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كهیه تهم بابهئه شــيعرى  كــه ،یان ئاشكرا كــردووهمهبی ئهرهدیبى عهها ئهنده، چهر كراوهسهى زۆرى لهقسه ى كهتانهو بابهله ك
نهرهعه وه كان بهجاهيلييه ى شيعرهبی و و و لهكی زۆر بهیهش   . وهبۆته قورئاندا دووباره رب

ك لهسهى لهقسه زانم كهگرنگ ده زۆر به تهم بابهمنيش ئه بۆیه ت، زۆر ین و نــاوى راورد بكــهبــه شــيعریيانه قــهت و دهو ئایــهر بكر
ك دهشيعر گه  تانهو شيعرو ئایهله  وهوردبوونه ین، بهكان دیاری بكهنی شيعرهخاوه و ئه ینهگه، دهوهتهبوونه قورئاندا دووباره بينی لهل

یــاخود شــيعرى  ــت: ( یــان قورئــان بــوونى نييــهده كــه وهینــهحســين) بكه بی (طــهرهبی عــهدهى رِاگرى ئــهمان قسهى ههبرِوایه
   جاهيلی)

ره  ك له دهوڵ ده خودا، هه  دا پشتيوان به ل  م به راوردیان بكه و به  وه بيان نوسمه  وهته بونه  قورئاندا دووباره   ى له و شيعرانه م زۆر
  كان.ته ئایه 

 
  أمرؤ القيس:  -١

كی مه أمرؤ القيس   نراوه قورئاندا به  له  تى كه كانيه سيدهكی قه یهنموونه  مه، ئه می جاهيلييه ردهسيحيی سه شاعير   :وه تهكاره
  

 عن غزاٍل صاد قلبي ونفر وانشقَّ القمر دنت الساعةُ 
 الطرف بعينيه َحَور أحور قد حرُت في أوصافه ناعس 

 فتعاطى فعقر فرماني مرَّ يوم العيــد في زيـنته
 كهشيِم الُمحتِظر بسهاٍم من لِحاٍظ فاتــِك فَتَرْكني
 الساعُة أدهى وأمرّ  وإذا ما غــاب عني ساعًة كانت

 ُمختَصر ُكتب الحسُن على وجنته بَسحيق الِمْسك سطراً 
 بالقمر عادُة األقمارِ تسري في الدجى فرأيُت الليَل يسري

 النور كم شيء َزَهر من طُرَّته َفْرقه ذا بالضحى والليلِ 
ه دنت الساعُة وانشقَّ القمر   ١قلُت إذ شقَّ الِعذاُر خدَّ

ش ٣٠أمرؤ القيس  غه  بوون به   ساڵ پ تی محه مبهپ بدا  رهناو عهم له ماوده ده  م شيعره ئه  ، هيچ گومانى تيادانيهد مردووه ممه ر
  ،وهته ماوه 

  با ئيَستا ئةم قةسيدةية بةراورد بكةين بة قورئان. 
  به  قورئانا بووه  لهوانشقَّ القمر)  (دنت الساعةُ 

اَعُة َوانَشقَّ اْلقَ    ٢َمُر)) ((اْقَتَربَِت السَّ
    ت بوو. و مانگيش له ت نزیك بۆوه قيامه  وه : ئهواته 

  به  قورئانا بووه  له (فتعاطى فعقر)  
  ٣((فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر)) 

  
نراوه ك خۆى بهقورئاندا وه  له((كهشيِم الُمحتِظر))     . وهته كاره
  ٤((كهشيِم الُمحتِظر)) 

  ناومان بردن.ك گژو گيای وشك له وه واته 
بينی بكه گهئه نى جيادا ته   ٣ له  یهسيده م قه ین ئهر ت   وهبۆته  تى قمر دا دووبارهسوره  نيا له شو
  به  قورئانا بووه  له  ((بالضحى والليِل)) ل 

  ٥(( والضحى واليل إذا سجى)) 
ند به واته  شته : سو ند به چ ك كه شه  نگا و سو ت  و كات   تاریك داد

  
  تى یهكهسيده قه  مه، ئه تى دروستكردووه كی ترى ڕمرۆ القيس، ئایه یهسيده قه  له ها قورئان روههه 

 أقبل والعشاق من خلفه
 كأنهم من كل حدب ينسلون 

 زينته وجاء يوم العيد في
  لمثل ذا فليعمل العاملون 

كی تر به و رِسته هاتووه  م جۆره قورئاندا به  لهكل حدب ينسلون) (( ناكانى بۆ باس   .وه تهوهكاره
  ٦((َحتَّى إَِذا ُفتَِحْت يَْأُجوُج َوَمْأُجوُج َوُهم ّمِن ُكّلِ َحَدبٍ يَنِسلُوَن)) 

ك یه واته    .زن بهداده  وهكهرزایيهموو به هه  و له وه نهكهده  كهستهربه ئجوج به ئجوج و مه : تا كات
  به  بووه (لمثل ذا فليعمل العاملون) 

  ٧ْعَمْل اْلَعاِملُوَن)) ((لِِمْثِل َهَذا َفْليَ 
  ن.ی بكه وهن، با بۆ ئه كهده  ى چاكهوهى كارو كرده وانه) ئه شته هه (به  كه یه م نموونه : بۆ ئه واته 

  
  ت:كى تریدا ده یهسيده قه ها له روههه 

  إذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض أثقالها
  حالها الحساب ترى   تقوم األنام على رسلها ليوم 

  يحاسبها ملك عادل فإما عليها وإما لها " ا.هـ
  يان 



 ٢

  يتمنى المرء في الصيف الشتاء حتى إذا جاء الشتاء أنكره 
  ٨واحد قتل اإلنسان ما أكفره  فهو ال يرضى بحال

وه به  وهبۆته  دووباره م شيعرهقورئاندا ئه  له   :یه م ش
  ٩(إذا زلزلت األرض زلزالها * وأخرجت األرض أثقالها)  به  بووه  ا)(إذا زلزلت األرض زلزالها وأخرجت األرض أثقاله 

ك زه واته  نایه نرخه  به  كهشتومه له  ویدایه ناو زه  ى له وه ى توشبوو، ئه كهرزهله و بومه رزهله  وتهوی كه :كات   .وهرهده  كانى ه
.  

  دا:ته م ئایه ه ل وه بۆته  قورئاندا دووباره ) له (قتل اإلنسان ما أكفره) 
نَساُن َما أَْكَفَرُه)      ١٠(ُقتَِل اْإلِ

كردووه  : مرۆڤ به واته  ت، چى وایل ت.  كه  مردن چ  كافرب
 
  

 الصلت: أبي أمية بن   -٢
 

ك بووه یه ك لهمی جاهيلی، هه ردهكانى سه كۆنه  شاعيره له  ك  م، به وهده ممهكاتى هاتنی محه  وتۆته نى كۆتایی كهمه ته  ند
ناوه قورئان نه  دو بهممهمحه  برِواى به    .ه

كی هه یيهئومه   م شاعيره ئه  ١١د باسكردووه ممه ى بۆ محه یهكانی ئوممه واڵ و شيعرهم هه ، ئه ) بووهناوى (فارعه  بووه خوشك
    ١٢زمانى سریانيدا  له بووه كی باشى هه زایيهشاره 

به  ی زۆرى له زای، شاره بووه  كهر ئایينى جوله سه له به  یزانى له و ده  بووه كاندا هه ئاسمانييه  كت ، كراوه  وه كانى تردا باس له كت
غه  ك له مبه پ ت بۆیه بدا دروست ده رهناو عه ر ى  وهنيازى ئه رست به پهده كانى نه بته  رامكردبوو، وه خۆى حه ى له وه ى خواردنه مه  ب

غه شه بانگه    ١٣. تى بكاترایهمبهى پ
ك بووه یه ش   س بوو (باسمك اللهم)ى نووسيوه م كهكه، یه كانى بووه شيعره  د باش ئاگاى له ممهى محه و شاعيرانه له  ك پ

  ١٤(بسم هللا الرحمن الرحيم)  ئيسالم كردی به  مه د، پاشان دواى ئه ممه هاتنی محه 
كهیه  مه ئه   :رگرتووه انى ل وه كو گوزارشته قورئان وشه  ى كه سيدانه و قه له  ك
  

  
  إلـُه العالمين وكّلِ أرضٍ 

  ورب الراسيات من الجبال 
  بناها وابتنى سبعاً شداداً 

  بال َعمٍد ُيَرْيَن وال رجال 
  وسوَّاها وزيَّنها بنورٍ 

  ١٥من الشمس المضيئِة والـهاللِ 
كه یهمه ئه     :رگرتووه كانى ل وهو گوزارشته قورئان وشه ى كهسيدانه و قه لهك

َماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد تََرْونََها َوأَْلَقى فِي اْألَْرضِ َرَواِسَي أَن تَِميَد بُِكْم َوبَثَّ فِيَها ِمن كُ  َماِء َماًء َفأَنبَْتَنا فِيَها  ((َخلََق السَّ ّلِ َدابٍَّة َوأَنَزْلَنا ِمَن السَّ
    ١٦ِمن ُكّلِ َزْوجٍ َكرِيٍم)) 

  گ داكوتاو، وه ِراگرو رِه  ویشدا چياكانمان بۆكردوون به زه له  ب رِاگر دروستكراون، وهكان بهانه یبينن ئاسمچاوى خۆتان ده: بهواته 
و بۆته به ها گيانله نده چه دا ب ت. ئاومان بۆ داباراندون هه  وه ئاسمانيشه  ، له وهریشى ت   تا گژو گيای جووتی پ برِو

  :به  قورئاندا بووه  له  بناها وابتنى سبعاً شداداً)وة  نيوة بةيتى (
   ١٧{َوبََنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً } 

زمان له و و به وت چين ئاسمانی پتهحه وهروتانه سه : لهواته    .دروستكردووه وهرتانه سهه
  
ك    ت و له ر ببرِ ویستى ئيسماعيلی كورِى سه  ى ئيبراهيمدا،  كه كهباسى رِووداوه  له  م شاعيرهها ئه روه (هه   باسى (یونس)، كات

، قورئانيش  كانيدا باسكردووه شيعره  ى له تانه م بابه موو ئه و باسى ( عيسا و مریم) ى دایكی، هه دایه  كه  ناو سكى (حوت)ه  له
  ١٨) وهكردۆته و دووبارهك ئه ى وهم رِووداوانه واو ئه ته
  

كى تر له یه  ها له روههه    ت:ده  ریگرتووه ورئان وه ق  یدا كه و شيعرانه ك
:  
  

  عند ذي العرش تعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا  
  يوم تأته  وهو رب  رحيم إنـه كـان وعـده مأتيـا 

  ١٩رب إن تعف فالمعافـاة ظنـي أو تعاقب فلـم تعاقب بريا 
رِی یه یر بكه ر سه گهئه   : تى به و كردویه  ریگرتووه ، قورئان وه كهمی شيعره كهین، د

  ٢٠((إِنَُّه يَْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويَْعلَُم َما تَْكُتُموَن)) 
ت و به كانتان دهى ئاشكراو شاراوه : خودا قسه واته  ی. ئاگایه  زان   ل

  
كى تریشئایه  به  ها كراوهروههه  ُ إِنَُّه يَْعلَُم اْلَجْهَر َوَما يَْخَفى)  ت َّ     ٢١) ((إِالَّ َما َشاء 
ك ویستى خوداى له گه : مه واته  ت، به سه ر شت   .و ئاشكراكانتانه شاراوه  موو شته هه  رِاستى خودا ئاگاى له ر ب

  
  ت:دا ده م شيعرهها له روههه 



 ٣

  لئن قال ربي للمالئكة اسجدوا    *    من الحـقد نيران العداوة بيننا
  وكددوا  له طوًعا سجوًدا    *   آلدم لما أكمل هللا خلقه فخروا 

  ٢٢لطين على نار السموم فسودوا    *   فقال عدو هللا للكــبر والشقا 
   :تى ل دروستكراوهقورئاندا دوو ئایه  له  یه سيدهم قه ئه 

  ٢٣))((َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمالَئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إِالَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْسَتْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِرِينَ 
، رِه نها (ئيبليس) نه م)، كرنوشيان بۆ برد ته رن بۆ (ئاده مان وت كرِنوش به فریشته  به  كه  ك له یه  و بوو به وهتى كرده ب   كافران. ك
  

  تى: ئایه  وه
  
اِجِديَن)) ((َولََقْد َخلَْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ ُقْلَنا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا إِ     ٢٤الَّ إِْبلِيَس لَْم يَُكن ّمَِن السَّ
  

وه واته  نه : ئ شان، پاشان به مان دروستكردو و نيا ئيبلس م و كرِنوشيان برد، ته رن بۆ ئاده كانمان وت كرِنوش به فریشته  مان ك
ك بوو له ب یه نه    ران.به كرِنوش نه  ك
  

رِه یاخود له  كى تردا ده  د   ت: شيعر
    ٢٥لقسط بالميزان عدًال **** كما بان الخصيم من الجدال وقام ا
 : ته م ئایه به  كراوه

  ٢٦" ونضع الموازين بالقسط ليوم القيامة " 
وه واته  ينتدا داده قيامه  رى له روهكانى داتپه رازووهرو ته : پ   ن

  ت: یان ده 
 مبينا باليمين وبالشمال     وأعطى كل إنسان كتابًا ****

  ٢٧ارف ثم يكفا **** حسابًا نفسه قبل السؤال ليقرأ ما تق 
  :ته م دوو ئایه به  كراوه

  ٢٨" فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إقرءوا كتابيا " 
ننه وهت ئه ستى رِاستى، ده ده  كانى درایه وهى كرده نامه  ى كه وه: ئه واته    وهتا بيخو

  ٢٩م أوت كتابيا " " وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني ل
ته كانى ده وهى كردهى نامه وه: ئه واته  نه وهى كردهنامه  ت خۆزگه پی ده ستى چه ده در   .درایه كانم پ

  
رِه  یان له  كى تردا ده  د   ت:شيعر
  

 إلى نارٍ تحش بصم صخر *** وما األوصال من أهل الضالل  
  ل إذا نضجت جلودهم أعيدت *كما كانت وعادوا في سفا 

  
  : به  بووه

  ٣٠" كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب " 
ته كه ده یيه كى تردا ئومه یه سيدهقه  له  ش قورئان باسى كردووهسفى ده شت و وههه باسى به  و قورئان   ، كه كات و زۆر پ
ت،له داده  موعجيزه كانى خۆى به فه وه كدا ئه ن ت له رگيراو نه تى وه ك ئایه نيا كۆمه چ نين، ته هي  و موعجيزانه كات شاعيرانی   ب

  . وهجاهيليه 
ك  به  ن كه كه شت دههه باسى به  ش چۆنن كه تانه و ئایه كات و ئه شت ده هه چۆن باسى به  یيه ئومه  با بزانين كه  هيچ جۆر

ت له  وانياندا، ته  جياوازى نابينر ت كه نه  وهنها ئه ن ك وشه اندا كه قورئ له ب دا كراوهكارى ساده م   :ى ت
  

 يسقون منها **** كدر خالص األلوان غالي  ومن خدم بها 
 ومن لبن ومن ماء السجال  ***وأشربة من العسل المصفى

  من الخمر المشعشعة الحالل *** وكأس لذة ال غول فيها
  عوال**** معارجها أذل من البغال  على سرر مقابلة 

    ٣١يم******** بكفيه الجزيل من النوال عظ صفوف متكون لدى
  

  :تانه م ئایه به  بووه یه سيدهم قه ئه 
 
لذة للشاربين   المتقون فيها أنهاٌر من ماٍء غير آسٍن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهاٌر من خمرٍ  مثل الجنة التي وعد "

  ٣٢وأنهاٌر من عسٍل مصفى " 
نه واته  دایه  ها رِووبارى له نده، چه یه مه خواترسان ئه له  به  اوهندرى به شته هه و به ى ئه : و ها روه، هه ئاوى سازگارى ت
ژى هه  ى كه ها رِووبارى مه ندهتاميان ناگۆرِێ، چه  ها رِووبارى شير كه ندهچه  ها نده ،  چه وهیخۆنه ده  ى كه وانه بۆ ئه  یه تاموچ

فته رِووبارى هه    .نگوینى پا
  

 ٣٣للشاربين. ال فيها غول وال هم عنها ينزفون)  م بكأس من معين. بيضاء لذةيطاف عليه (
رِن، شه را ده سه تيان به رابی تایبه تى شه رداخى تایبه په  به  كی سپی و به گ ، وهیخۆنه ده ى كه سانه وكه بۆ ئه  ته زهله راب
ته دهنه  شه هۆى سه  ب ته ده و نه ر ئ   رخۆشبوون. هۆى سه  ب



 ٤

 
  ٣٤بأكواب وأباريق وكأس من معين "  .ى سرر موضونة. متكئين عليها متقابلينعل "

تون دانيشتوون، به  خشراو به ر كورسى نه سه له  ت پير نابن،  قه  نج و جوان، كه . كورِانی گه ك شانيان داداوه یه  ر به رامبه ئا
  ن. كه تيان ده وریان داون و خزمه ده 

  
كى تردا ده  یاخود له    ت:شيعر

  سلسبيٌل ماؤها َغَدق    ِمزاُجها 
   ٣٥َعْذُب المذاقِة ال ِمْلٌح وال كدرٌ 

  
وه هه  به   به قورئاندا بووه  له  مان ش
  ٣٦عيناً فيها تُسمى سلسبيال "  "

  بيللسه ناوى (سه  كه یه رچاوه: سه واته 
  

كى تریدا ده  یان له    ت:شيعر
  ٣٧بماٍء **** صار فوق الجبال حتى عالها فار تنورهم وجاش 

  
وه قورئاندا به  له  هاتووه یه م ش   ى ل

  ٣٨" حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين"
  

يه هه  له ى نوح ، پاشان وتمان ئه وهرهده  ئاو هاته  وهكانه پرش ئاگره نوره ته  ى برِیارماندا و له وكاته تا ئه : هه واته  ر و م ك دووان ر ن
  .بگرههه 

  ت: یاخود ده 
  

  وليس بها إال الرقيم مجاوراً  
 ٣٩وصيدهم والقوم في الكهف همدُ  
  

وه قورئاندا به  له  هاتووه یه م ش     :ى ل
    ٤٠أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً)  أم حسبت أن  (

ن كه :ئایا به واته  مه گه و به نيشانه  ر نووسرابوو، له سه ناویان له  ى، كه وت و تابلۆكه شكه ی ئه نهاوه رِاستى وا دانان   ن.كانی ئ
  

 رؤبة بن العجاج  -٣
 

ن الیه  كات، له بت ده  ى پر له ككه ى رِوخاندنى مه كه و رِووداوههه برهئه  باس له  ، كه یه یه سيدهو قه نی ئه خاوه  م شاعيرهئه 
باوه رچاوهسه  ككه دا مه اته وكله  كه  وههه برهئه    رستى بوو. رِى و بت په ى ب

  كات. ده كه رِووداوه باس له  یه سيده م قه به  بۆیه 

  ومسهم ما مس أصحاب الفيل 

  ترميهم حجار من سجيل 

  ولعبت طير بهم أبابيل  

  ٤١فصيروا مثل كعصف مأكول 

ك له دواى چه    :وهكرده  ى دووباره سيدهمان قه هه  ته م ئایه ، قورئان هاتوو به یه سيدهم قه وتنی ئه  ند سا

} تَْرِميِهم بِِحَجاَرٍة ّمِن  ٣} َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم طَْيراً أَبَابِيَل{ ٢} أَلَْم يَْجَعْل َكْيَدُهْم فِي تَْضلِيٍل{ ١((أَلَْم تََر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بِأَْصَحابِ اْلِفيِل{ 
ْأُكول)) } َفَجَعلَُهْم َكَعْصفٍ ٤ِسّجِيٍل{   ٤٢ مَّ

نده وهكردنه ڵ نه كانی پوچه كان، ئایا پيالنه ن فيله خاوه ردگارت چيكرد به روهپه  كه  تزانيوه: ئایا نه واته   ناردهى نه ، پۆل پۆل با
كردن نجام وهرئه ن، سه رد بارانيان بكه كراو به وهك خشتى سوره ردی وهبه  ریان، تا به سه   *.ك كاى خوراوى ل

 د بن عمرو بن نفيل: زي -٤

كه یه  ت هاله جه  بی كۆنى به رهنا و عه رى داده گه تازه ى  ئيسالم به مایانه و بنه د، ئه ممه رخى محه شاعيرانی هاوچه  له  ك
نه  كرد، كه ى ده وهى ئه شه رى و بانگه سه برد له ناوده  ش محه  م شاعيره، ئه رستييه كتا په رى یه داه م ئه موو د هه ممه پ

ش محه  ، بگرهبووهى تيدا هه سيفاتانه   وهیه باره ك (إبن كثير) له . وهك خودا كردووهرستنی یه ى بۆ په شه د بانگه ممه زۆر پ
  ت:ده 
ك، ته هه  له  وهوته كه رستى و دوور ئه پيسى و بت په  دوور گرتبوو له و خۆى به (ئه  ت كه ) نه نيفه نها دینی(حه موو دین دینی   ب

  .٤٣)نانها داده تاك و ته  و خوداى به  ئيبراهيمه 



 ٥

ش محه  م شاعيرهها ئه روههه  ى ت ( ئه وشتى و دهدرهبه  له  وهونه دوور بكه  ، كه كانى كردووهیشيه د ئامۆژگارى قوره ممه زۆر پ
  ٤٤))ریيه ژاى هه رچاوه سه  ن چونكه كه وشتى (زینا) نه دره یشى ئاگاداربن به كى قوره خه 

  :ت:دا ده یه سيدهم قه ها له روههه 

  األرض تحمل صخرا ثقاال           وأسلمت وجهي لمن أسلمت له 
  بأيـد وأرسى عليها الجباال                دحاها فلما استـوت شــدها 

  له المزن تحمل عذبا زالال           وأسـلمت وجهي لمن أسلمت
  ٤٥أطاعت فصبت عليها سجاال              إذا هـي سيقت إلـى بلـدة  

  

ك له ین، ئه بكه  یه سيدهو قه كانى ناو ئه كان و گوزارشته یرى وشه ر سه گه ئه  ، وهدۆزینه ناو قورئاندا ده كانى له كاریيه وشه  وا زۆر
  یبينين:دا ده ته م ئایه ك له وه

  ٤٦((َواْألَْرَض بَْعَد َذلَِك َدَحاَها))  

  اخست ویشى رِ : دواتر زهواته 
لكه  ى قورئاندا (دحاها)، به زۆر رِاڤه  له  كی عه رهه هيچ فه  م له ، به یی هاتووهواتاى ه ت، به یه ناگه  م واتایه بيدا ئه رهنگ  كو به ن

ت    واتاى رِاخستن د
  
  ى: سيدهقه  كات به سيح ده دایكبوونى مه له   باس له  م شاعيرهئه 

  فقالت : أني يكون ولم أكن  
  وال حبلى وال ذات قيم  بغيا

  فسبح ثم اغترها فالتقت به  
  غالما سوى الخلقة ليس بتوأم 
  فقال لها : إني من هللا أية  
  وعلمني ، وهللا خير معلم 

  وأرسلك ولم أرسل غويا ولم أكن  
  ٤٧شقيا ، ولم أبعث بفحش ومأثم 

ره ككانيدا وهته ناو ئایه ، له وهكردۆته  ى دووباره سيدهمان قه قورئان هه     یبينين:دا ده ل

نَّا  ٢٠((قالْت أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا { } َقاَل َكَذلِِك َقاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعلَُه آيًَة لِلنَّاسِ َوَرْحَمًة ّمِ
ْقِضيّاً{   ٤٨اً)) } َفَحَملَْتُه َفانَتبََذْت بِِه َمَكاناً َقِصيّ ٢١َوَكاَن أَْمراً مَّ

م ده ریه : مه واته  ت، له م وتى جا چۆن منا كدا هيچ كه  ب ك ده كات وه س نپيسيش نه نه  ستى ل ئيل وتى  بووم، جوبره داوم و داو
 مه ى بيكه وه، بۆ ئه الى من ئاسانه  و كارهت: ئه و ده ردگاره روهبرِیارى په  وهم ئه ى تۆ رِاست و دروستن، به و قسانه ئه 

كی تایبه حمه رِه كی، وه ك بۆ خه یه و موعجيزهانه نيش مه الیه تيش ب له ت ، ر دراوه سه ش برِیارى له و كاره، ئه وهن ئ
كى دوور رِۆیشت.ره م سكى پرِبوو، به ریه ج مه ستبه ده  ن   و شو

  ٤٩بك بانيا   -إذا   - بال عمد أرفق   وقوال له آأنت رفعت هذه

رِ له هه      :به  و بووه وهبۆته  دووباره قورئاندا  مان د

َماَواتِ بَِغْيِر َعَمٍد تََرْونََها)  ُ الَِّذي َرَفَع السَّ ّ ))٥٠  

ه ، به وهرزكردۆته كانى به : خودا ئاسمانه واته    یبينن.و ده و رِاگر رِایگرتوهكه ب كۆ

    ٥١پاڵ زید   ته )ى (ابن صلت) ن و دراونه ى (الميه سيدهقه  مانه ئه  گوایه  كه  یه هه  ك قسه ى زید كۆمه م شيعرانه بۆ ئه 

كدا ئه  له  لت ب یان زید، هيچ جياوازیيه كه نه خاوه یه سيدهم قه كات مه كه بۆ باسه  كی نييه ى ابن  ردووكيان هه  ، چونكه ى ئ
كی كه رده سه  ها له روه، هه بووهقورئان نه  شاعيرى جاهيلين و برِوایان به   د دا ژیاون.ممه تى محه ه سمی ده م

 النابغة الذبياني:  -٥

كه ش یه م شاعيرهئه  رِه ك له ، وهوهبۆته   م دووبارهقورئاندا شيعرى ئه  كان و له جاهيلييه  شاعيره له  ك   یبينين:دا ده شيعره م د

  ٥٢الخالق الباري المصور في **** األرحاِم ماًء حتى يصير دماً 

    :ته ئایه  م به  قورئاندا بووه  له 

َماَواتِ َواْألَْرضِ  ُ اْلَخالُِق اْلبَارُِئ اْلُمَصوُِّر لَُه اْألَْسَماء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح لَُه َما فِي السَّ َّ   ٥٣ َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحكِيُم)) ((ُهَو 



 ٦

نه به  كه  یه و خودایه : هللا ئه واته  نه دیه شه ر و و   ون.ى ئه كان شایسته ۆزهجوان و پير موو ناوههه  ، وهك
  
  

كى تردا ده ئایه  یان له    ت:ت

  

  ٥٤(( ُهَو الذي ُيصوُرُكْم  مافي األَرحاِم َكيَف يَشاُء)) 

  

داندا نه  له  كه  یه وه: خودا ئه واته  نه خشه مندا ت، به تان ده و و ش وه ك ت.یه خۆى ده  ی كه یه و ش  و

  

 األعشى:  -٦

كى كۆنى جاهيلی بووه یه ورهعشاى گه ستمان ئه به مه األعشى  ك بووه و یه  ، شاعير ، كه قاته له وت موعه شاعيرانی حه له  ك
وه هه  ميش به ئه  ت.دی ده قورئاندا به  كانى له م تا زۆر شيعرهكه  مان ش   كر

  ومارب عفى عليها العرم  وفي ذاك للمؤتسي أسوة       

  ء مواره لم يرم إذا جا حمير                     رخام بنته لهم

  فأروى الزروع وأعنابها          على سعة ماؤهم إذ قسم 

 ٥٥فصاروا أيادى ما يقدرو             ن منه على شرب طفل فطم 

  

   :وهبۆته  دا دووبارهته م ئایه قورئاندا له  له  م شيعرهئه 

ْلَناهُ    ٥٦م بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواتَى ُأُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ّمِن ِسْدرٍ َقلِيٍل))((َفأَْعَرُضوا َفأَْرَسْلَنا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ

  

رى و خودا په  جياتى شوكرانه : له واته  مه  كرد، بۆیه رستى پشتيان هه بژ رانكه ئ كی و  كردن،  رهردا به سه رمان به ش الفاو
به روبووم تاڵ و دره دوو باغى درِكاوى به  یه ورهگه  و دوو باغه جياتى ئه وسا له ئه  ك (سدر)یش  زۆ و كه ك، دار گه رى وهختى ب م
كى كه به  كه  مان به  یه می هه روبووم   خشين.پ

 قس بن سعادة األيادي: -٧

كه یه  ژو حه رِه رههه  له  ك ى  ب، له رهكانى عه كيمه وانب  كانى له ان و شيعرهخشى په ، زۆربه م كۆچى دوایی كردووه ٦٠٠سا
ندۆته  بينين ین ده كانى بكه یرى وتاره ر سه گه ئه ، ٥٧رىسه له  بووهرى هه و كاریگه  دڵ بووه د زۆرى به ممه ، محه وهبازارِى عكاظ خو

مه م باسه قورئان جوانترن، به  كانى زۆر له الغه جع و به سه  زی نييه راوردی به به  كانى ئ  قه و دهئه  كو باسكردنى، به ه
  .وهته بونه  قورئاندا دووباره  له  كه  می جاهيلييه ردهى سه كۆنانه 

  
كه ) ش یه (قس بن سعاده  نينه ده یه گه م به ئه  ك نموونه قورئاندا و وه  له  یه ى پشكى هه دیبانه و ئه له  ك  :وهه

 ٥٨المآب غدا))  كال بل هو إله واحد، ليس بمولود وال والد، أعاد وأبدى، وإليه((

ره كه  ى نييه  بووهس نه كه  له  كات، كه سفى ده كات و وهبوونى خودا ده  دا باس له ل ى (قس) زۆر  م گوزارشته ،  ئه و منا
زترهبه    ت: و ده رگيراوهو وهله ى قورئان كه كه گوزارشته  له  ه

ُ أََحٌد{   َّ ُ الصََّمُد{ ١((ُقْل ُهَو  َّ   ٥٩لِْد َولَْم ُيولَد)) } لَْم يَ ٢} 

كی ده  نهایه : ب خودا تاك و ته واته  ویستيان به و هه  س نييه كه ، كارى به تداره سه ، خودا زات سى  ، هيچ كه وهمووان پ
نه    .بووهس نه كه و خۆشى له  بووهل
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 ٢/٢٢١ابن كثير البداية والنهاية ج ٤٣

  هةمان سةرضاوةى ثَيشوو ٤٤

 
  ١/١٥٣سيرة ابن هشام : . ٣٣-٢٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي تفسير سورة النازعات اآلية  ٤٥
 ٣٠النازعات  ٤٦
  ٣٨٥و ٣٨٤، ص  ٥جواد علي : المفصل ، ج ٤٧
 ٢٢- ٢١مريم  ٤٨
   ٢٢٩سيرة ابن هشام ص ٤٩

 ٢الرعد  ٥٠

 ١/١٤٩يان  سيرة ابن هشام ج  ١٦٢/ ٣تفسير ابن كثير  ج ٥١

  ٢/٤٨تفسير القرطبي ج ٥٢

 ٢٤الحشر  ٥٣
 ٦ال عمران  ٥٤
 ١/١٤السيرة النبوية ابن هشام/ مؤسسة علوم القرآن  ج بن هشام بن أيوب الحميري عبد الملك  ٥٥

  
  
 ١٦سبأ  ٥٦
  ٣٠٩ص  ١، ج ١٩٤٨الم هارون ، القاهرة الجاحظ : البيان تحقيق عبد الس ٥٧

 ٤٤األوائل ، ألبي هالل العسكري ، ص ٥٨
 ٣- ١اإلخالص  ٥٩


