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 نصوص مختارة للشيخ يوسف األسير

ًلتسلسلًالزميّن(لًا)وفقً 
ً

 [التمهيد لكتاب شرح رائض الفرائض]
 بسم اهلل الرحمن الرَّحيم

ً
م
ًلًاألمورًالصً لهمًالصواب.ًومسهً احلمدًل

م
جازيًعلىًعملًاخلريًبالثواب.ًوالصالةًوالسالمًعاب.ًومعّلمًمنًشاءًفرائضًالكتاب.ًوال

روهاًوهاًوحرً نة.ًوهمًدوً مًّلنًتالهمًمنًاألئًرووهاواهمًحبسنًبيانه.ًوهمًرً أً اهاًًوّيًإأصحابهًًوردً علىًلسانه.ًوأً ًعلىًمنًوردتًالشريعة
ًالكتبًلأل ًمًّيف ًاهللًتعاىلًعنهم ًرضي ًًوأة. ًد ًر ًوً أً مجعني.

م
ًال ًحوضًنعمته ًمعهم ًنا ًفإنًّمًّأعني. ًبعد ًًا ًالفرائضًمن العلومًًجلًّأعلم

ًًوأًو ًأوسعها. ًصناعة ًًوأًومجلها ًبضاعة ًالسيًّأروجها ًنفعها. ًتعلًًّالشارعًقدًحثًًّنًّأما ًصلواتًاهللًتعاىلًعليه ًبقوله ًوتعليمه. معًمه
نفسيًبرهةًًتًمجهدً أً فلذلكًً.مًهلذاًالعلمًأقوىًأساسىًاهللًتعاىلًعليهًوسلًّوكانًتعليمهًصلًًّ.موهاًالناسمواًالفرائضًوعلً تسليمه.ًتعلًّ
ًكنوزً ًحبح و لحهًحًتًمه.ًوفتحً تًبعونهًتعاىلًرموزً ًفهمً ه.ًحًّّمهًوتوسًّتنشًّةًيفًفكريًمدًًّتًمعملً أمه.ًًويفًتعلًّ فرائدًالدررًًتًمه.ًفالتقطً تعاىل

حبمدهًتعاىلًمتن اًًتً ظ.ًفجاءً لحً اًبعدًحنيًويًمعًحينً راجً ذاًملًيًمإهذاًالعلمًسريعًالنسيانًً.ًفإنًّحفظًّزًلتًمجً هاًيفًسلكًرً تًموالغررًونظمً 
اًبالًتعقيدًجيد اًمفصً  ينًقً دً بعنيًفكره.ًصً ًفيهًًيمين ا.ًيعجبًالفارضًبيانه.ًويغينًعنًوص ًعونهًعيانه.ًيقو ًالناررال ًمتين ا.ًوعقد 

ًالكتابً نً نارمًهذا ًوالشً هحًرًحكً ب ًًسح ًًو. ًالتحدًّنًّإهدًالًحيتاجًإىلًشهادة. ًوقدًسًّنًحثًبًحا ًاهللًتعاىلًعبادة. ًألعم ًرائضًالفرائض. هًنًّيته
ًرًملًحًموهناًومذلً زًمحًملًكالرائض.ًمسهً ًًلصعابًهذاًالفنًّ

 
اًًشرحً بواًميّنًلةًالبيان.ًطلً زًيفًحلبةًهذاًاليدان.ًوبرزًلطالبيهًيفًحًماًبرً وهنا.ًول

ًويبنّيًرًمبانيه.ًوحيرً يقرً  ًرًبديعًرقائقها ًدقائقها.ًفشرحً يًعًرًمعانيه.ًويلني  ًجعلًتًمكة ًمبا ًكه األهنار.ًواألبياتًواضحةًًسلالسالسائل
ًبالشبابيكًواجلداو ًً ًوقد ًالنهار. ًًرحً صًحً طً سً كضحى ًوفتحًحبسبًالطاقة ًبالًسحابًًممغل قاحلساب. ًفبزغتًمشوسه األبواب.

ًكيدًاحلاسدين.ًوينفعًًحاجب.ًوبرزتًعروسهًمنًاحلجابًبالًضنً  حباجب.ًصحيحةًالنسب.ًصرحيةًاحلسب.ًواهللًتعاىلًيدفعًعنه
هًباسمًاهللًالكرمي.ًلتعودًحً لعمومًنفعه.ًوقدًافتتً ًمموصحال ًًاعانينًعلىًطبعه.ًوكانًسببً أماًمنًًيومًالدين.ًالسيًّبهًالستفيدًمنهًحًّّ

ًتًمطالعهًبقلبًسليم.ًفقلً بركتهًعلىًمًم

ً.تًّ لهًاحلمدًاألًاخللقًحًبًحاسًحمًم  ثًالذيًقسمً لهًالواًرباسمًاإل

ًبمتعلً ً"باسم" ًأق ًأبدأ ًأو ًكاً"لهاإل"وً، ؤلً أًأونظم ًفعا ًمبعىنًمفعو  ًفهو ًاألً"الوارث"وً،تابًمبعىنًالكتوبكلالعبود ساءًمن
هًتعاىلًنًّاًلقصدًالعمومًألوًاختصارً أاًاقتصارً ً"قسم"ذفًمفعو ًوحًمً،احلسىنًالواردةًيفًالقرآنًالكرميًومعناهًالباقيًبعدًفناءًخملوقاته

ًً،عمارًوغريًذلكاألرزاقًواألًقاسمًم ًأرًظهًحيًمًمأً"بًاخللقاسًحمًم"وً،فرقةتالتجزئةًوالوالقسمة
 
ًوال ًوالنشر ًاحلشر عادًعما ًالعبادًيوم



   
 

 

2 
 

ًكثريً  ًوعلىًفضلهويسرت ًعلىًعدله ًاحلمد ًفله ًكثري ًعن ًويعفو ًً"احلمد"وً،ا ًعلى ًباجلميل ًاالختياريًّالثناء ًالًاجلميل ،ًعظيمتبقصد
ًكجملةًّيًفناستئإً"لهًاحلمد"ومجلةًً،خالصإسلمًأحسنًصيغةًعلىًأنًيكونًبأً"تًّاأل"و ةًحدامهاًعلًّإنًتكونًألهًوجيوزًأًباسمًاإلبدأة
ًذًمًشعارًماىًماًيفًهذاًالطلعًمنًالرباعةًإلوالًخيفً.خرىلأل وهوًفّنًالفرائضًألنّهًمتضم نًاإلرثًًفيهًبالقصودًمنًهذاًالكتابكحر 

قل تًم  والقسمةًواحلسابًالذكورةًفيماً]يفًما[ًيأيتًمنًاألبوابًواهللًتعاىلًأعلمًبالصوابًمثً 

ا ًللهمدىً مثًّالصالةًوالسالمًأبد  ًألمحدًالختارًأصال 
ًوللفروعًواحلواشيًاألتقياًًوألصولهًالكحر امًاألنقياً

ًكائنانًمنًاهللًتعاىلًدائم ا.ًأيًبعدًابتدائيًباسهً تعاىلًومحديًلذاتهًالعلي،ًيمهدىًالدعاءًوالتحّيةًميّنًدائم اًألمحد،ًأوًالرمحةًواألمان
رادًب
م
عاد.ًوال

 
من ت  ق ىًمنًالعبادًمنشأ ًللرشادًعليهًالصالةًوالسالمًإىلًيومًال

ًال آباؤهًوأّمهاتهً،فإّنًمحنًآبائهًً"أصوله ""ألمحد"ًأعينًنبي نا
ًذرّيًّ ًوبفروعه ًأيًممن ت خ ب، ًالبخيل،ًو"األنقياء"ًمجعًنقّي ًاللئيمًوضّد ًومنًأّمهاتهًمؤمناتًباتّفاق.ًوالكرميمًضّد ًومؤمنني، ته،ًأنبياء

ًماًهناهًعنه.ًً"األتقياء"وحبواشيهًفروعًآبائهًوأّمهاتهًالؤمنون،ًو ًاهللًتعاىلًيفًعملًماًأمرًبه،ًوجيتنبم وفيماًمجعًتقّيًوهوًم نًحي  ذ رم
ًمحنًموضوعًهذاًالفّن،ًوهوًينقسمًإىلًأصلًوفرع،ًوحاشيةًقريبةًوحاشيةًبعيدة،ً ًبراعةمًاستهالٍ ًأيض اًألّنًالن س ب  ومجعً]ويفًما[ًذمكحر 
ًكّلًأصلًتمسم ىًفروعهًحاشية،ًففروعًجد كًاألدىنًحاشية،ًوفروعًمنًف ويقهًاحلاشيةًباعتبارًأّنًالبعيدةًتشتملًعلىًعّدةًحواٍش،ًفإّن

ًعلىًماًزادًعنًالواحدًخصوص اًيفًهذاًالفّن.ًوحذفً ًعلىًالكّلًحاشيةًبعيدةًعلىًأّنًاجلمعًيمطل قم ًأمطلحق  حاشية،ًوهلّمًجرًّا؛ًوإن 
: مو ف ق.ًمثًّق مل تم

ًفالًضرورةًيفًذلك،ًفإّّنًحبمدهًتعاىلًقدًاجتنب تمها،ًواهللًتعاىلًال ًًاهلمزةًمنًأنقياءًوأتقياءًجائزًللو ق  ح

ًالفقريًم ًم نًباألسريحًاأل ز ه رحي ًيموص  ًمًًيوس ًمًوبعدمًفالعبدم
ًتفيًًيقو ًذيًأمر جوز ٌةًمباًأص طمفحي ًيفًاإلرثح ًمحنًمذهبًالنمعمانح

ًو"الفق ًو"العبد" ًلزيدًالتواضع. ًللغيبة ًعنًالت ك ل مح ًأيًع د ل تم ًفالت  ف ت  ًأقو ًذيًأمر جموز ٌة، : ًأنًيمقا   "ًصفتانًريكانًمقتضىًالظاهر
محتاج،ًو"يوس "ًاسمًعربّيًمعناهًالفضلًأيًالزيادة،ًوهوًيفًاألصلًع ل ٌمً

مشب هتان،ًومعىنًاألّو ًاخلاضعًالطيع،ًومعىنًالثاّنًال
خيذًللكرميًابنًالكرميًابنًالكرميًابنًالكرميًالعزيزًابنًيعقوبًبنًاسحقًبنًابراهيمًعلىًنبي ناًوعليهمًالصالةًوالسالم.ًو"األسري"ًاأل
ًبذلكًألّنًاإلفرنجًأسرواًجّديًأيّامًحربًمالطةًمنًسفينة،ًوقدًأقام ًهباًبرهةًمثًّعادًلبلد هًصيداءًفهوًفعيلًمبعىنًمفعو ،ًوإّناًلمق ب تم

عحّز،ًحني
م
ًال ًاللكح ،ًقائدم افتتحًمصر،ًالًزا ًًطليق ا،ًوأخربًعّماًرآهًمنًأهلها.ًو"األ ز ه رحّي"ًنسبةًلألزهر،ًوهوًاجلامعًالذيًبناهًج وه رم

ًفيهًأت ًبدوره، ًمنًنورهًحنيًجاور تم ًإليهًألّنينًاقتبس تم ب تم ًكواكبًالسماء؛ًوإّناًنمسح رضيًاهللًًعامر اًومعمور اًبالعلماءًالذينًيضاهون
لنظومةًاآلتية.ًو"أمر جمو زة"ًتعاىلًعنهم،ًوجاورّنًهبمًيفًجّنةًالنعيمًمعًالنبّينيًوالشهداءًوالصاحلنيًبفضلهًالعميم.ًوقويلً"ذي"ًإشارةًا

ًنوعًمنًالشعرًوزنهًمستفعلنًسّتًمرّات،ًسم ّيًبذلكًلتقاربًأجزائهًوقّلةًحروفه.ًوقا ً أمفعولة.ًقا ًيفًالقاموسًالر ج زًضربًأي 
،ًوال ًصات  ًالر عدم ًكالقصيدةًمنه.ًوارجتز  ًحتر كًبطيئ ا.ًوقويلًاخلليلًإنّهًليسًبشعر،ًوإّناًهوًأنصافًأبياتًوأثالث،ًواألمرجوزة سحابم
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رادًمبذهبهًم
م
اًاستقّرً"مباًأ ص ط فحي"ًاخلًأيًهذهًأمرجوزةًوافيةًبالسائلًالختارةًمنًمذهبًاإلمامًأىبًحنيفةًالنعمانًيفًفّنًالرياث.ًوال

ها،ًرضيًاهللًتعاىلًعنهًوعنهمًعليهًرأيهًأوًرأيًأصحابهًمنًالسائلًحيثًإهّنمًملًخيرجواًعنًأصولهًاليتًأّسسها،ًوقواعدهًاليتًقر ًر
ً: ًالعّلةًالغائّيةًهلذاًالنظم،ًفقل تم ًذلكًألّنًعليهًالعملًيفًأعصارناًوأمصارنا.ًمثًّب  ي  ن تم ًأمجعني.ًوإّناًاخرت تم

تمهاًتذكرة ًلنفسي ًهباًجلنسيًن ظ م  ًالن فعح ي 
ًممر جت ح

ر.ًمثًّصارًحقيقةًعمر فحي ةًيفًضّمًالكلماتًعلىًوزنًخمصوص.ًوا "تذكرة"ًماًالن ظ ممًيفًاألصلًض م ًالآلىلءًوحنوهاًيفًالسلك،ًضّدًالنث
ًالفّنًمثلي رادًب"جنسي"ًمنًهوًراغبًيفًهذا

م
ًبهًاحلاجة،ًأيًممذ ّكرة،ًوتمطل قًمبعىنًالتذكريًفهيًحا ًأوًمفعو ًله.ًوال ت ذ ك رم ،ًتمس 

ًسعًاهللًدعائي،ًوحق قًبفضلهًرجائي،ًآمني.

 ير،الشيخ يوسف األس
ً.5ًً-2صفحة،ًص287ًًه ،1318ًً،ًبعبدا،ًالطبعةًالعثمانّية،ًشرح رائض الفرائض"متهيد"ًيفً

### 

 إرشاد الَوَرى في تخطئة جوف الَفَرا

 بسم اهلل الرحمن الرَّحيم

ًفاقتدىًبهًاحلمدًهللًممل هحمًمنًشاءًطريقًالصواب،ًوممؤ يتح ًاحلكمةًمنًأرادًوفصلًاخلطاب.ًوالسالمًعلىًمنًأ وضحواًسبيلً احلّق
مسم ىًبنارًالقحر ىًيفًجوفًالف ر ا،ًفأردتًبيانً

ًكتابًناصي ًاليازجيًال واهتدىًهبديهمًخيارًاخللق.ًأّماًبعدًفإّّنًقدًاطّلعتًعلى
ًاحل ًكالم هًبكالمًاالئّمةًليظهر  ي زًبنيًاحلّقًوالباطل،ًحيثًقرن تم تمهماًشرح اًُيم ًكماًترى،ًفشرح  ايلًمنًالعاطل.ًمبانيه،ًوإيضاحًمعانيه

ًبذلكًإاّلًالثوابًبإرشادًمطالعيهًإىلًسبيلًالصواب.ًوس ي تمهً)إرشادًالو رىًلنارًالقحر ى(ًوعندًالصباحًحيمدًالقوممًال تم س رى.ًوماًقصد 

الح ًلي ًم ًمباًوهاًأناًذاًأقو ًمستعين اًباهللًوهوًخريًمسؤو .ًقا ًالؤل  ً)بسمًاهللًالعلّيًالعظيم(ًأقو ًأرادًأنًخيم ًملًيأتح ًولكن  ع ر ف 
ًأ ًالقام ًمنًأساءًاهللًتعاىلًالعظام،ًفإّنًمقامًالتألي ًيناسبهًاالستعانةًواالسرتشادًوحنومها.ًأالًترىًأنّهًالًحي  س نم بم ًياًيناسح نًيمقا  

ًمنً ًفأقو ًإّنكًسرتىًأنّه ًعظيم، ًعلىًشيءًعاٍ  ًكتاب هًممشت محٌل ًأّن ًكانًمقصده ًفإن  ًالتاع.ًقه ارًارمحين. سفاس ًاألمورًو س ق طح
ًكال ًكّلًمقامًله ،ًلوًعر ف هم،ًأنًالًيأيتًبالبسملةًيفًأّوله،ًألهّناًالًجتوزًعلىًاألمورًاخلسيسة.ًوالدليلًعلىًذلكًأّن م،ًفكانًالصوابم

ً.]...[ً كالم هًقبلًوضعهًيفًالكتاب،ًوإبرازهًلذويًاأللبابًًبغيًللمؤل  ًأنًي زحنً فين

،ًوتوسيعًمّثًقا ً)أّماًبعدًفهذاًشرحًس ي تمهمًنارًالقحر ىًعلىًاألرجوزةًاليتًس يتمهاًجوفًالف ر اًيتكّفلًبايضاحًمعانيهاًعلىًغريًإسهاب
ًالقحر ىًائتالفًيفًاللفظ،ًوالًيفًالعىن.ًأّماًيفًاللفظًفألّنًنارً ًالف ر اًونارح القحر ىًإّناًمبانيهاًيفًأكثرًاالبواب(.ًأقو ًليسًبنيًجوفح
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ًعلىًجوفً ع ت  تموض عًعلىًمكانًعاٍ ًلرياهاًالضي ًفيقصدها،ًالًعلىًجوفًمحارًالوحش.ًوأّماًيفًالعىنًفألّنًنارًالقحر ىًإذاًومضح
ًكريهة،ًوالًيمشوىًذلكًاحلمارًجي د اًألّنًاحلمارًيموض عمًعلىً ًكماًقا ًيفًرهرًالصفحةًاألوىل،ًيكونًلذلكًرائحة النارًالف ر اًأوًفيه،
ًكماًهوًالعروفًوالألوفًالًالعكس.ًوقولهً)يتكّفلًبإيضاحًمعانيها(ًالتباد رًمنهًأنّهًإخباٌرًبكفالتهًفيماً]يفًما[ًيأيتًوق دًًليمشوى

ألفارها،ًوالًكانًاال و ىلًلهًأنًيقو ًتكف ل.ًوقولهً)وتوسيعًمبانيهًيفًأكثرًاألبواب(ًالًخيفىًأّنًجوفًالف ر اًأمر جموز ةمًن ظ ٍم،ًومبانيهاً
ًلهًعلىًذلكًأنّهًرأىًعبارةًالصب انًعلىًألفّيةًابنً ًاحلامل  ًحينئٍذ،ًولعل  ًالن ظ مح مالكًوهيًُيكنًتوسيعًألفارهاًألنّهًالًي س عمهاًحبرم

ًالعىن.ًوقولهً)يفًأكثرً ًالعبارةًفأفسد  ًًيفًحتريرًمبانيهاًوهتذيبًمعانيهاًمجيعًاهلم ة"،ًفغي  ر  ًرجع ًإىلًإيضاحًقوله:ً"وصرف تم األبواب(ًإن 
معانيهًوتوسيعًمبانيهًمع اًيكنًمفهومهًأنّهًيفًالكثريًمنًاألبوابًملًيوضحًوملًيوس عًفبقيتًعلىًعماهاًوضيقها.ًوإنًرجعًاىلًتوسيعً

ًكانًف ًكذلك.ًوأيًّا ًرجعًإىلًغريًإسهابًكانًاألمر ًممض ي  ق ا.ًوإن  ًممو س ع اًوالبعضم هوًخبطًعشواء،ًألّنًالشروح ًإّناًمبانيهاًي كمنحًالبعضم
ًكماًقيلًف ً ًتكونًعلىًنسقًواحد،ًوإّناًاحلاملًلهًعلىًذلكًص ً  قمل ًأناًوز انًوماًأناًشاعر.ًوهلًمنًيتكل مًيفًاأللفاظًبدونًتعق ل

ًكتابهًبكالمًمثلًهذاًيكونًمؤل ف اًالسّيماًأّنًصدرًالكتابًمناطًاألنظارًحيثًإّنًاإلنسانًأّو ًن ظرهًيكونًلصدرًالكتاب،ًًصدر
ًفقدًغلبهمًاجلاهلً ًفواأسفاهًعلىًالعلمًوأهله. ًالبالبلًالسواجع. ًالضفادعًوسكت ت  ًبعنوانه،ًولكنًنّقت  ًي مع ر فم ًالكتابم ًقيل: كما

 نًلهًاألمر.جبهلهًوقدًهش مًابنًهشام.ًوع ق ل ًابنًعقيلًيفًبالدًالشامًحنيًرهرًجوفًالف ر ا.ًوفاحتًمنهًراوئحًبالًمرا.ًواألمرًل

ًالعروس.ً ًوقدًمالتًالنفوسًلسودآء ًبالنفيس. ًشيء ًقدرًاخلسيسًأضر  ًر ف ع  ًفإّن ًبالوضعًعلىًاجلمر. ًكانًأحرىًجوفًالف ر ا فما
ًوعدمً ًماًقل تمه،ًوتعلم ًأّنًهذاًالؤل  ًقدًأل  ًمقوال  .ًمثًّوسرتىًماًأموضححمهمًلكًيفًأثناءًهذاًالكتابًبعونهًتعاىلًلرتىًمصداق  معقوال 

ًمنًأربابًالصناعةًأنًيصفحواًعّماًيرو نًفيهماًمنًالزل لًويصلحواًماًيعثرونًعليهًمنًاخللل(.ًالًخيفىًأنّهًالًحي  س نمًقا ً)وأنًألتمس 
ًكماًترى.ًوالًخيفىًأيض اًأنّهًيفًقوله )وأناًألتمس(ًًأنًتكونًالسجعةًالثانيةًأقصرًمنًقرينتهاًاألوىل،ًوهناًالسجعةًأالوىلًمثالًالثانية

ًكثري اًحيثًوجدناًأكثرها ًتأكيدًمعنوّيًبتكريرًاإلسنادًوقدًأجبناًالتماسهًبالنظرًإىلًالسجعةًالثانيةًوهوًإصالحًاخلللًولكّنهًأتعبنا
ًكماًسيأيتًبيانه.ًوقدًأخطأًيفًهذاًالتعبريًمنًوجوه.ً)أحدها(  لثله.ًصًٍخً االلتماسًإّناًيكونًمنًشً ًأنًًّزيف اًوخلال 

لًحًًوإذا .ً)الثاّن(ًأّنًتعبريهًبالصناعةًالًيليقًيفًكانًمنًيمص  ًألصاب  ًكتاب هًمثلهًفالًيزيدهًإاّلًفساد ا.ًولوًقا ًأستدعيًبد ًألتمسم حم
مثلًهذاًالقامًألهّناًعبارةًعنًالعمل،ًوهيًحرفةًالصانعًوعمله.ًالصنعةًواحلرفةًماًيرتزقًمنهاًاالنسان،ًوكّلًماًاشتغلًبهًاإلنسانً

عليهًيمسم ىًصنعةًوحرفة،ًألنّهًيتحّرفًإليها،ًوصناعةًالنحوًعبارةًعنًتعاطيًاإلعرابًالًإدراكًالقواعدًواألصو ًاليتًيقتدرًوضّرىً
هباًاإلنسانًعلىًاإلصالحًكماًهوًواضح.ً)الثالث(ًأنّهًقا ًأنًيصفحواًويمصلححوا،ًويفًقولهًهذاًتناقٌضًألّنًالصفحًعنًالشيءًهوً

ًكّلًقو ًًاإلعراضًعنه،ًوإصالحه .ًمّثًقا ً)واهللًالوف قًإىلًالصوابًيف ًوت  ر ك  يقتضيًاإلقبا ًعليهًوفّسرًيفًالقاموسًصفحًًبأ ع ر ض 
 وعمل(.ًفقولهً"يفًكّلًقو "ًإّناًمحلهًعليهًالسجعًوهوًفاسد،ًألّنًاهللًتعاىلًملًيوف  ق همًإىلًالصوابًيفًكّلًأقوالهًوأعماله.ً
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ًكّلًقو ًالبشر ًأراد:ًيف ًكّلًقو ًوعمل.ًولوًقا :ًًوإن  ًكل ًأحٍدًإىلًالصوابًيف وأعماهلم،ًفهوًأيض اًخطأًألّنًاهللًتعاىلًملًيوف ق 
ًقيل ًإنّهًأرادًاإلنشاء ًعليه،ًوإّناًًجاءًهباًبطريقًاإلخبار.ًفإن  ذ  ًاهللًأنًيوف  ق ينًإىلًالصوابًيفًقويلًوعملي،ًلاًأمخح ًوالدعاءًيفًأسأ م

ًاإلخبار.هًالتبادً هذهًالعبارةًنقو ًإنًّ ًمنًكالمهًاآليتًأنّهًإّناًقصد   رم

 األسير،الشيخ يوسف 
اآلستانةًالعلّية،ًمطبعةًاجلوائب،ًاإلرشادًلألستاذًالعاّلمةًالن حريرًالشيخًيوس ًاألسريًواجلوفًلناصي ًاليازجي،إرشاد الَوَرى في تخطئة جوف الَفَرا، 

ً.5ً-2ه  ،ًص1290ًً

### 

 [اهلل العشر"ترنيمة "وصايا ]

ًومنًالرتانيمًالنفيسةًاليتًنظمهاًللمرسلنيًاألمريكّينيًترنيمةًتتضّمنً"وصاياًاهللًالعشر"ًوهي:

ًالًتسجد ن ًللصنمً ًًًغرييًإلٌهًالًيكنً 
ًهمًبالق سمً نً والًهتمًحًًًًالًتأخذحًاسيًباطال ً

ًواصنعنً ًوالسبتً  ًالكرممهً ًكً يً لوالدً ًًفاحفظ 

ًكلمهً ًًىًنواخلً ًوالقتل ًفاحذرً  ًيفًعمٍلًأو
ًشيئ اًوال ًالتقىًًًالًختتلس  ًتكذحبًو قل ًقو  
ًمشتهي ا ًماًللقريبًمطلقاًًًوالًتكن 
ًوصّيةمًالفاديًاحلبيبً ًًًوكل ًهذيًمج  عت
ًجبمهٍدًر ب نا ًالقريبً ًًًأحبحب  ًكنفسك  ًو احبب 

 الشيخ يوسف األسير،
ًعن 138ً،ًص1913ً،ًبريوت،ًالطبعةًاألدبّية،1ًلفيليبًديًطرازي،ًاجلزءًًتاريخ الصحافة العربّية نقال 

### 

 


