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غةضوتاض
بةناوي خواي بةخشندةي ميورةبان

َي  0202بةيؤي ثةتاي كؤرؤنا طؤرِانيَكي
صال
يةمةاليةنة بةصةر تةواوي جيًاى دايات ،بةو يؤيةوة
َةكاى واي كزد
كةرةنتني و وةصتاني صةرجةم مجوجؤل
مزؤظ تووشي ضاوةرِوانيةكي ناديارو ذيانيش لة سؤر
رووةوة تووشي ثاشةكشة بيَت!
قةيزاني ئابووري و مممالنيَي صياصي و ئاريشة يةك
لةدواي يةكةكاى ،لة يةريَمي كوردصتاى دؤخيَكي
نةخواسراوي بؤ يةموو اليةك دروصت كزد ،لةطةأل
ئةوةش صةرجةم كارو ضاالكي و بؤنةو كؤبوونةوةو
يةنطاوةكاى وةصتاى.
ساناياااني ئاااييك يااةكيَك بااووى لااةو اليةنانااةي
باااةو ثاااةرِي ثةرؤشااايةوة لةئاااةرك و خشماااةت
دريَغيااااااى ناااااةكزدو لاااااةرووي مةيااااا اني و
َجشاااا ياااةنطاوةكاى و ييَاااور
مةعهاااةوي و ثال
َاتيااااى لاااةو دؤخاااة
كزدناااةوةي دةرووناااي ياول
َياى ديارو كاريطةر بوو.
صةختة رؤل
ئااااةوةي مةبةصااااتة ليَاااازةدا سياااااتز تااااةركيش
خضااااتهة صااااةر ضااااةن اليااااةنيَكي طاااازن
ثةيوةصااات باااة قؤنا ةكاااة ،وةك بةرضاوخضااا و
ئااااةسمووى وةرطاااازتو ،ياناا ا ةريَك بيَاااات بااااؤ
ئايه ةي كارو ئاماجنةكاى.
ويَاااازِاي ئااااةم دؤخااااة صااااةختةي ئةمضااااا َ،
ياااةكيَا سانايااااى ياااةو َ و ياااةنطاوي خاااؤي
يااااةبووة ،كااااة لااااةو ثةرِةطزاوااااة ثوختااااةي
بةشيَكياى دةخةيهة بةر دي ي ئيَوةي ئاسيش.
راطةياندني يةكيَيت زانايان

َي داوة
يةكيَتى شانايان بة ئاراصتةي يةرصىَ رةيةن ي ئاييهى نةتةوةيي ثيشةيي يةول
َاوبوونةوةي ظايزؤصي كؤرؤنا دةروةتي كارو
خشمةت بكات ،ئةطةرضي دؤخي دارايي بم
َام لةرووي يؤشياري ئاييهى و ثةيوةن ي يةمايةنطي بةش اري
يةنطاوي نةييَشت ،بةل
َاوكزدنةوةي
ثيَشواسي شان و صةرداى ضاالكي رؤشهبريي راطةيان ى و بم
ميَتيه
َةكزدى لةطة َ
بابةت تويَذيهةوةو كتيَب دةركزدني وةتواو ثؤصتةري يؤشياري مامةل
دةرياويَشتةكاني كؤرؤناو رةوشتى مشطةوت وتاري يةيهى نويَذي بةكؤمة َ يان اى بؤ
َكي يةذار لةاليةك  ،يةو َ خةخمؤري بؤ
ثزؤصةي ياوكاري كؤكزدنةوةي كؤمةكي بؤ خةل
َايةتي ثزصي ثيَكةوةذياى
َطةو ئاشتى كؤمةل
كوردصتاى ثاراصتهى صةقامطريي كؤمةل
َاوكزدنةوةي بريي ميانزةوي نةييَشتهى يشري تون رِؤيي تريؤرو راطزتهى ياوصةنطي
بم
كاركزدى بؤ يؤشياري تاك بهةبزِكزدني دياردة خزاث تاوانة ناشةرعيةكاى ثاريَشطاري
َي خؤي داوة بةثيَي ئةو يةلومةرجة دريَغي نةكزدووة.
خاك نيشتماى لةاليةكي تز يةول

2

بةشيَك لة ثةيوةنديء هةماهةنطيء بةشداري كؤنطرةو كؤنفرانسء ضاالكي هةمةاليةنة
 ضؤشي 7ي1ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيتظاْايإ بة ْويَٓةضايةتي نوضزغتإ بؤ يةنةَني جاض بةؾساضي ية
َاي ضابيتةي جيٗاْي
نؤْططةي ضٌ و ضواضةَيين ئةدموَةْي باي
َاتي غعوزية نطزو ٖةض يةو نؤْططةية
ئيػالَي يةؾاضي َةنهةي وي
وتاضيَهي ثيَؿهةف نطز.
 ضؤشي 15ي1ي 2020ضاططي نؤييَصي ظاْػتة ئيػالَيةناْي ظاْهؤيبيٓطؤٍ بةضيَع زَ .ػتةفا نطنع غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت
ظاْاياْي نطزء ثطغي خويَٓسْي ئاييينء ٖةَاٖةْطي ْيَوإ ٖةضزووال
جةخيت ىلَ نطايةوة..
 ضؤشي 27ي1ي 2020غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَينوضزغتإ بةشزاضي نطز ية نؤْططةي ْويَػاظي ٖعضي ئيػالَي نة ية
َاتي َيػطِو بة ئاَازةبووْي بةضيَع
اليةٕ َةؾيدةي ئةظٖةضي وي
ئةْساظياض َػتةفا َةزبويي غةضؤنوةظيطاْي َيػطِو بةضيَع ز .ئةمحةز
تةييب ؾيَدي ئةظٖةضو طةوضة بةضثطغاْي ئيساضيء ضةْسئ
ئةنازمييء بريياضو ثػجؤضِي بواضة تايبةتةنإ و بة بةشزاضي 46
َاتي َيػطِ بةضيَوة ضوو.
َاتي جيٗاْي ئيػالَي ية وي
وي
 ضؤشي 3ي2ي 2020بة غةضثطؾيت بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيسغةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي
غةضؤىء ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعيء غةضنطزايةتيء بةضثطغي
يكةنإ نؤبووْةوةي ئاغايي يةنيَيت ظاْايإ ية باضةطاي َةنتةبي
تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ بةضيَوة ضوو.
 ضؤشي 19ي2ي 2020بةضيَع ئاضاّ قازض غةضؤني ٖاوثةمياْيْيؿتُاْيء ؾاْسيَهي ياوةضي غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت
ظاْاياْيإ نطزو ،يةاليةٕ غةضؤىء ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي
يةنيَيت ظاْايإ ثيَؿواظي نطإ.
 ضؤشي 14ي4ي 2020بةضيَع ز.عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيتظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ثةياَيَهي ثريؤظبايي ئاضاغتة
بةضيَع (ز .ظويهيفٌ حمُس ئةيبةنطي) وةظيطي ْويَي ناضوباضي
َاتي َاييعيا نطز.
ئيػالَي وي
 ية بةضواضي 14ي5ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤنييةنيَيت ظاْايإء بةضيَع َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي
غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ بةؾساضي نؤبووْةوةي فطاضواْي تايبةت بة
نؤضؤْا نطز ،نؤبووْةوةنة بة غةضثةضؾيت وةظيطي ْاوخؤي ٖةضيَُي

نوضزغتإء بةؾساضيهطزْي وةظيطي تةْسضوغيتء وةظيطي ئةوقافء ناضوباضي ئاييينء ثاضيَعطاضاْي ٖةض ضواض
َهطزْي ظايطؤغي نؤضؤْا
ثاضيَعطانةي ٖةضيَِء يةنيَيت ظاْايإء بةَةبةغيت تاوتويَهطزْي زؤخي ٖةضيَِ و نؤْرتِؤي
ئةدماّ زضا.
 ضؤشي 20ي5ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ يةضيَيَةتي غةْتةضي ئيُاَي ؾافعي ؾاْؿيين ئوضزٕ نطز،
ظيسيؤ نؤْفطاْػةوة بةؾساضي نؤْفطاْػي بيػتةَي ْيَوزةوي
َطةوة) غاظ نطابوو ،نة تيَيسا غةضؤني ظاْايإ
نؤْفطاْػةنة بةْاوْيؿاْي (نؤضؤْاو ناضيطةضيةناْي بةغةض نؤَةي
تويَصيٓةوةيةني بة ْاوْيؿاْي :نؤضؤْاو ضةْس ئةذهاَيَهي تايبةت و جياظاض ثيَؿهةف نطز.

 ضؤشي 8ي7ي 2020بةضيَع زنتؤض عطفإ ضةؾيس ئةْساَي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ يةضيَي ظيسيؤَةتي غةْتةضي ئيُاَي ؾافيعي ئوضزةْي بةْاوْيؿاْي (املقاصد
نؤْفطاْػةوة بةؾساضي نطز ية نؤْططةي ْيَوزةوي
الشزعية واإلنسانية ومقومات البناء املعزيف لألمة) ،تيَيسا تويَصيٓةوةي تايبةتي يةغةض ئةو بابةتة ثيَؿهةف نطز.
 ية 13ي8ي 2020يةٖةَبةض بةشزاضي نطزْي بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْي ئاييينئيػالَي نوضزغتإ ية نؤْططةي (فقه الطوارئ) ئةدموَةْي فةتواي ؾةضعي ئيُاضاتي غوثاغٓاَةيةى ئاضاغتةي
بةضيَعيإ زةنات.
 ضؤشي 24ي8ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيجيَططي غةضؤى يةباضةطاي َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظيإ يةؾاْسيَهي ييَصْةي ئةوقافء ناضوباضي ئاييين
يةثةضيةَاْي نوضزغتإ ،نة ثيَهٗاتبوو يةبةضيَعإ َاَؤغتا َةال ئيرػإ ضيَهاْيء َاَؤغتا وةيػي َةال غةعيس
نطز.
 ضؤشي 25ي8ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيجيَططي غةضؤى ية باضةطاي َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظيإ ية بةضيَع ذانِ ضةَةى ضةَةظإ قائيُكاَي قةظاي
ضةَضةَاٍَ نطز.
َةت بةْاوْيَؿاْي
َةتي بة بةؾساضي ( )22زةوي
 ضؤشيَ 31ي8ي 2020بة بةؾساضي نوضز وؤضنؿؤثيَهي ْيَوزةويَٓةضٖ ،ؤناض ،بةضةْطاضبووْةوة) بةضيَوة ضوو ،يةو وؤضنؿؤثة بةضيَع
َإ  -ثاي
(تريؤضغتإ و بةغةضباظنطزْي َٓساي
ز.جةعفةض طواْي ئةْساَي ثيَؿووي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ ية نوضزغتاْةوة بة وتاضيَو بة ْاوْيؿاْي
َويَػيت ئيػالّء
َإء ؾويَٓةواضة ْةِضيَٓييةناْي بؤ ئيػالّ) بةؾساضي نطزو زيسو ٖةي
(بةغةضباظنطزْي َٓساي
ضواْطةي نوضزغتاْي يةو باضةوة خػتة ضِوو.
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 ضؤشي 1ي9ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيجيَططي غةضؤى و ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي يةباضةطاي غةضةني يةنيَيت ظاْايإ ية ؾاضي ٖةوييَط ثيَؿواظيإ
َي ئيػالَي و ؾاْسيَهي ياوةضي نطز.
ية بةضيَع َاَؤغتا عةيي باثري ئةَريي نؤَةي

 ضؤشي 8ي9ي 2020بةضيَع ز .ثؿتيوإ غازم وةظيطي ئةوقاف و ناضوباضي ئاييين بة ياوةضي بةضيَع ز .زياضجةباضي بةضيَوةبةضي طؿيت غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْاياْيإ نطزو ية اليةٕ ضيَعزاض ز .عبساهلل َةال
غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي غةضؤى و شَاضةيةى ية ئةْساَاْي
َةنتةبي تةْفيعيء غةضنطزايةتي بة طةضَيةوة ثيَؿواظي نطا.

 ية بةضواضي 16ي9ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ غةضثةضؾيت نؤبووْةوةيةنيتايبةتي ية باضةطاي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ يةطة ٍَ بةضثطغي غةضجةّ يكةناْي يةنيَيت ظاْايإ نطز.
َوةطةضِي زاَةظضاْيةوة ،بةِضيَع فةضغةت غؤيف ثاضيَعطاضي ٖةوييَط غةضزاْي
 ضؤشي  2020/9/21بةبؤْةي 50يةَني غايَةنتةبي تةْفيعي يةنيَتيي ظاْاياْي ئايين ئيػالَيي نوضزغتاْي نطزو بةطةضَيةوة يةاليةٕ بةضِيَع غةضؤني
يةنيَيت ظاْايإ و شَاضةيةى ية ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي ،ثيَؿواظي ييَهطا.
 ية 23ي9ي 2020ؾاْسيَهي ئةدموَةْي ضوذاْي ئيَعيسي بة غةضؤنايةتي َري عكُت َري حتػني بةط بةياوةضيقةؾة ضوخايٌء ؾاْسيَو غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْاياْيإ نطزو بة طةضَيةوة ثيَؿواظي نطإ.
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َي طؿيت فةضةْػا غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت
 ضؤشي 6ي10ي 2020بةضيَع ئوييفية زيهؤتيين قوْػويظاْاياْي نطزو بة طةضَيةوة ية اليةٕ بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإو َاَؤغتا َةال جةالٍ
خةيالْي جيَططي غةضؤىو شَاضةيةى ية ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظي ييَ نطا.
 ضؤشي 7ي10ي 2020ؾاْسيَهي ثةضيةَاْي عريام نة ثيَهٗاتبوو ية بةضيَعإ ز .بةؾري خًيٌ ذةزاز جيَططيغةضؤني ئةدموَةْي ْويَٓةضاْي عريام و ز .حمُس ؾانط ئةْساَي ثةضيةَاْي عريام غةضزاْي َةنتةبي تةْفيعي
يةنيَيت ظاْاياْيإ نطزو بةطةضَيةوة يةاليةٕ غةضؤىء جيَططو بةؾيَو ية ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظي
نطإ.
 ية ۲۱ي۲٠ي ۱٠۱٠بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيجيَططي غةضؤى يةباضةطاي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ ثيَؿواظيإ ية بةِضيَع ييوا تاضيل بةضيَوةبةضي طؿيت
ثؤييػي ٖةضيَِ و ؾاْسيَهي ياوةضي نطز.
 ضؤشي۲۱ي۲٠ي ۱٠۱٠بةِضيَع ئايسٕ َةعطوف وةظيطي ٖةضيَِ بؤ ناضوباضي ثيَهٗاتةنإ غةضزاْي َةنتةبيتةْفيعي يةنيَيت ظاْاياْي نطزو ية اليةٕ غةضؤىء جيَططو بةؾيَو ية ئةْساَاْي َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظي نطا.
 ضؤشي 13ي10ي 2020بة ئاَازةبووْي بةضيَع ز .ثؿتيوإ غازم وةظيطي ئةوقاف و ناضوباضي ئاييينء بةضيَع ز.عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَيء ثاضيَعطاضي ٖةوييَط ز .فةضغةت غؤيف ،شَاضةيةى
َاَؤغتاياْي ئاييين ية ضيَوضةمسيَهسا وةظاضةتي ئةوقافء ناضوباضي ئاييين ْةخؿةغاظيي ْويَي زضوغتهطزْي
َعطةوتي ية ٖةضيَُي نوضزغتإ ضاطةياْسو بؤ ئةّ َةبةغتةف ضةْس زيعايٓيَو ثيَؿهةف نطابوو و زواتط يةاليةٕ
َبصيَطزضا.
ييصْةيةني تايبةتةوة بابةتيَهي ْةخؿةغاظيي ْويَ ٖةي
 ية 21ي10ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و بة ياوةضي ٖةض يةى ية بةضيَعإَاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي غةضؤىء ز .عوَةض ذػٔ َطؤ و َاَؤغتا ذػٔ قازياْي ئةْساَاْي
َةنتةبي تةْفيعي و َاَؤغتا ئاظاز خوضؾيس بةضثطغي يكي نةضنوني يةنيَيت ظاْايإ ثيَؿواظي ية ؾيَذ َيجِ
َا غيس قازم ذػيين ؾريظاي و ؾاْسيَهي ياوةضي نطز.
عهاؾى ْويَٓةضي َةضجةعي طةوضةي ئايةتوي
 ضؤشي 4ي11ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيجيَططي غةضؤى غةضزاْي زةظطاي طؿيت ناضوباضي َيٓيإ نطزو بة طةضَيةوة يةاليةٕ غةضؤىء زةغتةي
ناضطيَطي زةظطاي ْاوبطاو ثيَؿواظي نطإ.
 ية بةضواضي 5ي11ي 2020بةضيَع ز.عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْيَايي ئةْساَي َةنتةبي تةْفيعي بة َةبةغيت ثريؤظبايي زةغتبةناض
جيَططي غةضؤى و َاَؤغتا َةال زيؿاز طةي
بووٕ غةضزاْي زةغتةي ضانهطزٕ و ثاضاغتين شيٓطةي ٖةضيَُيإ نطز.
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َاتي نوضزغتإ و ؾاضي ئوضَيةي
 ضؤشي 5ي11ي 2020ظاْاي ْاوزاضي ضؤشٖةيَاَؤغتا َةال عبسايكازض بةيعاوي نؤضي زوايي نطز ،بةو بؤْةوة غةضؤني يةنيَيت
ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ثطغةْاَةيةى ئاضاغتةي خاْةوازةنةي نطز.
 ضؤشي 7ي11ي 2020بةضيَع ز.عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْيَي
ئاييين ية ؾاضي ٖةوييَط بةؾساضي نطز ية نؤْفطاْػة بةْاوْيؿاْي (ضؤي
ظاْاياْي نوضز ية ضووْهطزْةوةي ثةياّ و َافةناْي ثيَػةَبةض (زضوزي خواي
يةغةض بيَت) نة يةشيَط ضاوزيَطي زيواْي وةقفي غووْي عرياقيء بةغةضثةضؾيت
َاي ئةوقايف َوغٌَ يةاليةٕ ْاوةْسي ٖؤؾياضي بؤ ضاويَصو
ئةدموَةْي باي
ثةضةثيَساْي تواْانإ ،بة بؤْةي َاْطي َةويوزةوة غاظ نطا بوو.
 ضؤشي 19ي11ي 2020ؾاْسيَهي يةنيَيت ظاْايإ نة ثيَهٗاتبوو ية بةضيَعإز.عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي
جيَططي غةضؤى و َاَؤغتا ؾيَذ ْياظ زيَطةيي بةضثطغي يكي ٖةوييَطي يةنيَيت
ظاْايإ بةؾساضيإ ية َةضاغيُي ٖيَٓاْةوةو بةضيَهطزْي تةضَي ثاضيَعطاضي
نؤضهطزووي ؾاضي ٖةوييَط خواييَدؤؾبوو زنتؤض فةضغةت غؤيف نطز.
 ضؤشى 6ي12ي 2020ؾازيَهي يةنيَيت ظاْايإ نة ثيَهٗاتبوو ية بةضيَعإ ز .عبساهللَةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي
َاي فةتوا بةؾساضي
غةضؤىء َاَؤغتا َةال ععيع خةظْةيي ئةْساَي ئةدموَةْي باي
َةضاغيُي بةخؿيين بطواْاَةي ظاْػيت ية َعطةوتي ؾيَذ محساَني خةيالْي ية
ؾاضي ٖةوييَط نطز.
 ضؤشي 8ي12ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال وةيػي غةضؤني يةنيَيت ظاْاياْيئاييين ئايػالَي نوضزغتإ بةؾساضي نطز ية نؤْفطاْػي ثاضاغتين ؾهؤي
خيَعإ ،نة ية اليةٕ نؤييَصي ظاْػتة ئيػالَيةناْي ظاْهؤي غةالذةززئ ضيَهدطا
بوو.
 ضؤشي 15ي12ي 2020بةضيَع ز .عبساهلل َةال وةيػي غةضؤني يةنيَيت ظاْايإءَاَؤغتا َةال جةالٍ خةيالْي جيَططي غةضؤىء بة ئاَازةبووْي ئةْساَاْي
َةنتةبي تةْفيعي ثيَؿواظيإ يةبةضيَع ظيَٓسئ َةويوز بطيهاضي ئةوقافء
ناضوباضي ئاييين نطز.
 ضؤشي 21ي12ي 2020غةضؤني يةنيَتى ظاْايإ يةضيَي بةضْاَةي ظووَةوة بةؾساضيَهةناْي ئةوقاف بةغةض
َوةؾاْسْةوةي بطِياضي زابةؾهطزْي َوي
زيساضي ظاْاياْي عريامء جيٗاْي ئيػالَي نطز غةباضةت بة ٖةي
ٖةضزوو زيواْي غوْٓةو ؾيعة.
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لةزووي دةزكسدني فةتواو زيَكازو زوونكسدنةوةي شةزعي
ئةطةضضييييييي ضةوؾييييييي نؤضؤْييييييا
ناضيطةضي ظؤضي يةغةض ظؤضبةي
َاّ بية
ناضو ٖةْطاوةنإ زاْا ،بةي
ذييييييونُي ٖاتٓيييييية ثيَؿييييييةوةي
ٖةْيييييييسىَ ثيييييييطؽء ثيَؿيييييييٗات
َيييييييياي فييييييييةتوا
ئةدموَييييييييةْي باي
َي خعَيييةتء
بييةضزةواّ يييية ٖييةوي
َةزا
َويَػييت ؾيةضيعةتي يةٖةَبيةض ثطغية طيةضّء ثةيوةغيتةنإ ضاطةياْيسووة ،ييةّ غياي
ضووْهطزْةوةي بابةتيةنإء ٖةي
ضييةْسئ فييةتواي تايبييةت يةغييةض ثطغيية ٖةغييتياضةنإ زةضنييطاوةو ضواْطييةي ؾييةضيعةتء ظاْايييإ بييؤ ضاي طؿيييتء
َُاْإ بييةيإ نييطاوة ،ضييوْهة يييةنىَ ييية نيياضة يةثيَؿييةناْي يييةنيَيت ظاْايييإ ،بايةخييسإ بييووة بيية ثطغييي فييةتواء
َوغ يً
َا بيَت يإ يةضيَي ييَصْةناْي فةتوا يةغٓووضي غيةضجةّ يكيةناْي ييةنيَيت
َاتيإ ض يةغةض ئاغيت باي
خعَةتهطزْي ٖاوي
ظاْايإ ،ييَطةزا بةؾيَهي ططْطيي ضياالنيةناْي ثةيوةغيت بيةو بيواضةو ْاوْيؿياْي طيطْطرتئ ئيةو فةتواياْية زةخةيٓية
َاي فةتوا ية ٖةضيَُي نوضزغتإ زةضي نطزووٕ:
ضوو ،نة ئةدموَةْي باي
ناونيشاني فةتوا بلَاوكساوةكان

بةزوازي بلَاوبوونةوة
2020/1/7

ذ
1
2

ذونُي بةنطيَططتين نةغيَو يةاليةٕ فةضَاْبيةض بيؤ ئيةوةي ييةجياتي
ئةو زةواّ بهات بةضاَبةض َةبًةغيَو ثاضة

2020/1/7

3

ذييونُي فيكٗييي بييةزةٍ ذييةد بييؤ نةغييي ثةنهةوتيية يييإ َييطزوو بيية
تايبةت ثاف زةضضووْي ْاوي ية تريو ثؿو

2020/1/7

4

ذونُي بةؾساضيهطزٕ ية نؤَجاْياي (يوْيو فايٓؼ)

2020/1/7

5

َييييةي (فييييؤضِئيَهؼ) ضووٕ
َيييياي فييييةتوا ذييييونُي َاَةي
ئةدموَييييةْي باي
زةناتةوة

2020/1/7

6

ذونُي نؤنطزْةوةي ْويَصةنإ بةٖؤي باضاْةوة

2020/1/28

7

ذونُي ثيَـ خػتين ظةنات

2020/3/19

8

فةتواي تايبةت بة َةضجةناْي بةضِؤشوو ْةبووٕ بة ٖؤي نؤضؤْاوة

2020/4/23

9

فةتواي زياضيهطزْي ْيػابي ظةنات

2020/4/24

َي بًوضي يةضِةمحي ٖةويَسا
زاْاْي َٓاي

 10فةتواي زياضيهطزْي ضيَصةي غةضفيرتةو فيسية 2020
َييياي فييةتوا غييةباضةت بيية ييَيييو زووضي ْويَيييصخويَٓإء
 11ئةدموَييةْي باي
َاو زةناتةوة
خؤثاضيَعي ية ثةتاي نؤضؤْا ضووْهطزْةوةيةى بً
 12ذونُي بةخؿيين ثالظَاي خوئَ
َيية نييطزٕ بيية زضاوة ئةييهرتؤْيييةناْي وةى ( بييت نييؤئ،
 13ذييونُي َاَةي
ثاي نؤئ)

2020/4/25
2020/6/16
2020/6/21
2020/6/23

َية نيطزٕ بية زضاوةنيإ يية ِضيَطيةي تةييةفووٕ
 14ذونُي طؤضِيٓيةوةو َاَةي
يإ ئيٓرتْيَتةوة
 15ذيييونُي َوضيييةوةضططتٔ بييية بي ييَ زواّ نيييطزٕ (بييئ زييييواض) ٖيييةضوةٖا

2020/6/23
2020/6/28

وةضططتين زوو َوضة ية ذهوَةت
 16ذونُي غووتاْسْي طياْساضإ بة ظيٓسوويي
 17يييية خؿيييتةبطزْي ْيييةخؤف يييية الييييةٕ ٖةْيييسيَو ثعيؿيييوء ْؤضيٓطيييةو

2020/7/2
2020/8/19

ْةخؤؾداْةي تايبةتء تاقيطةو زةضَاخناْةناْةوة

َيياو ظي يطِ بيية ْطخيَهييي ظؤض بيية قييةضظ و فطؤؾييتٓةوةي بيية
 18ذييونُي ن يطِيين ناي
ْطخيَهي نةَرت بة ذاظض وضةْس ؾيَواظيَهي زيهةي ئةّ جؤضة باظضطاْياْة

2020/9/1

َي باظضطاْي
 19ظةناتي َاي
َيييوء خاْوبيييةضةي
 20ضووْهطزْةوةييييةى غيييةباضةت بييية زابةؾيييهطزْي َوي
وةقفهطاو ية ْيَوإ ٖةضزوو زيواْي وةقفي غوْين و ؾيعيسا
 21بةيآْاَةيةى يةَةضِ زابةظيين ْطخي زضاوي عيَطاقي بةضاَبيةض زؤالضي

2020/9/16
2020/11/24
2020/12/22

ئةَطيهي

َثةرِى ( )www.zanayan.orgبةشي (فةتوا) بلةن.
دةتوانن بؤ بينينى دةقء ناوةرؤكي فةتواكان شةرداني مال

9

01

سەرۆکی ٌەکێتی زاناٌان و سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی فەتوا لەگەڵ بەرپرسی لێژنەی فەتوای سەرجەم لقەکانی ٌەکێتی زاناٌان

يةكيَيت شانايانء هةلَويَطتة ئاييينء نةتةوةييء ثيشةييةكان
** يةكيَيت شانايان :ضوكايةتي بة ئايني و موقةدةضات قابيلي قبولَ نية
ضؤشي 22ي2ي 2020زواي ئةوةي ية ؾاضي نةالضو يةاليةٕ ططوثيَهي ؾاْؤيي يةيةنيَ ية ؾةقاَةناْي ئةو ؾاضة ية
ناتي منايؿي ؾاْؤنة غونايةتي بة ئاينيء ظاْايإء َيٓبةضو َعطةوت نطا ،يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي
َاو نطزةوة ئةَةي خواضةوة
نوضزغتإ بةيآْاَةيةني بً
زةقةنةيةتي:
َاوبووْةوةي ئةو ططتة ظيسيؤيية ية ؾاضي نةالضو يةاليةٕ
زواي بً
ططوثيَهي منايؿهاض بةؾيَوةي منايؿي ٖوْةضي و زيايؤني
ؾاْؤيي ،نة ثطِ بوو ية غونايةتي و بيَطيَعي بةضاَبةض ئاييين
َاونطايةوةو
ثريؤظي ئيػالّ و ظاْايإ و َيٓبةضو َعطةوت بً
ْيطةضاْي ظؤضي بةزواي خؤيسا ٖيَٓا.
ئيَُة ية يةنيَيت ظاْاياْةوة بة توْسي ئيساْة ئةو جؤضة غونايةتية
زةنةئ و بةٖةَوو اليةني ضازةطةيةْني ،نة غونايةتي بةضاَبةض ئيػالّء َوقةزةغات قابيًي قبوٍ ْيةو ئةو جؤضة
َايةتي و ئاؾيت
ناضو ٖةْطاواْة ْةى ٖيض خعَةتيَو ثيَؿهةف ْانةٕ ،بططة َةتطغي ظؤض بؤ غةض ئاغايؿي نؤَةي
َطةو ثيَهةوةشيإ ٖةية ،جيا ئةوةف ئةَة ناضيَهي عةفةوي ْةبووةو ثيَؿوةختة بةضْاَةضيَصي بؤ نطاوةو
نؤَةي
يةناضْاَةي بةضيَوةبةضايةتي طؿيت ضؤؾٓبرييء ٖوْةضي طةضَيإ بةْاوْيؿاْي (وةضٕ ببني بة غةط) يةبطِطةي
طفتوطؤي ؾاْؤ منايـ نطاوةنإ ئاَاشةي ثيَهطاوة.
ويَطِاي ْيطةضاْيء ئيساْةنطزْي ئةو نطزْة ْةؾياواْة ،زاواناضئ ية زاّ و زةظطا َةعين و ئاييين و ئيساضيةناْي
غٓوضي ئيساضةي طةضَيإ بةتايبةت زاواناضي طؿيت ئةو ؾاضة ،بةظووي ضيَهاضي ياغايي ثيَويػت بةضاَبةض ئةو
غونايةتية بططْة بةضو بة ٖةَوو ؾيَوةيةى ضيَططي ئةو جؤضة ناضاْة بططٕ ،نة ثيَضةواْةي ؾةضيعةت و ياغاو بةٖاو
َهي نوضزغتاْة.
ْةضييت ضةغةٕ و ٖةغيت زيٓساضي خةي
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ
23ي2ي2020
** لةضةز ثسضي (ضوكايةتيء تةشوري) يةكيَيت شانايان نوضساويَكي داية وةشازةتي زؤشهبريي.
ضؤشي 24ي2ي 2020بة ْوغطاوي فةضَي شَاضة ( )127يةنيَيت ظاْاياْي
ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ْوغطاويَهي ئاضاغتةي وةظاضةتي ضؤؾٓبريي و
الوإ نطزووة ،نة تايبةت بة ثطغي ئةو تةؾٗريو بيَ ضيَعيء غونايةتي
نطزٕ بةضاَبةض بة ئيػالّء َوقةزةغاتء ظاْاياْي ئاييين و ثيَطةي
َيٓبةضو َعطةوت.
يةبةؾيَهي ثةياَةنة ٖاتووة :زاواَإ واية ية بةضيَعتإ نة ييَجيَضيٓةوةي
ثيَويػت ئةدماّ بسضيَت بةضاَبةض ئةدماَسةضاْي ئةّ ناضة ؾاْؤييةو ضيَططي
تةواو بهطيَ يةو جؤضة ناضاْة ،نة ثيَضةواْةي ؾةضيعةت و ياغايةٖ ،ةضوةٖا
ية نؤتايي ْوغطاوي يةنيَيت ظاْايإ ئاَاشة بةوة نطاوة نة :ية ئةدماّ
ئاطازاضَإ بهةْةوة.
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** يةكيَيت شانايان لةهةمبةز ضوكايةتيةكان هةلَويَطت وةزدةطسيَت
غةباضةت بة قػةي ئةو ئةْساّ ثةضيةَاْةي يةزاْيؿتين ضؤشي  2020 /7 /28نة ئاَاشةي بة ذونُطِاْي غةضزةَي
خةييفةي ضاؾيسئ نطز بؤ ٖةَوو اليةى ضايسةطةييَٓني ،نة ثةضيةَإ ؾويَين ئةو جؤضة ناضاْة ْيةو ثؿت بةغنت بة
َويَػيت خةييفة
َػةْطاْسْي َيَصووي ظيَطِيين غةضةتاي ئيػالّ و ٖةي
نتيَبيَهي ٖاوضةضخي َيَصوويي بؤ ٖةي
بةِضيَعةناْي ثيَػةَبةض (زضوزي خواي يةغةض بيَت) ؾتيَهي ْاظاْػيت و ْايؤشيهية ،ئةَة ويَطِاي بطيٓساضنطزْي
َاْي ثيَػةَبةضي خواٖ ،يض جؤضة غونايةتيةى بةضاَبةض
َُاْإ يةٖةَإ نات بيَطِيَعيية بةضاَبةض بة ٖاوةي
ٖةغيت َوغً
ياوةضاْي ضيَعزاض جيَطاي قةبوٍَ نطزٕ ْيةو ثيَويػتة بهةضي ئةو جؤضة ناضاْة بةظوويي زاواي ييَبوضزٕ بهات و
َةتاْة.
ئوَيَسَإ واية نة غةضؤنايةتي ثةضيةَإ ِضيَططي بهات ية زووباضة ْةبووْةوةي ئةّ ذاي
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ
۱۲ي۷ي۱٠۱٠
** يةكيَيت شانايان لةبةزامبةز هةنطاوةكاني زيَكخساوي (مالَةكاني زؤشهاو ئاشها) زيَكازي ثيَويطت دةطسيَتة بةز
َايةتيةنإ بةْاوْيؿاْي
َاوبووْةوةي ططتة ظيسيؤيةى ية تؤضة نؤَةي
زواي بً
َي ضؤؾٓاو ئاؾٓا) ية نوضزغتإ ،نة ؾتطةييَو
ناضو ضاالنيةناْي (َاي
يةخؤ زةططيَت و ثةضزةف يةغةض ظؤض ؾت الزةباوَ ،ةتطغي بؤ غةض
َطةي نوضزيء ٖةغيت زيٓساضيء بةٖاي بةضظي نوضزةواضي
ْةضييت نؤَةي
ييَ بةزي زةنطيَت.
يةنيَيت ظاْايإ َاوةيةنة بةوضزي بةزوازاضووٕ بؤ ئةو زؤغية زةنات و
َاو ضيَهاضي
ناضي ثيَويػيت يةو باضةوة نطزووة ،بؤ ئةو َةبةغتةف غهاي
ثيَويػيت ططتؤتة بةضو اليةْي ثةيوةْساضي ييَ ئاطازاض نطزؤتةوة.
ية ْوغطاوي يةنيَيت ظاْايإ نة ضؤشي 30ي9ي 2020ئاضاغتةي زاواناضي طؿيتء اليةْي ثةيوةْساض نطاوة ٖاتووة:
بةزاخةوة يةبةؾيَهي ئةو غةْتةضو ؾويَٓاْةي بةْاوي ٖؤؾياضي و وةضظؾي جةغتةو يةؾحواْي و ضةؾاقةو ضاالني
زيهة ،ئةجيَٓساي تطو بةضْاَةي بةالضيَسا بطزٕء زضوغتهطزْي طوَإء نةَهطزْةوةي بةٖاي ئةخالقيء
بيَؿةضَهطزْي بةؾساضبووإ جيَبةجيَ زةنطيَت.
َةشاْي ئاؾتةواييء
َايةتيء ؾً
َاْة زةبٓة َايةي تطاظاْي نؤَةي
ٖةضوةٖا ٖاتووة :يةضاغتيسا ئةو جؤضة ٖةوي
َايةتي و خيَعاْي ،يةٖةَإ نات ثيَضةواْةي ْةضييت نوضزةواضي و
َطةو ٖةضِةؾةٕ بؤ اليةْي نؤَةي
غةقاَطريي نؤَةي
بٓةَاناْي ؾةضيعةتي ثريؤظي ئيػالَةو يةطةٍَ زةغتوضي عريام و ياغا بةضناضةناْي ٖةضيَُي نوضزغتاْيـ يةى
َٓيايي و وةى ئةضنيَهي ئاييين و ثيؿةيي و ٖةغتهطزٕ بة بةضثطغياضيَيت بةضاَبةض نيإ و
ْاططيَتةوة .بؤ زي
َطة ،يةنيَيت ظاْايإ بة وضزي ناض يةغةض ئةّ زؤغية زةنات ،تا زةضةدماَي ثيَويػت يةثيَٓاو ْةٖيَؿتين ئةو
نؤَةي
َطةي نوضزي بةزةغت زيَٓيَت.
َة ْةؾياو ٖةْطاوة تاضيهاْةو ،ثاضاغتين بةٖاو ضةوؾيت نؤَةي
جؤضة ناضو ٖةوي
** يةٖةَبةض غونايةتيء ناضيهاتيَطةناْي فةضةْػا ،نة ناضزاْةوةي ظؤضي ية جيٗاْي ئيػالَي بةزواي خؤيةوة
ٖيَٓا ،ية بةيآْاَةيةني تايبةت يةنيَيت ظاْايإ يةو باضةوة ضايطةياْسٖ :ةَوو جؤضة غونايةتيو نطزاضيَهي بيَ ضيَعي
بةضاَبةض غةضجةّ ثيَػةَبةضإ(زضوزي خوايإ يةغةض بيَت) بةطؿيتء ثيَػةَبةضي خؤؾةويػتُإ بة تايبةتي
ضةتسةنةيٓةوةو بةتوْسي ئيساْةي زةنةئ ،ثيَُإ واية ئةو جؤضة ٖةْطاواْة ثيَضةواْةي بةٖا ئاييينو ئةخالقيو
َةتيةناْةو يةخعَةتي ثطؤغةي ئاؾيت جيٗاْيو غةقاَطريي طةالٕو ثيَهةوةشيإ ْيةو
َايةتيو ياغا ْيَوةزةوي
نؤَةي
ناضزاْةوةي خطاثو توْسضِةوي جؤضاوجؤض بةزواي خؤيسا زيَٓيَت.
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هةلَويَطتء هةنطاوةكاني يةكيَيت شانايان
ضةبازةت بة دؤخي كؤزؤناو هؤشيازي خؤثازاضنتء ثابةندي زيَهناييةكان

يةنيَيت ظاْايإ بة غةضجةّ يكةناْييةوة ٖاوؾيإ يةطية ٍَ الييةْي ثةيوةْيساضو ئييساضةي غيٓوضةنإ يةغيةض خيةت بيووٕ
َُييةت و ثالْييي ئاَازةغيياظي ٖؤؾييياضي و خؤثيياضيَعي يييةو َةتطغييية،
بييةئاَادمي ٖاونيياضو ٖةَاٖييةْط بييووٕ ييية ٖةي
َيةناْيإ ضيطِ
يةزةغجيَهي ٖاتين ئةّ ظايطؤغة وةى ٖةغتهطزٕ بة بةضثطغياضيَيت ئياييينء ئيٓػياْيء ثيؿيةييٖ ،ةوي
نييطزةوة بييؤ ٖاونيياضوبووْي ؾييَواظي بةضةْطاضبووْييةوةي ظايطؤغييةنةء بيية ثةضؤؾييةوة ضيياوزيَطي زؤخةنييةيإ زةنييطزو
ٖةَوو جؤضة ئاَازةييةنيإ يةو ثيَٓاوة زةضبطِي ،نة زةنطىَ ييَطةزا ئاَاشة بة ضةْس اليةْيَهي ئةو خعَةتاْة بهةئ:
يةنييييةّ  :بييييةض يييييةٖاتين ئييييةّ ظايطؤغيييية ضييييةْسئ وتاضيييييإ يةغييييةض بابييييةتي ثييييةتاو ضواْطييييةي ئيػييييالّ بةَةبةغيييييت
َاتيإ ثيؿهةفء تةضخإ نطز.
ٖؤؾياضنطزْةوةي ٖاوي
َويَػييتء
زووةّ :وةى زاَييةظضاوةي ئيياييين يةطييةٍَ اليييةْي ثةيوةْييساض يةغييةض خييةت بييووٕء ٖييةوٍَء ئاَييازةييء ٖةي
ٖةْطاوي ٖةَةاليةْةي خؤيإ خػتة ضِوو.
َييةناْي ضاطةياْسْييةوة ؾييطؤظةء تيَيطِواْيين ئيػييالَيإ زةخػييتة ضِوو ،نيية
غييَيةّ :بةؾييَهي َاَؤغييتايإ يييةضيَى نةْاي
ئيػالّ ضةْسة بايةخي بة خؤثاضيَعي يةناتي ٖةبووْي ثةتا زاوة.
َاوزةنطزةوة.
ضواضةّ :يةضيَى غؤؾياٍ َيسياو وتاضو اليعةوة ،بةضزةواّ ثةياَي ططْطي ٖؤؾياضي ئاييٓيإ بً
ثيَٓحةّ  :يةناتي ضاططتين بطِياضي ْويَصي ٖيةييينء بةنؤَيةٍَء زاخػيتين َعطةوتيةنإ ،بيةو ثيةضِى غييٓطفطاواْيةوة
َهيإ يةثيَؿرت زاْا.
َاتيإ ثابةْس بووٕء ،غةالَةتيء طياْي خةي
يةثيَٓاو بةضشةوةْسيء تةْسضوغيت ٖاوي
ؾةؾيييةّ :ييييةضيَى ْووغييينيء بابيييةتء ضووْهطزْيييةوةي ؾيييةضعيء ضاطةياْسْيييةوة ،ضيييةْسئ ثطغيييي ثةيوةغيييت بيييةّ
َاو زةنطزةوة ،نة ضةْس منوْةيةى يةو ثةضِاوة زةخةيٓة ضوو..
ْةخؤؾيةيةنإ طةْطةؾةء بً
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** ثةيامي يةكيَيت شانايان دةزبازةي خؤثازاضنت لة نةخؤشي كؤزِؤنا زاطةياند
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بةْاوي خواي بةخؿٓسةي َيٗطةبإ
َكلُوا إِ ِن كُنِتُمِ مُؤِمِنِنيَ}
َتَو َّ
َى اللَّهِ ف
{وَ َعل
َةناْي تايبةت بة ْةخؤؾي نؤضِؤْا ية ضةْس
َاوبووْةوةي ٖةواي
زواي بً
َةنإ بؤ ِضيَططتٔ يةّ ْةخؤؾيية ،بةثيَويػيت
َاتيَهي زضاوغيَء ٖةوي
وي
زةظاْني ضةْس بةضضاو ضووْييةني ؾةضعي بسةيٓة بةض زيسي
َاتيامنإ بةَةغيت خؤثاضاغتين ظياتط ية ٖاتين ئةّ ْةخؤؾيية.
ٖاوي
َاتياْي نوضزغتإ بة ثؿت بةغنت بة خوزاو
غةضةتا ثيَويػتة ٖاوي
َة يةطةٍَ ئةو بابةتة بهةٕ ،ضوْهة
وضةيةني بةضظو بةٖيَعةوة َاَةي
يةاليةنةوة بة بةضاوضز يةطةٍَ ْةخؤؾييةناْي زيهةٖ ،يَٓسة تطغٓاى
َةتيَو ية نوضزغتإ
ْييةٖ ،ةضوةٖا غوثاؽ بؤ خوزا تا ئيَػتا ٖيض ذاي
َةضِاونيَ ْانات،
تؤَاضْةنطاوة ،بؤية ثيَويػت بة تطؽ و زي
َاوزةنةْةوة
بةثيَضةواْةوة ئةواْةي تطؽء تؤقإ يةغةض ئةّ بابةتة بً
بؤ قاظادميَهي باظضطاْي َاززي يإ ٖةض ؾتيَهي زيهة زةنةوْة شيَط
بةضثطغياضيَيت بةضاَبةض خوزاو َطؤظايةتي ،بؤية ثيَويػتة
َاوزةنةْةوة،
َايةتييةنإ ؾت بً
ضاطةياْسْةنإ بة تيعيء ضازيؤو ْووغنيء ٖةَوو ئةواْةي ية تؤضِة نؤَةي
َطا.
َةشاْسْي نؤَةي
زووضنةوْةوة ية ؾً
َاتيامنإ زةنةئ بة ضاني ثابةْسي ضيَُٓاييةناْي
َيَهي خؤثاضيَعي ثيَؿوةختة ،زاوا ية ٖاوي
ية ٖةَإ ناتسا وةى ٖةوي
وةظاضةتي تةْسضوغيت بٔ ،ضوْهة باؾرتئ ضيَطةضاضة ططتٓةبةضي ضيَهاضة تةْسضووغتييةناْة .ية ٖةَإ ناتسا
ثيَويػتة تا ئةو َاوةيةي ئةو بابةتة نؤتايي زيَتٖ ،ةَوو ططزبووْةوةي ثطغةو بووى طواغتٓةوةو تةواوي
َايةتيء ٖوْةضيء تةواوي بواضةناْي زيهة غٓووضزاض بهطئَ ،بؤ ئةّ َةبةغتة زاوا ية
نؤبووْةوةناْي بؤْة نؤَةي
َو
َة يةطةٍَ بابةتةناْي وةى ثطغةو ٖاوؾيَوةناْي بهةٕ ،طًةيي ية خةي
َيَهي طةوضة َاَةي
َُاْإ زةنةئ بةزي
َػوي
َُاْإ ٖةَيؿة ثؿتُإ بة خواي طةوضة بةٖيَعةو ،بة وضةيةني بةضظةوة
ْةنةٕ .ية ٖةَووؾي ططْطرت ئيَُة َػوي
َة يةطةٍَ ئةو بابةتاْة زةنةئ ،ضةني ئيَُة ؾإ بة ؾاْي ضيَهاضة تةْسضوغتييةنإ ،زوعاو ثاضِاْةوةو
َاَةي
َاتي ئيَُةو تةواوي َطؤظايةتي يةو
َو ،بة ئوَيسي ئةوةي خواي طةوضة وي
بةخؤزاضووْةوةية بةضاَبةض خوزاو خةي
ْةخؤؾيية بجاضيَعيَتء ؾيفاي ْةخؤؾةناْيـ بسات.
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ
۱٠۱٠/۱/۱٢

** ئةجنومةني بالَاي فةتوا زيَكازة شةزعيةكاني تايبةت بة خؤثازيَصي لة نةخؤشي كؤزِؤنا بلَاوكسدةوة

ضؤشي 3ي3ي 2020بةغةضثةضؾيت بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإ َاَؤغتا َةال جةالٍ
َاي فةتوا نؤبووْةوةي فطاواْي ئةدموَةْي
خةيالْي جيَططي غةضؤى و زنتؤض ذػٔ َوفيت غةضؤني ئةدموَةْي باي
َاي فةتوا ية باضةطاي َةنتةبي تةْفيعي يةنيَيت ظاْايإ بةضيَوةضوو ،زواي طةْطةؾةنطزْي ثطؽ و بابةتةنإ و
باي
زياضنطزْي ضيَهاضي ؾةضعي بؤ خؤثاضيَعي ية ْةخؤؾي نؤضؤْا ئةّ زةضةدماَة بؤ ضاي طؿيت ضاطةييَٓسضا:

بةْاوي خواي طةوضةو َيٗطةبإ
َاي فةتواي
َاوبووْةوةي ْةخؤؾي ظايطؤغي نؤضِؤْا ( ،)covid 19ئةدمووَةْي باي
وةى ٖةْطاويَو بؤ خؤثاضاغنت ية بً
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ية ضؤشي غيَؾةممة  2020/3/3بة ئاَازةبووْي غةضجةّ ئةْساَاْي
َيٓةوةي وضزي زةقة
نؤبوويةوة ،ية نؤبووْةوةنةزا زواي تاوتويَهطزْي ٖةَوو ضِةٖةْسةناْي ْةخؤؾييةنةو ،ييَهؤي
َاْةي خواضةوة زا:
َاي فةتوا بطِياضي يةغةض ئةّ خاي
ؾةضعييةنإء َةبةغتةناْي ؾةضيعةت ،ئةدموَةْي باي
َاتيإ بة وضزي ثابةْسي تةواوي ضيَُٓايية تةْسضوغيتء ئةَٓييةناْي ذهوَةتي
يةنةّ :ئةضنيَهي ؾةضعي ية نة ٖاوي
ٖةضيَُي نوضزغتإ بٔ تايبةت بة خؤثاضيَعي ية ثةتاي نؤضوْا.
زووةّ :بة ثيَي ؾةضع ْاتواْطيَت ية ئيَػتازا وتاضي ٖةيين َعطةوتةنإ ضِابطرييَت ،تةْيا يةو ؾويَٓاْة ْةبيَت نة بة
َاوبؤتةوةو زةبيَتة ( ثةتا -وباو) زةنطيَت بةؾيَوةي ناتي تا نؤتاييٗاتين
َٓياييةوة ْةخؤؾييةنةي ييَ بً
زي
َا ئةوقاف و تةْسضوغيت و ييَصْةي فةتواي غٓوضةنة ْويَصي بة جةَاعةت وتاضي
ظايطؤغةنة بةٖةَاٖةْطي يةطةي
ٖةيين ضِابططٕ.
غيَيةّ :نؤبووْةوة ئايين ونؤَةاليةتيةناْي زيهةي وةى( :ئيػطِاو َيعطادَ ،ةويوزخويَٓسْةوة ،ئاٖةْطةناْي بووى
طواغتٓةوةَ ،ةضِاغيُي ثطغةزاْإ) بة ثيَويػتيةني ؾةضعي زةظاْني يةّ باضوزؤخةزا ية ٖةَوو ؾويَٓيَو ضابطريئَ،
ية ثطغةزا تةْيا بةؾساضي ؾووؾنتء ْويَصنطزٕء ْاؾتين تةضَةنإ بهطيَت ،وةية غةض طؤضغتإ نؤتايي بة ثطغةنة
بٗيَٓطيَت.
ضواضةّ :ئةواْةي نة بة فايطؤغي (نؤضوْا) طيإ يةزةغت زةزةٕ ثًةي( ؾةٖيس) يإ ٖةية،وة اليةْي ثةيوةْساض
بةضثطغة ية ضيَهاضةناْي بةخانػجاضزْي بة ثيَي ئةذهاَةناْي ؾةضيعةتي ئيػالّ.
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ثيَٓحةّ :ئةو نةغاْةي ْةخؤؾٔ يإ َةتطغي توؾبووْيإ ٖةية زةتوأْ ئةو َاوةية تا ْةخؤؾييةنة زةضِوات
بةؾساضي ْويَصي ٖةيين و جةَاعةت ْةنةٕ.
ؾةؾةّ :ثيَويػتة غةضجةّ ضاالنييةناْي تايبةت بة واْةطوتٓةوةي ئاييين ؾةواْةو ضؤشاْة ية َعطةوتةنإء
تةواوي ْاوةْسةناْي فيَطنطزْي قوضئإء بابةتةناْي ئاييٓةناْي زيهة يةّ قؤْاغة ٖاوؾيَوةي قوتاخباْةنإ
ضابطرييَت.
َةوة يإ ية ْةخؤؾداْة ،بة (تةيةفؤٕ) وةيا بة (ْاَة) ئةّ غوْٓةتة
ذةوتةّ :غةضزاْي ْةخؤف ْةنطيَت ض ية َاي
ئةدماّ بسضيَت.
َاتاْة طةضِاوْةتةوة نة ظايطؤغةنةي تيَساية بة تايبةت ية ئيَطاْةوة ،واجبيَهي ؾةضعية
ٖةؾتةّٖ :ةَوو ئةواْةي يةو وي
َٓيابووْةوة ية ْةخؤؾييةنةو ثاضاغتين
نة بة ظووتطئ نات غةضزاْي اليةْي ثةيوةْسيساض بهةٕ بؤ ثؿهٓنيء زي
خؤيإء خيَعإ و ٖاوالتيإ ،بة ثيَضةواْة طوْاٖباض زةبيَت.
َو بهات تةْاْةت بؤ (جوَعة
َيء غةضزاْي خةي
ْؤيةّٖ :ةض نةغيَو طوَاْي ئةّ ظايطؤغة ية خؤي بهات ،ذةضاَة تيَهةي
َهو ثيَويػتة بة ظووتطئ نات غةضزاْي اليةْي ثةيوةْسيساض بهات.
و جةَاعةت) تيـ بيَت ،بةي
زةيةّ :زاوا ية وتاضبيَصة بةِضيَعةنإ زةنةئ يةو َاوةيةزا وتاضي ٖةيين نوضت بهةْةوةٖ ،ةضوةٖا ثانوخاويَين
َةوة ئةدماّ بسةٕ.
َاتيإ بهةٕ زةغتٓويَصةناْيإ ية َاي
َعطةوتةنإ ظياتط ضِابطرييَتء ،ئاَؤشطاضي ٖاوي
ية نؤتاييسا :ويَطاي ْعاو ثاضاْةوةَإ نة خواي طةوضة ٖةَوو اليةنُإ ثاضيَعاضاو بهات ،زووثاتي زةنةيٓةوة نة
َةبةغت يةو ضيَهاضة ؾةضعياْة خؤثاضاغتٓةو ضيَهاضي ناتني ،بة ثيَويػيت زةظاْني وضةَإ بةٖيَع بيَت و ثؿت بة
خواي طةوضة ببةغتنيء تؤبة و ئيػتػفاضي ظياتط بهةئء ٖاوناضي يةنرت بنيٖ ،ةَيؿة ية زوعاو ثاضِاْةوة و خيَطو
غةزةقةنطزٕ بةضزةواّ بني.
يةنيَيت ظاْاياْي ئايين ئيػالَي نوضزغتإ
َاي فةتوا
ئةدموَةْي باي
 3ي ئازاضي 2020/ظايين – 8ي ضةجةبي  1441نؤضي
 13ي ضةؾةَي  2719نوضزي

06

01

لةرووي راطةياندن و رؤشنبريي و ضاثةمةنيء ميديايي
** ضؤشيال ميدياو هةولَةكاني يةكيَتى شانايان لةطةياندني ثةيامء خصمةتكسدني هاولَاتيان
َاونطزْةوةي ثةياَي ثةيوةغتء فةتواء بابةتي زمياْةو غؤؾياٍ َيسيا
َُةتي ٖؤؾياضيء بً
يةنيَتى ظاْايإ يةضيَي ٖةي
َاو نطزةوة ،نة ٖةض يةنةو بؤ ناتء زؤخي خؤي بايةخيَهي ططْطء طةوضةي ٖةبوو ،يةٖةَإ نات
ضةْسئ بابةتي ططْطي بً
َيء تطؽ يةٖةَبةض ئةو ثةتا ْةخواظضاوةو بؤ
َُاْإء بةخؿيين ئوَيَسء نةَهطزْةوةي زووي
بؤ ٖيَوضنطزْةوةي زةضووْي َوغً
َيَهي طةوضةيإ طيَطِاو جيَطةي
َاتيإء طياْي ٖةَاٖةْطيء ضؤذيةتي بطايةتيةوة ضؤي
واقعي طوظةضإء زؤخي ئابووضي ٖاوي
َطة يةَةضِ ثابةْسيء
َجؿيت ثطؤغةي بةضةْطاضبووْةوةي نؤضؤْاو ٖؤؾياضنطزْةوةي نؤَةي
خؤيإ ططتء بووٕ بة ٖةويَين ثاي
َةنطزْي زضوغت يةطةٍَ ثطغي ظايطؤغي نؤظيس .19
َاَةي
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" بة ثيَويػيت زةظامن غوثاغي َاَؤغتاياْي ئايين ٖةضيَُي نوضزغتإ بهةّ نة
ضؤَييَهي ططْطء بةضضاويإ ٖةبوو يةٖاوناضيهطزْي جيَبةجيَهطزْي ضيَهاضةناْي
ضووبةضِووبووْةوةي ظايطؤغي نؤضؤْاو ضيَُٓايية تةْسضوغتييةنإ ".

َي ظاْاياْي ئاييين يةثابةْسيء ئاضاَططتٔ يةٖةَبةض زاخػتين َعطةوتةنإ،
"ضؤي
َاتيإء ئاَؤشطاضيء وتاضو بةضظنطزْةوةي وضةو ْعاو ْووغنيء
يةثيَٓاو غةالَةتي ٖاوي
َو بؤ ثابةْسي بة ضيَُٓاييةناْي تةْسضوغيت يةَاوةي ضابطزوو ،جيَطةي
ٖاْساْي خةي
ئةوثةضِى غوثاؽء ثيَعاْيٓة".

َيَهي بةضضاويإ ٖةبوو يةجيَبةجىَ
"غوثاغي َاَؤغتاياْي ئاييين زةنةّ نة ضؤي
نطزٕء خؤثاضيَعيء جيَبةجىَ نطزْي ضيَُٓاييةناْي وةظاضةتي تةْسضوغيتء
ضيَهاضةناْي قةزةغةي ٖاتووضؤو خؤثاضيَعي ية ظايطؤغي نؤضؤْا".

"زةَةويَت ييَطةوة غوثاؽء ضيَعو غتايؿي َاَؤغتاياْي ئاييين بهةئ ،نة بةضِاغيت
َجؿيتء ثابةْسبووْي ئةوإ ْةبوواية بؤ ططتٓةبةضي ئةو ضيَوؾويَٓاْة ،ئةوا
ئةطةض ثاي
ئيَػتا ئيَُة خؤَإ ْةزةبيٓييةوة يةو شَاضةيةي نة ٖةية ،غوثاغي خؤضِاططي و
ئاضاَيإ زةنةئ ".

"زةَةويَت ظؤض غوثاغي َاَؤغتاياْي ئاييين ٖةضيَُي نوضزغتإء ْويَصخويَٓإ
بهةّ ،نة ية َاوةي ضابطزوو بةٖؤي ئةو باضة ْةخواظضاوةي ضووي ية زوْياو ٖةضيَُي
نوضزغتاْيـ نطز ،ظؤض بةباؾيء بةضيَصةي  %99ثابةْسي بطِياضةناْي ذهوَةت
بووٕ".

" ويَطِاي ئةوةي غوثاغي غةضجةّ َاَؤغتاياْي ئايين غٓووضي ثاضيَعطاي ٖةوييَط زةنةئ
نة ثابةْس بووْيإ جيَي ِضيَعة غةضزامنإ نطزٕ غوثاغيإ بهةئ بؤ ٖةَاٖةْطيء ٖاوناضيء
ثابةْس بووْيإ بةبطياضو ضِيَُٓاييةنإ ،ضِشزيي ئةوإ ية ثابةْسبووٕ بة بطِياضو ِضيَُٓاييةنإ
ٖؤناضي غةضةني طةيؿتُٓإ بوو بةو قؤْاغة ،بؤية ضةْسةي غوثاؽء غتيؿيإ بهةئ
ٖيَؿتا نةَة".

" غوثاغي تايبةمت بؤ َاَؤغتاياْي ئايين بةضيَع بةجيَ بةجيَهطزْي ضيَُٓاييةنإ
واياْهطز ئيَُة باؾرت ناضةنامنإ ئةدماّ بسةئ ية ضووبةضووبوْةوةي ظايطؤغي نؤضؤْا،
َيإ ٖيض جياواظييةني ْية يةطة ٍَ
َي َاَؤغتاياْي ئايين بةضظزةْطخيَِٓ ضؤي
ضؤي
َاتيأْ بيَ جياواظي".
ثعيؿهإ ية ئيَػتازاٖ ،ةضزووال خةخمؤضي ٖاوي

** بةيانهامةء ثؤضتةزي ميديايي
 بةيانهامةي يةكيَيت شاناياني ئاييين ئيطالمي كوزدضتان بة بؤنةي لةدايكبووني ثيَغةمبةز(دزودي خواي لةضةز بيَت)((بِس ِْم ه
هح ِيم ))
َّللاِ انرهحْ َم ِه انر ِ
(نَقَ ْد َم هه ه
ث فِي ِه ْم َرس ا
َّللاُ َعهَى ْان ُم ْؤ ِمىِيهَ إِ ْذ بَ َع َ
َاب َو ْان ِح ْك َمتَ َوإِ ْن
ُىًل ِم ْه أَ ْوفُ ِس ِه ْم يَ ْتهُى َعهَ ْي ِه ْم آَيَاتِ ِه َويُزَ ِّكي ِه ْم َويُ َعهِّ ُمهُ ُم ْان ِكت َ
يه) سىرة آل عمران۲٢1:
َكاوُىا ِم ْه قَ ْب ُم نَفِي َ
ض ََل ٍل ُمبِ ٍ
َُاْةوة ثريؤظبايي
يةطةٍَ ٖاتٓةوةي َاْطي َةويووززا ،يةْاخي زي
َُاْإ بةطؿيتو نوضزغتاْيإ بة
طةضممإ ئاضاغتةي غةضجةّ َوغً
َاويـ بؤ طياْي ثاني
تايبةتي زةنةئٖ ،ةظاضإ زضوزو غً

ثيَػةَبةض(زضوزي خواي يةغةض بيَت) زةْيَطئ ،نة بووة َايةي
ضةمحةت بؤ ٖةَوو زوْياو َطؤظايةتي بةطؿيت.
ئةّ يازة بؤ جيٗإو بةتايبةت طةيي نوضز ثيَطةو تايبةمتةْسي خؤي
َو بةجؤفو
َاْة يةطةٍَ ٖاتٓةوةي ئةّ َاْطة خةي
ٖةية ،غاي
َةوات،
خطؤؾةوة ،بةخيَطو ئاٖةْطو خويَٓسْةوةي َةويوزو غةي
ثيَؿواظي يازي َةويوزي ثيَػةَبةض(زضوزي خواي يةغةض بيَت)
َطةي وةفازاضيو ثابةْسيو غؤظي ثطِ ية
زةنةٕ ،نة ئةَة بةي
َُاْة بةضاَبةض بة ثيَػةَبةضي
َهي نوضزي َوغً
خؤؾةويػيت خةي
ئيػالّ (زضوزي خواي يةغةض بيَت).
بةزاخةوة ئةَػاٍَ بةٖؤي ظايطؤغي نؤضؤْاوة ْاتواْسضيَ بةؾيَوةي
َٓيائ
َاّ زي
َاْي ضابطزوو ئةّ يازة بهطيَتةوة ،بةي
َةضاغيِو وةى غاي
ئةّ يازنطزْ٘ طةوضةييو خؤؾةويػيت ثيَػةَبةض (زضوزي خواي
َُاْإ بةضظتطو طةوضةتط زةنات.
َي َوغً
يةغةض بيَت) يةْاو زي
ٖةض ييَطةؾةوة بةثيَويػيت زةظاْني ضابطةيٓني ،نة ٖةَوو جؤضة
غونايةتيو نطزاضيَهي بيَ ضيَعي بةضاَبةض غةضجةّ
ثيَػةَبةضإ(زضوزي خوايإ يةغةض بيَت) بةطؿيتء ثيَػةَبةضي
خؤؾةويػتُإ بة تايبةتي ضةتسةنةيٓةوةو بةتوْسي ئيساْةي
زةنةئ ،ثيَُإ واية ئةو جؤضة ٖةْطاواْة ثيَضةواْةي بةٖا ئاييينو
َةتيةناْةو يةخعَةتي ثطؤغةي ئاؾيت جيٗاْيو غةقاَطريي طةالٕو ثيَهةوةشيإ ْيةو
َايةتيو ياغا ْيَوةزةوي
ئةخالقيو نؤَةي
ناضزاْةوةي خطاثو توْسضِةوي جؤضاوجؤض بةزواي خؤيسا زيَٓيَت.
َبسةيٓةوةو وةى ئةضنيَهي ئيػالَي و ئيٓػاْي بايةخي
ٖاونات ٖيوازاضئ يةطةٍَ ئةو يازة ثريؤظةزا الثةضِةيةني ْويَ ٖةي
ظياتطو ٖةْطاوي باؾرت بةضةو ْعيهبووْةوة ية جيَبةجيَ نطزْي فةضَايؿتةناْي ثيَػةَبةض (زضوزي خواي يةغةض بيَت) بسةئو
َو
َػونةوتي خؤَإ بةضجةغتة بهةئ ،ططْطة ظاْػتياْةو ظياتط ثةياَةناْي ئةو ظاتة بؤ خةي
ئاناضو ضةوؾتة بةضظةناْي يةٖةي
ؾيبهةيٓةوةو ييَبوضزةييو َةضذةَةتو بةخؿٓسةيي ئيػالّو ثيَػةَبةض (زضوزي خواي يةغةض بيَت) ثيؿإ بسةئ.
َُاْإ بةطؿيتو ظاْاياْي ئاييين بةتايبةتي زةنةئو،
جاضيَهي تط ئةو يازة بةضظ ضازةططئو ثريؤظبايي يةغةضجةّ َوغً
ئوَيسةواضئ خواي طةوضة ئةّ يازة بهاتة َايةي خيَطو ْةَاْي ْةخؤؾيو ْاخؤؾي يةغةض َوغًُاْإ و َطؤظايةتي بة
تايبةت نوضزغتاْي خؤؾةويػتُإ.
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ
11ى ضةبيعى يةنةَى  1442نؤضى
/28تؿطيٓى يةنةَى  2020ظايٓى
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 بةيانهامةي يةكيَيت شاناياني ئاييين ئيطالمي كوزدضتان بة بؤنةي  00ضالَةي دامةشزاندنيةوةبةْاوي خواي بةخؿٓسةي َيٗطةبإ
َّللاِ َج ِميعاا َو ًَل تَفَ هرقُىا َو ْاذ ُكرُوا وِ ْع َمتَ ه
َص ُمىا بِ َحب ِْم ه
َّللاِ َعهَ ْي ُك ْم))
(( َوا ْعت ِ
بةبؤْةي يؤبيًَي ظيَطِئ تيَجةضِ بووْي  50غاٍَ بةغةض زاَةظضاْسْي يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ،
َهي نوضزغتإ زةنةئ.
ثريؤظبايةني طةضّ ئاضاغتةي تةواوي ظاْاياْي بةضِيَعي ئاييين و خةي
يةنيَيت ظاْايإ وةى ضيَهدطاويَهي ثيؿةيي ية  1970/9/21يةٖةٍ و َةضجيَهي تايبةت و ية ثيَٓاو خعَةتي ئيػالّ و
َاي نوضزغتإ و
َةنايةتي ،يةشيَط ئاي
َةي باي
َاي
زؤظي ضةواي طةيي نوضزو خعَةتي ظاْاياْي قةزضططإ ية ؾاضؤضهةي طةي
يةغةض ضاغجاضزةو غةضثةضؾيت ضاغتةوخؤي غةضنطزةي ْةتةوةيي َةال َػتةفاي باضظاْي زاَةظضا ،نة بووة ضةتطي
نؤنةضةوةو غةنؤي ضؤٍَ و ناضيطةضيو ثيَطةي َةالو ظاْاياْي ئاييين ية نوضزغتاْسا.
َيازة زةنةيٓةوة ،نة ْيو غةزة بةغةض
ية ناتيَهسا ئةّ غاي
خعَةتو خةباتو تةَةْي ثطِ ؾهؤو ٖةوضاظو ْؿيَوي يةنيَيت
ظاْايإ تيَجةض زةبيَت ،ؾاْاظيةني طةوضةية نة ظاْاياْي
ئاييين بةضزةواّ تةَةْي خؤيإ يةخعَةت ثةياَي جواْي
ئيػالّو ؾاضيَطةي نوضزايةتيو ْيؿتُاْجةضوةضي غةضف
َي ظاْايإ ية
نطزووة ،ويَطِاي ؾاْاظي نطزمنإ بةّ يازة ضؤي
ْيو غةزةي ضابطزوو بةضظ زةضْطخيَٓني .غةضبةضظئ نة
َي ناضيطةضَإ ٖةبووة ية
بةؾيَهني يةو ظةَيٓةي ٖةَيؿة ضؤي
بةضةو ثيَؿربزْي نوضزغتإو ئةظَووْةنةيٖ ،ةَيؿةف
زضومشي ئيػالَجةضوةضيو نوضزايةتيُإ ثيَهةوة ططيَساوة،
نة ظازةي ئيًٗاَبةخؿي ثةياَي ثريؤظي ئيػالّو ؾةضيعةتة
َةظْةنةيةتي.
ٖاونات يةطةٍَ ئةّ يازة جاضيَهي تط ضازةطةيةْني ية بةضزةواَبووٕ بؤ طةيؿنت بةو ئاَادمة ثيؿةييء ئاييينء
ْيؿتيُاْيء ْةتةوةيياْةي ضيَهدطاوةنةي بؤ زاَةظضاوة ،بةتايبةتي ية قؤْاغي ئيَػتازا نة طةيةنةَإ بة زؤخيَهي
غةخيت زاضاييو تةْسضوغيت طوظةض زةناتو ٖةَووإ ضاوةضِيَني يةئةدماَي ييَو تيَطةيؿنتو ضيَهةوتين غرتاتيصيو
َويَػيت اليةْةنإ ،قؤْاغةنة بةضةو ئايٓسةيةني بافو خيَط ببةٕ.
َي نوضزو ٖةَاٖةْطيو يةنٗةي
تةبايي ْيَو َاي
َي و بايةخسإ بة
َاتيإ و غةضوةضي ياغاو ْةٖيَؿتين ضؤتنيء طةْسةي
يةضواضضيَوةي زابني نطزْي خوؾطوظةضاْي ٖاوي
َايةتيةنإء يةبةضضاو ططتين بٓةَاو بةٖا ئاييٓيةنإء ضيَعططتٔ ية ثريؤظيةنإ.
بةٖا نؤَةي
زووثاتي ئةوةف زةنةيٓةوة ،نة بة ٖةَوو تواْاو ٖةوَييَو ية خعَةتي ظاْاياْي بةضِيَعي ئاييينو زانؤني ية َافةناْيإو
بةضثطغياضيَيت قؤْاغةنة زازةبنيء ،وةى ثاضيَعةض يةخعَةت ئيػالّء ظاْايإء ناضي ثيؿةيي خؤَإ زةبني.
ْطخاْسٕو ثيَعاْي ظؤضَإ بؤ خعَةتة بةضزةواَةناْي ظاْاياْي ئاييين يةغةضتاغةضي نوضزغتإ ،بةتايبةت ئةواْةي
َي ططْطيإ ٖةبووة ية بةضةو ثيَؿربزْي
ضؤشيَو ية ضؤشإ بةو ضيَهدطاوة َاْسوو بووٕو خعَةتيإ ثيَؿهةف نطزووةو ،ضؤي
َويَػتو ٖةْطاوة
َجؿيت ٖةي
َاونطزْةوةي َياْطِةويو ثاي
َايةتيو بً
يةنيَيت ظاْايإو طةياْسْي ئيػالّو ٖؤؾياضي نؤَةي
ْةتةوةييء ْيؿتُاْيةنإ.
زووباضة ئةّ يازة ية ٖةَوو اليةى ثريؤظ زةنةئ و ،بة ٖيواي ئاييٓسةيةني طةفو ثطِ ية ئاؾيت و بطايةتي بؤ نوضزو
نوضزغتإ.
يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ
20ي9ي2020
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** هەڵوێستی یەکێتی زانایان سەبارهت بە دابەشكردنی موڵك و خانوبەرهی وهقفكراو
لە نێوان هەردوو دیوانی وهقفی سوننی و شیعیدا
الحمد هلل رب العالمبن والصالة والسالم على سٌدنا محمد
وعلى آلە وصحبە أجمعٌن وبعد:
ئەنجومەنی بااڵی فەتوا لە هەرێمی كوردستان جەخت
دهكاتەوه لە سەر ئەوهی كە ئەو رێكەوتنەی كراوه لە
نێوان هەردوو دٌوانی وهقفی سوننی و شٌعٌدا سەبارهت
بە دابەشكردنی هەموو موڵكە وهقفكراوهكان لە سەر
بنەمای تائٌفەگەری ،كارێكە پێچەوانەی ئاشكرای
ئەحكامی شەرٌعەتی ئٌسالم ،چونكە هەر دهسوهردانێك
لە ماڵی وهقفكراودا پێوٌستە لە سەر بنەمای مەرج و
مەبەستی كەسی وهقفكار بێت ،هەموو شتێكی وهقفكراو
پێوٌستە وهك خۆی بمێنێتەوه بەو شێواز و مەرجانەی كە
پێشتر لە سەری وهقفكراون ،چونكە مەرجی وهقفكار
وهك دهقی خاوهن شەرع واٌە ،دروست نٌٌە دهستكاری
كردنی مەوقوفات بە بڕٌار و رێكەوتنی ئٌدارٌی،
هەروهها رۆڵی وهزارهتی ئەوقاف ٌان دٌوانی ئەوقاف
تەنها
وهقفدا
موڵكەكانی
بەڕێوهبردنی
لە
سەرپەرشتٌارٌكردن و بەرێوهبردنە بە رهچاوكردنی
بەرژهوهندی وهقفكراوهكان تاٌبەت بەو جٌهەتانەی كە لە
سەرٌان وهقفكراون ،هەروهها رۆڵٌان جێبەجێكردنی مەرجەكانی وهقفكاره ،لەگەڵ نۆژنكردنەوهو بە
بەرهەمهێنانی وهقفكراوهكان ،بۆٌە مافی هٌچ الٌەنێكی حكومی ٌان ناحكومی نٌٌە كە ئەمالكی وهقفی شەرعی
بفرۆشێت ٌان بٌخاتە رههنەوه ٌان بٌگۆڕێت ٌان بٌبەخشێت ٌان تەنازول و سازشی لەسەر بكات ٌان هەستێت بە
هەر دهستكارٌكردنێك كە زهرهر بدات لێی ٌان مەرجی وهقفكار پێشێل بكات.
هەروهها دابەشكاری موڵكە وهقفكراوهكانی پارێزگای كەركوك بە نٌوهٌی لە نێوان هەردوو دٌوانی وهقفی سوننی
و شٌعٌدا دادهنرێت بە تااڵنبردنێكی روو وئاشكرا ،گرتنەبەری رێگەٌەكی نوێٌە بۆ گۆڕٌنی دٌموگرافٌای
دانٌشتوانی ئەو پارێزگاٌەو تێكڕای ناوچە كێشە لەسەرهكان لە ژێر پەردهی ئاٌٌندا ،كە دهبێتە هۆی
پەرتەوازهبوونی نەسٌجی نٌشتٌمانی و تێكچوونی ئاشتی كۆمەاڵٌەتی.
(وهللا ولً التوفٌق)
یەكێتی زانایانی ئایینی ئیسالم لە كوردستان

ئەنجومەنی بااڵی فەتوا
هەولێر2121 /00/24 :ز
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** ضاشداني ضينيهازو ديدازي شانطيتء يادةوةزي

 ضؤشي 4ي2ي 2020بة ئاَازةبووْي بةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني يةنيَيت ظاْايإء َاَؤغتا َةال جةالٍخةيالْي جيَططي غةضؤىء بةضيَع نُاٍ َوغًيِ وةظيطي باظضطاْيء ثيؿةغاظيء شَاضةيةى ية ئةْساَاْي ثةضيةَإء
َةي َوزةضيؼ َةضاغيُيَهي ؾايػتة بؤ ْاغاْسْي نتيَيب (ذوجطةْاَة) نة تايبةت
َاَؤغتاياْي بةضيَعي ئاييينء بٓةَاي
بوو بة يازاؾتةناْي ((َاَؤغتا َةال عةيي َةال عبساهلل َةال َوذةممةزئةَني بيَتواتةيي املسضؽ)) يةنةّ غةضؤني
يةنيَيت ظاْايإ بةضيَوة ضوو.
 ضؤشي 20ي2ي 2020بة ئاَازةبووْيبةضيَع ز .عبساهلل َةال غةعيس غةضؤني
يةنيَيت ظاْايإ و َاَؤغتا َةال جةالٍ
خةيالْي جيَططي غةضؤى و شَاضةيةني
بةضضاو ية ظاْاياْي ئاييين ؾاضي ٖةوييَطو
ئةْساَي ثةضيةَإء نةغايةتيء ضؤؾٓبري،
َويَػتة
بة ئاَادمي بةضضاوخػتين ٖةي
ئةزةبيو ئاييٓيةناْي ظاْاو ْوغةضو
َهةوتووةناْي طةيةنةَإ ،يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ مسيٓاضيَهي تايبةت بةْاوْيؿاْي
ٖةي
(خويَٓسْةوةيةني بابةتياْة بؤ َاّ ٖةشاضو تةفػرية ْايابةي) بؤ بةضيَع (زَ .ازح َةال حمُس بةضظيَوةيي) غاظ نطز.
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** ضاثكسدني كتيَبء بلَاوكسدنةوةي تويَريهةوةي شةزعيء شانطيتء ثيشةيي

َاوبووْةوةي ْةخؤؾي
َي ضابطزوو يةطةٍَ ئةوةي زؤخيَهي تايبةتء غةختء ْايةباض يةضووي زاضاييء بً
ية غاي
َاّ
ظايطؤغي نؤضؤْا ية ئاضازا بوو ،نة ٖؤناضي وةغتإء ثاؾةنؿةي بؤ تيَهطِاي ناضو ٖةْطاوةنإ ْابوويةوة ،بةي
وةى ئةضنيَهي ثيؿةييء بايةخسإ بة بابةتة ٖةْوونةييء ضةَهة ْويَيةنإء ؾطؤظةء ؾيهاضي بابةتة فيكٗيةنإء
َي زاوة َاوة َاوة ْووغنيء وةضطيَطِإء ئاَازةنطزْي ضةْس
خػتٓةضِووي ضواْطةي ؾةضيعةت ،يةنيَتى ظاْايإ ٖةوي
ثةضتونيَهي ٖةبيَت ،بؤ ئةوةي بتواْىَ بةضضاو ضِووْي بسات بةخويَٓةضو ئاغيت ضؤؾٓبرييـ بةضةو ثيَـ ببات ،ئةو
َاوي نطزووْةتةوةو بةؾيَهي
َػاوةء بً
ْاوْيؿاْاْةي خواضةوة بةؾيَهٔ يةو نتيَباْةي يةنيَتى ظاْايإ ثيَي ٖةي
ططْطيؿي بة ضاث طةياْسووٕ ،ييَطةزا بة ثيَويػتى زةظاْني ْاوْيؿإء ويَٓةي بةضطي ٖةَوويإ ،نة شَاضةيإ ()15
نتيَبة ثيؿإ بسةئ ،بةٖيواي طةياْسْي غووزو ظاْياضي..
ش
1

ناوي بةزهةم
َايف ثةْازضاوةنإ ية ئيػالَسا

َي ية ْويَػاظي طوتاضي ئاييين
 2زياضيهطزْي ضةَهةنإ و ضؤي
 3زؤخي طوتاضي ئاييين ٖاوضةضر
4

ثةضوةضزةي تةْسضوغيتو غيػتةَي خؤثاضيَعي ية ضواْطةي ؾةضيعةتةوة

 5ذونُي ْويَصنطزٕ يةضيَي ئؤْالئ
 6ذونُي ئةدمآَةزاْي ْويَصي جةَاعةتو وتاضي ٖةيين يةتطغي
َاوبووْةوةي ْةخؤؾي
بً
َاتيبووٕ
 7ضةَهي ٖاوي
 8ذونُى ؾوؾنت و نفٔ نطزْى َطزووى توؾبوو بة ْةخؤؾية طواظضاوةنإ
 9بةناض ٖيَٓاْي زئ بؤ غياغةت
َي ظاْاياْي ئاييين
 10غةضزةَي نؤضؤْاو ضؤي
َةي تةَةٕ -يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ-
 11ثةدما غاي
َيَصوويةى ية خعَةت و ؾاْاظي
 12زيسي ئيػالّ ..ثطغي ٖعضي توْسضِةويي -غةضبةخؤيي و ثيَهةوةشيإ
 13حكم الصالة خلف املذياع أو التلفاس
 14حكم تغسيل وتكفني امليت باألمزاض املعدية
 15حكم تعطيل اجلمعة واجلماعات خوفا من انتشار العدوى
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َجةرِي زاٌاياُ
َاوكراواٌةي شةرةوة دةتواٌَ لة بةشي كتيَبداٌةي وال
بؤ داطرتَء بيٍيين تةواوي ئةو كتيَبء بم
()www.zanayan.org
بةشيَوةي  PDFشةرجةوياُ دابةزيٍََ ..وةك لةً ويٍَةي خوارةوة ئاواذةي بؤ كراوة..
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** بابةتي شانطيتء فيقويء ثةزوةزدةييء زؤشهبريي
َي ضابطزوو ية غاييت ظاْايإ بة بةضزةواَي بابةتي ظاْػيت و ؾةضعي و فهطي و ٖؤؾياضي و ثةضوةضزةيي و
يةغاي
َطة ،ئةَةف بةؾيَهة ية
َاونطاوْةتةوة ،بة ئاَادمي طةياْسْي ثةياَيَو بة خويَٓةضإ و نؤَةي
َيَصوويي و ٖةَةجؤض بً
ئاَاْخ و خواغيت يةنيَيت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ،نة ٖةوٍَ زةزات خاَةي ضةْطيين ظاْاياْي ئاييين
ية ئاويَٓةي ضاطةياْسْي يةنيَيت ظاْايإ ضةْطبساتةوةو غاييت فةضَي ببيَتة ْووغني و زةضبطِيٓةناْيإ.
َاو زةنةيٓةوة،
بة غوثاغةوة ييَطةزا وةى يةبةضضاو ططتٔء ثيَعاْني بةؾيَو ية ْاوْيؿاْي وتاضةنإ و ْاوي ْوغةضإ بً
ٖةض نةؽ ئاَادمي ٖةض ْاوْيؿاْيَو بيَت ،زةتواْىَ غةضزاْي غاييت فةضَي يةنيَيت ظاْايإ
( )www.zanayan.orgبهات ية بةؾي وتاضو بريوضِا ْاوةضؤنةنةي زةغت نةويَت.
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نوسةر
ناونيشانى بابةت
ئازاد محمد بەرگركەٌی
پەتای نەخوێندنەوە
د.ئومێد پردمەمكی
11خاڵ لەبارەی ئەخالقەوە
دكتۆر عثمان هەڵەبجەٌى
خــــــەڵك و خـــــــاك و خــــودا!!
مەال محەمەد نەسروال هەورامی
چۆن ڕوبە ڕوی ڤاٌرۆسی کۆرۆنابٌنە وە
مال عبدهللا دەروەکۆتری
چەند سەرنجێک لە سەر کۆڕۆنا
مەال حەسەن قادٌانەٌی
دەکرێت جومعە نەکرێت بە هۆی کؤڕۆناوە؟
لە ٌادى ڕاپەڕٌنە مەزنەكەی جەماوەری شاری ڕانٌەی د .ابراهٌم مال عبدالباقی هەرتەلی
دەروازەی ڕاپەڕٌنی قارەمان
مەال ٌاسٌن وهرتی
ئاٌا ئەوەی لەسەردەمی هاوەاڵنی پێغەمبەر (د.خ)
نەکرابێ دروست نٌە دوای ئەوانٌش بکرێ؟
د.جعفر گوانی
شتێك هەٌە قەت بەرگەی ناگرم
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
تكاٌە راستٌەكان مەشێوێنن!؟ واڵمێك بۆ عارف
قوربانی
دكتور كمال صادق ٌاسٌن
حوكمی نوێژ كردن بە دهمامكەوه
د.جعفر گوانی
کۆڕۆنا لەبەردەم مٌزی هٌندستان و نوێژەکەی ترامپ
و شەهٌدی فەتوادا
د.ئومێد پردمەمكی
ڤاٌرۆسی کۆرۆنا
مەال خالد حەمە تۆفٌق
كۆرۆناو واقٌعبٌنی لٌژنەی فتوای هەرێمی كوردوستان
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
زاناٌان و هەستی خزمەت!..
مامۆستا کەمال ئەمٌن گوڵپی
ئٌسراو معراج و کۆرۆنا
مەال موسلٌم مەال سالح فرٌزی
وهرزش لە ئٌسالمدا
د .حسن محمد پشدەری
پابەندی پێوٌستٌەکی شەرعٌە
مامۆستا کەمال ئەمٌن گوڵپی
لەنێوان داخستنی مزگەوتەکان بەڕەهاٌٌو هەڵپەساردنی
جومعەو جەماعەت لەبەرپێشهاتێکی کاتی
د.جعفر گوانی
ئاٌٌن لە قۆناخی دوای کۆڕۆنا
مەال فەرمان محمد چۆمانی
ئارامی و باڵوکردنەوەی گەشبٌنی لەدٌدی قورئان و
سوننەتدا
عبد هللا خالد فائز المدرس
ئاماژەکانی فەرمودەو سەردەمی کۆرۆنا
مامۆستا کەمال ئەمٌن گوڵپی
ئەحکامی شۆردن و کفنکردنی کەسی مردوو بەکۆرۆنا
لە ڕوانگەی فٌقهی سەردەمەوە
مەال خالد حەمە تۆفٌق
ئێستا هەلی زێڕٌنی خوێندنەوهٌە
د.جمٌل علی سورچی
سۆزێك بۆ مامۆستای پاٌەبەرز مامۆستا مەال عبدهللا
هەرتەلی
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26
21
28
29
31
30
32
33
34
35
36
31
38
39
41
40
42
43
44
45
46
41
48
49
51
50
52
53
54
55
56
51
58
59
61
60

بە وەغەرکردنی مامۆستا (مەال عبدهللا هەرتەلی) کورد
زاناٌەکی گەورەی لەدەست دا
سۆزێک بۆ مزگەوت
رەمەزان و ئارامکردنەوەی رۆح
خوێندنەوهٌەكی مەقاصٌدی بۆ سەرفتره بە پاره
لە زهكاتی فطر (سەرفتره) ئاٌا پاره دروستە؟
حوكمی شەرعی خواردن و خواردنەوه لە كاتی بانگی
بەٌانی
ڕەوشت و ڕەفتار سەنگی مەحەکە
بۆچی سااڵنە مانگی پٌرۆزی رەمەزان  01رۆژ دێتە
پێشەوە؟
سەرفٌترە و سەرنجدانێک لە وشەی ( ُنخرج)
قەٌرانی تێگەٌشتنی فٌقهی هاوچەرخ
قەاڵچۆکردنی گەندەڵی داوای تێکڕای مٌللەتە
کەر لەکوێ کەوتوەو کوندە لەکوێ دڕاوە؟؟.
بۆچی دەبێت متمانەمان بەخۆمان نەبٌت!
وەرزی حەجو گەورهٌی ده رۆژی (ذي الحجة)
گەورەٌی ڕۆژی عەڕهفە
فٌقهی قوربانٌکردن وئادابەکانی
کۆچی زاناو مامۆستاٌانی ئاٌٌنی ..ئاماژەکان چٌمان پێ
دەڵێن!..؟
بۆ ئەوەی کوردستان نەبێتە لوبنان
کۆچکردنی پێغەمبەر ( د.خ ) لە مەککەوە بۆ مەدٌنە..
پەندو ئامۆژگاری
ژٌاننامەو بەرهەمەکانی مامۆستا مەال عەبدولکەرٌمی
مودەرٌس
مامۆستا مەال عەبدولکەرٌمی مودەرٌس مٌراتێکی
گەورەی زانستی لەسەدەی بٌستەم
خوا لەخۆت مەڕەنجێنە
لەسالٌادی ٌوبێلی زێرٌنی دامەزراندنی ٌەکێتی زاناٌاندا
ٌۆبێلی زێڕٌنی ٌەكێتی زاناٌانی ئاٌٌنی ئٌسالمی
كوردستان ..نٌو سەده خزمەتو بەردهوامی..
لە ٌادی دامەزراندنٌدا ٌەکێتی زاناٌان چی کردووە؟
ئٌبن ئادەمی باڵەك ..ئوستادی شەرٌعەت و داهێنەری
ئەندازەی ماتماتٌك
گەورەٌی زاناٌان و زانست و زانٌاری لەئٌسالمدا
الوازبونی پەٌوەندٌە کۆمەاڵٌەتٌەکان
وەرز وەرزی خۆشەوٌستٌە
چەند ئامۆژگارٌەكی پێغەمبەر(درودی خوای لەسەر
بێت)سەبارهت بە چۆنٌەتی مامەڵەكردن لەگەڵ مندااڵندا
نهێنٌەكانی بانگ و قامەت
سەالمی کورد و کوردستان
ٌادی مەولوودو هەڵوهستەٌەك!..
ئامانجی نەٌارانی ئٌسالم لە هەوڵی سوكاٌەتی كردن بە
پێغەمبەری رهحمەت و چۆنٌەتی روبەڕووبوونەوهی
نوێژ خۆشەوٌست بكە الی منداڵەکان
حوكمی مەسحکردن لەسەر گۆرەوی لەم سەردەمەدا

مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
د.ئومێد پردمەمكی
د.جعفر گوانی
م .عەلی هێرۆٌی
مەال محمود محمد مجٌد
مەال محمود محمد مجٌد
مەال ٌاسٌن وهرتی
د .حەسەن خالٌد موفتی
مال عبدهللا دەروەکۆتری
د .عبدهللا مال سعٌد گرتكی
د .حەسەن خالٌد موفتی
د.خٌرهللا حسن کاسکانی
مەال موسلٌم مەال سالح فرٌزی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
مامۆستا کەمال ئەمٌن گوڵپی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
د.جعفر گوانی
مەال دلشاد سەٌدا سورچی
ساٌتی زاناٌان
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
د.ئومێد پردمەمكی
وهٌسی سەعٌد وهٌسی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
مەال ئٌدرٌس ژاڵەٌی -كەالر
کوردۆ شابان
د.ئومێد پردمەمكی
ئازاد محمد بەرگركەٌی
مەال ئٌدرٌس ژاڵەٌی -كەالر
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
مەال دلشاد شمس الدٌن باڵەكی
مەال عبٌد کۆٌە
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
د .حەسەن خالٌد موفتی
د.ئومێد پردمەمكی
د .حەسەن خالٌد موفتی

بە پێی مەرجەکانی هەر چوار مەزهەبی ئٌسالم
دروست نٌٌە
 62ڕەشبٌی و بێ هٌواٌی
 63ڕۆڵی گەنجان و گرفت و چارەسەرٌەکان
 64خۆپٌشاندان و فەرهەنگی توڕەٌی
 65زاناٌان خەمخۆری ئێوەن بەهەڵە لێکی مەدەنەوە
 66چۆن و بۆچی پێوٌستە کاربەدەستان بەشداری سٌمٌنارو
کۆنفرانسەکان بکەن
 61پێشبٌنی کردنی روداوەکان لە روانگەی ئٌسالمەوە
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ئازاد محمد بەرگركەٌی
ئازاد محمد بەرگركەٌی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
مەال عەبدوڵال شێركاوهٌی
د.جەعفەر گوانی
مەال وشٌار برادۆستی

** ئامازي تايبةت بة كؤضكسدني شاناء مامؤضتاياني ئاييين لة ضالَي 2020
َاْي ضابطزوو ضيَصةنة ية
َي  2020ضيَو ( )94ظاْاي ئاييين وةفاتيإ نطزووة ،نة بة بةضاوضز يةطةأل غاي
بة زاخةوة غاي
َُإء يةنيَتى ظاْايإ نؤغتء نةييَٓيَهي
َهي َوغً
َهؿاْيَهي ظؤض زابووة ،ئةَةف بؤ ظاْاياْي ئاييينء خةي
ٖةي
طةوضةو يةٖةَإ نات بؤ َةيساْي ئةًٖي ظاْػتء ؾةضيعةتء خعَةتي َيٓبةضو َيرطابء َعطةوت خةغاضةتيَهي
َةظْةو ثطِ نطزْةوةي ؾويَٓيإ ئةغتةَة!..
َي  2020واتة ية
ئةواْةي ويَٓةيإ ية خواضةوة زاْطاوة ،ئةو ظاْاء َاَؤغتا ئاييٓياْةٕ نة ية َاوةي ْيَوإ غاي
1ي1ي 2020تا 31ي12ي 2020بةٖؤناضي جيا جيا نؤضي زواييإ نطزووة ،يةواْة ()63يإ بةٖؤناضي ضووْة ْيَو
تةَةٕء بةٖؤي ْةخؤؾي زضيَصخايةْةوة بووةٖ ،ةْسيَهيؿيإ نة ضيَصةيإ ( )31ظاْاية بة ٖؤي ْةخؤؾي ظايطؤغي
(نؤضؤْا) طياْيإ يةزةغت زا.
يةنيَتى ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ية ناتء غاتي يةزةغتسإء نؤضباضبووْي ٖةض يةى يةو َاَؤغتا
بةضيَعاْة ثطغةْاَةو ٖاوخةَي تايبةتي خؤي بؤ خاْةوازةو نةؽء ناضيإ زةضبطِيوةو ية غاييت فةضَي يةنيَتى
َجطغنيء
َاونطاوةتةوة ،ئةَة جطة يةوةي ية ناتي ْةخؤؾبووْي بةؾيَهيإ يةنيَتى ظاْايإ ية ٖةواي
ظاْاياْيـ بً
ناضئاغاْيء ٖاوناضي زضيَػي ْةنطزووةو بةضزةواّ ية خةَي تةْسضوغيتء غةالَةتي ظاْايإ زابووة.
َػؤظيةناْي ئةو ظاْا بةضيَعاْةي وةفاتيإ نطزووة ،ضاطةياْسْي
بة ئاَادمي بةظيٓسوو ٖيَؿتٓةوةي خعَةتء زي
َاوي
َي زاوةو ويَٓةو ْاوو و بةضواضي وةفاتء ؾويَين ْيؿتةجىَ بووْيإ تؤَاض بهاتء بً
يةنيَتى ظاْايإ ٖةوي
بهاتةوة بؤ ئةوةي ية ئةضؾيفء ظانريةي خةخمؤضاْي بواضي ظاْػتء ؾةضيعةت ثيَطةو ْاوباْطيإ بة زضةوؾاوةيي
ية غةض الثةضِةناْي َيَصوو مبيَٓيَتةوةو ية ياز ْةنطئَ.
َي ضابطزوو نؤضي زواييإ نطزووة ،بؤ
وةفاتي ئةو ضيَصة ظؤضةي ظاْاو َاَؤغتاياْي ئاييين نة يةَاوةي يةى غاي
َطةي نوضزغتإ نةييَٓئَ و بؤؾاييةني طةوضةية يةبةض زوو ٖؤناض:
نؤَةي
َهة زيٓساضو خواْاغة
َهو ٖةض يةنةو بةثيَي ئاغت و َوقعي خؤي يةو خةي
يةنةّ :ئةوإ تةْٗا يةخؤيإ ْاضِؤٕ بةي
زةضِوا ،نة وةى َؤّ بؤ خؤيإ زةغوتإ و ضوْانيإ زةزاية زةوضوبةضو بةَرياتي ثيَػةَبةضاْة ضؤؾٓاييإ ية زةضووٕ و
َُاْإ زضوغت زةنطز ،بة وةفاتيإ ضطايةى يةزوْياي ضوْاني َرياتي ثيَػةَبةض (زضوزي خواي يةغةض
ٖةغيت َوغً
بيَت) زةنوشيَتةوة.
زووةّ :بةزيٌ و جيَططةوةيإ ْية يإ نةَةء ية ئيَػتازا ئاغإ ْية ؾوئَ و ثيَطةيإ ثطِ بهطيَتةوة ،بؤية ية ئايٓسةي
ي و ثطِنطزْةوةي
ضةوؾي زيٓساضي و ناضواْي ظاْػيت و ئاضاغتةي باْطةواظي ضاغتةقيٓة جيَطةء نةييَٓيإ زياض زةب َ
ئاغإ ْية.
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31

مامۆستا مەال عبداللطٌف بامۆکی

مامۆستا مەال عەلی شێخ وەتمانی

مامۆستا مەال عبدالقادر بەحرکەٌی

مامۆستا مەال رسول سٌوەٌلی

مامۆستا مەال عبدهللا هەرتەلی

مامۆستا مەال ئەحمەدی مەلەکی

مامۆستا مەال جەالل هەرتەلی

مامۆستا مەال ئەنوەر سورچی

مامۆستا مەال سەعدون ئاوەژەٌی

مامۆستا مەال نوری مەنتک

مامۆستا مەال أحمد مال محمود

مامۆستا مەال رسولی بازوێ
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مامۆستا مەال عومەر بێکڵۆٌی

مامۆستا مەال ئبراهٌم شەمێرانی

مامۆستا مەال وەحٌد مزوری

مامۆستا مەال شفٌق ئێدلبی

مامۆستا شێخ حەمە ئەمٌن عەبابەٌلێ

مامۆستا مەال ئٌبراهٌم زێباری

مامۆستا مەال سلێمان قٌڕژەٌی

مامۆستا مەال محمد حاجی قادر

مامۆستا مەال سماٌل هەرکی

مامۆستا مەال وەلی هەرکی

مامۆستا مەال محمد نەقشبەندی

مامۆستا مەال ئەنوەر شێخانی
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مامۆستا مەال حسن باوەمردەٌی

مامۆستا مەال عبدالرحمن کورەداوٌی

مامۆستا مەال ساڵح طٌب شێخۆ گولی

مامۆستا مەال سلێمان پٌرۆمەری

مامۆستا مەال محمود فقێ شەمێرانی

مامۆستا مەال سلٌم شارستێنی

مامۆستا مەال احمد خوڕخوڕەٌی

مامۆستا مەال جمٌل علی شاوێسی

مامۆستا مەال خٌرهللا مٌرخان مزوری

مامۆستا مەال سلٌم وەٌسی رەزٌکی

مامۆستا مەال محمد ئەمٌن سەنگاوی

مامۆستا مەال عبدهللا شٌرەٌی
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مامۆستا مەال شێخ سٌد علی دۆاڵن

شێخ عزٌز شێخ بابا رسولی توران

مامۆستا شێخ حسٌن پٌرخدری

مامۆستا مەال اسماعٌل سعٌد باشكى

مامۆستا مەال مصطفى فقى وەرتى

مامۆستا مەال محمد مصطفى بنگرد

مامۆستا مەال هەٌنی سعٌد الس

مامۆستا مەال قادر چەلەبی -برادۆستی

مامۆستا مەال عمر سلێمان گردەشێری

مامۆستا مەال عبدهللا بەرواری

مامۆستا مەال عبدالکرٌم صوفً

مامۆستا مەال احمد مصطفى حاجً
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مامۆستا مەال شێخ عارف رحٌم

مامۆستا مەال صالح بێسفکی

مامۆستا مەال حسن حسن بەگ

مامۆستا مەال سعٌد احمد نافشکی

مامۆستا مەال مهدى مصطفى زێباری

مامۆستا مەال خدر حسن شێخە

مامۆستا مەال عبدالرحمن خەندەکی

مامۆستا مەال محسن عوسمان روستی

مامۆستا مەال سٌد عمر شٌالنً

مامۆستا مەال علی سکتان

مامۆستا مەال محمد قادر

مامۆستا مەال محمد بەرگارەی

مامۆستا مەال کەرٌم مۆردٌنی

ئامازي ئةو شاناو مامؤضتا ئاييهية بةزيَصانة بة هؤي ظايسؤضي (كؤزؤنا) كؤضي دواييان كسدووة

مامۆستا مەال شێخ حسٌن بەرزنجى

مامۆستا مەال رەشٌد ئەورەحمان

مامۆستا مەال عبداللطٌف پێنجوێنی

مامۆستا مەال رحٌم حەمە ئەمٌن

مامۆستا مەال بورهان حەمٌد

مامۆستا مەال ئەحمەد بەرسٌرٌنی

مامۆستا مەال ئەنوەر ئەحمەد السەٌی

مامۆستا مەال شاکر ئاکرەٌی

مامۆستا مەال قادر حسٌن باباو

مامۆستا مەال ظاهر نبً زێباری

مامۆستا مەال ئەحمەد پٌرۆمەری

مامۆستا مەال ئەحمەد پٌرۆمەری

42

43

مامۆستا مەال احمد رحمن پٌرۆز

مامۆستا شێخ طاهر زٌن العابدٌن

مامۆستا مەال مەمدوح مزوری

مامۆستا مەال عزٌز قادٌانی

مامۆستا مەال علً عبدهللا كانٌتووًٌ

مامۆستا مەال عالءالدٌن سەنگەسەری

مامۆستا شێخ جەمال نێرگسەجاری

مامۆستا مەال خدر ئەلبانەٌی

مامۆستا مەال سەلمان زٌخانی

مامۆستا مەال صدٌق مال صالح

مامۆستا مەال مردان مٌرسٌدى

مامۆستا مەال عبدالمغٌث خلٌفە
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مامۆستا مەال عوسمان بالٌسانً

مامۆستا مەال محمد کاموسەکی

مامۆستا مەال محمد کانی عارەبان

مامۆستا مەال عبدالسالم كەرکوکی

مامۆستا مەال هادى دووبەردانی

مامۆستا مەال سٌد فاتح جەباری

مامۆستا مەال صالح ئومەرگومەتی

مامۆستا مەال خلٌل سعٌد محمود

مامۆستا مەال شوکر مصطفى طە

ليطيت ناوي شاناء مامؤضتاياني ئاييين كؤضكسدوو  -ضالَي 2020
بةروار

شويََ -شار

ذ

ٌاوى شياٌى

1

واوؤشتا وةال عبدالكادر بةحركةيي

2020/1/26

ِةوليَر

2

واوؤشتا وةال امحد وةال حمىود

2020/2/10

شيَداُ

3

واوؤشتا وةال ئةٌوةر شورضي

2020/2/11

ِةوليَر

4

واوؤشتا وةال عةلي شيَذ وةمتاٌي

2020/2/22

ِةوليَر

5

واوؤشتا وةال رةشيد ئةورةمحاُ

2020/3/4

شميَىاٌي

6

واوؤشتا وةال جةاله ِةرتةلي

2020/3/13

راٌية

7

واوؤشتا وةال رشولي بازوىَ

2020/3/13

ثصدةر

8

واوؤشتا وةال عبداللطيف باوؤكي

2020/3/14

َةجبة
ِةل

9

واوؤشتا وةال ئةمحةدي وةلةكي

2020/4/4

ِةوليَر

 11واوؤشتا وةال عبداهلل ي ِةرتةلي

2020/4/7

ِةوليَر

 11واوؤشتا وةال شةعدوُ ئاوةذةيي

2020/4/20

ثصدةر

 12واوؤشتا وةال رشوه شيوةيمي

2020/4/25

شميَىاٌي

 13واوؤشتا وةال ٌوري وةٌتك

2020/5/3

ِةوليَر

َؤيي
 14واوؤشتا وةال عىر بيَكم

2020/5/9

راٌية

 15واوؤشتا وةال شفيل ئيَدليب

2020/5/16

شؤراُ

 16واوؤشتا وةال ئيرباِيي شةويَراٌي

2020/5/29

شارةزوور

 17واوؤشتا وةال وحيد وسوري

2020/6/1

دِوك

 18واوؤشتا شيَذ حةوة ئةوني عةبابةيميَ

2020/6/3

شميَىاٌي

 19واوؤشتا وةال ئيرباِيي عبداهلل زيَباري

2020/6/4

ووصن

 21واوؤشتا وةال شميَىاُ قريِذةيي

2020/6/9

ِةوليَر

 21واوؤشتا وةال مساين عسيس ِةركي

2020/6/11

ِةوليَر/خةبات

 22واوؤشتا وةال حمىد حاجي قادر

2020/6/11

شميَىاٌي

 23واوؤشتا وةال حمىد بةحركةيي

2020/6/15

ِةوليَر

 24واوؤشتا وةال اٌوةر شيَداٌي

2020/6/19

ِةوليَر

 25واوؤشتا وةال شيد فاتح قادر جةباري

2020/6/20

كةركوك

 26واوؤشتا وةال حمىد ٌةفصبةٌدي

2020/6/21

ثصدةر

 27واوؤشتا وةال عبداللطيف ثيٍَجويَين

2020/6/25

ثيٍَجويََ

 28واوؤشتا وةال وةلي ِةركي

2020/6/26

ِةوليَر

 29واوؤشتا وةال صاحل تةيب شيَدؤ طولي

2020/6/26

دِوك

 31واوؤشتا وةال عبدالرمحَ كورة داويي

2020/6/26

شميَىاٌي

 31واوؤشتا وةال حصَ باوةوردةيي

2020/7/1

شميَىاٌي

 32واوؤشتا وةال شيَذ حصني بةرزجني

2020/7/2

كةركوك

 33واوؤشتا وةال شميَىاُ ثريؤوةري

2020/7/3

شؤراُ

 34شيَذ حمىد شيَذ عبدالكريي

2020/7/4

شميَىاٌي
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 35واوؤشتا وةال حمىود فكىَ شةويَراٌي

2020/7/5

َةجبة
ِةل

 36واوؤشتا وةال شميي شارشتيَين

2020/7/16

راٌية

 37واوؤشتا وةال رحيي حةوة ئةوني

2020/7/16

شميَىاٌي

 38واوؤشتا وةال مجين عةلي شاويَصي

2020/7/17

ِةوليَر

 39واوؤشتا وةال خرياهلل وريخاُ وسوري

2020/7/21

شؤراُ

 41واوؤشتا وةال بورِاُ محيد لةتيف

2020/7/21

طةروياُ

 41واوؤشتا وةال امحد حمىود خورِخورِةيي

2020/7/22

شميَىاٌي

 42واوؤشتا وةال عبداهلل شريةيي

2020/7/22

ِةوليَر

 43واوؤشتا وةال حمىد ئةوني شةٌطاوي

2020/7/22

ضةوضةواهَ

 44واوؤشتا شيَذ حصني ثريخدري

2020/7/27

دةربةٌدخياُ

 45واوؤشتا وةال شميي وةيصي رةزيكي

2020/7/31

دِوك

 46واوؤشتا وةال ئةمحةد بةرشرييين

2020/8/1

شؤراُ

 47شيَذ عسيسي شيَذ بابا رشولي توراُ

2020/8/1

شميَىاٌي

 48واوؤشتا وةال شيَذ شةيد عمي دؤالُ

2020/8/6

شميَىاٌي

 49واوؤشتا وةال امساعين شعيد باشكي

2020/8/10

طةروياُ

 51واوؤشتا وةال ئةٌوةر ئةمحةد الشةيي

2020/8/12

َاوة
شةقم

 51واوؤشتا وةال مصطفى فكيَ وةرتي

2020/8/15

ِةوليَر

 52واوؤشتا وةال حمىد مصطفى بٍطرد

2020/8/16

ضةوضةواأل

 53واوؤشتا وةال عووةر شميَىاُ طردةشيَري

2020/8/20

ِةوليَر

 54واوؤشتا وةال ِةيين شعيد الس

2020/8/29

شؤراُ

 55واوؤشتا وةال قادر ضةلةبي

2020/9/9

شؤراُ

 56واوؤشتا وةال ِادي دووبةرداٌي

2020/9/9

بةردةرةش

 57واوؤشتا وةال امحد مصطفى حاجي

2020/9/9

زاخؤ

 58واوؤشتا وةال عبدالكريي شؤيف عبداهلل

2020/9/11

زاخؤ

 59واوؤشتا وةال حصَ حصَ بةط

2020/9/15

ِةوليَر

 61واوؤشتا وةال شوكر وصتةفا تةِا

2020/9/16

ِةوليَر

 61واوؤشتا وةال عبداهلل بةرواري

2020/9/22

ئاكرىَ

 62واوؤشتا وةال قادر حصني باباو

2020/9/26

شيَداُ

 63واوؤشتا وةال صاحل بيَصفكي

2020/9/27

دِوك

 64واوؤشتا وةال شيَذ عارف رحيي

2020/10/2

شميَىاٌي

 65واوؤشتا وةال شاكر امحد ئاكرةيي

2020/10/6

ئاكرىَ

 66واوؤشتا وةال وّدي وصتةفا زيَباري

2020/10/9

زاخؤ

 67واوؤشتا وةال خدر حصَ شيَدة

2020/10/11

راٌية

 68واوؤشتا وةال شعيد امحد ٌافصكي

2020/10/14

دِؤك

 69واوؤشتا وةال امحد عوال ثريؤوةر

2020/10/15

ضؤواُ
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 71واوؤشتا وةال زاِري ٌةبي زيَباري

2020/10/21

ئاكريَ

 71واوؤشتا وةال حتصني امحد بةشارةتي

2020/10/26

شميَىاٌي

 72واوؤشتا وةال شةملاُ عومساُ زخياٌي

2020/10/26

ِةوليَر

 73واوؤشتا وةال عبدالرمحَ خةٌدةكي

2020/10/27

زاخؤ

 74واوؤشتا وةال عمي عبداهلل كاٌيتوويي

2020/10/31

راٌية

 75واوؤشتا وةال عالءالديَ شةٌطةشةري

2020/11/4

راٌية

2020/11/5

ِةوليَر

 77واوؤشتا وةال امحد رمحَ ثريؤز

2020/11/5

طةروياُ

 78واوؤشتا وةال خدر ئةلباٌةيي

2020/11/8

قةالدزة

2020/11/9

َةجبة
ِةل

 81واوؤشتا وةال عبداملغيح خةليفة

2020/11/10

ئاكرىَ

 81واوؤشتا وةال عبدالعسيس قادياٌي

2020/11/11

ِةوليَر

 82واوؤشتا وةال وةودوح وسوري

2020/11/11

شؤراُ

 83واوؤشتا وةال ورداُ وريشيدي

2020/11/12

شيَداُ

 84واوؤشتا وةال صديل وال صاحل

2020/11/12

زاخؤ

 85واوؤشتا وةال عومساُ باليصاٌي

2020/11/14

َاوة
شةقم

 86واوؤشتا وةال حمىد كاووشةكي

2020/11/16

ِةوليَر

 87واوؤشتا وةال حمىد كاٌي عارةباُ

2020/11/25

ضةوضةواأل

َسي
 88واوؤشتا وةال حمصَ عومساُ وةل

2020/12/5

ضؤواُ

 89واوؤشتا وةال شيد عىر يوشف شيالٌي

2020/12/11

باتوفا

 91واوؤشتا وةال صاحل عىر ئؤوةرطووةتي

2020/12/16

كةركوك

 91واوؤشتا وةال عمي شكتاُ

2020/12/18

راٌية

 92واوؤشتا وةال حمىد قادر

2020/12/19

دةربةٌدخياُ

 93واوؤشتا وةال حمىد شعيد بةرطارةي

2020/12/22

دِوك

 94واوؤشتا وةال كريي وؤرديين

2020/12/29

شارةزوور

 95واوؤشتا وةال عبدالصالً كةركوكي

2020/12/29

كةركوك

 96واوؤشتا وةال خمين شعيد حمىود

2020/12/30

كةركوك
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واوؤشتا شيَذ حمىد شيَذ تاِري زيَ العابديَ

واوؤشتا شيَذ جةواه شيَذ حمىد ٌيَرطصةجار
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مالَجةرِي فةرمي يةكيَتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستان

www.zanayan.org
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يةكيَتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستان

ئامادةكردني:

مةال عبداهلل شيَركاوةيي
بةرثرشي راطةياندني
يةكيَيت زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان

Sherkaway83@gmail.com
07504632715

هاوكازان
وةال ئةوري طةردي
ً .تةِا شةوصةديَ
َجةرِي زاٌاياُwww.zanayan.org ......................................
وال
فةيصبووكwww.facebook.com/ZanayanMedia...................
ثةيوةٌديE_mektebzanayan@gmail.com...........................
ناونيشان :كوردشتان  -هــــةوليَر_ بارةطاي مةكتةبي تةنفيسي يةكيَيت زانايان -شةشت مةتري بةرامبةر ثةرلةماني كوردشتان

سالَي  0202جياوازتر لة سالَان

