالًزياده،ًبريوتلبنان في التاريخ منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحاضر"الطليعةًيفًالعلماءًواألدباء"ًيفً

 .٥6٣،ًص١٩٥٩ًوالنشر،ًمؤّسسةًفرنكلنيًللطباعةً

### 

األسريًرجلًيـَُعدًُّيفًطليعةًرجالًالنهضةًاحلديثة.ًفهوًلغوّيًمتعّمق،ًحفَظًتراثًالسلفًوتعّمقًفيهًوإْنًملًيَزِْدًً[يوسف]الشيخً
عليه،ًونظمًالشعرًالتقليدّي،ًوكانًعايلًالكعبًيفًالعلومًالفقهّيةًيُرَجعًإليهًيفًحّلًماًأشكَلًمنها.ًوكانًلهًانتقاداتًومناظراتً

ًكالشيخًناص ًعصره ًرجال ًكانًمع ًاليازجي. ًإبراهيم ًالشيخ ًالشدياقًيفًمناظرته ًأزر ًولقدًشّد ًالشرتوين، ًوسعيد ًاليازجي يف
الشيخًاألسريًذلكًالعصامّيًالذيًرفضًواقعهًومتّردًعليه،ًفقصدًاملدرسةًاملراديّةًيفًدمشق،ًواألزهرًيفًمصر،ًوتعّمقًيفًعلومً

ًمنًرجالًالنهضة.ًوشاركًيفًإحياءًزمانه،ًوتأّلبًيفًاملناصبًاحلكوّمية،ًولفتًإليهًأنظارًًر ًكماًرّّبًأجياال  جالًالدولةًالعثمانّية.
ًالثراثًالقدمي،ًوتلينيًمفاصلًاللغةًالعربّية.ًلكّنهًملًيستطعًالتخّلصًمنًربقةًاملاضي.ً

 األحمر،محسن 
ةًالكفاءةًللتعليمًالثانوّيًيفًاللغةًرسالةًأُعديتًلنيلًشهادهـ، حياته ونتاجه،  1307-هـ  1230م/  1889 -1815الشيخ يوسف األسير، 

ً،ًصًب.١٩٧٠كّلّيةًالرتبية،ًحزيرانًًً-ًاللبنانّيةًالعربّيةًوآداهبا،ًإشرافًالدكتورًجّبورًعبدًالنور،ًبريوت،ًاجلامعة

### 

ًالطلبةًواملريدون.ًوكانً ًالشرعّية.ًوتسابقًإليه ًكتابةًحمكمتها ًرئاسة ًفيها ًاختارًاإلقامةًيفًبريوتً"جلودةًهوائها".ًوتوىّل وأخري ا
ًفخرجًعلىًالتقاليدً ًفتقّبلًالّطالبًمنًالنصارىًواملسلمنيًعلىًالسواء. ًالنظر، ًبعيد ًالصدر، ًواسع ًاجلانب، ًلنّي ًوديع ا رقيق ا

ًاليتًاملوروثة،ًواندف ًالنهضة ًقّيمةًيفًهذه ًخاّصةًباملسلمني.ًوعاونًبذلكًمعاونة ًكانتًتُعترَب ًعربّية عًيفًتعليمًالنصارىًعلوم ا
وقامًبعدًذلكًًًمّثًدعاهًمتصّرفًلبنانًاألّولًداودًباشاًإىلًبتدينًفجعلهًمّدعي اًعامًّاًيفًلبنان.ًًوتوىّلًاإلفتاءًيفًعّكة.ًًنؤرِّخ.

فأّبًًئاسةًالتصحيحًيفًنظارةًاملعارف.ًفنالًمقام اًرفيع ا.ًوَعَرَضِتًالصدارةًعليهًمنصب اًعالي اًبراتبًجزيل،إىلًاآلستانةًليتوىّلًًر
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رغبةًيفًمواصلةًبرناجمهًالِعلمّي،ًوحمافظةًعلىًصّحتهًألنّهًملًيقَوًعلىًبردًعاصمةًالسلطنة.ًوعادًإىلًبريوتًيعّلمًويؤّلفًحّّتً
ًكانونًاألّولًم ً.١٨٨٩ًنًالسنةًوافتهًاملنيةًيف

واشتغلًهذاًالشيخًالفاضلًيفًالفقهًواللغة،ًفخّلفً"رائضًالفرائض"،ًوشرََحً"أطواقًالذهب"،ًومَجَعًموّشحاتهًوقصائدهًوأبياتهً
ًًًاحلكمّيةًيفًديوانًلهًأمساهً"الروضًاألريض".ًً

 أسد رستم،
ً.٢٨٣-٢٨٢،ًص١٩٧٢ً،ًبريوت،ًدارًالنهارًللنشر،لبنان في عهد المتصرفية"وأشياخناً"ًيفً

ًًًًًً 
### 

ًكاألحدبًوإْنًملًتكنًلهًغزارةًماّدته.ًشعرهًرائقًفصيح،ً كانًشيُخناًخفيَفًالروح،ًُيستطَرفًجملسهًويُستظَرف.ًوكانًشاعر ا
ًكتبهاًيومًدارتًرحىًاملعركةً أكثرهًمدحًحّّتًيكادًيكونًربعًديوانهًيفًمدحًصديقهًأمحدًفارس.ًوللشيخًيفًالنقدًأشياءًطريفة

ً[....]زجيًوالبستاين،ًفجّلىًالشيخًيوسفًيفًذلكًاملضمارًمنتصر اًحلليفهًالشدياقًاألدبّيةًبنيًالشدياقًواليا

ناهيكًأّنًالشيخًيوسفًاألسريًشاعرًجميد،ًويفًديوانهًالقصائدًواملوشيحاتًواملقطعاتًاحلكمّية،ًوهاكًشيئ اًممّاًقالهًيفًً[...]
ًشعراءًعصره:

ًكمًقدًَجديًيفًالناسًشاعُرًًًًًًًًًولي ًسًلُهًبيٌتًمنًالشعِرًعامرًَُخليليي
بً ـَــــًاًنـــــــٍرًمــــــُنًشعــــوأحس ًبـــــــاًبـــــبليغً ًاًًًًًًًًًـــــراُهًمهذي ًرًُـــــــاٍدًوحاضـــــــهًيلتذُّ

ًبِهًَتطرُبًاألمساُعًمنًكلًِّمنشٍدًًًًًًًًًًوجتريًبهًاألمثاُلًوهيًسوائرًُ

ًيفًوصفًلبنانًًو ًيفًذلكًالزمان:١٨6٠ًَنضتهًاحلديثة،ًبعدًمذابحًسنةًوللشيخًاألسريًأبيات  ًكانًيـَُعدًُّاستقالال  ًاليتًعقبهاًما

ًللتهانـــــرىًلبنــــنًَ ًيـــعًاألمانــــــــــاَلًاألماَنًمـيًًًًًًًًًًًًًًًًفقدًنـــــاَنًأهال 
ًانًِـــــسروَرًاجلِنــــِنًمـــَرًالعيــــــهًًًًًًًًًًًًًًًًقريــوأضحىًَجنية ًَمنًحّلًفي

ًهًدروٌسًًًًًًًًًًًًًًًًوكانتًيفًالدروِسًويفًالتواينــــــومًبــــُوِجَدْتًللعل
١ًًًولألخبارًقدًُوِجَدْتًسلوكًٌ ًكذلَكًطَْبُعًذيًالُصحفًاحلسانًًًًًًًًًًًًِ

ًكانًالًبّدًلألديبًمنًركوهباًيفًذلكًالزمان.ً  وللشيخًأيض اًرسائلًنثريّةًوشعريّة،ًوتلكًخطّة

ً

                                                           
 واجلرائد.ً،.ًيقصدًاألسالكًالتلغرافّية١ً
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 مارون عّبود،
ً.١٠٤-١٠٣،ًص١٩٧٧ً،ًطبعةًجديدة،ًبريوت،ًدارًالثقافة،ًرّواد النهضة الحديثة"الشيخانًاألحدبًواألسري"ًيفً

### 

ًالشعرً ًكاتبًفصيحًاللسانًواسعًالرواية،ًوأديبًدقيق،ًأجاَد أحدًرّوادًالنهضةًاألدبّيةًاحلديثةًومنًرجالًالرعيلًاألّولًفيها.
ًعبيه، ًيف ًاألمريكّية ًكاملدرسة ًفيها: ًالتدريس ًتوىّل ًاليت ًاملعاهد ًيف ًاألدباء ًمن ًأجياال  ًخرّج ًومرٍب ً ًضليع، ًفـَُرِضيُّ ًوفقيه ًوالنثر،

ًعربّيةًاإلجنيلّيةًيفًبريوت،ًومدرسةًاحلكمةًفيها.ًوالكلّّيةًال

ًإبراهيمً ًكالشيخ ًعصره ًأدباء ًمع ًنثريّة ًشعريّة ًمراسالت ًله ًوالفقهّية. ًالعربّية ًالعلوم ًيف ًثقة ًاالنتقاد، ًدقيق ًالفؤاد، ًذكّي كان
ًاألحدب،ًوأمحدًفارسًالشدياق،ًًوالشيخًًناصيفًاليازجي.ً

 يوسف أسعد داغر،
ًاجلامعةً(1955 -1800بّية، الجزء الثاني، الفكر العربّي الحديث في ِسَيِر أعالمه، الراحلون )مصادر الدراسة األد ًمنشورات ًبريوت، ،

ً.١٢6،ًص٧ً،١٩٨٣ًًاللبنانّية،ًقسمًالدراساتًاألدبّية،ً

### 

ًقاضي اًيفًطرابلسً،ًفمفتي اًيفًًءبعدًأنًتلّقىًمبادى(ًًو١٨١٥ُولدًيفًصيداًسنةً) العلومًيفًوطنه،ًويفًاألزهرًيفًمصر،ًتعنيي
ىلًعكاًّ،ًونائب اًعامًّاًيفًلبنانًيفًعهدًمتصرّفهًداودًباشاً،ًوتوىّلًيفًاآلستانهًرئاسةًالتصحيحًيفًدائرةًنظارةًاملعارفً،ًمّثًعادًإ

رسةًالبطريركّيةًويفًالكّلّيةًالسوريّةًاإلجنيلّيةًويفًمدرسةًاحلكمة.ًوكانًذكّيًوطنهًفتفرّغًللتأليفًيفًاملواضيعًالفقهّية،ًودّرسًيفًاملد
شريً،ًوأصدرًجريدةً"مثراتًالفنون"ً،ًمنًآثارهًاألدبّيةً"أطواقًالذهب"ًللزخمً،الفؤادً،ًفصيحًاللسان،ًجييدًنظمًالشعرًوالنثر

ًوقصائدًمتفرّقةًمَجََعهاًيفًديوانً"ًالروضًاألريض"ً.ً.ًولهًموّشحات١٨٩٠،ًوكانتًوفاتهًسنة١٩٠٤ًوشرََحً"ًاجملّلةً"ًسنةً

 فؤاد الخوري،
١٩٨٧ً،ً،٣٧ًقسمًالدراساتًالتارخيّية،ًً-،ًبريوت،ًمنشوراتًاجلامعةًاللبنانّيةًِمن مشارف المئة، لبنان: وجوه حضاريّة"الشيخًيوسفًاألسري"ًيفً

ً.٢٨٩صً

### 

أّماًيوسفًاألسريًفكان،ًخبالفًناصيفًاليازجيًوبطرسًالبستاين،ًمسلم اًسنّـيًّا،ًمتضّلع اًيفًالفقهًوسائرًالعلومًاإلسالمّية.ًُولدً
يفًصيدا،ًوتلّقىًعلومهًيفًاألزهر،ًوعملًقاضي اًيفًطرابلسًمرّاتًعديدة،ًمّثًمفتي اًيفًصور،ًمّثًمّدعي اًعامًّاًللبنانًيفًعهدًداودً

ًوا ًالبطريركّية،ًباشا. ًالكلّّية ًيف ًالتدريس ًتابع ًحيث ًبريوت، ًإىل ًبعدها ًعاد ًالزمن، ًمن ًمّدة ًاآلستانة ًيف ًالعربّية ًبتدريس شتغل
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معًوالكلّّيةًالسوريّةًاإلجنيلّية.ًوملًحيتّلًيوسفًاألسريًاملكانةًاليتًاحتّلهاًاليازجيًوالبستاينًيفًحقلًالعلمًواألدب،ًلكّنهًأصبح،ً
ًكثريًاإلعجابًمبعارفًاألسريًومقدرتهًاألدبّية.١٨٥٧ًلَِڤاْنَديكًيفًترمجةًالكتابًاملقّدسًبعدًذلك،ًاليدًاليمىنً .ًوكانًڤَاْنَديك

منًًوكانًاألسريًأّولًمسلمًيفًلبنانًاقرتنًامسهًحبركةًاليقظةًاألدبّيةًالعربّيةًاليتًتزّعمهاًالنصارى،ًواليتًأثّرتًمعًاأليّامًيفًسواه
ًمؤلًّ ًومن ًالبالد. ًكزميلهًمسلمي ًاألسري، ًوكان ًوفاته. ًبعد ًصدرت ًالعثمايّن ًالتشريع ًيف ًودراسة ًخمتلفة، ًشعريّة ًمنظومات فاته

ً(،ًوهيًأّولًصحيفةًلبنانّيةًأصدرهاًمسلم.١٨٧٥البستاين،ًمنًرّوادًالصحافة.ًفأنشأًصحيفةً"مثرةً]مثرات[ًالفنون"ً)

 كمال الصليبي،
ً.١٨٩-١٨٨،ًص١٩٩١ًالطبعةًالسابعة،ًبريوت،ًدارًالنهارًللنشر،ًًتاريخ لبنان الحديث،"اليقظةًاللبنانّية"ًيفً

### 

قنيًوخامتةًاجلهابذةًاملدّققني.ًنابغةًالعصرًويتيمةًالدهر.ًأعلمًعلماءًالعاملًالعالّمة.ًواحلربًالبحرًالفّهامة.ًمقّدمةًاألفاضلًاحملقًِّ
رير.ًاملرحومًحًْتفّننًالشهريًوالسيدًالكاملًالنًيحضرةًاألستاذًاملفاق.ًتًّالجَمعًعلىًكمالًفضلهًوأدبهًباُـًزمانهًعلىًاإلطالق.ًوامل

 الشيخًيوسفًاألسريًطّيبًاهللًثراهًوجعلًاجلّنةًمأواه.

ًهـ.١٣١٨للشيخًيوسفًاألسري،ًبعبدا،ًاملطبعةًالعثمانّية،ًًشرح رائض الفرائضلكتابًصفحةًالوقايةً

### 

 


