
 بؽشكيؼ شاعر روسيا والقرآن
والقران الكررمػ وكران مرؼ  باإلسالملقد تأثر كثير مؼ األدباء والشعراء في أوربا وروسيا 

شرراعر  الععررام كررمكر مررك ػ ألكورركدر بؽشرركيؼ أبرررز ػ كؽك رر  مررؼ أدبرراء روسرريا وشررعرا  ا
لررر  اليرررؽم أه روسررريا األععرررػس ومتسرررل لري رررا الشرررعرم  والرررمه لرررػ   ررر  إلررر  مرت يررر  إ

وترررأثر  وباإلسرررالمالرررمه أعبررق برررالقران الشرراعر الروماكوررري  ر آخررررس وليرميكيرررؽ شرراع
أععررررػ أدبرررراء روسرررريا وأشررررد ػ شرررر افي   و ؽى ورررريالعربيرررر  و وتؽل واآلدابالعربرررري  بالشررررعر
 شديدا بالقران وأحاديث الم ط   صم  هللا عمي  وسمػ .تأثرا المه تأثر  و وإكواكي 

بديؽاكرر  الشرررتي وتررأثري العميررم بيعرراليػ  لماكيرراأاشرري ر تؽترر  شرراعر  ألماكيرراومررؼ أدبرراء 
 اإلل يرر يررد ا مالعربيرر  .ومررؼ أدبرراء ا طاليررا أشرري ر داكيرري بالكؽ  واآلداب واإلسررالمالقررران 

 تررررأثرا اليرررري تررررأثر في ررررا بؽصررررا البكرررر  والكررررار والمط رررررس ومررررؼ أدبرررراء اإلكبمي مرررر  ي رررردو
ركورا تبرد مرؽليير ميرأثرا .. وفري فواضراا فري كثيرر مقا تر  وأدبياتر  باإلسرالمبركاردشرؽ 

دبراء الماردثيؼ  ؼمر باإلسالم ومؼ المعاص ال يموؽ  أحمد ع د الؽاحد )رمكي  ( ومرؼ األد
ؽلدرومؼ الكاتق األمرمكي األسرؽد الرمه اعيكرم اإلسرالم ودافر  عكر  ودعرا بكبد تيمل 

ن ماره شرم  وزمبرمرد آيؼ ومؼ الماكيا المعاصرة كبد صر  و أدبي عال وبأسمؽببقؽة 
 ومراد ؽ فمان ..  ؽكك 

فرري سموررم  خاصرر   األعمررال ررمي  إبرررازالعالميرر  مررؼ  برراآلداب بررد لمدارسرريؼ والم يمرريؼ 
بط عرات خاصر  وتكشرر عمر  كطرا   األصرمي بالمر  العربي س كما يك ري كشرر ا بمرات را 

مرا لي راي   ا خاللرات العالمي  األخرى ف ي تشرك  مردإل  ب ع ا با د باإلضاف واس  
 بأتالم أبكاء تمغ األمػ . إلي والدعؽة صؽرة اإلسالم 

 كرررا أن ككرررؽي بشررراعر روسررريا األععرررػ الكوررركدر بؽشررركيؼ لمرررا لشرررعري مرررؼ ترررؽ    ارررقوك
  تعررر  الميرراديؼ إ مرراكي تررؽه.. ورنررػ أن بؽشرركيؼ  عي ررر أععررػ شررعراء روسرريا وباسررم

القميررررر  مرررررؼ  إ   عرفررررر  مررررردفؽن مرمرررررؽر   اإلسرررررالميأن شرررررعري  إ س نوبعرررررد المرررررد
  فري شرعري.. ثرػ قياصرة أو  لرػ يرتراحؽا ل رمي الكعمر  اإلسرالميلوذلغ ألن ا المخي يؼس

     شيد بالقران واإلسالم أو يدعؽ إلي . شيءتاء ال الش   ومكعؽا ظ ؽر أه 
و بؽشكيؼ  ؽ المه تال عك  د ويؽفيوكي أديرق روسريا والكالسريكي العرالمي صراحق 

ؽاكق الاالي  مؼ األدبراء تعمر  عمر  البرمم  والعقاب واألخؽة كرامازو :    و ك  الك



عميكراس ب را  ر ده بؽشركيؼ ولرػ ت رك  البديرد مرؼ بعرديس فكر  ال ردا ات كاكر  مكر  أشرا
فضررال عررؼ أككررا صرركعكا أترر  ممررا أشررار برر  عميكرراس ولكررؼ فرري المقابرر  فرر ن الررمه صرركع  

 بؽشكيؼ تاء مي ؽتا عم  البمي  وثرما و.
لكررمػ أ مرا أعبراب رنرػ أكر  لرػ  طمر  عمر  وتد أعبق الشاعر المم ػ بؽشكيؼ برالقران ا

 7171بؽسريككؽ  عرام ن الكرمػ و ي اليي تام ب ا الميررتػ آمقر لترتم  نير دتيق  مؼ 
فرري ع ررد القي ررر الروسرري بطرررس األك ررر واليرري كقم ررا برردوري عررؼ ترتمرر  فركورري  ردي رر  

 س ثرػ حورك ا مرؼ بعردي فيررم كيؼ7161تم  عم  يد المويشر  الرربري ده يرؽره عرام 
 وإن كاك  معيمدة عم  سابقي ا. 7131سك  

ل ؽشكيؼ فيرة الع ل  واليأم  في نار حراء ت ي  ظ ؽر الرؽحي وت ؽر ت يدة الرسؽل 
ترتمررر  ثرررػ ظ رررؽر ت رمررر  عميررر  الورررالم برررالؽحي .  قرررؽل بؽشررركيؼ عمررر  لوررران الرسرررؽل 

 الرمره (مكارم 
  ضكيكا عطش الروح 

 وفي ال اراء المؽحش  ككا كيمدد 
 في م ير  الطرمملكا فع ر 

 األتكا  الوي سارافيػ ذو 
 وبأصاب  خ ي   مثمما في حمػ 

 لمل ترة عيكي 
 فاك ردت مقمياه الك ؽميان 

 عؽرممكأك ما عيكا كور 
حرردث مررؼ ر  رر  لمم ررط   صررم  هللا عميرر  وسررمػ عكرردما أترراي  و ررؽ  شررير بررملغ إلرر  مررا

ديس واخيرار بؽشركيؼ تاالؽحي ألول مرة فرت  إل  خد بر  رضري هللا عك را يرترا ب را فر
الكورر القرؽه لكري   را بر  الرسرؽل حيرث ييامر  ثقر  الرسرال   والقرران الرمه عبرر ت 

مرؼ ي  ولعر  ذلرغ فالب ال عؼ تامم س كما   ا ت رم  بالويرافيػ والمق رؽد بر  إسررا
 خطأ اليرتمات اليي لد   .

حي ومؽاصرر  بؽشرركيؼ ت رريدت  اليرري ت ررؽر  ررما الارردث البمرر  فيقررؽل واصرر ا برردء الررؽ 
 عم  لوان الرسؽل ملسو هيلع هللا ىلص :



 فأصري  إل  دعؽة الوماء
 وتاميم المال ك  في األعالي
 وسرمان حرك  أنؽار ال اار

 وكمؽ الكرم  الكا ي 
 اكاك  المالك عم  فمي 
 وبيدي اليمك  المضرت  
 وض  في فمي المشدوي 

 ك  أتؽال الاكم 
 ثػ   ا حادث  شم ال در فيقؽل :

 ي  وشم صدره بو
 تم ي المرتبا واتيم  

 وأتاػ في صدره المشقؽ  
 تموة ميأتب  الكيران 

 كطرح  في ال اراء كالبث  فأ
 وكاداكي صؽت هللا : 

 اك د  ا رسؽل وأب ر 
 لق إرادتيس 

 وتق ال اار واألراضي 
 وأل ق بدعؽتغ تمؽب الكاس 

سريرت  الكقير  ومع  بؽشكيؼ وفيا ما ا لمرسؽل الكرمػ حي   عمؼ اك  أص   مؼ عشا  
 الطا رة فيقؽل : 

 كػ  ي تماب  ال مك  الم  م 
 لميالي الشر  ال اخرة 

 كيا تكواب الواعات 
 أمام عشا  الرسؽل 



آثر الابرر  ومررا   ررا   مررؼ كقرراء روحرري وصرر اء تم رري ي مرر  اآلم وميررمكر بؽشرركيؼ مرر
 الاياة وعكاء الطرمم فيقؽل :

 ت ق الوماء لإلكوان 
 الدا ػ عؽضا عؼ الدمؽع وال الء 

 فالكاسغ الكاظر إل  مك  سعيد
و رررؽ فررري شررررخ الشررر اب أن  قضررري يؽمرررا تمرررغ الشررريخؽخ س و رررؽ ييميررر   كرررػ كررران ييمكررر 

بيمررغ الوركيك  والايرراة ال اك رر  القاكعرر  برالكعر إلرر  ال يرر  الارررام والكع ر  المشرررف  ومرركعػ 
 الكاسك .

اكي القرران وكويم  إل  بؽشركيؼ و رؽ  اراول أن يكقر  بعرد مرا ف مر  مرؼ ترتمرات معر
 إل  لر  الشعر الكابض  فيقؽل : 

 أتوػ بالش   والؽتر
 وأتوػ بالويا وبمعرك  الام 

 وأتوػ بالكبػ ال  اح 
 وأتوػ ب الة العشاء 

   لػ أودعغ
و ررمي األبيررات تؽضرر  بعررد مررا ترراء فرري تؽلرر  تعررال : ) وال بررر وليررال عشررر والشرر   

الميرر  إذا سررب  مررا ودعررغ ربررغ ومررا والررؽتر والميرر  إذا  وررر( وتؽلرر  تعررال  ) والضررا  و 
 بؽشكيؼ المعك  ذات  :   لػ أودعغ . رتم ( ومكر 

 إك ال الوكيك  عمي  فيقؽل : وميادث بؽشكيؼ عؼ  برة الم ط   ملسو هيلع هللا ىلص و 
  حّ ادسو  رأس     ا مؼ في ظ  الوكيك        
 بمياي ال ااره    وأخ يي  مؼ المطاردة الاادة

 سمط  ت ارة عم  العقؽل      ق لواكغ ألػ أ 
 اصمد إذن وازدره الخداع .

القرران الكررمػ وفري كممرات  ا هلل أن  مي الومط  الب رارة عمر  العقرؽل واضرا  فري  رما 
الك ررري األمررريؼ المشرررع  برررالكؽر .. وترررد كررران بؽشررركيؼ الشررراعر المر رررا ذا عقررر  ت رررار 

 فخض  ل ما القران الكرمػ ولكالم الك ي األمي األميؼ .



 بؽشكيؼ ت يدت  عؼ الك ي بقؽل  :  ومخيػ
 أحق الييام  وتراكي و

 ووبشر المخمؽتات الم ي ة
   كعػ لقد صدع الرسؽل بأمر رب  بشيرا وكميرا

 
 ومويم ػ بؽشكيؼ سؽرة األح اب لييادث عؼ زوتات الرسؽل الطا رات فيقؽل :

 إ    ا زوتات الرسؽل الطا رات
 إككؼ تخيم ؼ عؼ ك  ال وتات 

 لرذيم  م  ع لكؼفاي  بيا ا
 في الع  العمب لموكيك 

 عشؼ في ع ا س فقد عمم بكؼ 
 حباب الشاب  العمراء

 حافعؼ عم  تمؽب وفي  
 مؼ أت   كاء المتمكيؼ والخبم  

 وكعرة الك ار الماكرة
   تبعمك ا ت  ر وتؽ كؼ

 أما أكيػ  ا ضيؽ  دمحم
 وأكيػ تيقابرون عم  امويات 

 احمرواس ف  رت  الدكيا
 رسؽلكاتكدر  

 ف ؽ    اق الثرثارمؼ 
 وكممات نير الميؽاضعيؼ 
 شرفؽاس مأدبي  في خشؽع 

 واكاكؽا في أدب ل وتات  الشابات .
:) في مطم  الق يدة حيث  قؽل المؽل تؽل هللا تعال  في سؽرة األح اب  مم واكغ لي

في  كأحد مؼ الكواء إن اتقييؼ فال تخضعؼ  بالقؽل فيطم  المه  ا كواء الك ي لويؼ



تم   مرض وتمؼ تؽ  معروفا وترن في بيؽتكؼ و  ت رتؼ ت رج البا مي  األول س 
وأتمؼ ال الة وأتيؼ ال كاة وأبعؼ هللا ورسؽل . إكما يرمد هللا ليم ق عككػ الرتل أ   

والاكم  إن هللا كان بيؽتكؼ مؼ آ ات هللا  واذكرن ما ييم  فيال ي  ومط ركػ تط يرا 
 .(لطي ا خ يرا

بؽشرركيؼ بعررد ذلررغ و رررؽ يكقرر  لكررا معرراكي سررؽرة عررر ل فرري صررؽرة شررعرم  تميمررر  وكبررد 
 فيقؽل :

 وتب ػ الرسؽل و ؽ ييممم  س بعد أن أحل دكؽ األعم س 
 ومورعس لكؼ الرسؽل    قدر أن  ع ر ل  الايرة

 ألك  م  الكياب الوماوه معطي وثيق  .
 لغ  ا رسؽل   لمخارتيؼ 

 ر الك اربشر بالقران في سكيك  دون أن تب 
وتررؽل  أن ترراءي األعمرر  ومررا يرردرمغ لعمرر  ي كرر  أو كقرررأ تؽلرر  تعررال  ) عرر ل  او لكأككرر

-7يمكر فيك ع  المكرى أما مؼ اسيرك  فأك  ل  ت دى وما عميغ أ  ي ك ( )عر ل 
و ي ت   ابؼ أم مكيؽم المش ؽرة فياؽل ا بؽشركيؼ مرؼ اليرتمر  الردي ر  إلر  تمرغ (. 1

مررا أك ررري مررؼ .. واسرريم ػ بؽشرركيؼ تؽلرر  تعررال  ) تيرر  اإلكورران المعرراكي الشررعرم  الرا عرر  
أه شررريء خمقررر  مرررؼ كط ررر  خمقررر  فقررردري ثرررػ الوررر ي   ورررري ثرررػ أماتررر  فرررأت ري ثرررػ إذا شررراء 

 أكشري(.
 فيقؽل شاعركا المر ا: عالم ييرطرس اإلكوان ؟

 عم  أك  تاء إل  الدكيا عارما 
 عم  أك   ويكشم د را ت يرا 

 ا ولد أك  سيمؽت ضعي ا مثمم
 أ   عمػ أن هللا سيميي  
 وم عث      بمشي ي  ؟
   موأن الوماء ترع  آ ا

 في الوعادة وفي القدر األليػ 



إل  بعام  أكا ص  كا الماء ص ًا ثػ  فلينظر اإلنسانومويم ػ الشاعر تؽل  تعال  ) 
 ًا وفاك  ً  شققكا األرض شقًا فأك يكا في ا ح اً وعك ًا وتض ًا وزميؽكًا وكخاًل وحدا م نم

 (.17-46وأبًا ( )ع ل 
 ار ثمفيقؽل بؽشكيؼ : أ   عمػ أن هللا و    ال

 والخ   واليمر وال ميؽن 
 ثػ بارك ت ؽديس فؽ    ال ويان والي  والاق  

يرؽم ومويمر الشاعر في اسريم ام  سرؽرة عر ل فري تؽلر  تعرال  ) فر ذا تراءت ال راخ  
بكي  لك  امرئد مك ػ يؽم مد شرأن  ركير  وترؽي    ر المرء مؼ أخي  وأم  وأبي  وصاح ي  و 

يؽم ررمد مورر رة ضرراحك  موي شرررة ووتررؽي  يؽم ررمد عمي ررا ن رررة تر ق ررا تيرررة أول ررغ  ررػ الك رررة 
 (.64-11ال برة()ع ل 

 فيقؽل بؽشكيؼ : 
 لكؼ المالك سيعؽد مرتيؼ 

  اوسيدوه عم  األرض رعدا سماوم
 وسي ر األخ مؼ أخي  
 وم يعد ا بؼ عؼ أم  

 مث  البمي  أمام هللا وم
 صرع  مؼ الرعق 

 وموقط الك ار  رطي ػ الم ق والع ار 
وتررأتي ت رر  إبرررا يػ عميرر  الوررالم والكمرررود الررمه تمرررد وبررر  وتررال أكررا أحرري وأميرر  

 في   ا بؽشكيؼ مويم ما آ ات القران ب ؽرة شعرم  فرمدة فيقؽل : 
 معغ في القد ػ  ا تادر  ا ععيػ 

  ا بالك رماء المبكؽك  تؽ ػ أن يي ارى مميم
 ولكؼ أك   ا ال ي أفامي  .

 آك  تقؽل : أكا أ ق العالػ الاياة 
 وأعاتق األرض بالمؽت 

 فيده بوؽب  عم  ك  شيء .



 لغ . تال الميك ر : و أكا كملغس أ ق الاياةس وأعاتق أ ضا بالمؽتس فأكا  ا رب كدّ 
 لكؼ خيالء اإلثػ خ ي  مؼ كمميغ الراض  : 

 ل مؼ المشر  فارفع ا أك  مؼ المررب سأرف  الشم
أن آتراي هللا الممرغ إذ ألػ تر إلر  الرمه حراج إبررا يػ فري ربر  و ي تمكركا بقؽل  تعال  ) 

ايرري ومميرر  تررال : أكرا أحيرري وأميرر  تررال إبرررا يػ فرر ن هللا  ررأت ترال إبرررا يػ ربرري الررمه  
ه القرررؽم بالشرررمل مرررؼ المشرررر  فرررأت ب رررا مرررؼ المرررررب ف  ررر  الرررمه ك رررر  هللا   ي رررد

 (.452العالميؼ( ) ال قرة 
ولكويم  ل ؽشكيؼ و ؽ  ويم ػ آ ات القرران والط يعر  لياردثكا عرؼ تردرة الخرالم سر ااك  

 وتعال  فيقؽل : 
 األرض ساكك س الوماء بال عمد 

 الخالم المه كعيمد عمي  
 ي  عم  اليابل الولؼ  وقط 

 ولؼ  ق ركا وإ اك 
 لقد أضأت الشمل في الكؽن 

 أ ضا الوماء واألرض وأضأت  
 مث  ك ي  كيان تميأل بال م  
 تضيء في م  اح بمؽره 

 لمخالم ف ؽ القادر صّ  
 ف ؽ  اكػ الرم  في يؽم تا ظ 
 ومرس  الواق إل  الوماء 

 إك  الرحيػ. تد كشا لمامد القران الواب  
 فمككواب كاؼ أ ضا كاؽ الكؽر.. وليوقط الرشاوة عؼ األعيؼ.

صررررما  كارررؽ  رررما الكرررؽر الرررمه كررر ل عمررر  تمرررق دمحم فأضررراء الكرررؽن  رررا هلل إك رررا دعرررؽة 
فمككورراب كاررؼ أ ضررا كاررؽ الكررؽر . وليوررقط الرشرراوة عررؼ األعرريؼ .. ذلررغ الكررؽر الررمه 
أضرراء تمررق بؽشرركيؼ الشرراعر المم ررػ الرتيررم الررمه دعررا تؽمرر  إلرر  اإل مرران ب ررما الكررؽر 

  ..ب مي الش افي  ب ما الومؽس المه تاء ب  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص



لقررد حررؽ ل بؽشرركيؼ تمررغ اليرتمرر  ال  ممرر  لمعرراكي القررران الكرررمػ إلرر  معرراكي حيرر  تؽمرر  
ا الكرؽر الرمه كر ل عمر  تمرق دمحم موريم ما ممد ش  را ع  .. تدعؽ بك  أخالص إل   ر
مث  كؽري كمشكاة في ا م  اح الم ر اح فري  تؽل  تعال  ) هللا كؽر الوماوات واألرض

ؽكررق دره يؽتررد مرؼ شرربرة م اركرر  زميؽكرر    شرررتي  و  نربيرر  زتاتر  ال تاترر  كأك ررا ك
 كررراد زمي رررا  ضررريء ولرررؽ لرررػ تمووررر  كرررار كرررؽر عمررر  كرررؽر ي رررده هللا لكرررؽري مرررؼ  شررراء 

 (.15لمكاس  هللا بك  شيء د عميػ ( )الكؽر ومضرب هللا األمثال 
كؽر را وأن تكشرر  اإن وات كا  ؽ أن ككشر  مي الككؽز اليري حراول ال الشر   أن  طمورؽ  

عم  كطا  واس  بمر  بؽشكيؼ األدبي  العالي  .. و ؽ مبال ععيػ لمردعؽة هللس ومبرال 
ععيػ  كيواب اآل   ب  المالييؼ إل  ص ؽ  الم يديؼ ب ما الكرؽر الرمه اك ثرم مرؼ 

 ت ال مك س وأشر  عم  فارانس واكطمم  رطي الخافقيؼ ..
  هللا ميػ كؽري ولؽ كري الكافرون ..

د كاكر  القؽتراس صراح   اليرأثير األك رر عمر  أدبراء روسريا وشرعرا  ا ألسر اب عردةس وت
مك رررا أن القي ررررر ك رررري مبمؽعرررر  مررررؼ  رررت ء األدبرررراء والشررررعراء إلرررر  القؽترررراسس ومررررك ػ 

وترد أسررت  .بعضر ػ أرسر  مر  البريش الروسري الررازه  نشاعركا ال رم بؽشركيؼس كمرا أ
كثيررر  ل  ررت ء األدبرراء والشررعراء وعررر ب ا األبيرر  خيرراؽ ب يعرر  القؽترراس الخالبرر س وشررع

عررؼ الورريرة الك ؽمرر  ممررا اكعكررل مررك ػ اإلسررالم ودرس القررران فرري ترتمررات ردي رر .  وترررأ 
عر شاعركا الععريػ الكوركدر في أشعار ػ وآداب ػ كما رأيكاي واضاا فيما اتي وكاي مؼ ش

 بؽشكيؼ.
وممررررؼ تررررأثر  وكرررران تررررأثير القؽترررراس عمرررر  بؽشرررركيؼ وكؽك رررر  األدبرررراء الررررروس ععيمررررا .

بالقؽتاس  الشاعر المم ػ ليرمكيؽ  خمي   بؽشكيؼ وحام  لرؽاء الشرعر بعردي. ولكوريم  
 )ترتم  بار  مردود( إل  مقط  مؼ ت يدة بؽشكيؼ في القؽتاس

 القؽتاز أس   مكي. وحيد في القم  
 أتا عم  الثمؽج عكد حدود البداول 
  امم دون رفيا معي عم  اسيؽاء 

 ال عيدة  كور صاعد مؼ القم 
 أشا د مؼ  كا تشك  الويؽل 



 وأول حركات اإلك دامات الر ي   
 أس   مكي  ل كا تمشي الوااب بد 

 ومؼ خالل ا مي برة ت در الشال ت 
وتررد كيررق بؽشرركيؼ العديررد مررؼ ت ررا دي عررؼ القؽترراس مك ررا أسررير القؽترراس و رري ت رر  

عامميررر  لدرتررر  أن فيررر  روسررري أسرررري أ ررر  القؽتررراس المورررمميؼ األشرررداء وترررد أحوررركؽا م
األسررير برردأ  ارر  ػ وماررق أخالت ررػ وب رراع ػ . وتيرردوا رتميرر  كرري     رررس وتركررؽي فرري 

ي  تميمر  . وكاكر  تشرابري ورركشذرى الب رال العالير  . وأح ير  فيراة    أحد مكرازل ػ فرؽ 
شار وكورت القيؽد وأخرتي  سإل  الك رر لي ررب. وأراد را كعشاء ا ثػ ذات ليم  أت  بم

فرفضرر س وسر   الك ررر إلرر  الضر   األخرررىس أمررا  ري فقررد ألقرر  بك ورر ا أن ت ررب معرر  
. كمررا كيررق ت رر  ..فرري أمؽاترر  العاتيرر  ال ررادرة ال ابطرر  مررؼ أعمرر  القمرر  ليمقرر  حي  ررا

لاامررر  تشررردة مورررمػ فقيرررر  ارررق القرررران وزوتيررر س ومكررردح فررري الاقررر س وتطمرررق زوتيررر  ا
يعرق يكرام عمر  ضر ا  القشدة اليري تؽحمر  عمي را. ومر  ال فيم ق ي اث ل ا عؼ  مي

 لػ  ويط  أن يكام مثم ا القي ر . كؽم  تدول ك ر بارد وأشبار ظالل وارف 
 وكبد ك ل اليأثير ب  ربما أتؽى عكد ليرمكيؽ  المه  قؽل: 

 سالم عميغ  ا ت قاسيا ذات الب يؼ األبيد 
 أكا لو  نرم ا عؼ أرضغ البماب  

   تغ عصرره مك فيفقد عؽدتكي 
 سرت أحالمي فؽ  س ؽحغ البميم  مكد شا ومكم ذلغ الايؼ

 لرؤم  الشر  الواحر 
 إ    ا أرض الب ال الارة 

 كػ أك  ميؽحش  
 ولككغ كػ أك  تميم  

 إ    ا ت قاسيا 
 كػ كك  أحق بكاتغ البميالت المع ؽمات 

 وب ا   أبكا غ الاربي  
 ومقؽل ليرمكيؽ  : فربما سماء الشر  تربيكي بال إرادة مكي 



 يػ ك ي ػ مؼ تعال
وميررررؽ   ليرمكيررررؽ  فرررري ت رررريدت  الرسررررؽل. و ررررؽ ييؽترررر  بالرررردعؽة إلرررر  تؽمرررر  فرررري مكرررر  
في رردوك  فيررم ق إلرر  الطررا ا فيبررد الم مررد مررؼ األذى حيرر  يرمؽكرر  بالابررارة ومرردمؽن 

 تدمي  الشرم ييؼ فيقؽل عم  لوان الرسؽل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مويخدما خيال  الشعره : 
 األزلي رؤما الرسؽل ) ت رم  (مكم أن مكاكي اإلل  

 أترأ في أعيؼ الكاس ص ات الاكم والرذيم 
 أخمت أكاده بالاقس وحم اليعاليػ الطا رة

 فكان أن ألق  األتربؽن عم  الابارة في نيظ
 دثرت رأسيس و رب  مؼ المدن أكا ال قير 

 ا  أعيش في ال اراء و ا أكم
 كالطيؽر  طعم ا هللا بال مقاب  

 ؽصي  الخالدة ال ظوأكا حاف
 وتمعؼ لي خميق  الكؽكق 
 ق بأشعي ا معوتومعكي الكبؽم و ي ت

 وحيؼ اخيرت  برمقي في عبم 
 خالل المديك  ال اخ   

 كان الك ار  قؽلؽن لم رار بضاك  ساخرة : 
 ع رة لكػ  اكعروا  ما

 كان ميك را ولػ ييؽاءم معكا
 األحمم كان يرمد أن  قكعكا 

  بأن هللا  شرع عم  لواك 
 اكعروا  إلي   ا أب ال 

 كيا  ؽ ميب ػ وكاي  وشاحق 
 اكعروا كيا  ؽ فقير وبا ل 

 وفي ت يدة أخرى  قؽل ليرمكيؽ : 
 إككي   أباث عؼ عقيدة فمو  ك يا 



 رنػ إكي أسع  بروحي إل  الشر  
 حيث تكدر الخكازمر والخمر 

 وحيث كما  كي ؽن كان  عيش أتددكا
لرا عرر  اسررطم ؽل الموررمميؼ مررؼ أوربررا المرراكرة اليرري وكمررا حررمر بؽشرركيؼ فرري ت رريدت  ا

ب الرررمه ييرررآمرون عميررر  تيرررربا بالمورررمميؼ الررردوا ر حرررمر ليرمكيرررؽ  الشرررر  مرررؼ الررررر 
 ليك ق ثروت .

ووصرا في را القؽتراس وأ مر  األشرداء  وانليرمكيؽ  روا   وبط  مؼ  ما ال مر وتد كيق
 عبررراب عرررؼ بطؽلررر   رررت ء وت رررال ال رررروز العاليررر  الرررمرى الشرررامخ  األبيررر  . ومياررردث ب

كريؼ برالبراحس وأتوراد ػ مخرتر  ثخالشيشاكيؼ األشداءس واك  رأى بعض ػ أثكاء القيرال م
س وم  ذلغ  ويمرون  في اسيعمال سيؽف ػ وكرأك ػ    شركؽن مرؼ  كالمكخ  بالرصاصد

 شيء .
 ولكويم  ل ؽشكيؼ و ؽ  قؽل في ت يدت  اسطم ؽل 

 اك  تؽم  (د الك ار اسطم ؽل ) ألك ا كسابقا مبّ 
 لكك ػ سيواقؽك ا ندا 

 بكعق حديده مث  أفع   اتع  
 وممضؽن تاك ا وميركؽك اس  كما 

 كام  اسطم ؽل ت   ال اتع  
 تككرت اسطم ؽل لمك ي

 في  صد  الشر  القد ػ 
 عكري الررب الماكر

 اسطم ؽل ألت  مممات الرذيم 
 نيرت الويا والدعاء 

 تككرت اسطم ؽل لعر  الب اد
 رب الخمر في وت  ال الةوأخمت تش

 عكد ا خ ا شعاع العقيدة الواب  
 أص ا  الكواء في األسؽا  تمشي 



 وميوك  الك ؽل في زوا ا الشؽارع 
 وتردد الرتال عم  الارمػ 

 حيث يكام الطؽاشي المرتشي 
و كرررما   ررررخ بؽشررركيؼ مك  رررا اسرررطم ؽل أن تعرررؽد إلررر  ديك رررا القرررؽمػس وتيمورررغ بيعررراليػ 

ن تارمر مرؼ الرررب المخرادع الرمه يرمرد ا أن تكور  تعراليػ ديك را باسرػ ك ي ا الكرمػس وأ
 اليقدم والاضارة .

 ولألسا اكرمو  اسطم ؽل في الير  وأدى الير  إل  الرذيم .
كمررا أدى اليررر  إلرر  العمررػ والعمررػ ظممررات .. وال عررد عررؼ الب رراد والورريا يررتده إلرر  

 ا ك  ام أمام األعداء .
   أتمع  اسطم ؽل عؼ المعرك 

 وصارت تشرب الخمر في أوتات ال الة 
 عكد ا خ ا شعاع العقيدة

مم ير  بممرمات الرذيمر س والعردو  طرر  باب را  اسرطم ؽل تموذ ق كؽر را وألق را.. واسريخ
ومويمق ك  يؽم ت ءا مؼ أراضي ا في ال مقان وفي القرم .. وفي القؽتاس .. وم   رما 

ذيمررر س تشرررب الخمرررر فررري أوترررات فاسررطم ؽل لرررػ ت رررم بعررد ألك رررا اكرموررر  فرري حمرررأة الر 
 ال الة .

و ؽ كقد حاد    قؽل  إ  متمؼ تؽه األ مان امريأل تم ر  نيررة عمر  ديرؼ هللا وعمر  دار 
 بالي ام برمم ك ي ا وديك ا . ف  لعم ا تعؽد إل  مبد ا الوابمالخال

 اليأثيرات اإلسالمي  والعربي  في إكياج بؽشكيؼ
ي ذلررغ ال ررددس وتررد أرتعررؽا ا يمررام بؽشرركيؼ بررالقرآن ومررا ذكررري األدبرراء والكقرراد الررروس فرر

 واإلسالم إل  األس اب اليالي  :
تدي إبرا يػ  اكي ال المه كان ماافعًا عم  إسالم  سررًا وحكا رات تدتر  مارمرا  (7

 عك .
تراءت  لمقرآنس ترتم  فيرم كيؼس و ي تعدي  وتاويؼ لميرتم  الورابق  اليري ترام  (4

 ب ا بؽسيككؽ  عؼ ال ركوي .



ا  قؽل الكاتد اسيراخؽ  : و إن القرآن عم  ما ي دو تادر عم  اليرأثير بقرؽة وكم
عم  الكاسس وفي الؽت  الااضر ) أه القرن الياس  عشرر المريالده ( ت رك  

 روح  ما الكياب اكي ارات ك يرة و.
( ترررد أذ ررر  كيررراب الموررمميؼ والشرررر  ) أه القرررآنوكمررا  قرررؽل تشررركا ن : و إن 

مررررد ش أن القرررررآن  ررررؽ الررررمه أعطرررر  بؽشرررركيؼ أول  ررررّ ة بؽشرررركيؼس وإكرررر  لمررررؼ ال
لالك عرراث الررديكي ول ررما كرران لرر  مررر ى ك يررر فرري حياترر  الخاصرر . إن مررا ل رر  
اكي رراي بؽشرركيؼ فرري القرررآن ليورر  القرريػ األخالتيرر  والي بيرر  فاوررقس برر  اليمبيررد 
الشررراعره لمررررحمؼ وععمررر  هللا وت روتررر  والرررمه أد شررر  فررري القررررآن وأذ مررر   رررؽ 

 وععميرر  الميعمقيرران بعقيرردة اإلسررالم اليؽحيد رر  واليرري حرراول بؽشرركيؼ ابرر  هللام 
 أن  عكو ا في ت يدت  تمغ ) أه ت وات مؼ القرآن(و.

إن القرآن كان ثؽرة ضد العمػ والطريان وصؽرة مثمر  لمعدالر  وباليرالي سريكؽن  (1
 القدوة في ماارب  بريان القي ر وزباكيي .

ي : و إن تأمرررر  بؽشرررركيؼ فرررري القرررررآن كرررران وكمررررا  قررررؽل الكاتررررد الوررررؽفييي براتيكوررررك
. وأص   القرآن فمو يًاس فقد لبأ إلي  مؼ أت  الؽعي بدروس اليارمخ ولخدم  الؽات 

م درًا لميع ير عؼ األفكار ال طؽلي  س والشباع  ال رم  س والكضرال المككرر لمرمات 
فررري ال يررررة اليررري سررر ق  حركررر  الد ورررم رميؼ ) و ررري ثرررؽرة تامررر  ضرررد القي رررر فررري 

 م وتض  عمي ا القي ر في حيك ا (.7245م رد و
ي ررات المورريم م  عررؼ القرررآن تؽ مؽميكورركي : إن  كرراك تررؽاز برريؼ المومقررؽل الكاتررد س

 ومالم  العرو  اليارمخي  الروسي .

وكؽك ررا المثرر  األعمرر  لألخررال  وال ررمؽد والب رراد فرري سرر ي  ملسو هيلع هللا ىلص حيرراة الرسررؽل  (6
ومررراي المثرر  األعمرر   ملسو هيلع هللا ىلص شررد اإلعبرراب بورريرت  الم رردأ س وكرران بؽشرركيؼ معب ررًا أ

لكررر  ال شرررر.. وفيررر  كاكررر  ت ررريدت  الرا عررر  و الك ررري و أو الرسرررؽل كمرررا ترتم رررا 
 بعض ػ.

ذ ابرررر  لمقؽترررراس مك يررررًا : ومعرفيرررر  أل مرررر  عررررؼ كثررررق وإعبابرررر  بررررديك ػ اإلسررررالم  (5
 وبأخالت ػ العالي  وبشباع  رتال ػ وب ارة كوا  ػ.



ارمخ اإلسررالم وما يرر  لمعررربس ممررا تعمرر  يكشررد الق ررا د الميياليرر  فرري دراسرري  ليرر (1
 حق ذلغ العربي.

 ف ي ت يدت   و مؼ وحي العربي و  قؽل بؽشكيؼ لمعربي :
   تخب  مكي فكاؼ أ  
 وبداخمكا ل ق عاصا

 وكعيش حياة واحدة
 لقد تآل كا معاً 

 تمامًا مث  تؽزة م دوت 
 أس   تشرة واحدة

ا و ليمرر و وفرري الا رر  اليككررره  ع ررر بررال ه العربرري وتررال وح ي يرر    رر   اسررم 
 ت يدت  اليي تع ر ح   لم ر ولمعرب.

 تا  سماء أفرمقيا ولدت
 وعشق  الاياة في م ر

 لككي  كا م يؽن بغ
 وكوي  وبكي وك  ككؽز األرض

 ومداركي الرا ع 
 أ   ا لعيكيغ ال رتاومؼ

 وخ الت شعرك ال  راء الميمؽت  
سررراهو ت رر   يت رريدت  الشررعرم  الطؽممرر  و كررافؽرة باخيشررومررمكر بؽشرركيؼ فرري 

الخررران تيرررره الرررمه كررران  اكرررػ القررررم. وكيرررا أكررر  أحرررق أميررررة بؽلكد ررر  أسرررر اس 
ولكك ا نير آب   با ر  بيكمرا زوتير  البؽرتير  زارممرا تورع   سريعادت  في شر س 
ومعيرم رررا حررر ن عميرررمس فيورررير  ذلرررغ بؽشررركيؼ ليرررمكر مرررآثر الاررر  ورؤمررر  مكررر  

و ررررؽ  شررررا د الكع رررر   غؼ الرن رررر  الديكيرررر  فرررري أن  مررررؽت مثرررر  الكاسررررومع ررررر عرررر
 المشرف .

 ومقؽل بؽشكيؼ :
 ت ق الوماء لإلكوان



 عؽضًا عؼ الدمؽع وال الء الدا ػ
 فالكاسغ الكاظر إل  مك  سعيد
 في سكؽات الشيخؽخ  الا مك 

و كرررما ترررم ق الررردمؽع واآل م والررر الء الررردا ػ عكرررد الكعرررر فررري خشرررؽع إلررر  مكررر  
 م  والكع   المشرف .المكر 

 ثػ  قؽل بؽشكيؼ :
 كػ  ي تماب  ال مك  الم  م 

 لميالي الشر  ال اخرة
 كيا تكواب الواعات

 أمام عشا  الرسؽل
و كا كبرد أن بؽشركيؼ ترد اكيقر  مرؼ مكر  المكرمر  إلر  المديكر  الك ؽمر . و را  رؽ 

بكرر  الاررق والشررؽ   ملسو هيلع هللا ىلص بؽشرركيؼ فرري الروضرر  الشرررم   يكعررر إلرر  ت ررر الرسررؽل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصوتمضي الواعات دون أن  شعر ألك  ميدّل  باق دمحم 

 كيا تكواب الواعات
 أمام عشا  الرسؽل

إلررر  مارررق عاشرررم  ملسو هيلع هللا ىلص لقرررد تارررؽل بؽشررركيؼ مرررؼ معبرررق برررالقرآن والرسرررؽل دمحم 
م وت ررؽ  درترر  اإل مرران و رري درترر  ت ررؽ  درترر  الرردخؽل فرري اإلسررال ملسو هيلع هللا ىلص لمامررد 

ب ررررما القرررررآن الععرررريػ وك يرررر  الكرررررمػس إك ررررا درترررر  أعمرررر  وأرترررر  .. إك ررررا درترررر  
 الما  ..

 و كما كبد بؽشكيؼ في ت يدة مؼ ت ا دي  قؽل :
 صّ  لمخالم ف ؽ القادر

 ف ؽ  اكػ الرم  في يؽم تا ظ
 ومرس  الواق إل  الوماء
 وم ق األرض ظ  األشبار

 لمامد القرآن الواب إك  الرحيػ .. تد كشا 
 فمككواب كاؼ أ ضًا كاؽ الكؽر



 وليوقط الرشاوة عؼ األعيؼ
هلل درك  رررا بؽشررركيؼ فميورررقط الرشررراوة عرررؼ األعررريؼ ولككوررراب كارررؽ كرررؽر القررررآن 
والوررك  ولكرردخ  فرري ما رر  هللا وما رر  رسررؽل  ملسو هيلع هللا ىلصس كيررا تكورراب الورراعات أمررام 

 عشا  الرسؽل.
واإل مرررران وعميكررررا أن ككشررررر ا فرررري روسرررريا وفرررري آفررررا  إك ررررا دعررررؽة ممي رررر  بالاررررق 

 األرض بكاف  المرات.
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