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 الشيخ يوسف األسيرمؤلفات 
 كتب

ًلكلًباب(ًللصدورًالزمنًيلتسلسلًلًا)وفقً 
ً

 األدب 
 شرحًأديبي،ًمنشوربالعربيية،ًً،1للزََّمخْشخريًيًأطواق الذهب في المواعظ والخطبًشرح كتاب .1

ً ًالفنون، ًاألدبيية،72ًًمً؟[،1876ًًهـ،ً]1293ًبريوت،ًمطبعةًمجعيية ًاملطبعة انية،ًم،ًطبعةًث1894ًصفحة؛ًبريوت،
صفحات.ًوهوًحيتويًعلىًمئةًمقالةًيف108ًً؟ًم[،1950ًًهـ،ً]1370ًصفحة؛ًمصر،ًعبدًاحلميدًأمحدًحنفي،112ًً

سمَّىً"قالئدً
ُ
ًوامل املواعظًوالنصايحًواحِلكخمًومكارمًاألخالق.ًوشرحًاألسريًخيتلطًمعًشرحًاملريزاًيوسفًلكتابًالزََّْمشخريي

 األدبًيفًشرحًأطواقًالذهب".
 شعرًعمودي،ًمنشوربالعربيية،ًريض، الروض األ .2

ةًالكاملًالنِّْحرِيرًالشيخًيوسفًأفنديًًديوان مةًواحلخْْبًالبحرًالفهيامةًاألستاذًالفاضلًالشهريًوالُعْمدخ "ِمنًنظمًالعاِِلًالعالي
ً ًاللبنانيية، ًاملطبعة ًبريوت، ً]1306ًاألسري"، 1888ًًهـ، ًوعشرينًقصيدةًيف80ًم[، ًالديوانًمثاٍن ًيضمي املدح،ًًصفحة.

ًعلىً ًبالديوان، ًأحلق ًمساجد. ًوبناء ًووفييات ًتأريخًوالدات ًعن ًفضال  ًتقريظات، ًوتسع ًمراٍث، ًوأربع ًموشيحات، وأربعة
الصفحاتًالثالثًاألخرية،ًثالثًتقريظات:ًواحدةًللشيخًإبراهيمًاألحدب،ًواألخرىًللشيخًقاسمًأيبًاحلسنًالكخْسيت،ً

 ب.ًأكثرًقصائدًالديوانًعلىًالبحرًالطويل،ًوحرفًالرَّاءًهوًالروييًالغالبًفيها.واألخريةًجلامعًالديوانًإبراهيمًاجملذًو
 أقوالًمأثورة،ًَمطوطً،مجموع األسير .3

ًيده،ًمجعًفيهًماًراقًلهًمنًالشعرًوالنثرًيفًمجيعًاألنواعًاألدبيية.ًوفيهًديوانًمعتوقًبنًشهابًالدينً)...(.ً "وهوًخبطي
 .2صفحة"672ًعددًصفحاتهً

 (،ًمفقودمتثيليية)روايةًبالعربيية،ً،ًسيف األفكارأوًًسيف النصر .4
شرتخىًأدواتًجلريدةً"مثراتًالفنون"ًعندًأويلًنشأهتا"

ُ
ً.3روايةًمتثيلييةًأليفهاً"وأرصدًريعهاًمل

ً

                                                           
1(ً ًيفًزخَمخْشخر،ًوجاورًمبكيةًاملكرَّمةًزمن ا،ًورحلًإىلًعديةًبلدان،ًوعادًإىلًاجلُرًخ1144ً-1075.ًهوًأبوًالقاسمًحممودًالزََّمخْشخريي ًجانييةًوتُويفًِّخ(،ًإمامًعصرهًيفًاللغةًوالبيانًوالتفسري.ًُوِلدخ

ًعنً"أطواقًالذهب"،ً"الكشياف"ًيفًتفسريًالقرآن،ً ًكتبه،ًفضال  ُتخصخوِّفخة.ًأشهر
ُفخصَّل"،ًو"الفائق"ًيففيها.ًتأثيرًباملعتزِلخة،ًوكانًشديدًاإلنكارًعلىًامل

ًغريبًو"أساسًالبالغة"،ًو"امل
ً.احلديث،ًو"نوابغًالكخِلم"

،ًرسالةًأُعدَّتًلنيلًشهادةًالكفاةًللتعليمًالثانوييًيفًاللغةًالعربييةًوآداهبا،ًإشرافًهـ، حياته ونتاجه 1307هـ 1230م/  1889 -1815الشيخ يوسف األسير، األمحر،ًحمسن،ً.2ً
ً ًحزيران ًدورة ًالرتبية، ًكلييية ًاللبنانيية، ًاجلامعة ًبريوت، ًالنور، ًعبد 23ً،ًص1970ًالدكتورًجبيور ًعلىًالصفحة ًيذكر ًاألمحر ًلكني ًعنًا65ً. ًنقال  ًمنًمنًرسالته، ًالثانية لصفحة

ً"اجملموع"،ًأنيًالديوانًهوًلوالدًمعتوقًاملذكورًيفًمنتًالصفحة،ًوامسهًشهابًالدينًاملوسويي.
ً.137.ًص1913ً،ًاجلزءًاألويل،ًبريوت،ًاملطبعةًاألدبيية،ًتاريخ الصحافة العربّية.ًديًطريازي،ًفيليب،3ً
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 الحقوق 
 ،ًمنشور(احلقوق)،ًتنقيحًوضبطًلغويبالعربيية،ً،ًالمجّلة .5

ةًواألحكامًالعدلييةًاملطابقةًبالكتبًالفقهيية.ًحرَّرهتاًجلنةًصفحة.ًوهيًيفًالقواننيًالشرعيًي272ًم،1904ً مطبعةًاآلداب،
ًا ًمنًالعلماء ًبتصحيحهاًملُـًمؤلَّفة ًقام ًلكنيه ًاألسريًِلًيشاركًيفًالتأليف، ًويبدوًأني ًيُعمخلًهبا. ًوأصبحتًدستور ا حخقِّقني،

"اعتىنًهباًمعًاحملافظةًعلىًاألصل".ًعددًمواديهاًمريتني:ًيفًاملريةًاألوىلًصحيحًترمجتهاًوكانتًوعرةًاملسالك،ًويفًاملريةًالثانيةً
ًعنًاملقديمةًوالتعريفًبعلمًالفقهًوفائدته،ًستيةًعشر1851ًًً ًاجمللية،ًفضال  مادية،ًواحلواشيًمنًتعليقًالشيخًاألسري.ًتضمي

ًكتابًعديةًأبواب،ًوكليًبابًفيهًفصول،ًوكليًفصلًيضميًعدد اًمنًاملوادًي ًكلي كتاب ا،ًويف
1. 

 
 الدين 

 فقه،ًمنشوربالعربيية،ًً،رائض الفرائض شرح .6
ً ًحمدَّد[، ًغري ً]الناشر ً]1290ًبريوت، 1873ًًهـ، ًم[، 276ًً؟ ًالعثمانيية، ًاملطبعة ًبعبدا، 1318ًًصفحة؛ 287ًهـ،

522ًأرجوزةًاألسريً"رائضًالفرائض"ً)عددًأبياهتاً هـ(1318ًصفحة.ًيتضمينًهذاًالكتابً)طبعةًاملطبعةًالعثمانييةًعامً
ًمنًتامًي ً)اًبيت ا ًيفًفرائضًالفقهًاإلسالميي ًاليتًنظمها ًكانًالرَّجخز( ًمعًأنيه إلرثًوالقسمةًواحلساب(ًعلىًاملذهبًاحلنفيي

ًويليهاً ًأبواب(، ًوتسعة ًفصول ً)ستية ًوباب ا ًفصال  ًعشر ًومخسة ًومقديمة، ًخطبة، ًعلى ًيشتمل ًوهو ًهلا؛ ًمثيًشرحه شافعي ا،
ً(.287ً(،ًوفهرسً)صفحة286ًً-285(،ًوخامتةً)علىًالصفحتني284ًً-268تنبيهاتً)منًصفحةً

 
  ّة والطبيعّيةالعلوم التطبيقي 
  علومًطبيعية،ًمنشوربالعربيية،ًً،رسالة الجراد .7

 ،ً)إثنتاًعشرةًصفحةًيفًوصفًاجلراد،ًوأمسائه،ًوتارخيه(.1865بريوت،ً
 
 اللغة 

 مطارحاتًلغويية،ًمنشوربالعربيية،ًً،كتاب إرشاد الورى في تخطئة جوف الَفرا .8
ًاألسري، ًيوسف ًالشيخ ًالنِّْحرِير مة ًالعالي ًلألستاذ ًاجلوائب،ًً"اإلرشاد ًمطبعة ًالعليَّة، ًاآلستانة ًاليازجي"، ًلناصيف واجلخْوف

 صفحة.93ًم[،1873ًًهـ،ً]1290ً
 مطارحاتًلغويية،ًمنشوربالعربيية،ً،ًرّد الشهم للسهم .9

                                                           
1 ً ًيفًاللغةًالعربييةًوآداهبا،ًهـ، حياته ونتاجه 1307هـ 1230م/  1889 -1815الشيخ يوسف األسير، .ًاألمحر،ًحمسن، ،ًرسالةًأُعدَّتًلنيلًشهادةًالكفاةًللتعليمًالثانويي

ًكليييةًالرتبية،ًدورةًحزيرانً ً.128ً-127،ًص1970ًإشرافًالدكتورًجبيورًعبدًالنور،ًبريوت،ًاجلامعةًاللبنانيية،
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ً ًاجلوائب، ًمطبعة ً]1291ًاآلستانة، 1874ًًهـ، ًم[، ًسعيد56ًً؟ ًكتاب ًعلى ًاألسري ًالشيخ ًردي ًيتضمين ًوهو صفحة.
ًالطالبًومنيةًالراغبًيفًالصرفًالشرتوينيً"السهمًالص ًكتابً"غنية ًالذيًانتقدًفيهًاألخري ًالطالب" ائبًيفًختطئةًغنية

 والنحوًوحروفًاملعاين"ًملؤلِّقهًأمحدًفارسًالشدياق.
 معاجم،ًمفقود.بالعربيية،ً،1ًَسق المعاجمكتاب على نَ  .10
 .مطارحاتًلغوية،ًمفقودبالعربيية،ً، 2تخطئة الدكتور بشارة زلزل .11
 مطارحاتًلغويية،ًمفقود.بالعربيية،ً، 3ات أبي البقاء الحسينّي الحنفيّ حجج كّليّ  .12

ً

                                                           
ً.24،ًمرجعًسابق،ًصًالشيخ يوسف األسير، حياته ونتاجه.ًاألمحر،ًحمسن،ً 1
ً.ًاملرجعًنفسه،ًالصفحةًنفسها. 2
ً.ًاملرجعًنفسه،ًالصفحةًنفسها. 3


