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Abstract 
   The art of presenting literary articles (teachings of the great 

Arabic scholar Dr. Syed Mohammad Yusuf). Literary writing is 

finest writing ever, which flies in the sky of glory with the wings 

of poetry and prose. One of these types of writings is literary 

articles which is an art of literature. Art of the articles is an 

expression in Arabic language and it is a type of modern Arabic 

literature; in which the writer deals with many issues which 

might be personal, social or political. Gathering from these 

aspect we find that Dr. Syed Mohammad Yusuf (may Allah’s 

mercy be upon him) has innovated in his literary articles by 

using aesthetics of this art in the best possible way. This article 

will spot the light on this literary scholar’s artistic work. 

  Keywords: Literature, Poetry, Prose, Aesthetics, Art. 
 

نٌص أديب نثري ينقل فيو الكاتب أفكار أو بعض القضااي معينة أو عامة للقراء بطريقة فبتعة اؼبقال 
وشيقة. وىو فن تطور يف العصر اغبديث عن فن الرسائل األدبية يف العصور األدبية اؼباضية وظهر بظهور 

 الصحافة العربية، متأثراً  ابؼبقال الغريب.
 تعريف ادلقالة:

أبهنا تعبَت عن إحساس شخصي، أو أثر يف النفس، أحدثو شيء غريب، أو يقول:" لكاتب آرثر بنسنا
 (ٔ)."صبيل، أو مثَت لبلىتمام، أو شائق، أو يبعث الفكاىة والتسلية

عرف أدموند جوس اؼبقالة يف حبثو اؼبنشور يف دائرة اؼبعارف الربيطانية بقولو: "اؼبقالة ابعتبارىا فنا من 
ائية ذات طول معتدل تكتب نثرا، وتلم ابؼبظاىر اػبارجية للموضوع بطريقة سهلة فنون األدب، ىي قطعة إنش

 .(ٕ)سريعة، وال تعٌت إال الناحية اليت سبس الكاتب عن قرب"
أن اؼبقالة األدبية قطعة نثرية ؿبدودة يف الطول واؼبوضوع، تكتب بطريقة عفوية ويعرفو دمحم يوسف قبم: "

 .(ٖ)"وشرطها األول أن تكون تعبَتا صادقا عن شخصية الكاتبسريعة خالية من الكلفة والرىق. 
                                                   

ساعد، قسم اللغة العربية، جامعة رراتشي.اؼبستاذ األ 
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يتحدث  ،أن اؼبقالة األدبية اؼبوفقة تشعرك وأنت تطالعها أن الكاتب جالس معك:"عوضدمحم الدرتور 
 .(ٗ)"إليك.. وإنو ماثل أمامك يف رل عبارة ورل فكرة

 :ةنشأة فن ادلقال
على يد الكاتب الفرنسي مونتُت منذ بضعة قرون  ب،يف الغر  رما نعرفها اليوم  نشأة اؼبقالة اغبديثة

 تابلصحافة وتقدمّ  تم(. وقد ارتبطٕٙٙٔ-ٔٙ٘ٔ، وفرانسيس بيكون اإلقبليزي )(مٖٜ٘ٔ-ٖٖ٘ٔ)
فّتحت آفاق جديدة من اؼبعرفة، وتعّددت جوانب الثقافة، وأخذ الكتّاب يهتّمون بتقدمي وجهات و بتقّدمها، 

  واتسع نطاقوالذي الغاية األساسية ؽبذا الفن اعبديد،  ورة. وران اإلصبلح ىعليها بطريقة مباش لةنظرىم والدال
 اتسع حجمو حبكم ظهور اجملبلت اؼبتخصصة. لذينواحي اغبياة، وا صبيع شمليل

 يف األدب العريب القدمي: ةجذور فن ادلقال
 ارانوا يسّموهنعرف األدب العريب القدمي فصوال من الكتابة النثرية شبيهة بفن اؼبقال اغبديث،  "

 ةالبيان والتبيُت، ورسالة أيب حيان التوحيدي يف علم الكتابة اإلمتاع واؼبؤانسو الرسائل، ررسالة اعباحظ يف القيان 
وابن اؼبقفع يف رتابيو األدب الصغَت واألدب الكبَت،  ،الفصول النثرية لدى عبد اغبميد الكاتب يف رسائلو،و وغَتىا

 .(٘)"وط اؼبقال اغبديث يف منهجها وأسلوهبالكن ىذه الفصول مل تستوف شر 
 يف األدب العريب احلديث:  ةادلقال تطور

ية ومقًتان بظهور الصحافة. وقد مريف بفن اؼبقال يف األدب العريب اغبديث بتأثَت اآلداب الغر  "تطور
 مراحل:  ربعةتطوره حديثا أب

حف الرظبية، اليت أصدرهتا الدولة أو : طور اؼبدرسة الصحفية األوىل، ويبثلها رتاب الصالطور األول
أعانت على إصدارىا. ويبتد ىذا الطور، حىت الثورة العرابية. ومن أشهر الكتاب الذين شارروا يف ربرير صحف 
ىذه الفًتة: رفاعة الطهطاوي وعبد هللا أبو السعود وميخائيل عبد السيد ودمحم أنسي وسليم عنحوري. وقد 

صورة بدائية فجة، وران أسلوهبم أقرب إىل أساليب عصر االكبطاط، فهو يزىى ظهرت اؼبقالة على أيديهم، ب
 ابلسجع الغث وابحملسنات البديعية والزخارف اؼبتكلفة اؼبمجوجة. 

: وفيو ظهرت اؼبدرسة الصحفية الثانية، اليت أتثرت بدعوة صبال الدين األفغاين، وبنشأة الطور الثاين
واالندفاع اليت سبقت اغبررة العرابية. وران للمدرسة السورية اؼبتمصرة يد ال  اغبزب الوطٍت األول، وبروح الثورة

تنكر على تطوير اؼبقالة يف ىذه اؼبرحلة من حياهتا. وقد برز يف ىذه اؼبدرسة عدد من الشخصيات اليت ارتبط 
عبد هللا ندمي ودمحم اترىبها بتاريخ الكفاح الوطٍت يف مصر، ومنهم أديب إسحاق وسليم النقاش وسعيد البستاين و 

عبده وإبراىيم اؼبويلحيودمحم عثمان جبلل وعبد الرضبن الكواريب وبشارة تقبل. وقد ربللت ىذه اؼبدرسة من قيود 
 السجع. 
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: وفيو ظهرت طبلئع اؼبدرسة الصحفية اغبديثة، ومنهم علي يوسف ومصطفى رامل الطور الثالث
س ودمحم رشيد رضا وخليل مطران وقبيب اغبداد وأمُت اغبداد وعبد العزيز جاويش وويل الدين يكن وسليم سرري

ولطفي السيد ودمحم مسعود. وىذه اؼبدرسة نشأت يف عهد االحتبلل، وأتثرت ابلنزعات الوطنية واإلصبلحية اليت 
سبقتو وابلنزعات اغبزبية اليت تلتو. وقد خطت ىذه اؼبدرسة ابألسلوب األديب خطوات جبارة، فخلصتو من قيود 

 صنعة والسجع، وأطلقتو حرا بسيطا، ضبولتو من األفكار واؼبعاين تفوق ضبولتو من الزخرف والعبث البديعي.ال
: اؼبدرسة اغبديثة، وتبدأ ابغبرب العظمى األوىل وما تبلىا من أحداث جسام، قلبت الطور الرابع

ثرىا يف اغبياة األدبية عامة، ويف اغبياة اؼبصرية رأسا على عقب. وقد ظهر يف ىذه الفًتة من الصحف اليت تررت أ
وران أثر ىذه الصحف يف اؼبقالة ؿبصورا يف نطاق اؼبقالة السياسية، أو افتتاحية التحرير. أما أثرىا . اؼبقالةخاصة

األديب فقد ران ضعيفا؛ إال أهنا قدمت للقارئ بعض ربار الكتاب، ومنهم دمحم تيمور وؿبمود تيمور اللذان ظهرا 
فور"، واؼبازين الذي برز يف ربرير "األىرام" و"األفكار"، وىيكل ؿبرر "السياسة على صفحات "الس

اليومية".وامتازت اؼبقالة يف ىذا الطور ابلًتريز والدقة العلمية، واؼبيل إىل بثلثقافة العامة لًتبية أذواق الناس 
ف، وقد ران منهم نفر من وعقوؽبم. أما أسلوهبا فهو األسلوب األديب اغبديث الذي عرف بو ؿبرر ىذه الصح

 .(ٙ)"أقطاب اؼبدرسة األدبية اغبديثة
 العناصر األساسية للمقالة:

تتضمن اؼبقدمة اؼبلخص العام لؤلفكار والنظرايت و تعد اؼبقدمة الفقرة األوىل يف اؼبقالة، ادلقدمة: -1
 ا. ووضع القارئ يف أجوائه اؼبقالة عليها توتبُت أساس الفكرة اليت بني

تناول ربليل عناصر اؼبوضوع ت، يتكون من ؾبموعة فقرات ةلمقالي لوضوع الرئيساؼبوىو العرض: -2
 .والتفصيل واالستدالل عليها

 ؼبعلوماتمنها اب، ىبرج القارئ ةتحدث عنها اؼبقالتالفقرةاػبتامية، تضم حبل للمشكلة اليت اخلامتة: -3
 . اليت يسعى للحصول عليهاة شبرة اؼبقالو 

. وتتفرع اؼبقالة الصحفية، اؼبقالة األدبية واؼبقالة العلمية :ىيرئيسيةو ثبلثة أصناف  ويصنف اؼبقال على
 ربت ىذه األصناف إىل نقدية، سياسية، إجتماعية، اترىبية، فكاىية، جدلية وربليلية...اخل.

 خصائص ادلقال األديب: 
ارئ وتشد انتباه إليو. البد للمقال الناجح أن  يتوفر فيو عوامل وخصائص فنية وصباليات ذبذب الق

 منها: 
عن التكلف. االختصار  ةديبعمًتابطة و  وعبارات غنية جزلة ،سهلةاللفاظ استخدام األ اللغة: -1

 .والبعد عن التكرار
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سلسل األفكار وسهولة االنتقال بُت ،وتلقصد اإلفهامها براعة عرضوضوح الفكرةو  الفكرة: -2
 .األفكار والفقرات

فيها متسع ال أبس بو للتعبَت عن وجهة نظر لة،فتشكل العاطفة عنصرا أساسيا يف اؼبقا العاطفة: -3
 دبا فيها من مشاعر و أحاسيس و آراء خاصة. ، الكاتب الشخصية أو الذاتية

بعض باالستشهاد و ابآلايت القرآنية واألحاديث النبوية. االستدالل  ستدالل واالستشهاد:اال -4
 .األمثال والشواىد الشعرية ،واقع، ذرر اغبكمالو األمثلة من التاريخ 

 ة،يواحملّسنات اللفظية والبديعاستخدام اعبماليات اللغوية راألساليب اإلنشائية  األسلوب: -5
، وذرر اعبناس والطباق، واإلهباز واإلطناب، واػبرب واإلنشاء، والتشبيو أبنواعووالًتاريب النحوية والببلغية مثل 

 .وغَت ذلك اغبكماألقوال اؼبأثورة و 
 الدكتور سيد دمحم يوسف:
يف هبوابل ورانت إمارة إسبلمية يف اؽبند غَت اؼبنقسمة، اايم حكم  ٜٙٔٔ/٘/ٖٔولد الدرتور يف 

االنكليز فيها. ووالده ىو سيد إحسان حسُت. نشأ الدرتور هبذه اؼبدينة وترعرع فيها ودرس االبتدائية واؼبتوسطة 
سة اعبهانغَتية، ودرس العلوم اإلسبلمية على يد عامل ربَت من علماء هبوابل وقبح يف يف اؼبدرسة األضبدية واؼبدر 

االمتحان الثانوي، وحصل على شهادة الليسانس رطالب منتسب من جامعة آغره يف والية أتربرديش. ويف عام 
يف قسم اللغة العربية م جاء إىل جامعة على رره اإلسبلمية إلرمال دراستو العالية يف اللغة العربية فسجل ٖٜٚٔ

لنيل شهادة اؼباجستَت، وران رئيس القسم يف تلك األايم العبلمة عبد العزيز اؼبيمٍت. والذي يعود الفضل لو يف 
تكوينو األديب واللغوي، وقد وجد د. يوسف بغيتو عنده فتقرب إليو والزمو، وران ينهل من فيضو ويرى يف خدمتو 

مة اؼبيمٍت وببو حبا صبا. رما درس على بعض أساتذة اعبامعة، ولكنو استفاد  سعادة لو وشرفا، ورذلك ران العبل
ه(، الذي رابه تربية إسبلمية وخلق ٕٖ٘ٔرثَتا يف دراسة العلوم اإلسبلمية ابلشيخ سليمان أشرف البهاري )ت 

. ٜٓٗٔية يف فيو الذوق لدراسة العلوم الدينية واإلسبلمية. وربصل رذلك على بكالوريوس شرف يف اللغة األرد
مث سجل د. يوسف يف قسم الدرتوراه وىو أول طالب سجل للدرتوراه ابلقسم وأول طالب أشرف عليو العبلمة 
اؼبيمٍت واختار لو موضوعا من احب موضوعاتو إليو "أثر أسرة اؼبهلب بن أيب صفرة األزدي يف التاريخ اإلسبلمي" 

. ٜٗٗٔم. وانل ماجستَت يف اللغة الفارسية عام . وعُّت بعد ذلك رمحاضر ابلقسٕٜٗٔوربصل عليها يف 
وبعد سنوات ذىب إىل مصر ليوسع دراساتو األدبية  واللغوية، وأثناء أقامتو دبصر عُت رمحاضر للغة األردية 

حيث عُت ؿباضرا  ٖٜ٘ٔجبامعة فؤاد األول )جامعة قاىرة حاليا(، وبعد سبع سنوات سافر إىل سَتالنكا يف عام 
وترقى حىت أصبح أستاذا ورئيسا لقسم اللغة العربية. وبعد طبس سنوات رجع إىل رراتشي وعُت جبامعة سيلون، 

أستاذا للغة العربية يف جامعة رراتشي ورئيسا لقسمها. وأحيل إىل التقاعد ونظرا ؼبؤىبلتو مت سبديد مدة خدمتو ؼبدة 
. وران ٜٗٙٔمَت واعظ يف عام  سنة. وران عضوا يف الوفد الكشمَتي لزايرة دول شرق األوسط ربت قيادة
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-ٓٔاؼبندوب الوحيد لبارستان يف "اؼبلتقى السابع للتعرف على الفكر اإلسبلمي" والذي انعقد يف اعبزائر خبلل 
. وسافر بعد ذلك إىل نيجراي حيث ٜٗٚٔ.  وعمل رأستاذ زائر يف اعبامعة الوطنية دباليزاي يف ٖٜٚٔيوليو  ٖٕ

ذاىب واألداين جبامعة جوس وعميدًا لكلية اآلداب. وسافر إىل لندن لتأدية عُت أستاذا يف قسم دراسات اؼب
خدمتو العلمية واألدبية للجامعة، وىناك أصيب بسكتة قلبية يف شارع أرسفورد، ففارق اغبياة وتويف يف لندن يف 

 .(ٚ)م. ونقل جثمانو إىل رراتشي حيث دفن هباٜٛٚٔيوليو  ٕٔ
 اللغة العربية جبامعة كراتشي: د. سيد دمحم يوسف كأستاذ يف قسم

-(ٛ)يتحدث أحد طبلب الدرتور سيد دمحم يوسف، وىو أستاذي الفاضل د. حافظ إحسان اغبق
"رنت طالبا ألستاذي د. سيد دمحم يوسف بقسم اللغة العربية عن طريقة تدريس أستاذه قائبل:  -حفظو هللا

ّذًا وانبغًا يف العلوم العربية واإلسبلمية. وران يف م. ران األستاذ، أستاذًا فٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔجبامعة رراتشي، سنة 
ية واإلسبلمية. فزمبلئي رانوا ينتمون إىل قذاك الزمان ابب القسم اللغة العربية مفتوح عبميع الدول العربية واألفري

 وما إىل ذلك من دويبلت. األخرى ةيقياألفر والدول  بنغبلديش، ماليزاي، سنغال
ها طريقة التدريس ابللغة العربية أو األردية، فيمدرسيت الدينية اليت زبرجت  أّما أان فكنت متعودًا يف

وأعرف اللغةاإلقبليزية ظباعياً ورتابياً. فكنت حريصاً على ظباع األستاذ وىو يواجو طبلاب من ـبتلف اعبنسيات يف 
 لضيب.آن واحد ويف احملاضرة الواحدة. فأعجبت بطريقة تدريسو، فكان يدرسنا "اؼبفضليات" ل

 َوَمرِّ طَْيٍف َعَلى اأَلْىَواِل َطرَّاقِ  اَي عيُد َما َلَك ِمْن َشْوٍق َوإِيراِق 
فكان أيخذ البيت تلو اآلخر، ويشرح ابللغة العربية السهلة، اللغة االعربية الفصحى، مشَتا إىل شرح ما 

طبلب األجانب الذين ال يعرفون لو وما عليو الذي قيل يف الشعر. مث يشرح نفس الشعر يف اللغة اإلقبليزية لل
 العربية اباّت. وبعد ذلك يًتجم الشعر يف اللغة األردية موجزا رانو ال يبايل بو.

وأخَتا أتيت اؼبرحلة اليت أحبها رثَتا وىي استخدام األانمل لتقطيع الشعر، فكان يقطع الشعر يف حبور 
أانملو الكريبة ابلدق على اؼبنضذة اليت أمامو، لن وفاعبلتن وما إىل ذلك من البحور. ويستخدم يفعولن، مفاع

 ل: ريف مر الوقت ومل نشعر بو، ومىت ستكون ؿباضرة األستاذ القادمة.اءستوعندما تنتهي احملاضرة، فكل منا ي
وران األستاذ ال يشجع الطبلب رثَتًا إال من يتأىل ويستحق جدارتو للمادة. فكان يهتم للمقالة 

استخدام اؼبصادر العربية. فاؼبقالة اليت جلبت نظره  طأن يكتب مقالتو أبّي لغة بشر الرظبية ويسمح لكل طالب 
 وانتباه إليها ترد إىل راتبها ابلوجو اؼببتسم بدون التعليق عليها. 

ال أتذرر من الزمبلء ال سيما من األردن، سنغال أو من بنغبلديش انل ترحيب األستاذ إال زميليت 
ت يف زيّها اؼبرموق والنظارة السوداء الفاتنة، ومصاحبتها بل التصاقها ابؼبكتبة العربية واظبها قبمة سجواين، فكان

جعلتها تكتب العربية أحسن من العرب. فعندما رتبت مقالتها وأعتقد إهنا رانت حول طو حسُت، قال األستاذ 
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ينجح أحد منا يف اغبصول  لنجمة "الًتريز يف فكرك يعجبٍت"، ىذا ىو الًتحيب الوحيد الذي فازت بو قبمة ومل
 على مثل ىذاالًتحيب. ال أان وال األساتذة اؼبعاصرون يف القسم اآلن.

رما ران الدرتور سيد دمحم يوسف مؤمنا ومتمسكا بفكر العبلمة دمحم إقبال، وؿبافظا على القيم اليت 
 دعا إليها العبلمة رضبو هللا، ورتب عنو العديد من اؼبقاالت ابللغة األردية.

خَتًا أقول بصراحة أن األستاذ الدرتور سيد دمحم يوسف عبقراًي يف معرفة اللغة العربية، الفارسية وأ
ررجل ال يشار إىل تصحيح رلمة ما رتبها ىو   اإلقبليزية واإلقبليزية. ذاع صيتو يف رتابة اؼبقاالت يف جريدة "دان"

علم واسبق من أستاذه العبلمة عبد العزيز اؼبيمٍت أو أضبد علي مدير اعبريدة يف ذاك الوقت. فكان الدرتور رجبل ا
يف معرفة اللغات، بينما ران العبلمة اؼبيمٍت لو الفضل الكبَت يف إحياء الًتاث العريب يف ؾبال اؼبخطوطات فبا 

 .(ٜ)"جعل شخصيتو تفوق على طالبو يف العامل العريب. وهلل اغبمد واؼبنة
 د. سيد دمحم يوسف وفكر العالمة إقبال:

الدرتور سيد دمحم يوسف ران مؤمنا ومتمسكا بفكر العبلمة دمحم إقبال، وؿبافظا  ذرران سابقا أبن مار
قبد إنو يتحدث عنو يف  على القيم اليت دعا إليها العبلمة رضبو هللا، ورتب عنو العديد من اؼبقاالت ابللغة األردية.

 مقاالتو العربية إيضا: 
اغباضر منحلة سبامًا غَت منظمة وال منسقة وكبن كبتاج إىل رثَت من ما من شك أن حياتنا يف الوقت "

اإلصبلح يف عوائدان وأخبلقنا وال أبس أبن هبئ االحتكاك ابألمم األخرى رحافز لنا على اعبد والعمل يف سبيل 
لنقص التقدم والرقي ولكن هبب قبل رل شئ أن أنخذ حيطتنا لئبل يتحول شعوران ابلتأخر إىل الشعور دبررب ا

فيكون رالكابوس اعبامث على أفكاران وعقولنا حىت ينسينا أننا أمة ؽبا ماض ؾبيد وال يتأتى ؽبا التقدم إال ابلرجوع 
إىل ماضيها ووصل حاضرىا بو. ىذه ىي اؼبرحلة اليت يقول الدرتور إقبال اغبكيم الشاعر اؽبندي اؼبعروف، إن  

هنا ؼبا روعها تغلب الغربيُت عليها وهبر أعينها تقدمهم يف ميادين رثَتاً من الشعوب الشرقية فشلت يف اجتيازىا فإ
اغبياة اؼبختلفة، بدأت تنشد وتتلمس أسباب ىذه القوة الظاىرة والتقدم الباىر فظنت أن تلك األسباب ال تعدو 

عبة اػبليبلت يف البلدينية واغبروف البلتينية ولبس الربانيط وسبزيق الرباقع وأتبط ذراع اغبليبلت يف الشوارع ومدا
األندية واغبفبلت وما إىل ذلك من مظاىر اغبياة الغربية اليت ال سبت بصلة ال قريبة وال بعيدة إىل تقدم الغربيُت 

 .(ٓٔ)"وقوهتم وشورتهم
إن اؼبناقشة اليت دارت يف اجملمع اللغوي بُت الدرتور اضبد أمُت والدرتور طو حسُت يف حرية الكاتب "

إهنا ؼبناقشة جديرة  -وعلينا الشكر لؤلستاذ عباس خضر على نشره ؼبوجز أدلة الفريقُت- وتقيده أبىداف معينة
ابىتمام ربَت وإن ران اؼبوضوع قد قتل حبثاً ودرساً يف الغرب منذ إن اتفق لفيكتور ىيكو اخًتاع قولو )الفن للفن( 

وخصومها، ومن بينهم  -معينةنظرية عدم استخدام الفن ألغراض -فقد ران الصراع بُت أنصار ىذه النظرية 
ىيكو نفسو، قواًي حادًا طيلة القرن اؼباضي ولسنا كبن الشرقيُت يف حاجة إىل )سبثيل( ذلك الصراع يف ببلدان 
وترديد آراء الغربيُت يف مسألة رهذه ألن الغربيُت ىم رما قال الدرتور إقبال اغبكيم الشاعر اؽبندي )يكتشفون 
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سماء، ولكن ال يسعهم أن يهتدوا إىل الطريق يف دنيا األفكار( ال يؤمل منهم أن ويتتبعون مسَت النجوم يف ال
يصلوا إىل رأي قاطع حازم فيما يتعلق ابؼبسائل األخبلقية، مع أن تفوقهم يف العلوم الطبيعية ال يسع أحداً إنكاره 

 .(ٔٔ)"يف العصر اغباضر
منذ قريب ابلذررى الثالثة عشرةلوفاتو، ولنستعرض اآلن آراء إقبال، الفيلسوف الشاعر الذي احتفل "

يف اؼبسائل اليت قدمناىا آنفاً. ال يفوت إقباالً أبداً أن وبذر من االستخفاف ابلقوة أو إنبال أية وسيلة من وسائل 
اغبصول عليها، فهو ال يتأثر مطلقًا فبا يوجو بعض الناس إىل اإلسبلم من نقد على روح اعبهاد فيو: بل 

رذبف العامل من بطشو وسفكو ىو أوىل أبن يلقن مبدأ ترك اعبهاد... لقد تدججت أوراب يقول:)إن الذي ي
ابلسبلح للدفاع عن أهبة الباطل... إذا رانت اغبرب شراً يف الشرق فهي ال بد وأن تكون شراً يف الغرب أيضاً... 

 أما ؿباسبة اإلسبلم والصفح عن أوراب فذلك ليس من اغبق يف شيء(.
بال من خطة تعبَت القوة ابلقوة حينما يقص علينا قصة قطيع من الغنم وقع فيو ورذلك يسخر إق

األسد، فتقدمت شاة رانت قد أوتيت دىاء لتتزعم القطيع، فامتنعت يف نفسها أبنو من اؼبستحيل أن تتحول 
سو وقوتو، األغنام أسودًا إال أنو يكن أن ينحط األسد إىل درجة األغنام، وذلك حبملو على االستحياء من نف

فبدأت تلك الشاة تلقن األسد مبدأ االعتزاز بقوة الروح وترراللحوم وارل العشب واإليبان أبن اعبنة قد خصصت 
للضعفاء، وأن القوة يف اغبقيقة نقصان. وىكذا إىل ان وجد األسد يف ىذه اؼبواعظ انعكاسًا ؼبيلو ىو إىل الراحة 

 ن ذلك االكبطاط إن ىو إال مدنية وحضارة!والدعة، فاكبط إىل درجة األغنام وىو وبسب أ
الدىاء الذي )يزداد وينمو بطبيعة احال يف العبودية( -فهذه اػبطة يف رأي إقبال ليست إال رايءودىاء 

وال يستعمل ىذه اػبطة إال الضعيف الذي يئس من رسب القوة، وىو إمبا يغرر ويضلل هبا قوايً  -واالضطهاد(
 قد مال إىل االستكانة.

وال أقوال )سبجيد القوة( رما فعل بعض الفبلسفة -دعوة إقبال ال تقتصر على )إعداد القوة(  ولكن
بل، وىذه ىي النقطة اؼبهمة، وىو يدعو أيضًا إىل البحث عن القيم األخبلقية واؼبثل العليا يف اغبياة  -األؼبان

فظ ونشر تلك القيم واؼبثل اليت تكفل اػبَت اإلنسانية واإليبان هبا والعمل ؽبا، حىت ال يكون استعمال القوة إال اغب
للعامل! أما إذا وجدت القوة منفصلة عن القيم األخبلقية واؼبثل العليا فبل شك أهنا تعود شرًا ال شر بعده رما 

 .(ٕٔ)"يتمثل ذلك الشر يف إعمال اإلسكندر وجنكيز
 د. سيد دمحم يوسف واألدب اإلسالمي:

تبُت لدينا مصطلح األدب اإلسبلمي بوضوح يف السبعينات، وذلك بعد أن ربدث عنو الكثَت من  
األدابء يف مؤلفاهتم ودراساهتم مثل سيد ودمحم قطب، أبو اغبسن الندوي، د. عبد الرضبن رأفت ابشا، قبيب  

يد دمحم يوسف يف ريبلين ود. عدانن النحوي. فحُت قبد التلميح واإلشارة ؽبذا األدب يف مقاالت د.س
وخبلصة القول أن اؼبسلمُت يف غٌت عن مثل ىذه اؼبناقشة يف اؼبسائل األخبلقية واالجتماعية، لو األربعينات: "

وقول النيب يف أمريء  ،أهنم ردوىا إىل اإلسبلم وسَتة الرسول. لننظر إىل قولو تعاىل: والشعراء يتبعهم الغاوون
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ولنتقارن ىذا وذاك دبا ىو معروف من تشجيع النيب غبسان بن اثبت وإنعامو  القيس أبنو قائد الشعراء إىل النار،
على رعب بن زىَت، مث لنتأمل لعلنا قبد فيو حكما فصبل أبن الفن ليس للفن، بل إنو عامل من العوامل الشديدة 

اجملتمع اػباصة التأثَت يف النفس ويف اغبياة، ولذلك هبب أن ىبضع لقاعدة التنظيم اإلصباعي حىت ىبدم أغراض 
وال ىبرج عليها. وىذا ىو تفسَت تلك القيود اليت وضعو اإلسبلم على بعض نواحي النشاط الفٍت واليت ردبا ثقلت 
على دعاة حرية الفن؛ فإن رل ما يدعوا إىل الوثنية أو أخبلق اعباىلية إن ران من الفن فهو فن سوء، وال ؾبال 

ي يكفل حياة جد وعمل دائمُت يف سبيل اػبَت ال حياة ؽبو وترف يف لبلعًتاف بو يف نظام شامل راإلسبلم الذ
 .(ٖٔ)"حال من األحوال

وإن ما ذرره الدرتور يوسف سابقا قبده قريبا جدا فبما رتبو توفيق اغبكيم فيما بعد بعدة سنوات، عن 
بُت  -اعتقادييف -يقول توفيق اغبكيم يف رتابو فن األدب: "إن ىناك صلة دور األدب واألديب اإلسبلمي. 

رجل الفن ورجل الدين؛ ذلك أن الدين والفن، ربلنبا يضئ من مشكاة واحدة، ىي ذلك القبس العلوي الذي 
يبؤل قلب اإلنسان ابلراحة والصفاء واإليبان.. وإن مصدر اعبمال يف الفن ىو ذلك الشعور الذي يغمر اإلنسان 

 .(ٗٔ)ن أن يكون مثل الدين، قائماً على قواعد األخبلق"عند اتصالو ابألثر الفٍت.. من اجل ىذا، ران البد للف
 مؤلفات الدكتور:

 كتب ابللغة العربية:
 .ٜٓٙٔ-ٜٛ٘ٔطبع يف القاىرة  األشباه والنظائر للخالديُت. -ٔ
 .ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔطبع يف الكويت  رتاب األنوار وؿباسن األشعار للشمشاطي.  -ٕ
اغبسن بن عبد هللا بن سعيد العسكري )ت شرح ما يقع يف التصحيف والتحريف أليب على  -ٖ

 ه(.ٕٖٛ
الذي صبعو العبلمة اؼبيمٍت طبع يف ؾبلة احملمع  ."هتذيب وتقدمي "من نسب إىل أمو من الشعراء -ٗ

 العلمي بدمشق.
 ر" حيدر آابد اؽبند.چطبع بعض إجزاء ىذا البحث يف ؾبلة "اسبلمك رل اؼبهلب بن أيب صفرة. -٘
 طبع يف الكويت. ، للسرى الرفاء اؼبوصلي.رتاب احملب واحملبوب  -ٙ
 .ٖٜٚٔاأللفاظ اؽبندية اؼبعربة. طبع رابط  -ٚ

 كتب ابللغة األردية:
 .ٜ٘٘ٔ. مطبوعات اقبمن ترقي اردو رراتشي ترصبة قصة "حي بن يقظان". جيتا جاگتا -ٔ
 .ٜٛٙٔاتريخ التاريخ )مًتجم(. طبع الىور  -ٕ
 .ٜٜٙٔاندلس اتريخ وأدب. طبع رراتشي  -ٖ
 .ٜٔٛٔلبيل. طبع رراتشي  گِ بر  -ٗ
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 كتب ابللغة اإلجنليزية:
1- The life of Muhammad. .ٜٗ٘ٔسَتالنكا     
2- Some aspects of Islamic culture. .ٜٔٙٔالىور    
3- Essay on Sunnah. الىور. ٜٙٙٔ   
4- Hazrat Abu Dharr-Al-Ghaffar. رراتشي.  ٜٜٙٔ   
5- Sermons on the mount Arafat. .ٜٓٚٔراتشي ر    
6- Studies in Islamic history and culture. .ٜٓٚٔالىور    
7- Economic justice in Islam. .ٜٔٚٔالىور    

 ونشرت له مقاالت يف اجملالت العربية منها: 
 طبع يف ؾبلة اجملمع العلمي بدمشق. مكتوب الصايب. -ٔ
 طبع يف ؾبلة اجملمع العلمي بدمشق. من رتاب األشباه والنظائر للخالدين. -ٕ
طبع يف ؾبلة اجملمع العلمي  نسخة فريدة من اعبواىر اؼبكللة يف األخبار اؼبسلسلة للسخاوي. -ٖ

 بدمشق.
 طبع يف ؾبلة اجملمع العلمي بدمشق. اؼبرتضى راؽبند ال ينكر ؿبدثو. -ٗ
 .ٖٜ٘ٔالعبلقات التجارية، ؾبلة رلية الفؤاد األول، القاىرة يوليو  -٘
 .ٜٔ٘ٔرسالة الغفران للمعري، ربقيق بنت الشاطئ ؾبلة الكتاب القاىرة  -ٙ
 .ٜ٘ٙٔالسنة ومكانتها يف اإلسبلم، طبع يف ؾبلة الدراسات اإلسبلمية بكراتشي، سبتمرب  -ٚ

 والعديد من اؼبقاالت ابللغة األردية والفارسية واإلقبليزية واليت نشرت دبجبلت وصحف ـبتلفة.
 :دكتور سيد دمحم يوسفالدلقال عند مجاليات فن ا

 اللغة: 
استخدم فضيلة الدرتور اللغة الواضحة السهلة واؼبعاصرة يف رتابة مقاالتو. إال إننا نرى بعض ؼبسات 

 من اللغة الًتاثية والكلمات الصعبة واؼبصطلحات اؼبعقدة، أو اغبكم واألمثال القديبة. ومثااًل على ذلك:
الفتقارىا إىل وضع حدود لؤلعمال اإلنسانية اليت مل تزل وال تزال معرضة  مث ىي أقبلت على التشريع"

على العقل الذي  التعويلوؼبا مل يكن ؽبا مستند إىل اؼبصدر األعلى اندفعت بطبيعة اغبال إىل  لئلفراط والتفريط
اؽبوى شىت اؼبسالك فتعذر عليها )االتفاق( يف التشريع لكون أفرادىا رثَتي  أسر اؽبوىقلما يتخلص سبامًا من 

( إذ ذاك استكانتنتيجة لعدم ارتباطهم حبدود من هللا فإذا فشلت اؽبيئة االجتماعية الغربية يف ربقيق )االتفاق( )
)إىل االختبلف( واىتدت إىل إهباد نظام للتشريع يؤدي إىل حفظ السبلم وسَت األعمال غَت معرقلة مع عدم 

 .(٘ٔ)"ا النظام ىو النظام الديبقراطي اغبديث...اقتناع عدد غَت قليل دبا ينتج منو وىذ
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فبل شأن لئلسبلم أو أي نظام تشريعي هبا ألهنا من اختصاص  أتبَت النخلأما اؼبسائل من قبيل "
 .(ٙٔ)"الفنانُت ومدارىا على التجربة واؼبشاىدة ال غَت...
 اؼبروية عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. قصة "أتبَت النخل" واردة يف األحاديث

إذا أستدعى ىذا اغبال عقد جلسة ىامة جمللس الشورى إلبليس يوم رانت بوادر  غرو إذا غرووال "
 .(ٚٔ)"اغبرب اؼباضية قد الحت يف األفق لكل ذي بصَتة وخربة

 ستدالل واالستشهاد:اال
وتنقلها حبماسة ابلغة ويف  اش على النارهتافت الفر مضت األمم الشرقية تتهافت على تلك اؼبظاىر " 

بعض األحيان بقوة وعنف إىل أرضها ودايرىا ظنًا منها أهنا ذباري هبذا الطريق األمم الراقية رأن طريق الرقي 
 .(ٛٔ)"والتقدم رلو ىزل ومتعة ولذة!

 جزرم(.إنكم تتهافتون على النار هتافت الفراش وأان آخذ حب -صّلى هللا عليو وسلم-)وقال  -ٜٖٖٛ"
قال العراقي: متفق عليو من حديث أيب ىريرة بلفظ مثلي ومثل الناس ولفظ مسلم ومثل أميت رمثل 
رجل استوقد انرًا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيو فأان آخذ حبجزرم وأنتم تقحمون فيو وؼبسلم من حديث 

 .(ٜٔ)"جابر وأان آخذ حبجزرم وأنتم تفلتون من يدي اىـ
الل هبذا اغبديث صورة ببلغية وىي الكناية عن هتافت األمم الشرقية على اؼبظاىر رما قبد يف االستد

 الغربية وتبنيها، واليت ستؤدي هبا إىل اؽببلك.
قد رنت أقرأ وأان ابؽبند عن اىتمام ملك مصر إبحياء ليايل رمضان فتشرق نفسي إىل شهودىا فلما "

رأن رؤوسهم اؼبلكية رنت أتوقع أن أجد اؼبستمعُت  حقق هللا يل تلك األمنية وحضرت إحدى تلك اغبفبلت 
وخفت أن تصدر مٍت ىفوة لصوري عن معرفة اآلداب اؼبرعية ىناك ولكٍت ارتشفت أن األمر أىون الطَت 
 .(ٕٓ)"بكثَت

َراَن على رؤوسهم الطَت قَاَل الطَّيِّيبّ ُىَو ِرَنايَة َعن اطراقهم رؤوسهم وسكوهتم َوعدم التفاهتم    -ٜٗ٘ٔ"
 يَبِينا َومشَااًل َأي على رَأس رل َواِحد الطَت يُرِيد صيدىا َواَل يـََتَحرَّك َوَىِذه َراَنت صفة ؾْبِلس َرُسول هللا َصلَّى هللاُ 

اطرق جلساءه َرأَنَـَّها على رؤوسهم الطَت َوَأصلو ان اْلُغرَاب ِإذا َوقع على رَأس اْلَبِعَت فيلتقط َعَلْيِو َوَسلََّم ِإذا تكلم 
 .(ٕٔ)"ِمْنُو اغبلمة واغبمنانة َفبَل وُبَرك اْلَبِعَت َرأسو لَِئبلَّ ينفر َعنُو اْلُغرَاب )مرقاة(

وة القرآن الكرمي واليت تتسم وىنا أيضا صورة ببلغية وىي الكناية عن حالة وريفية اؼبستمعُت لتبل
 ابػبشية واالحًتام والسكينة.

ولكن أتى على اؼبسلمُت زمن سولت ؽبم أنفسهم فيو أن ىبجلوا ويتربءوا من رل ما ينم عن فكرة "
( اؼبستنَتيندينية، حىت ولو ران من اؼببادئ اؼبقررة واغبقائق التارىبية الثابتة لكي يتسٌت ؽبم اغبصول على لقب )

 .(ٕٕ)"ىم الذي هبرىم بقوتو وشورتومن عدو 
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ولكن عادة  ةواغبديث ةاسم اؼبتنورين او اؼبستنَتين يطلق على عدد من اعبماعات القديباؼبستنَتين: "
. تتالف اغبررو من ٙٚٚٔاؼبانيا يف -يقصد بو "ابفاراين الومنايت" او ؾبموعة اؼبتنورين اليت انشات يف ابفاراي

 .(ٖٕ)ة")اؼبتنورين( وتتبع يف تصميمها اغبررو اؼباسونيمن اؼبفكرين واؼبتعلمُت ةؾبموع
إال وىي االنقبلب يف الفكر السياسي عند العرب حبيث يتأردون أن التسامح ال مقام لو أي وزن إال "

عند ظهور أوىل بوادر  قلب ظهر اجملنإذا من قوي يقظ شديد اؼبراس مستكمل اؼبدة، مستقل بنفسو، قادر على 
 .(ٕٗ)"للمسلمُت مثل ىذه القوة إال إذا رانت حياهتم منسقة على أسس دينية حبتةالشر، ولن يتأتى 

 رما قبد يف الفقرة السابقة خاصية وعامل اللغة أيضاً.
قَاَل اْبُن األَثَت: َىِذِه َرِلَمٌة ُتْضَرب َمَثبًل ِلَمْن َراَن ِلَصاِحِبِو َعَلى مودَّة أَو رعايٍة مُثَّ : "قلب ظهر اجملن

تبدَّ َعْن َذِلَك. اْبُن ِسيَدْه: وقـََلْب فبلٌن ؾِبَنَّة َأي َأسَقط اغبياَء وفَعل َما شاَء. وقَلَب أَيضاً ؾِبَنَّة: مَلك أَمرَه واسحاَل 
 .(ٕ٘)"بِوِ 

من  فليت شعريولو فرض جداًل إنو وبق للزعماء أن يتناسوا الدين ألغراض سياسية يف اغبال اغباضر "
ؼباضي حىت يقًتحوا تنشئة اعبيل اعبديد على ذررى أؾباد العرب بدون أن يوفوا أين استمدوا سلطتهم على ا

 ".اإلسبلم حقو؟
َتٍِت َشَعْرُت، فليت شعري: " َتٍِت َعِلْمُت، وليَت ِشعري ِمْن َذِلَك َأي لَيـْ ولَْيَت ِشْعرِي َأي لَْيَت ِعْلِمي أَو لَيـْ

وا التَّاَء َمَع اإِلضافة لِْلَكثـَْرِة، َرَما قَاُلوا: َذَىَب ِبُعْذَرهِتا َوُىَو أَبو ُعْذرِىا َفَحَذفُوا قَاَل ِسيبَـَوْيِو: قَاُلوا لَْيَت ِشْعَريت َفَحَذفُ 
: ليَت ِشْعرِي لُِفبَلٍن َما َصَنَع، وليت ِشْعرِي عن  فبلن َما التَّاَء َمَع اأَلب َخاصًَّة. َوَحَكى اللِّْحَياينُّ َعِن اْلِكَساِئيِّ

 .(ٕٙ)"ِشْعرِي ُفبَلاًن َما َصَنعَ َصَنَع، وليَت 
ولكن ماذا نصنع إذا زبلى األزىر الشريف عن وظيفتو فصار يسَت يف مورب الساسة ووالة األمور "

دون أن يسمو إىل توجيههم وإرشادىم لوجو هللا، فهل يصدر الفتوى ضد الشيوعية وضد بيع األراضي ليهود 
عن أشياء ليتجنب معارضة الساسة وعرقلة اغبكومات  فلسطُت ليساعد اغبكومة يف بعض أعماؽبا ويسكت

 .(ٕٚ)"(حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء)
 .(ٕٛ)فقل ؼبن يّدعي يف العلِم فلسفٍة              َحِفْظَت شيئاً َوغاَبْت َعْنَك أشَياءُ 

عرفة أن اؼبىذا البيت العاشر لقصيدة أبو نواس "دع عنك لومي" واليت قاؽبا يف اػبمرايت، ويقصد فيو 
 عديدة. ال بد ان هبهل اشياء الشخص معرفة تانقصة مهما بلغ تكون

( اعتقد أن رل من بقادر على الظلم ال ومن ال يظلم الناس يظلمفأين وإن رنت أؤيد الشاعر يف قولو )"
 بد أن سيظلم؛ إذ اإلنسان ال يزال بعيدًا عن العهد الذي يعًتف فيو للحق األعزل والعدالة اليت ال تسندىا

 .(ٜٕ)"القوة
 يـَُهدَّم َوَمن ال يظِلِم النّاَس يُْظَلمِ   َوَمْن مَلْ يَُذْد َعْن َحْوِضِو ِبِسبلِحِو "
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الذود: الكفُّ والرَّدع.يقول: ومن ال يكّف أعداءه عن حوضو بسبلحو ىدم حوضو، ومن رف عن 
 .(ٖٓ)"ميظلم الناس ظلمو الناس، يعٍت ومن مل وَبِْم حريبو استبيح واستعار اغبوض للحر 

، فإن ىذا طروق حبلى ومرضعورذلك االهنماك يف اللذات والتعبَت عنها تعبَتًا صادقًا مثل حكاية "
ال توجو -النوع من اغبرية لؤلديب اليت يدعوا إليها بعض الكتاب الفرنسيُت ويعجب هبا بعض رتابنا البارزين

 .(ٖٔ)"اإلنسانية إىل سواء السبيل وحسن اؼبصَت
 يف معلقتو:  امرؤ القيس ذررىا ومرضعحكاية طروق حبلى 

 فأؽْبَيُتها عن ذي سبائَم ؿُبِْولِ  فِمثِلِك ُحْبلى قد َطَرْقُت َوُمْرضعٍ 
 .(ٕٖ)بِشقٍّ وربيت ِشقُّها مل وُبَوَّلِ  إَذا ما بكى من خلفها اْنَصَرَفْت لوُ 

 ولقد شرح الزوزين األبيات ابلتفصيل مسلطاً الضوء على اغبكاية.
تلك األلقاب الفخمة اؼبشعرة حبماية الدين ونصرة  -اػباطئ مع األسف-على ىذا الظن وفبا ساعده "

( راؽبر وبكي انتفاخا صولة األسداإلسبلم واؼبسلمُت اليت يتحلى هبا بعض األمراء واألعيان يف األقطار اؼبختلفة )
ك الفتاوى اليت عرفت اآلن ومظاىر أخرى مثل صدور الفتاوى من مشيخة األزىر )إىل العامل اإلسبلمي رلو( تل

أهنا ال تصدر عن شعور داخلي حر خبَت )العامل اإلسبلمي رلو( وال عن دراسة وافية لؤلحوال والظروف اػباصة 
 .(ٖٖ)"ابؼبسلمُت يف األقطار اؼبختلفة

 أظباء مقتدر فيها ومعتضد فبا يزّىدين يف أرض أندلس
 .(ٖٗ)لة األسدراؽبّر وبكي انتفاخا صو  ألقاب فبلكة يف غَت موضعها

ىذا الشعر البن رشيق قالو لصديقو ابن شرف عند طلبو لدخول األندلس وفيو يشبو حكام األندلس 
 ابلقط الذي ينفخ نفسو مثل األسد الذي يريد أن ينقض على فريستو.

 لئن سجل اتريخ القرن اؼباضي انقضاضاً من األمم الغربية اؼبتفوقة على الشعوب الشرقية الكثَتة العدد،"
تنافسًا قد أدى صراعُت عاؼبيُت. وىا ىو ذا شبح اغبرب  -فقد شاىد اعبيل اغباضر تنافسًا بُت الدول الغربية 

( وبُت مل يريقوا ملء ؿبجمالثالثة يلوح يف األفق، ويقض مضاجع اإلنسانية صبعاء، ال فرق يف ذلك بُت الذين )
 .(ٖ٘)"(دقوا بينهم عطر منشمالذين )

 َوملَْ يُهرِيقوا بيَنهْم ِمْلَء ؿِبَْجمِ   لَِقوٍم َغرَاَمةً يـَُنّجُمَها قـَْوٌم "
أراق اؼباء والدم يريقو وىراقو يهريقو وأىراقو يهريقو لغات، واألصل اللغة األوىل، واؽباء يف الثانية بدل من 

: آلة اغبجام، واعبمع اؽبمزة يف األوىل، وصبع يف الثالثة بُت البدل واؼببدل تونبًا أن نبزة أفعل مل تلحقو بعد. احملجم
 احملاجم.

م اإلبل قوم غرامة لقوم، أي: ينجمها ىذان السيدان غرامة للقتلى؛ ألن الدايت تلزمهم  يقول: ينجِّ
دوهنما، مث قال: وىؤالء الذين ينجمون الدايت مل يريقوا مقدار ما يبؤل ؿبجًما من الدماء، واؼبلء مصدر مؤلت 
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ؤل اإلانء وغَته، وصبعو أمبلء، يقال: أعطٍت ملء القدح ومليئو وثبلثة الشيء، واؼبلء مقدار الشيء الذي يب
 .(ٖٙ)"أمبلئو

 تـََفانَوا َوَدّقوا بَيَنهم عطَر َمنشمِ  َتَدارَرُتما َعْبًسا َوُذبيان بـَْعَدَما "
ارة التدارك: التبليف، أي تداررتما أمرنبا. التفاين: التشارك يف الفناء. منشم، قيل فيو: إنو اسم امرأة عط

اشًتى قوم منها جفنة من العطر وتعاقدوا وربالفوا وجعلوا آية اغبلف غمسهم األيدي يف ذلك العطر، فقاتلوا 
العدو الذي ربالفوا علىقتالو فُقتلوا عن آخرىم، فـََتطَيـََّر العرب بعطر منشم وسار اؼبثل بو، وقيل: بل ران عطارًا 

 طره.يشًتى منو ما وبنَُّط بو اؼبوتى فسار اؼبثل بع
يقول: تبلفيتما أمر ىاتُت القبيلتُت بعدما أفٌت القتال رجاؽبما وبعد دقهم عطر ىذه اؼبرأة أي بعد إتيان 

 .(ٖٚ)"القتال على آخرىم رما أتى على آخر اؼبتعطرين بعطر منشم
الوثقى وخبلصة القول أن اغبياة اإلسبلمية مليئة دبظاىر روح النظام والوالء لو أننا سبسكنا ابلعروة "

وسعينا إلحياء تقاليدان أرثر من الطموح إىل انتحال عوائد األمم األجنبية فإن اقًتاح األستاذ ساطع اغبصري بك 
إمبا يذررين حبكاية انظرة مستشفى نقلت من بعض بلدان شرق أوراب الواقعة على شاطئ البحر األبيض اؼبتوسط 

لنوافذ والشبابيك وقت الظهَتة رما رانت اعتادت ذلك من إىل منطقة من أحّر مناطق اؽبند فأمرت بفتح صبيع ا
 وىذه الفقرة فيها استشهاد دبثال من الواقع..(ٖٛ)"قبل يف اعبو اؼبعتدل الذي تررتو وراءىا وران األوىل أن تغلقها

 األسلوب:
 األساليب البالغية:

دبثابة الذي رانت ىي  القطوأخَتا تصادف أن فقدت ىؤالء الطوائف ربيبة االستعمار عمادىا أو "
 . )تشبيو(.(ٜٖ)"لو اؼبخلب

، فكانت من اشد األنصار لتقسيم فلسطُت، رشرت روسيا عن أنياهبامل يبض إال وقت قليل حىت  "
وبلغ اغبال أن بدأ فبثلو العرب وزعماؤىم يستغلون موقف روسيا العدائي لتخويف أمريكا وبريطانيا بعد أن ضيعوا 

 )تشبيو(. .(ٓٗ)"يستنجدون بصداقتها ضد تينك الدولتُت منذ بضعة أشهر فقطأنفاسهم واتعبوا أقبلمهم 
أحلف ابهلل أنو يغمرين من األسف واللهف أرثر فبا غمر األستاذ راتب اؼبقال حينما أغبظ يف "

يف متحررا وترى اؼبارين  يسكنوال  سارناأن اؼبؤذن يؤذن للصبلة واآلذان يذاع ابلراديو فبل وبرك  غدوايت وروحايت
الشوارع والتجار يف احملال واعبموع احملتشدة أمام دور السينما واؼببلىي ورأهنم مل يسمعوا شيئاً!!! أفلم يلقن 

 جناس(. -. )طباق(ٔٗ)"الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أتباعو ريف يردون على الداعي إىل الصبلة والصبلح والفبلح!
يف الببلد النائية إلعادة طبع اتج العروس يف حليّة "رم ابتهجنا كبن معشر اؼبشتغلُت ابآلداب العربية 

قشيبة، وشكران لوزارة األرشاد واألنباء يف اغبكومة الكويتية سعيها اغبثيث يف نشر الًتاث العريب اإلسبلمي، رما 
إال أننا  قدران رل التقدير اجملهود الذي بذلو وال يزال يبذلو احملقق األستاذ عبد الستار أضبد الفراج يف ىذا الصدد،
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فوجئنا دبحاولة منو أثناء التقدمي والتعريف إلنكار مولد السيد اؼبرتضى بيليكرام )اؽبند( مع عدم استطاعة ذرر أي 
بلد آخر مسقطاً لرأسو، وؼبا جرى الكبلم عن ىذه احملاولة يف ؾبلس شيخي العبلمة عبد العزيز اؼبيمٍت أستنكرىا 

ن اغبق ونصرة لؤلمانة العلمية، مث تفضل علّي بتزويدي جبميع اؼبصادر التامة بشّدة وعهد إيّل ابلرّد عليها دفاعا ع
واؼبراجع النادرة من خزانة رتبو العامرة، واتبع الدلو رشاءىا فأانر الطريق أمامي بتوجيهاتو حىت أمتثلث أمره 

ونشره، فهارم، أيها القراء، ما يتعلق بنسب السيد  تبيضومشليت برضاه وأجاز يل  سودتووقدمت بُت يديو ما 
 . )طباق(.(ٕٗ)اؼبرتضى ومولده عسى أن ينكشف الغبار ويعود االمر إىل نصابو"

أي إذا ذىب الكثَت فأتبعو القليل وال ويوجد يف الفقرة السابقة استشهاد ابؼبثال "واتبع الدلو رشاءىا"، 
 تفكر فيو.

 الرتاكيب اللغوية:
عي أن يتأثر رل من يشاىد ويبلحظ ذلك الفرق بُت تقاليد الشعبُت رما أتثر بو األستاذ إن من الطبي"

ندرسها درساً  حىتأو ليس أحرى بنا كبن الشرقيُت اؼبسلمُت إن نطيل الفكر يف مثل ىذه الفروق  ولكنالفاضل 
نتسلى ونغالط أنفسنا دبجاراة وافيا ونستخلص روح اغبياة الغربية فنتعظ وننتفع هبا دون أن ننقل مظاىرىا إلينا ف

 . )ترريب توازين(.(ٖٗ)"األمم الراقية
ذىبت روبهم فأصيبوا دبررب  حينماجنب اؼبسلمون فتعمدوا نسياهنا واإلعراض عن الشهادة هبا  إمبا"

. )ترريب (ٗٗ)"النقص يف تفكَتىم حىت بدءوا يلتمسون الرقي والتقدم يف ؿباراة األمم الغربية اؼبتحكمة فيهم
 يت(إثبا

فعلت ترريا حينما ألغت اػببلفة  رمالو أن ربار العلماء تنازلوا عن سلطتهم اؼبنتحلة ىذه   حبذاواي "
 )ترريب تفاضلي(. .(٘ٗ")بعدما رأت عجزىا عن إسداء أي عون مادي أو أديب إىل ما يسمى ابلعامل اإلسبلمي

 العاطفة: 
بعليكره )اؽبند(، اليت يل الشرف ابالنتساب وال أبس أبن أذرر هبذه اؼبناسبة أن اعبامعة اإلسبلمية "

إليها، هتتم دبثل ىذه األمور اىتمامًا ربَتاً لتنمية الشعور اإلسبلمي بُت أبنائها، فمن الواجب اؼبعمول بو ىناك أن 
يكف البلعبون يف ميادين اللعب واػبطباء يف اندي االرباد من اللعب وإلقاء اػبطب ويلتزموا الصمت طاؼبا يرن 

اؼبؤذن يف آذاهنم وردبا حدث أن فرقا أجنبية زائرة أشَت عليها ابلكف عن اللعب أثناء اؼببارايت فبدأت صوت 
تنظر ذات اليمُت وذات الشمال تتحرى السبب يف دىشة وحَتة رما ران اغبال ابألستاذ اغبصري بك يف رارفو 

ظاىرًا هبذا اؼبظهر للطابع اإلسبلمي اػباص  فلما أخربت أن السبب ليس إال االحًتام لآلذان أتثروا أتثَتًا قوايً 
 .(ٙٗ)"بتلك اعبامعة حفظها هللا من رل ببلء وعدوان

قد رنت وال أزال من أشد اؼبتحمسُت لفكرة إنشاء ارباد إسبلمي عاؼبي يضم الشعوب اؼبتجانسة "
فيما بعد يف الناحيتُت الشرقية والدول اؼبتجاورة اؼبمتدة من البارستان شرقا إىل ترريا ومصر غراب، وردبا يتسع نطاقو 
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والغربية إىل إندونيسيا واؼبغرب األقصى. وازىي ابلقول أبن اؼبسلم اؽبندي أفعم قلبو إيباان وإخبلصا ؽبذه الفكرة 
اليت ازداد طموحو إليها بعد أن قبح يف خلق أداة قوية فعالة، أال وىي دولة البارستان للمسانبة يف إبرازىا إىل 

 .(ٚٗ)"حيز الوجود
ُعرضت مقتطفات من ـبتلف اؼبقاالت لسعادة الدرتور سيد دمحم يوسف مت التوضيح فيها استخدام 
فضيلتو ػبصائص فن اؼبقال دبهارة فائقة، واليت أضافت صبااًل وقوة للمقال وفكرتو. من استخدام اللغة، 

د ابألشعار واغبكم واألمثال االساليب، الًتاريب، االستدالل من القرآن والسنة والواقع والتاريخ، واالستشها
العربية. وقد ذرر ىذه األشياء بكل سهولة ويسر يف زمنا وعصرا مل يكن فيو اغباسوب والشبكة العاؼبية)األنًتنت( 
ووفرة اؼبعلومات وسهولة الوصول إليها مثل زمننا وعصران اغباضر. فبا يدل على سعة علمو ومعرفتو وفطانتو، 

شعار وخصوصًا من العصر اعباىلي. وذرر ما استخدم منها للحكمة واألمثال وحفظو لؤلحاديث الشريفة واأل
 واألقوال اؼبأثورة، ووضعها يف اؼبكان اؼبناسب حسب موضوع ومتطلبات اؼبقال.

وال نبلحظ أي فرق من صبيع النواحي األدبية والفنية يف رتابة اؼبقال، يف معرفة أن الكاتب عريب أم 
 عجمي. 

على مقاالت الدرتور، قبد أنو يغلب على اؼبقاالت اليت رتبت ونشرت يف اجملبلت  وإبلقاء نظرة عامة
اؼبصرية طابع النقد والسياسة والفكر اإلسبلمي. وأغلب الظن يف ذلك ألن الكاتب ران متواجد يف مصر يف 

ينتمي إىل شبو  ذلك الوقت،وعاصر فًتة الثورات العربية، ومقاومة االستعمار، والنكبة الفلسطينية، ورونو مسلم
القارة اؽبندية البارستانية وقلبو فبلوء ابغبب والعاطفة لؤلمة العربية واإلسبلمية وصبع مشلها من أقصى اؼبشرق إىل 

وازىي ابلقول أبن اؼبسلم اؽبندي أفعم قلبو إيباان اؼبغرب األقصى، وذلك رما قال يف مقالو اإلرباد اإلسبلمي: "
اد طموحو إليها بعد أن قبح يف خلق أداة قوية فعالة، أال وىي دولة البارستان وإخبلصا ؽبذه الفكرة اليت ازد

 للمسانبة يف إبرازىا إىل حيز الوجود.
ولكن نظرة اؼبسلم اؽبندي إىل العامل اإلسبلمي إمبا رانت إىل وقت غَت بعيد نظرة عاطفية خيالية ىي 

الرقعة الشاسعة اليت يقطنها اؼبسلمون من العرب  أبعد شيء عن اغبقيقة والواقع فإنو رلما حول وجهو إىل تلك
والعجم والًتك رأى دوال قيل إهنا مستقلة، وتيجاان ردبا ادعى أهنا ترمز إىل ؾبد اإلسبلم الغابر، وشعواب مسلمة 

 ".تؤلف األغلبية الساحقة يف حدود ببلدىا
ا يتضح من عناوينها إهنا أدبية بينما رانت مقاالتو اؼبنشورة يف ؾبلة اجملمع العلمي العريب بدمشق ورم

 علمية على الوجو التام.
 ىذه ىي صباليات فن اؼبقال العريب لدى الدرتور سيد دمحم يوسف رضبو هللا.
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 فهرس ادلراجع ادلصادر:
 ابللغة العربية:

ىـ(،  ٜٔٔللسيوطي )ت « مصباح الزجاجة»شروح،  ٖابن ماجو، شرح سنن ابن ماجو، ؾبموع من 
« ما يليق من حل اللغات وشرح اؼبشكبلت»ىـ(،  ٜٕٙٔحملمد عبد الغٍت اجملددي اغبنفي )ت « إقباح اغباجة»

 رراتشي.  -ىـ(، الناشر: قديبي رتب خانة  ٖ٘ٔٔلفخر اغبسن بن عبد الرضبن اغبنفي الكنكوىي )
 ابن منظور، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى .ٔ

 ىـ.ٗٔٗٔبَتوت، الطبعة: الثالثة  -، دار صادر ٖٔو ٗىـ(، لسان العرب، اعبزء ٔٔٚ)اؼبتوىف: 
ىـ(، شرح اؼبعلقات السبع، دار احياء الًتاث ٙٛٗأبو عبد هللا، حسُت بن أضبد بن حسُت الزَّْوَزين )اؼبتوىف:  .ٕ

 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔالعريب، الطبعة األوىل 
 .ٜٛٛٔافندي واصف، الطبعة األوىل اؼبطبعة العمومية دبصر أبو نواس، ديوان أبو نواس، ؿبمود  .ٖ
 . ٜٜٚٔيونيو  ٔ، ٕ-ٔـبتار الدين، ؾبلة اجملمع العلمي اؽبندي، العدد رقم  ،أضبد .ٗ
 .ٜٜٚٔأبريل  ٔ، ٕؾبلة اجملمع العلمي سوراي، العدد رقم  ،أضبد،ـبتار الدين .٘
ًتبوي، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة اغبسن، عيسى ؿبمود ، الصحافة اؼبدرسية اؼبنرب اإلعبلمي ال .ٙ

 .ٖٕٔٓاألوىل 
 م.ٜٜٛٔاغبكيم، توفيق، فن األدب، دار مصر للطباعة،  .ٚ
ىـ(، معجم األدابء إرشاد ٕٙٙاغبموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي )اؼبتوىف:  .ٛ

، دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت، ٜزء اعب ٖٕٚٙاألريب إىل معرفة األديب، احملقق إحسان عباس، ص 
 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔالطبعة: األوىل، 

ىـ(، زبريج  ٕ٘ٓٔ - ٘ٗٔٔىـ(، الزبيدي ) ٔٚٚ - ٕٚٚىـ(، ابن السبكى ) ٙٓٛ - ٕ٘ٚالِعراقي ) .ٜ
، دار ٘؟(، اعبزء -ىـ  ٖٗٚٔأحاديث إحياء علوم الدين، اسِتخرَاج: أيب عبد اَّللَّ ؿَبُمود ِبن ؿُبَّمد اغبَّداد )

 م. ٜٚٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالرايض، الطبعة: األوىل،  -عاصمة للنشر ال
دار الشروق عمان، الطبعة: األوىل،  -ىـ(، فن اؼبقالة، دار صادر بَتوت ٖٓٗٔقبم، دمحم يوسف )اؼبتوىف:  .ٓٔ

ٜٜٔٙ. 
 .ٜٜٗٔ-ٓٔ-ٚٔ، بتاريخ ٓ٘ٛاالرباد اإلسبلمي، ؾبلة الرسالة العدد يوسف، سيد دمحم،  .ٔٔ
 .ٜٔ٘ٔ-٘ٓ-ٕٛ، بتاريخ ٖٜٗاؼبادية واإليبان ابؼبثل العليا، ؾبلة الرسالة العدد  القوةيوسف، سيد دمحم،  .ٕٔ
أرتوبر  ٔ، ٗاؼبرتضى راؼبهند: ال ينكر معدنو، اجملمع العلمي العريب، العدد رقم يوسف، سيد دمحم،  .ٖٔ

ٜٔٙٛ. 
 .ٜٛٗٔ-ٛٓ-ٖٓ، بتاريخ ٜٔٚربية العلم، ؾبلة الرسالة العدد يوسف، سيد دمحم،  .ٗٔ
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 .ٜٜٗٔ- ٕٓ-ٕٔ، بتاريخ ٙٔٛحرية األدب والفن، الربيد األديب، ؾبلة الرسالة العدد ، يوسف، سيد دمحم .٘ٔ
 .ٜٜٗٔ-ٔٓ-ٚٔ، بتاريخ ٔٔٛخواطر سياسية وأدبية، ؾبلة الرسالة العدد يوسف، سيد دمحم،  .ٙٔ
-ٓٔ-ٕٓ، بتاريخ ٙٗٚرأي األرثرية يف السياسة الشرعية، ؾبلة الرسالة، العدد يوسف، سيد دمحم،  .ٚٔ

ٜٔٗٚ. 
-ٜٔ، بتاريخ ٕٚٚظواىر يف حياتنا األدبية، ؾبلس الشورى إلبليس، ؾبلة الرسالة العدد وسف، سيد دمحم، ي .ٛٔ

ٓٗ-ٜٔٗٛ. 
 ابللغة األردية:

اپکستان، جنوری ۔اقبال ريويو، ؾبلو اقبال اکادمیيوسف، سيد دمحم، مکاؼبو عقل وعشق: پَت انصار اوراقبال، ۔۱
۱۷۹۳ . 

 .۱۷۹۲پبلشنگ کمپنی،  ينو، مدعهمقاالتؾبمو  لبيل، يوسف، سيد دمحم، برگِ  ۔۲
 مقاالت من الشبكة العادلية:

 زىدي، د. عبدالرؤوف وابوزيد، سامي يوسف، فـــن اؼبقالـة. -۱
http://www.mql.cc/NewsDetails.aspx?id=531 

هبيب، الفرق بُت منتدى ؾبمع اللغة العربية على الشبكة العاؼبية، ررن الفتاوى اللغوية، أنت تسأل واجملمع  -۲
 قولنا أدب اؼبقال وفن اؼبقال؟

http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?p=11852 
 .اؼبتنورين، النظام العاؼبي اعبديد -۳

http://newworldorder-nooriraq.blogspot.com/2011/03/illuminati.html 
 مواقع على الشبكة العادلية: 

1. http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=4932 
2. http://fatwa.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=4932 
3. http://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%8

4%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B
A%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%
BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%
A9 

4. http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A
3%D8%AF%D8%A8%D9%8A 

http://newworldorder-nooriraq.blogspot.com/2011/03/illuminati.html
http://newworldorder-nooriraq.blogspot.com/2011/03/illuminati.html
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5. http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84 

6. http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

7. http://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%
81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84 

8. http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%
A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84 

9. http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%83%D8%A
A%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AF%D8%
A8%D9%8A 

10. http://netlycee.jeun.fr/t562-topic 
11. http://www.alithnainya.com/tocs/default.asp?toc_id=23984&toc_brother=-

1&path=0;2;23935;23936;23944;23984 
12. http://www.angelfire.com/nd/prose/icy.htm 
13. http://www.arabic-

teacher.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50&lan
g=ar 

14. http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=46326 
15. http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=39705 
16. http://www.mql.cc/NewsDetails.aspx?id=908 
17. https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/187862/ 

 
 الھوامش

                                                   
 .ٖٕٔٓ شر والتوزيع، عمان،، دار زىران للن٘ٚٔاؼبنرب اإلعبلمي الًتبوي، ص الصحافة اؼبدرسية  ،عيسى ؿبمود اغبسن، (ٔ)
 .ٜٜٙٔالطبعة: األوىل، ، دار الشروق عمان -دار صادر بَتوت  ،ٙٚ، ص فن اؼبقالة، ىـ(ٖٓٗٔدمحم يوسف )اؼبتوىف: قبم، (ٕ)
 نفس اؼبصدر.(ٖ)
 .ٙٚٔالًتبوي، ص  اغبسن، الصحافة اؼبدرسية اؼبنرب اإلعبلمي(ٗ)
 .http://www.mql.cc/NewsDetails.aspx?id=531.الـةقفـــن اؼب، سامي يوسف ،د. عبدالرؤوف وابوزيد ،زىدي(٘)

الفرق بُت قولنا أدب اؼبقال وفن ، أنت تسأل واجملمع هبيب ،ررن الفتاوى اللغوية ،منتدى ؾبمع اللغة العربية على الشبكة العاؼبية
 .http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=6983اؼبقال؟

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/187862/
http://www.mql.cc/NewsDetails.aspx?id=531
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=6983
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 .ٛ٘-ٗ٘، فن اؼبقالة، ص قبم(ٙ)
 . ٜٜٚٔيونيو  ٔ ،ٕٕٓ-ٖٜٔ، ص ٕ-ٔالعدد رقم  اؽبندي،أضبد، ـبتار الدين ، ؾبلة اجملمع العلمي (ٚ)

 .ٜٜٚٔأبريل  ٔ، ٕٚ٘-ٜٔ٘، ص ٕالعدد رقم سوراي، ـبتار الدين ، ؾبلة اجملمع العلمي  ،أضبد
 .۱۷۹۲پبلشنگ کمپنی،  ونييوسف، سيد دمحم، برِگ لبيل، ؾبموعو مقاالت، مد

 مدير مررز الشيخ زايد )سابقا( جبامعة رراتشي.أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، عميد رلية اآلداب، (ٛ)
 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٖٔمقابلة شخصية أجريتها مع فضيلة الدرتور يوم اعبمعة (ٜ)
 .ٜٛٗٔ-ٛٓ-ٖٓبتاريخ ، ٜٔٚؾبلة الرسالة العدد  ،ربية العلميوسف، سيد دمحم، (ٓٔ)
 .ٜٜٗٔ- ٕٓ-ٕٔبتاريخ  ،ٙٔٛؾبلة الرسالة العدد ، الربيد األديب، حرية األدب والفنيوسف، سيد دمحم، (ٔٔ)
 .ٜٔ٘ٔ-٘ٓ-ٕٛبتاريخ ، ٖٜٗؾبلة الرسالة العدد ، القوة اؼبادية واإليبان ابؼبثل العليايوسف، سيد دمحم، (ٕٔ)
 .ٜٜٗٔ - ٕٓ - ٕٔبتاريخ: ، ٙٔٛؾبلة الرسالة العدد ، حرية األدب والفن، يوسف(ٖٔ)
 م.ٜٜٛٔ، دار مصر للطباعة، ٓٚاغبكيم، توفيق، فن األدب، ص (ٗٔ)
 .ٜٚٗٔ-ٓٔ-ٕٓبتاريخ ، ٙٗٚالعدد  ،ؾبلة الرسالة، رأي األرثرية يف السياسة الشرعيةيوسف، سيد دمحم، (٘ٔ)
 نفس اؼبصدر.(ٙٔ)
 .ٜٛٗٔ-ٗٓ-ٜٔبتاريخ ، ٕٚٚؾبلة الرسالة العدد ، ؾبلس الشورى إلبليس، ظواىر يف حياتنا األدبيةيوسف، سيد دمحم، (ٚٔ)
 .ربية العلميوسف، سيد دمحم، (ٛٔ)
، زبريج أحاديث إحياء علوم الدين، ىـ( ٕ٘ٓٔ - ٘ٗٔٔىـ(، الزبيدي ) ٔٚٚ - ٕٚٚىـ(، ابن السبكى ) ٙٓٛ - ٕ٘ٚقي )الِعرا(ٜٔ)

 ٛٓٗٔالطبعة: األوىل، ، الرايض -دار العاصمة للنشر ، ٘اعبزء  ٕ٘٘ٔ، ص ؟(-ىـ  ٖٗٚٔاسِتخَراج: أيب عبد اَّللَّ ؿَبُمود ِبن ؿُبَّمد اغَبّداد )
 .م ٜٚٛٔ -ىـ 

 .ربية العلمف، سيد دمحم، يوس(ٕٓ)
حملمد عبد الغٍت «إقباح اغباجة»، ىـ( ٜٔٔللسيوطي )ت « مصباح الزجاجة»، شروح ٖؾبموع من ، شرح سنن ابن ماجوابن ماجو، (ٕٔ)

، ىـ( ٖ٘ٔٔلفخر اغبسن بن عبد الرضبن اغبنفي الكنكوىي )« ما يليق من حل اللغات وشرح اؼبشكبلت»، ىـ( ٜٕٙٔاجملددي اغبنفي )ت 
 .رراتشي  -الناشر: قديبي رتب خانة ، ٔٔٔص 

 .ٜٜٗٔ -ٔٓ-ٚٔبتاريخ ، ٔٔٛالعدد  ،ؾبلة الرسالةة، خواطر سياسية وأدبييوسف، سيد دمحم، (ٕٕ)
 http://newworldorder-nooriraq.blogspot.com /2011/03/ illuminati.htmlالنظام العاؼبي اعبديد، اؼبتنورين.(ٖٕ)
 ة.وأدبيخواطر سياسية  يوسف،(ٕٗ)
ىـ(، لسان العرب، ص ٔٔٚابن منظور، دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، صبال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )اؼبتوىف: (ٕ٘)

 ىـ.ٗٔٗٔبَتوت، الطبعة: الثالثة  -، دار صادر ٗ، اعبزء ٜٓٗ
 .ٖٔ، اعبزء ٜٗ، ص لسان العرب ،ابن منظور(ٕٙ)
 سياسية وأدبية. خواطريوسف، سيد دمحم، (ٕٚ)
 .ٜٛٛٔ، ؿبمود افندي واصف، الطبعة األوىل اؼبطبعة العمومية دبصر ٖٕ٘أبو نواس، ديوان أبو نواس، ص (ٕٛ)
 .ة وأدبيةخواطر سياسي، يوسف(ٜٕ)
العريب، الطبعة األوىل ، دار احياء الًتاث ٖٗىـ(، شرح اؼبعلقات السبع، ص ٙٛٗأبو عبد هللا، حسُت بن أضبد بن حسُت الزَّْوَزين )اؼبتوىف: (ٖٓ)

 م.ٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ
 .حرية األدب والفنيوسف، (ٖٔ)



ہ( ونجری ااکفر
ّ
ج ل
م
 االسہیم اک یقیقحت 

ِ
و م
عل
 ۰، امشرہ:۰،دلج:۷۱۰۲،وجن-)

011 
 

                                                                                                                                          
 .ٔ٘ٔ، ص شرح اؼبعلقات السبع، أبو عبد هللا(ٕٖ)

 .ٜٜٗٔ-ٓٔ-ٚٔبتاريخ ، ٓ٘ٛؾبلة الرسالة العدد ، االرباد اإلسبلمييوسف، سيد دمحم، (ٖٖ)
ىـ(، معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، احملقق ٕٙٙ اغبموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي )اؼبتوىف:(ٖٗ)

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ، دار الغرب اإلسبلمي، بَتوت، الطبعة: األوىل، ٜاعبزء  ٖٕٚٙإحسان عباس، ص 
 .القوة اؼبادية واإليبان ابؼبثل العليايوسف، (ٖ٘)
 .ٔٗٔص  معلقة زىَت بن أيب سلمى أبو عبد هللا، شرح اؼبعلقات السبع،(ٖٙ)
 .ٓٗٔ-ٜٖٔ، شرح اؼبعلقات السبع، معلقة زىَت بن أيب سلمى ص أبو عبد هللا(ٖٚ)
 ربية العلم.يوسف، (ٖٛ)
 .االرباد اإلسبلمييوسف، (ٜٖ)
 .خواطر سياسية وأدبية، يوسف(ٓٗ)
 ربية العلم.، يوسف(ٔٗ)
 .ٜٛٙٔأرتوبر  ٔ، ٖٜٓ، ص ٗالعدد رقم ، اجملمع العلمي العريبيوسف، سيد دمحم، اؼبرتضى راؼبهند: ال ينكر معدنو، (ٕٗ)
 ربية العلم. يوسف،(ٖٗ)
 خواطر سياسية وأدبية.، يوسف(ٗٗ)
 االرباد اإلسبلمي.يوسف، (٘ٗ)
 .ربية العلميوسف، (ٙٗ)
 .االرباد اإلسبلمييوسف، (ٚٗ)


