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    لوقمان بھائدین ئحمد خت: نووسینى                 

  ھونر: ت  بابه               
  ڕەوشت محمد:  و ناوەوەدیزاینی برگ               
ــ سلمانی  ٢٠١٥ سای )شڤان: ( خانه چاپ                کوردستان 

  
  ن کا گشتییه تیی گشتیی کتبخانه  رایه به ڕوه  به له

ی پدراوه٢٠١٥ی سای )١٣٩٥( ژماره
  
  
 
 

  

 

 

 
  ك هی روازه ده

  ل ھزرى ئیسالمیدا ھونر  ت به باره سه


   یكان وكراوه ب له
  سنترى زەھاوى بۆ لکۆینوەى فیکریی
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 ُالــرحمن َ ْ َ علــم اْلقــرآن ،َّ َ ْ ُ َ َّ َ خلــق اإلنــسان،َ َْ ِْ َ َ َ ،

َعلمــه اْلبـيــان َ َ ُ َ َّ َ]٤-١: الــرحمن[
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ْوَأمـا بنعمـة ربـك فحـدث ِّ َ َ ََّ ِِّ ِ َ َْ ِِ]

[











                         


 



 


 ِقل من حرم زينة الله التي َأخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق ْ ِّْ َ َِ ِ ِِ َِ َ َ َِّّْ َِّ ِ َ َ َّ ِ َ َ ِ َّ َ َ ْ ُ

ِقــل هــي ل َِ ْ ــوم اْلقيامــة كــذلك نـفــصل ُ ُلــذين آمنــوا فــي اْلحيــاة الــدنـيا خالــصة يـ ِّ ََ َُ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ َ ًَ َْ ُّ ُ َ َ َّ
َاآلَيات لقوم يـعلمون ُ َ ْْ َ ٍَ ْ َِ ِ][









 ًوهو الذي سخر اْلبحر لتأكلوا منه لحمـا َْ َْ ُ َ ُْ ِ ُِ ُ ْ ََّ ََ َ ِ َّ َ
ْطريــا و تــستخرجوا منــه حليــة تـلبــسونـها و تـــرى اْلفلــك مــواخر فيــه و لتب ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ََ َْ َُ ْ ْ ُْ َ َ ْ ََ ُ َ ًَ ْ ِ ِ ْتـغــوا مــن َ ِ ُ َ

َفضله و لعلكم تـشكرون ُ ُ ُ َْ َ ْْ َّ ََ ِ ِ][









ََّولقـــد جعلنـــا فـــي الـــسماء بـروجـــا و زيـ ً ُ َُ ِ َ ََّ ِ َْ َ ْ َنَّاهـــا ََ

َللنَّاظرين ِ ِ ِ][




 

ْلقد ََ 
ٍخلقنا اإلنسان في َأحسن تـقـويم ِ ْ َْ ِ َ َْ ِ َ ْ ِْ َ َ َ ][




 َولكم فيها جماٌل حين ِ َ ْ ََ َ ِ ُ َ
َتريحــون و حــين تــسرحون َُ َ ْ ََ ُِ ُ َو تحمــل َأثـقــا،ِ ْ ُ ِ ْ ِلكم إلــى بـلــد لــم تكونــوا بالغيــه إَ ِِ ٍِِ َ َُ ُ َُ ْ َْ َ ِّ بــشق آلََ ِ ِ

ٌاألنـفس إن ربكم لرءوف رحيم  ِْ ٌ ُ ََ ُ َّ َّ ِ ِ ُ َْ ً و اْلخيل و اْلبغال و اْلحمير لتـركبوها و زينـة و ،ْ َ ِ َ َُ ََ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ْ َ
َيخلق ما  َُ ُ َ تـعلمونآلْ ُ َ ْ َ][














وزينة لتركبوها][
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 ََإنـا جعلنـا مـا علـى األرض زينـة لهـا ً َ َ َِ ِ َّْ ََ ْ َ َ َْ ِ

ًلنبـلوهم َأيـهم َأحسن عمال َ ْ َْ َُ ََ ْ ُ ُّْ ُ ُ ِ][



تمدن عيـنـيك إلى ما متـعنا به َأزواجا منـهم زآلَو َ َْ َ ُُ ْ ْ ْْ ِ ً َ َْ َِِ َ َ ََّ َِ َّ َهرة اْلحياة الدنـيا َّ َ َْ ُّ ِ َ َ ْ

ِلنـفتنـهم فيه و  ِ ْ ُ َ َِ ْ َرزق ربك خيـر و َأبـقىِ ْ ٌ ْ َ َ ِّ ُ ْ ِ][
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ِوهل َأتاك نـبأ اْلخصم ْ ََ ََُ َ َ ْ َ إذ تـسوروا اْلمحـرابَ َ ْ ِ ُ َّ َ َ ْ ْ إذ دخلـوا علـى داوود فـفـزع مـنـهم ،ِ ُُ ْ ِ َ َ َ َ َِ َ َ َ ُ َ ْ ِ

ُقالوا  ِّ تخف خصمان بـغى بـعضنا على بـعض فاحكم بـيـنـنـا بـاْلحق و آلَ َ ِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َْ َُ َْ ٍ َ ُ َ ََ ِ ْ ْ ْ تـشطط آلَ ِ ْ ُ
ِو اهدنا إلى سواء الصراط َ ِّ ِ َ َ َِ َ ِ ْ] [






 


































 

 ُلـيس كمثلـه شـيء و هـو الـسميع ٌِ َِّ َ ُ ْ ََ ِْ ِ َ ْ َ
ُاْلبـصير ِ َ ][
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 ْومن النَّاس مـن يـشتري لهـو اْلحـديث ليـضل عـن َ ْ ََ َّْ ِ ُ َِ ِِ ِ َ ََ ِ َ ْ ِ َ

ٌسبيل الله بغير علم و يـتخذها هزوا ُأولئك لهم عذاب مهين ُ َ َِ ٌ ُ َْ ََ ْ ًَ ََ ِ ُ ُ َ ِ َِّ ٍْ ِ ِ َ ِ َِّ ِ][
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َِّليضل عن سبيل الله ِ ِ َ ْ َ َّ ِ ُِ

 َواســتـفزز مــن اســتطعت مــنـهم بــصوتك و َِ ْ ََ ْ ِْ ْ َُ ْْ ِ َ َ َِ ْ ِ ْ
ََأجلب علـيهم بخيلـك و رجلـك و شـاركهم فـي األمـوا ْ َْ ْ ِ ْ َ ُْ ْ ِْْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َل و األوْ ْ َد و عـدهم و مـا آلِ ْ ُ ْ ِ ِ

ِيعــدهم الــشيطان إ ُ َ ْ َّ ُ ُ ُ ً غــروراآلَِ ُ ُ][






                         
 
 



 








 ََأفمن هذا اْلحديث تـعجبون ُ َ َْ َ ِ ِِ َ ََ َو تضحكون  ،ْ ُ َ ْ َ

َ تـبكون آلو  ُ ْ َو َأنــتم سـامدون ، َ ُْ ِ َ ْ ُ][









 َوالـذين ِ َّ  آلَ
ــــاللغو مــــروا كرامــــا ــــزور و إذا مــــروا ب ًيــــشهدون ال َ َ ََِ ُّ ُّ َِ ْ َّ ِِ َ َ ُّ ُ َ ْ][






                         
 
٥٤ 



 

 ْوإذا سمعوا اللغو َأعرضوا عنـه و قـالوا لنـا َأعمالنـا و لكـم َ َُ َ ُ َ َُ َ َْ ْ َْ ُ ُ َ َ ْ َّ ُِ ِ َ َ
ََأعمالكم س ْ َُ ُ ْم عليكم آلْ ُ ْ ٌَ َ نـبتغي اْلجـاهلينآلَ ِ ِ َ ِ َْ َ][
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  ْوجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكـم َُ َ َ َْ َّ ََ َ َْ َ ٍَ ِ ٍِ َ ِ ِ ِ َ َ ُ



 

َُأنـفــسكم َأمــرا فــصبـر جميــل و اللــه اْل َّ ٌ ًِ َ ٌ ْْ َ َْ ُ ُ ُ َمــستـعان علــى مــا تــصفونْ ُُ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ُ][
ًواصـبر علـى مـا يـقولـون و اهجـرهم هجـرا جمـيال ِ َ َ ًَ ْ َْ ُْ ْ ْ َُ ْ َ ُ ُ َ َ ِ]

[ ُيـا َأيـهـا الـذين آمنـوا َ ََ َ ِ َّ َ ُّ
ْإذا نكحـتم اْلمؤمنـات ثـم طلقتمــوهن مـن قـبـل َأن تمـسوهن فمــا لكـم علـيهن مــن  ِْ ِ َِّ َّ َّ ُِ ْ ْ َْ ََ َْ َ َ ُ ُُ َ ْ ََ ُ ُ ُ ُُّ َ ْْ َِ َ َّ َِّ ِ ُ َ

ُعدة تـعتدونـها فمتـعوهن و سرحو َِّ َّ ُ َُ ِّ َ َ َ َْ ُّ ََّ ٍ ًهن سراحا جميالِ ِ َ ً ََ َّ ُ][
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Ernst Kühnel  ،)ِر) م١٩٦٤-١٨٨٣

 
 G.Marsais 

 
Jacques Berque
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 ُوالذين كفروا َأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه َ ً ََ َ َ ََ ِ ََّّ َُ ْ ُ َُ َ َْ ٍُ ِ ِِ ٍَّ َ َُ َ َْ َ َُ ْ
َلـــم ي ْ ِجـــده شـــيئا و وجـــد اللـــه عنـــده فـوفـــاه حـــسابه و اللـــه ســـريع اْلحـــساب َ َ َِ ُ َ َ َِ ُ ُ ََّ َِّ ُِ ُ ً َُّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َأو ،ِ

ٌكظلمــات فــي بحــر لجــي يـغــشاه مــوج مــن فـوقــه مــوج مــن فـوقــه ســحاب ظلمــات  ََ َُُ ٌُُ َْ ٌ ٌَ ْ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِِّ ِ ُ ْ ٍّ ُ ٍ ٍ َ
َبـعضها فـوق بـعض إذا َأخرج يده لم يك ََ َ َ ْ َْ ََ ُ َ َ ْ َ َِ ٍ ْ َ َد يـراها و من لم يجعل اللـه لـه نـورا فمـا ُْ ً َْ ُ ُْ ُ ََ ََّ ِ َ ْ َ ْ َ ََ

ٍله من نور ُ ْ ِ ُ َ][
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 ِادع إلـى سـبيل ِ َ َِ ُ ْ

ُربك باْلحكمة و اْلموعظة اْلحسنة و جادْلهم بالتي هي َأحسن إن ربك هو َأعلم  َ َ ْْ َ ُُ َ ََّ َّ ِ َ َْ َ ِ َِِّ ِ ِْ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِّ
َبمـن ضـل عــن سـبيله و هـو َأعلــم باْلمهتـدين َِ َِ ُْ َُ َِ ِ ُِ َ ْ ِ َ ْ َّْ َ][








 





























                         
 
 



 































                         
 



 































                         
 



 






























                         

 



 































                         

 



 






















 َقـل مــن حـرم زينــة اللـه التــي َأخــرج لعبـاده و الطيبــات مـن الــرزق قـل هــي للــذين َِ ِ َِّ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ ُِ ِْ ِّْ ِ َِ َ َِّ َ َّ َ ََّ ِ َ ْ َ

َآمنوا في اْلحياة الدنـيا خالصة يـوم اْلقيامة كذلك نـفصل اَآليا َ ْ َ َْ ُِّ َ َُ َ َِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ َْ ُّ ُ َت لقـوم يـعلمـون َ ُ َ ْ َ ٍْ َِ ِ 
.]٣٢: االعراف[
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Heisenberg

:  ََألـم تــر َأن اللـه َّ َّ َ َ ْ َ

ٌَأنـزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا َأْلوانـها و من اْلجبال جـدد بـيض  َِ ِ ٌِ َ ُ ُ ََ ِ َ َ ً َِ ِ َِ ُ ً ََ ْ ٍْ َ ََ َِ ْ َََ ِ َّ َ ْ
ََو حمـــر مختلـــف َأْلوانـهـــا و غر َ ُ َ ٌ َِ ْ ُ ٌُ ٌابيـــب ســـود ْ ُ ُ ِ و مـــن النَّـــاس و الـــدواب و األنـعـــام ،ِ َ َْ ْ ِّ َ َّ ِ َ ِ

ٌمختلـف َأْلوانــه كــذلك إنمــا يخـشى اللــه مــن عبــاده اْلعلمـاء إن اللــه عزيــز غفــور ُ َُ ََ ٌ َ َ ُ َِ ََّ َّ ِ َّ ُِ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ْ َّْ َ َ ُ ٌ 
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()

"الـشجر، بهـذا فعليـك تـصنعّ اال أبيـت ان 
واتــة ١١٦".روح فيـه لــيس شــيء كـل
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