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 يةكيَيت شاناياني ئاييين ئيطالمي كوزدضتان
 ظ2020ناْوْي يةنةَي                          النيةناْي َةنتةبي تةْفيعي يةنَييت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإتايبةتة بة ضا بًَاونطاوةيةني ئةييهرتؤْي

 
 بةناوي خواي بةخشندةي ميورةبان

 

اي كؤرؤنا طؤرِانيَكي بةيؤي ثةت 0202صاَلي 
، بةو يؤيةوة يةمةاليةنة بةصةر تةواوي جيًاى دايات

تاني صةرجةم مجوجؤَلةكاى واي كزد كةرةنتني و وةص
نيةكي ناديارو ذيانيش لة سؤر امزؤظ تووشي ضاوةرِو

 رووةوة تووشي ثاشةكشة بيَت!
صياصي و ئاريشة يةك مممالنيَي  ئابووري وقةيزاني 

لةدواي يةكةكاى، لة يةريَمي كوردصتاى دؤخيَكي 
نةخواسراوي بؤ يةموو اليةك دروصت كزد، لةطةأل 

رو ضاالكي و بؤنةو كؤبوونةوةو ئةوةش صةرجةم كا
 يةنطاوةكاى وةصتاى. 

 اليةنانااةي ك بااووى لااةو يَساناياااني ئاااييك يااةك  
لةئاااةرك و خشماااةت   باااةو ثاااةرِي ثةرؤشااايةوة  

دريَغيااااااى ناااااةكزدو لاااااةرووي مةيااااا اني و   
مةعهاااةوي و ثاَلجشاااا ياااةنطاوةكاى و ييَاااور    
كزدناااةوةي دةرووناااي ياوَلاتيااااى لاااةو دؤخاااة     

  ريطةر بوو.صةختة رؤَلياى ديارو كا
سياااااتز تااااةركيش يَاااازةدا ئااااةوةي مةبةصااااتة ل

خضااااتهة صااااةر ضااااةن  اليااااةنيَكي طاااازن    
بةرضاوخضااا  و وةك  ،ثةيوةصااات باااة قؤنا ةكاااة 

ياناااا ةريَك بيَاااات بااااؤ  ،ئااااةسمووى وةرطاااازتو
 ئايه ةي كارو ئاماجنةكاى.

ويَاااازِاي ئااااةم دؤخااااة صااااةختةي ئةمضااااا َ،   
ياااةكيَا سانايااااى ياااةو َ و ياااةنطاوي خاااؤي     

لااااةو ثةرِةطزاوااااة ثوختااااةي  يااااةبووة، كااااة  
 بةشيَكياى دةخةيهة بةر دي ي ئيَوةي ئاسيش.

 

 راطةياندني يةكَييت زانايان
 

 غةضوتاض

 داوة يةوَلي ثيشةيي نةتةوةيي  ئاييهى  رةيةن ي يةرصىَ ئاراصتةي بة شانايان يةكيَتى
 كارو دةروةتي كؤرؤنا ظايزؤصي بَماوبوونةوةي دارايي  دؤخي ئةطةرضي بكات، خشمةت
 بةش اري يةمايةنطي  ثةيوةن ي  و ئاييهى يؤشياري لةرووي بةَلام نةييَشت، يةنطاوي
 بَماوكزدنةوةي و راطةيان ى رؤشهبريي  ضاالكي صةرداى  شان و ثيَشواسي ميَتيه  

 لةطة َ مةَلةكزدىما يؤشياري  ثؤصتةري وةتواو دةركزدني كتيَب  تويَذيهةوةو  بابةت
 بؤ يان اى بةكؤمة َ  نويَذي يةيهى  وتاري ةوت مشط رةوشتى كؤرؤناو دةرياويَشتةكاني

 بؤ خةخمؤري يةو َ  لةاليةك ، يةذار خةَلكي بؤ كؤمةكي كؤكزدنةوةي ياوكاري  ثزؤصةي
 ثيَكةوةذياى  ثزصي كؤمةَلايةتي  ئاشتى كؤمةَلطةو صةقامطريي ثاراصتهى كوردصتاى 

 ياوصةنطي  راطزتهى ؤروتري تون رِؤيي  يشري نةييَشتهى ميانزةوي  بريي بَماوكزدنةوةي
 ثاريَشطاري ناشةرعيةكاى  تاوانة خزاث  دياردة بهةبزِكزدني  تاك يؤشياري بؤ كاركزدى
 .  بةثيَي ئةو يةلومةرجة دريَغي نةكزدووةداوة خؤي يةوَليتز  لةاليةكي نيشتماى خاك 



 

 هةماهةنطيء بةشداري كؤنطرةو كؤنفرانسء ضاالكي هةمةاليةنة ءبةشَيك لة ثةيوةندي

 نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي1ي7 ضؤشي -
 ةي ؾساضيةب جاض َنيةنةي بؤ نوضزغتإ تيةضايةْوَيٓ ةب ظاْايإ
 جيٗاْي يةضابيت ايباَي ْيةدموَةئ َيينةضواض و ضٌ يةنؤْطط

 ةيةنؤْطط وةي ضةٖ نطزو ةغعوزي وَياتي يةنهةَ ؾاضيةي ئيػالَي
 .نطز فةثَيؿه وتاضَيهي

 ظاْهؤي ناْيةئيػالَي ةظاْػت نؤيَيصي ضاططي 2020ي1ي15  ضؤشي  -
 نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ ضزاْيةغ نطنع فاةَػت. ز ضَيعةب بيٓطؤٍ

ٖةَاٖةْطي َْيوإ ٖةضزووال ء ثطغي خوَيٓسْي ئاييينء نطز ظاْاياْي
 ..جةخيت ىَل نطايةوة

 ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ 2020ي1ي27 ضؤشي -
 ةي ةن ئيػالَي ٖعضي ْوَيػاظي يةنؤْطط ةي نطز شزاضيةب نوضزغتإ

 ضَيعةب بووْيةئاَاز ةب َيػِطو وَياتي ضيةظٖةئ يةؾيدةَ ٕةالي
 زةمحةئ. ز ضَيعةب َيػِطو اْيظيطةضؤنوةغ زبوييةَ فاةَػت ْساظياضةئ
 ْسئةض ءئيساضي ضثطغاْيةب ةوضةط ضوةظٖةئ ؾَيدي ييبةت
 46 شزاضيةب ةب و نإةتةتايب ةبواض ثػجؤِضي بريياضو ءنازمييةئ

 .ضوو ةضَيوةب َيػِط وَياتي ةي ئيػالَي جيٗاْي وَياتي

 عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب ضثطؾيتةغ ةب 2020ي2ي3 ضؤشي -
 جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ءظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ
 ضثطغيةب ءتيةضنطزايةغ ءْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ءضؤىةغ
 بيةنتةَ طايةباض ةي ظاْايإ نَييتةي ئاغايي يةوةنؤبووْ نإةيك
 .ضوو ةضَيوةب ظاْايإ نَييتةي ْفيعيةت

 مياْيةٖاوث ضؤنيةغ قازض ئاضاّ ضَيعةب 2020ي2ي19 ضؤشي -
 نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ ضزاْيةغ ضيةياو ؾاْسَيهي ءيؿتُاْيْ

 ْفيعيةت بيةنتةَ ساَاْيْةئ ءضؤىةغ ٕةاليةي نطزو، ظاْاياْيإ
 .نطإ ثَيؿواظي ظاْايإ نَييتةي

 نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل.ز ضَيعةب 2020ي4ي14 ضؤشي -
 ةئاضاغت اييثريؤظب ياََيهيةث نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي

 ناضوباضي ْوَيي ظيطيةو( نطيةيبةئ حمُس ظويهيفٌ. ز) ضَيعةب
 .نطز َاييعيا وَياتي ئيػالَي

 ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي5ي14 ية بةضواضي -
 جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ضَيعةب ءظاْايإ نَييتةي

 ةب تةتايب فطاضواْي يةوةنؤبووْ ؾساضيةب ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ
 ضَيُيةٖ ْاوخؤي ظيطيةو ضؾيتةضثةغ ةب ةنةوةنؤبووْ، نطز نؤضؤْا
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 ضواض ضةٖ ثاضَيعطاضاْي ءئاييين ناضوباضي ءوقافةئ ظيطيةو ءْسضوغيتةت ظيطيةو ؾساضيهطزْيةب ءنوضزغتإ
 نؤضؤْا ظايطؤغي هطزْينؤْرِتؤَي و ٖةضَيِ زؤخي تاوتوَيهطزْي غيتةبةَةب ءظاْايإ نَييتةي ءضَيِةٖ يةثاضَيعطان

 .زضا دماّةئ

 ضَييةي نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي5ي20 ضؤشي -
نطز،  ئوضزٕ ؾاْؿيين ؾافعي ئيُاَي ضيةْتةغ تيةوَيةَْيوز َيةبيػت نؤْفطاْػي ؾساضيةب ةوةنؤْفطاْػ ظيسيؤ

غةضؤني ظاْايإ  تَييسا ةن نطابوو، غاظ( ةوةَيطةنؤَ ضةغةب ناْيةضيةناضيط نؤضؤْاو) يْاوْيؿاْةب ةنةنؤْفطاْػ
 جياظاض ثَيؿهةف نطز. و تةتايب ذهاََيهيةئ ْسةض نؤضؤْاو :توَيصيٓةوةيةني بة ْاوْيؿاْي

 بةضَيع زنتؤض عطفإ ضةؾيس ئةْساَي َةنتةبي تةْفيعي يةنَييت ظاْايإ يةضَيي ظيسيؤ 2020ي7ي8ضؤشي  -
 املقاصدنؤْفطاْػةوة بةؾساضي نطز ية نؤْططةي َْيوزةوَيةتي غةْتةضي ئيُاَي ؾافيعي ئوضزةْي بةْاوْيؿاْي )

 (، تَييسا توَيصيٓةوةي تايبةتي يةغةض ئةو بابةتة ثَيؿهةف نطز.لألمة املعزيف البناء ومقومات واإلنسانية الشزعية
 ئاييين ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ بساهللع. ز ضَيعةب نطزْي شزاضيةب ضةَبةٖةي 2020ي8ي13 ةي -

 يةئاضاغت ىةيةغوثاغٓاَ ئيُاضاتي ضعيةؾ توايةف ْيةدموَةئ( ئرالطوا فقه) يةنؤْطط ةي نوضزغتإ ئيػالَي
  .ناتةز ضَيعيإةب

 ْييالةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ءظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي8ي24 ضؤشي -
 ئاييين ناضوباضي ءوقافةئ يةيَيصْ ؾاْسَيهيةي ثَيؿواظيإ ْفيعيةت بيةنتةَ طايةباضةي ضؤىةغ جَيططي

 عيسةغ الةَ يػيةو َاَؤغتا ءضَيهاْي ئيرػإ الةَ َاَؤغتا ضَيعإةبةي ثَيهٗاتبوو ةن نوضزغتإ، َاْيةضيةثةي
 .نطز

 يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ءظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي8ي25 ضؤشي -
 ظايةق قائيُكاَي ظإةَةض ىةَةض ذانِ ضَيعةب ةي ثَيؿواظيإ ْفيعيةت بيةنتةَ طايةباض ةي ضؤىةغ جَيططي

ٍَةَضةض  .نطز َا

 ْاوَْيؿاْيةب تةوَيةز( 22) ؾساضيةب ةب تيةوَيةَْيوز وؤضنؿؤثَيهي نوضز ؾساضيةب ةب 2020ي8ي31 ضؤشَي -
 ضَيعةب ةوؤضنؿؤث وةي، ضوو ةضَيوةب( ةوةْطاضبووْةضةب ٖؤناض، ض،ةثاَيٓ - َٓساَيإ ضباظنطزْيةغةب و ريؤضغتإت)
 ْاوْيؿاْي ةب وتاضَيو ةب ةوةنوضزغتاْ ةي ظاْايإ نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ ثَيؿووي ْساَيةئ طواْي ضةعفةج.ز
 ءئيػالّ َيوَيػيتةٖ زيسو نطزو ؾساضيةب( ئيػالّ ؤب ناْيةِضَيٓييةْ ةواضةؾوَيٓ ءَٓساَيإ ضباظنطزْيةغةب)

 .ِضوو ةخػت ةوةباض وةي نوضزغتاْي يةضواْط
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 يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي9ي1 ضؤشي -
 ثَيؿواظيإ ويَيطةٖ ؾاضي ةي ْايإظا نَييتةي نيةضةغ طايةباضةي ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ و ضؤىةغ جَيططي

 .نطز ضيةياو ؾاْسَيهي و ئيػالَي َييةنؤَ َرييةئ باثري ييةع َاَؤغتا ضَيعةب ةي

 

 زياض. ز ضَيعةب ضيةياو ةب ئاييين ناضوباضي و وقافةئ ظيطيةو غازم ثؿتيوإ. ز ضَيعةب 2020ي9ي8 ضؤشي -
 الةَ عبساهلل. ز ضَيعزاض ٕةالي ةي نطزو ظاْاياْيإ نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ ضزاْيةغ طؿيت ضيةبةضَيوةب باضيةج
 ْساَاْيةئ ةي ىةيةشَاض و ضؤىةغ جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ءظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ
 .نطا ثَيؿواظي ةوةضَيةط ةب تيةضنطزايةغ ءْفيعيةت بيةنتةَ

 

 نيةيةوةنؤبووْ ضؾيتةضثةغ  ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ سعيةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي9ي16 ية بةضواضي -
 .نطز ظاْايإ نَييتةي ناْيةيكغةضجةّ  ضثطغيةب ٍَةطةي ظاْايإ نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ طايةباض ةي تيةتايب

 يضزاْةغ ٖةويَيط ثاضَيعطاضي غؤيف فةضغةت بةِضَيع ،ةوةظضاْيةزاَ ِضيةطةغاَيو َنيةي50 يةبؤْةب 21/9/2020 ضؤشي -
 غةضؤني بةِضَيع يةاليةٕ بةطةضَيةوة نطزو نوضزغتاْي ئيػالَيي ئايين ظاْاياْي نَيتييةي ْفيعيةت بيةنتةَ

 .يَيهطا ثَيؿواظي  تةْفيعي، َةنتةبي ئةْساَاْي ية شَاضةيةى و ظاْايإ يةنَييت

 ضيةياوةب طةب حتػني َري عكُت َري تيةضؤنايةغ ةب ئَيعيسي ضوذاْي ْيةدموَةئ ؾاْسَيهي 2020ي9ي23 ية -
 .نطإ ثَيؿواظي ةوةضَيةط ةب نطزو ظاْاياْيإ نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ ضزاْيةغ َيوؾاْس ءضوخايٌ ةؾةق
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 يةنَييت تةْفيعي َةنتةبي غةضزاْي فةضةْػا طؿيت قوْػوَيي زيهؤتيين ئوييفية بةضَيع 2020ي10ي6 ضؤشي -
 جةالٍ َةال َاَؤغتا و ظاْايإ يةنَييت غةضؤني غةعيس َةال بساهللع. ز بةضَيع اليةٕ ية طةضَيةوة بة نطزو ظاْاياْي
 .نطا  يَي ثَيؿواظي ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ةي ىةيةشَاض و غةضؤى جَيططي خةيالْي

 جَيططي زازةذ خًيٌ ؾريةب. ز ضَيعإةب ةي ثَيهٗاتبوو ةن عريام َاْيةضيةث ؾاْسَيهي 2020ي10ي7 ضؤشي -
 ْفيعيةت بيةنتةَ ضزاْيةغ عريام َاْيةضيةث ْساَيةئ ؾانط حمُس. ز و عريام ضاْيةوَيْٓ ْيةدموَةئ ضؤنيةغ
 ثَيؿواظي ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ةي ؾَيوةب جَيططو ءضؤىةغ ٕةاليةي ةوةضَيةطةب نطزو ظاْاياْيإ نَييتةي

 .نطإ

 يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب ۱٠۱٠ي۲٠ي۲۱ ية -
 طؿيت ضيةبةضَيوةب تاضيل ييوا ِضَيعةب ةي ثَيؿواظيإ ظاْايإ نَييتةي ْفيعيةت بيةنتةَ طايةباضةي ضؤىةغ جَيططي
 .نطز ضيةياو ؾاْسَيهي و ضَيِةٖ ثؤييػي

 بيةنتةَ ضزاْيةغ نإةثَيهٗات ناضوباضي بؤ ضَيِةٖ ظيطيةو عطوفةَ ئايسٕ ِضَيعةب ۱٠۱٠ي۲٠ي۲۱ضؤشي -
 .نطا ثَيؿواظي ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَاْيةئ ةي ؾَيوةب جَيططو ءضؤىةغ ٕةالي ةي نطزو ظاْاياْي نَييتةي ْفيعيةت

. ز ضَيعةب ءئاييين ناضوباضي و وقافةئ ظيطيةو غازم ثؿتيوإ. ز ضَيعةب ئاَازةبووْي بة 2020ي10ي13 ضؤشي -
 شَاضةيةى غؤيف، فةضغةت. ز ٖةويَيط ثاضَيعطاضي ءئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت غةضؤني عيسةغ الةَ عبساهلل

 زضوغتهطزْي ْوَيي ْةخؿةغاظيي ئاييين ناضوباضي ءوقافةئ تيةظاضةو ضَيوضةمسَيهسا ية ئاييين َاَؤغتاياْي
 يةاليةٕ زواتط و نطابوو ثَيؿهةف زيعايَٓيو ضةْس َةبةغتةف ئةّ بؤ ضاطةياْسو نوضزغتإ ةضَيُيٖ ية َعطةوتي

 .ةَيبصَيطزضاٖ ْوَي ْةخؿةغاظيي بابةتَيهي تايبةتةوة ةيةنيييصْ

 ضَيعإةب ةي ىةي ضةٖ ضيةياو ةب و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي10ي21 ية -
 ْساَاْيةئ قازياْي ذػٔ َاَؤغتا و َطؤ ذػٔ ضةعوَ. ز ضؤىءةغ جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا

 َيجِ ؾَيذ ةي ثَيؿواظي ظاْايإ نَييتةي ضنونيةن يكي ضثطغيةب خوضؾيس ئاظاز َاَؤغتا و ْفيعيةت بيةنتةَ
 .نطز ضيةياو ؾاْسَيهي و ؾريظاي ذػيين قازم غيس توَياةئاي يةوضةط عيةضجةَ ضيةْوَيٓ عهاؾى

 يالْيةخ ٍالةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي11ي4 ضؤشي -
 يةغتةز ءضؤىةغ ٕةاليةي ةوةضَيةط ةب نطزو َيٓيإ ناضوباضي طؿيت ظطايةز ضزاْيةغ ضؤىةغ جَيططي

 .نطإ ثَيؿواظي ْاوبطاو ظطايةز ناضطَيطي

 يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل.ز ضَيعةب 2020ي11ي5 ية بةضواضي -
 ناضةغتبةز ثريؤظبايي غيتةبةَ ةب ْفيعيةت بيةنتةَ ْساَيةئ َياييةط زيؿاز الةَ َاَؤغتا و ضؤىةغ جَيططي

 .نطز ضَيُيإةٖ يةشيٓط ثاضاغتين و ضانهطزٕ يةغتةز ضزاْيةغ بووٕ
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 يةئوضَي ؾاضي و نوضزغتإ َياتيةضؤشٖ ْاوزاضي ظاْاي 2020ي11ي5 ضؤشي -
 يةنَييت ضؤنيةغ ةوةبؤْ وةب نطز، زوايي نؤضي ييعاوةب عبسايكازض الةَ َاَؤغتا
 نطز. خاْةوازةنةي ئاضاغتةي ثطغةْاَةيةى نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي

 ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل.ز ضَيعةب 2020ي11ي7 ضؤشي -
 ضؤَيي) ْاوْيؿاْيةب ةنؤْفطاْػ ةي نطز ؾساضيةب ويَيطةٖ ؾاضي ةي ئاييين

 خواي زضوزي) ضةَبةثَيػ ناْيةَاف و ياّةث يةوةضووْهطزْ ةي نوضز ْاياْيظا
 ضؾيتةضثةغةب ءعرياقي غووْي قفيةو زيواْي ضاوزَيطي شَيطةي ةن( بَيت ضةغةي
ٌَ وقايفةئ باَياي ْيةدموَةئ  ضاوَيصو بؤ ٖؤؾياضي ْسيةْاو ٕةاليةي َوغ
 .بوو انط غاظ ةوةويوزةَ َاْطي يةبؤْ ةب تواْانإ، ثَيساْيةضةث

 ضَيعإةب ةي ثَيهٗاتبوو ةن ظاْايإ نَييتةي ؾاْسَيهي 2020ي11ي19 ضؤشي -
 يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل.ز

 نَييتةي ويَيطيةٖ يكي ضثطغيةب ييةزَيط ْياظ ؾَيذ َاَؤغتا و ضؤىةغ جَيططي
 ثاضَيعطاضي ضَيةت ضَيهطزْيةب وةوةَٖيٓاْ ضاغيُيةَ ةي ؾساضيإةب ظاْايإ

 .نطز غؤيف تةضغةف زنتؤض خوايَيدؤؾبوو ويَيطةٖ ؾاضي نؤضهطزووي

 عبساهلل. ز ضَيعإةب ةي ثَيهٗاتبوو ةن ظاْايإ نَييتةي ؾازَيهي 2020ي12ي6 ضؤشى -
 جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا ظاْايإء نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ

 ؾساضيةب تواةف باَياي ْيةدموَةئ ْساَيةئ ييةظْةخ ععيع الةَ َاَؤغتا ضؤىءةغ
 ةي يالْيةخ محساَني ؾَيذ وتيةَعط ةي ظاْػيت يةبطواْاَ خؿيينةب ضاغيُيةَ

 .نطز ويَيطةٖ ؾاضي

 ظاْاياْي نَييتةي ضؤنيةغ يػيةو الةَ عبساهلل. ز َيعةضب 2020ي12ي8 ضؤشي -
 ؾهؤي ثاضاغتين ْفطاْػينؤ ةي نطز ؾساضيةب نوضزغتإ ئايػالَي ئاييين
 ضَيهدطا ززئةالذةغ ظاْهؤي ناْيةئيػالَي ةظاْػت نؤيَيصي ٕةالي ةي ةن خَيعإ،

 .بوو

 ظاْايإء نَييتةي ضؤنيةغ يػيةو الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب 2020ي12ي15 ضؤشي  -
 ْساَاْيةئ بووْيةئاَاز ةب ضؤىءةغ جَيططي يالْيةخ الٍةج الةَ َاَؤغتا

 ءوقافةئ بطيهاضي ويوزةَ ظَيٓسئ ضَيعةبةي ثَيؿواظيإ ْفيعيةت بيةنتةَ
 .نطز ئاييين ناضوباضي

غةضؤني يةنَيتى ظاْايإ يةضَيي بةضْاَةي ظووَةوة بةؾساضي  2020ي12ي21ضؤشي  -
 زيساضي ظاْاياْي عريامء جيٗاْي ئيػالَي نطز غةباضةت بة ٖةَيوةؾاْسْةوةي بِطياضي زابةؾهطزْي َوَيهةناْي ئةوقاف بةغةض

 ٖةضزوو زيواْي غوْٓةو ؾيعة.
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 زوونكسدنةوةي شةزعيزيَكازو فةتواو دةزكسدني لةزووي 

ئةطةضضييييييي ضةوؾييييييي نؤضؤْييييييا  
ناضيطةضي ظؤضي يةغةض ظؤضبةي 
ناضو ٖةْطاوةنإ زاْا، بةَياّ بية  
ذييييييونُي ٖاتٓيييييية ثَيؿييييييةوةي   
ٖةْيييييييسَى ثيييييييطؽء ثَيؿيييييييٗات   

فييييييييةتوا  ئةدموَييييييييةْي باَييييييييياي
بييةضزةواّ يييية ٖييةوَيي خعَيييةتء   

ضووْهطزْةوةي بابةتيةنإء ٖةَيوَيػييت ؾيةضيعةتي يةٖةَبيةض ثطغية طيةضّء ثةيوةغيتةنإ ضاطةياْيسووة، ييةّ غياَيةزا           
ضييةْسئ فييةتواي تايبييةت يةغييةض ثطغيية ٖةغييتياضةنإ زةضنييطاوةو ضواْطييةي ؾييةضيعةتء ظاْايييإ بييؤ ضاي طؿيييتء           

يييةنَييت ظاْايييإ، بايةخييسإ بييووة بيية ثطغييي فييةتواء    يةثَيؿييةناْييييةنَى ييية نيياضة َوغييًَُاْإ بييةيإ نييطاوة، ضييوْهة  
خعَةتهطزْي ٖاوَياتيإ ض يةغةض ئاغيت باَيا بَيت يإ يةضَيي يَيصْةناْي فةتوا يةغٓووضي غيةضجةّ يكيةناْي ييةنَييت    

ئ ئيةو فةتواياْية زةخةيٓية    ْاوْيؿياْي طيطْطرت  بةؾَيهي ططْطيي ضياالنيةناْي ثةيوةغيت بيةو بيواضةو      ظاْايإ، يَيطةزا 
 ضوو، نة ئةدموَةْي باَياي فةتوا ية ٖةضَيُي نوضزغتإ زةضي نطزووٕ:

 بةزوازي بلَاوبوونةوة ناونيشاني فةتوا بلَاوكساوةكان ذ
 7/1/2020 ٖةوَيسا يةِضةمحي بًوضي َٓاَيي زاْاْي 1
 ييةجياتي  ئيةوةي  بيؤ  فةضَاْبيةض  يةاليةٕ نةغَيو بةنطَيططتين ذونُي 2

 ثاضة َةبًةغَيو بةضاَبةض بهات زةواّ ئةو
7/1/2020 

 بيية َييطزوو يييإ ثةنهةوتيية نةغييي بييؤ ذييةد بييةزةٍ فيكٗييي ذييونُي 3
 ثؿو تريو ية ْاوي زةضضووْي ثاف تايبةت

7/1/2020 

 7/1/2020 (فايٓؼ يوْيو) نؤَجاْياي ية بةؾساضيهطزٕ ذونُي 4
 ضووٕ( هؼفييييؤِضئَي) يةَيييييةَاَ ذييييونُي تواةفيييي باَييييياي ْيةدموَييييةئ 5

 ةوةناتةز
7/1/2020 

 28/1/2020 ةوةباضاْ ٖؤيةب نإةْوَيص يةوةنؤنطزْ ذونُي 6
 19/3/2020 ناتةظ خػتين ثَيـ ذونُي 7
 23/4/2020 ةنؤضؤْاو ٖؤي ةب بووٕةْ ِضؤشووةب ناْيةضجةَ ةب تةتايب توايةف 8
 24/4/2020 ناتةظ ْيػابي زياضيهطزْي توايةف 9

 25/4/2020 2020 ةفيسي وةضفيرتةغ يةضَيص زياضيهطزْي توايةف 10
 ْوَييييصخوَيٓإء زووضي يَييييو ةبييي تةباضةغييي تواةفييي باَيييياي ْيةدموَيييةئ 11

 ةوةناتةز بًَاو ىةيةوةضووْهطزْ نؤضؤْا تايةث ةي خؤثاضَيعي
 

16/6/2020 
 21/6/2020 خوَئ ثالظَاي خؿيينةب ذونُي 12
 نييؤئ، بييت)  وةى ْيئةييهرتؤْيييةنا زضاوة بيية نييطزٕ َاَةَييية ذييونُي 13

 (نؤئ ثاي
23/6/2020 
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ٕ  َاَةَيية  طؤِضيٓيةوةو  ذونُي 14 ٕ  بية  نيطز ٕ  ِضَيطيةي  يية  زضاوةنيا  تةييةفوو
 ئيٓرتَْيتةوة يإ

23/6/2020 

 ٖيييةضوةٖا( زييييواض بييئ) نيييطزٕ زواّ بيييَي بييية َوضيييةوةضططتٔ ذيييونُي 15
 ذهوَةت ية َوضة زوو وةضططتين

28/6/2020 

 2/7/2020 ظيٓسوويي بة ٕطياْساضا غووتاْسْي ذونُي 16
 ْؤضيٓطيييةو ثعيؿيييوء ٖةْيييسَيو الييييةٕ يييية ْيييةخؤف خؿيييتةبطزْي يييية 17

 زةضَاخناْةناْةوة تاقيطةو تايبةتء ْةخؤؾداْةي
19/8/2020 

 بيية فطؤؾييتٓةوةي و قييةضظ بيية ظؤض ْطخَيهييي بيية ظيييِط ناَييياو نييِطيين ذييونُي 18
 اظضطاْياْةب جؤضة ئةّ زيهةي ؾَيواظَيهي وضةْس ذاظض بة نةَرت ْطخَيهي

1/9/2020 

 16/9/2020 باظضطاْي َاَيي ظةناتي 19
 خاْوبيييةضةي َوَييييوء زابةؾيييهطزْي بييية غيييةباضةت ضووْهطزْةوةييييةى 20

 ؾيعيسا و غوْين وةقفي زيواْي ٖةضزوو َْيوإ ية وةقفهطاو
24/11/2020 

بةيآْاَةيةى يةَةِض زابةظيين ْطخي زضاوي عَيطاقي بةضاَبيةض زؤالضي   21
 ئةَطيهي

22/12/2020 
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 هةلَويَطتة ئاييينء نةتةوةييء ثيشةييةكانيةكييَت شانايانء 

 نية قبولَ قابيلي موقةدةضات و ئايني بة ضوكايةتي: شانايان يتيةكيَ** 

 ية ؾاضة ئةو ؾةقاَةناْي ية يةيةنَي ؾاْؤيي ططوثَيهي يةاليةٕ نةالضو ؾاضي يةزواي ئةوةي  2020ي2ي22 ضؤشي
 يئيػالَ ئاييين ظاْاياْي يةنَييت نطا، َعطةوت َيٓبةضو ءظاْايإ ءئايني بة غونايةتي ؾاْؤنة منايؿي ناتي

 خواضةوة ئةَةي نطزةوة بًَاو بةيآْاَةيةني نوضزغتإ
 :زةقةنةيةتي

 يةاليةٕ نةالضو ؾاضي ية ظيسيؤيية ططتة ئةو بًَاوبووْةوةي زواي
 زيايؤني و ٖوْةضي منايؿي بةؾَيوةي منايؿهاض ططوثَيهي
 ئاييين بةضاَبةض بَيطَيعي و غونايةتي ية بوو ثِط نة ؾاْؤيي،

 بًَاونطايةوةو َعطةوت َيٓبةضو و ظاْايإ و ئيػالّ ثريؤظي
 .َٖيٓا خؤيسا بةزواي ظؤضي ْيطةضاْي

 غونايةتية جؤضة ئةو ئيساْة توْسي بة ظاْاياْةوة يةنَييت ية ئَيُة
 جؤضة ئةو ْيةو قبوٍ قابيًي َوقةزةغات ءئيػالّ بةضاَبةض غونايةتي نة ضازةطةيةْني، اليةني بةٖةَوو و زةنةئ

 ئاؾيت و نؤَةَيايةتي ئاغايؿي غةض بؤ ظؤض َةتطغي بططة ْانةٕ، ثَيؿهةف َةتَيوخع ٖيض ْةى ٖةْطاواْة ناضو
 نطاوةو بؤ بةضْاَةضَيصي ثَيؿوةختة ْةبووةو عةفةوي ناضَيهي ئةَة ئةوةف جيا ٖةية، ثَيهةوةشيإ نؤَةَيطةو

 يةبِططةي( ةطغ بة ببني وةضٕ) بةْاوْيؿاْي طةضَيإ ٖوْةضي ءضؤؾٓبريي طؿيت بةضَيوةبةضايةتي يةناضْاَةي
 .ثَيهطاوة ئاَاشةي نطاوةنإ منايـ ؾاْؤ طفتوطؤي

 ئيساضيةناْي و ئاييين و َةعين زةظطا و زاّ ية زاواناضئ ْةؾياواْة، نطزْة ئةو ئيساْةنطزْي ءْيطةضاْي وَيِطاي
 ئةو ضبةضاَبة ثَيويػت ياغايي ضَيهاضي بةظووي ؾاضة، ئةو طؿيت زاواناضي بةتايبةت طةضَيإ ئيساضةي غٓوضي

 بةٖاو ياغاو و ؾةضيعةت ثَيضةواْةي نة بططٕ، ناضاْة جؤضة ئةو ضَيططي ؾَيوةيةى ٖةَوو بة بةضو بططْة غونايةتية
 .نوضزغتاْة خةَيهي زيٓساضي ٖةغيت و ضةغةٕ ْةضييت

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

 2020ي2ي23
 

 نوضساويَكي داية وةشازةتي زؤشهبريي. نشانايا يةكيَيت( تةشوري ضوكايةتيء) ثسضي لةضةز** 

 ظاْاياْي يةنَييت( 127) شَاضة فةضَي ْوغطاوي بة 2020ي2ي24 ضؤشي
 و ضؤؾٓبريي وةظاضةتي ئاضاغتةي ْوغطاوَيهي نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين

 غونايةتي ءضَيعي بَي تةؾٗريو ئةو ثطغي بة تايبةت نة نطزووة، الوإ
 ثَيطةي و ئاييين ظاْاياْي ءزةغاتَوقة ءئيػالّ بة بةضاَبةض نطزٕ

 .َعطةوت َيٓبةضو

 يَيجَيضيٓةوةي نة بةضَيعتإ ية واية زاواَإ: ٖاتووة يةبةؾَيهي ثةياَةنة
 ضَيططي ؾاْؤييةو ناضة ئةّ ئةدماَسةضاْي بةضاَبةض بسضَيت ئةدماّ ثَيويػت

 ٖةضوةٖا ياغاية، و ؾةضيعةت ثَيضةواْةي نة ناضاْة، جؤضة يةو بهطَي تةواو
 ئةدماّ ية: نة نطاوة بةوة ئاَاشة ظاْايإ يةنَييت ْوغطاوي نؤتايي ية

 .بهةْةوة ئاطازاضَإ
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  هةلَويَطت وةزدةطسيَتلةهةمبةز ضوكايةتيةكان  شانايان يةكيَيت** 

 غةضزةَي ذونُِطاْي بة ئاَاشةي نة 2020/ 7/ 28 ضؤشي يةزاْيؿتين ثةضيةَاْةي ئةْساّ ئةو قػةي بة غةباضةت
 بة بةغنت ثؿت ْيةو ناضاْة جؤضة ئةو ؾوَيين ثةضيةَإ نة ضايسةطةيَيٓني، اليةى ٖةَوو بؤ نطز ضاؾيسئ يخةييفة

 خةييفة ٖةَيوَيػيت و ئيػالّ غةضةتاي ظَيِطيين ََيصووي ٖةَيػةْطاْسْي بؤ ََيصوويي ٖاوضةضخي نتَيبَيهي
 بطيٓساضنطزْي وَيِطاي ئةَة ْايؤشيهية، و ْاظاْػيت ؾتَيهي( بَيت يةغةض خواي زضوزي) ثَيػةَبةض بةِضَيعةناْي

 بةضاَبةض غونايةتيةى جؤضة ٖيض خوا، ثَيػةَبةضي ٖاوةَياْي بة بةضاَبةض بَيِطَيعيية نات يةٖةَإ َوغًَُاْإ ٖةغيت
ٍَ جَيطاي ضَيعزاض ياوةضاْي  و بهات يَيبوضزٕ زاواي بةظوويي ناضاْة جؤضة ئةو بهةضي ثَيويػتة ْيةو نطزٕ قةبو

 .ذاَيةتاْة ئةّ ْةبووْةوةي زووباضة ية بهات ِضَيططي ثةضيةَإ غةضؤنايةتي نة واية َإئوََيس

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

 ۱٠۱٠ي۷ي۱۲

 

  بةز دةطسيَتة ثيَويطت زيَكازي( ئاشها زؤشهاو مالَةكاني) زيَكخساوي هةنطاوةكاني لةبةزامبةز شانايان يةكيَيت** 

 بةْاوْيؿاْي نؤَةَيايةتيةنإ تؤضة ية ظيسيؤيةى ططتة ةوةيبًَاوبووْ زواي
 ؾتطةيَيو نة نوضزغتإ، ية( ئاؾٓا ضؤؾٓاو َاَيي) ضاالنيةناْي ناضو
 غةض بؤ َةتطغي الزةباو، ؾت ظؤض يةغةض ثةضزةف و زةططَيت يةخؤ

 نوضزةواضي بةضظي بةٖاي ءزيٓساضي ٖةغيت ءنوضزي نؤَةَيطةي ْةضييت
 .زةنطَيت بةزي يَي

 و زةنات زؤغية ئةو بؤ بةزوازاضووٕ بةوضزي َاوةيةنة ظاْايإ ةنَييتي
 ضَيهاضي غهاَياو َةبةغتةف ئةو بؤ نطزووة، باضةوة يةو ثَيويػيت ناضي

 .نطزؤتةوة ئاطازاض يَي ثةيوةْساضي اليةْي بةضو ططتؤتة ثَيويػيت

: ٖاتووة نطاوة ثةيوةْساض اليةْي ءطؿيت زاواناضي ئاضاغتةي 2020ي9ي30 ضؤشي نة ظاْايإ يةنَييت ْوغطاوي ية
 ضاالني ضةؾاقةو و يةؾحواْي جةغتةو وةضظؾي و ٖؤؾياضي بةْاوي ؾوَيٓاْةي غةْتةضو ئةو يةبةؾَيهي بةزاخةوة

 ءئةخالقي بةٖاي نةَهطزْةوةي ءطوَإ زضوغتهطزْي ءبطزٕ بةالضَيسا بةضْاَةي تطو ئةجَيٓساي زيهة،
 .زةنطَيت جَيبةجَي بةؾساضبووإ بَيؿةضَهطزْي

 ءئاؾتةوايي ؾًَةشاْي ءنؤَةَيايةتي تطاظاْي َايةي زةبٓة ٖةوَياْة جؤضة ئةو يةضاغتيسا: ٖاتووة ٖةضوةٖا
 و نوضزةواضي ْةضييت ثَيضةواْةي نات يةٖةَإ خَيعاْي، و نؤَةَيايةتي اليةْي بؤ ٖةِضةؾةٕ نؤَةَيطةو غةقاَطريي
ٍَ ئيػالَةو ثريؤظي ؾةضيعةتي بٓةَاناْي  يةى نوضزغتاْيـ ٖةضَيُي بةضناضةناْي ياغا و عريام وضيزةغت يةطة
 و نيإ بةضاَبةض بةضثطغياضَييت بة ٖةغتهطزٕ و ثيؿةيي و ئاييين ئةضنَيهي وةى و زَيٓيايي بؤ .ْاططَيتةوة
 ئةو ْةَٖيؿتين يةثَيٓاو ثَيويػت زةضةدماَي تا زةنات، زؤغية ئةّ يةغةض ناض وضزي بة ظاْايإ يةنَييت نؤَةَيطة،

 .زَيَٓيت بةزةغت نوضزي نؤَةَيطةي ضةوؾيت بةٖاو ثاضاغتين تاضيهاْةو، ٖةْطاوة ْةؾياو ٖةوَية ناضو جؤضة
 

، نة ناضزاْةوةي ظؤضي ية جيٗاْي ئيػالَي بةزواي خؤيةوة ** يةٖةَبةض غونايةتيء ناضيهاتَيطةناْي فةضةْػا
 ضَيعي بَي نطزاضَيهي و غونايةتي جؤضة ٖةَوو :ايطةياْسَٖيٓا، ية بةيآْاَةيةني تايبةت يةنَييت ظاْايإ يةو باضةوة ض

 تايبةتي بة خؤؾةويػتُإ ثَيػةَبةضي ءبةطؿيت( بَيت يةغةض خوايإ زضوزي)ثَيػةَبةضإ غةضجةّ بةضاَبةض
 و ئةخالقي و ئاييين بةٖا ثَيضةواْةي ٖةْطاواْة جؤضة ئةو واية ثَيُإ زةنةئ، ئيساْةي بةتوْسي ضةتسةنةيٓةوةو

 و ْية ثَيهةوةشيإ و طةالٕ غةقاَطريي و جيٗاْي ئاؾيت ثطؤغةي يةخعَةتي و َْيوةزةوَيةتيةناْة ياغا و ايةتينؤَةَي
 .زَيَٓيت خؤيسا بةزواي جؤضاوجؤض توْسِضةوي و خطاث ناضزاْةوةي
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 هةلَويَطتء هةنطاوةكاني يةكييَت شانايان
 هناييةكانضةبازةت بة دؤخي كؤزؤناو هؤشيازي خؤثازاضنتء ثابةندي زيَ

 

ٕ  ناْييةوة ةيك ّةضجةغبة  ظاْايإ نَييتةي يةغيةض خيةت بيووٕ     ةنإغيٓوض  يةئييساض الييةْي ثةيوةْيساضو    ٍَةطي ةي ٖاوؾيا
 ،ةتطغيييةَ وةييي خؤثيياضَيعي و ٖؤؾييياضي غيياظيةئاَاز ثالْييي و تةَيُييةٖ بييووٕ ييية  ْطةَاٖييةٖ ٖاونيياضوبييةئاَادمي 

ضثطغياضَييت ئياييينء ئيٓػياْيء ثيؿيةيي، ٖةوَييةناْيإ ضيِط      يةزةغجَيهي ٖاتين ئةّ ظايطؤغة وةى ٖةغتهطزٕ بة بة
نييطزةوة بييؤ ٖاونيياضوبووْي ؾييَيواظي بةضةْطاضبووْييةوةي ظايطؤغييةنةء بيية ثةضؤؾييةوة ضيياوزَيطي زؤخةنييةيإ زةنييطزو  

 ئ:ٖةَوو جؤضة ئاَازةييةنيإ يةو ثَيٓاوة زةضبِطي، نة زةنطَى يَيطةزا ئاَاشة بة ضةْس اليةَْيهي ئةو خعَةتاْة بهة
: بييييةض يييييةٖاتين ئييييةّ ظايطؤغيييية ضييييةْسئ وتاضيييييإ يةغييييةض بابييييةتي ثييييةتاو ضواْطييييةي ئيػييييالّ بةَةبةغيييييت   يةنييييةّ

 ٖؤؾياضنطزْةوةي ٖاوَياتيإ ثيؿهةفء تةضخإ نطز.
ٍَء ئاَييازةييء ٖةَيوَيػييتء            زووةّ:  ٍَ اليييةْي ثةيوةْييساض يةغييةض خييةت بييووٕء ٖييةو وةى زاَييةظضاوةي ئيياييين يةطيية

 ي خؤيإ خػتة ِضوو.ٖةْطاوي  ٖةَةاليةْة
: بةؾييَيهي َاَؤغييتايإ يييةضَيى نةْاَيييةناْي ضاطةياْسْييةوة ؾييطؤظةء تَيييِطواْيين ئيػييالَيإ زةخػييتة ِضوو، نيية   غييَييةّ

 ئيػالّ ضةْسة بايةخي بة خؤثاضَيعي يةناتي ٖةبووْي ثةتا زاوة.
 ئاييٓيإ بًَاوزةنطزةوة.وة، بةضزةواّ ثةياَي ططْطي ٖؤؾياضي ؤؾياٍ َيسياو وتاضو اليعة: يةضَيى غضواضةّ
ٍَء زاخػيتين َعطةوتيةنإ، بيةو ثيةِضى غييٓطفطاواْيةوة        ثَيٓحةّ :  يةناتي ضاططتين بِطياضي ْوَيصي ٖيةييينء بةنؤَية

 يةثَيٓاو بةضشةوةْسيء تةْسضوغيت ٖاوَياتيإ ثابةْس بووٕء، غةالَةتيء طياْي خةَيهيإ يةثَيؿرت زاْا.
ْهطزْيييةوةي ؾيييةضعيء ضاطةياْسْيييةوة، ضيييةْسئ ثطغيييي ثةيوةغيييت بيييةّ       : ييييةضَيى ْووغييينيء بابيييةتء ضوو  ؾةؾيييةّ

 ْةخؤؾيةيةنإ طةْطةؾةء بًَاو زةنطزةوة، نة ضةْس منوْةيةى يةو ثةِضاوة زةخةيٓة ضوو..
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 كؤزِؤنا زاطةياند نةخؤشي لة خؤثازاضنت دةزبازةي شانايان ثةيامي يةكييَت** 

 َيٗطةبإ بةخؿٓسةي خواي بةْاوي

 {ِه َفَتَوكَُّلوا ِإِن ُكِنُتِم ُمِؤِمِننَيَوَعَلى اللَّ}

 ضةْس ية نؤِضؤْا ْةخؤؾي بة تايبةت ٖةواَيةناْي بًَاوبووْةوةي زواي
 بةثَيويػيت ْةخؤؾيية، يةّ ِضَيططتٔ بؤ ٖةوَيةنإ ءزضاوغَي وَياتَيهي
 زيسي بةض بسةيٓة ؾةضعي ضووْييةني بةضضاو ضةْس زةظاْني

 .ْةخؤؾيية ئةّ ٖاتين ية ظياتط ينخؤثاضاغت بةَةغيت ٖاوَياتيامنإ

 خوزاو بة بةغنت ثؿت بة نوضزغتإ ٖاوَياتياْي ثَيويػتة غةضةتا
ٍَ َاَةَية بةَٖيعةوة بةضظو وضةيةني  ضوْهة بهةٕ، بابةتة ئةو يةطة

ٍَ بةضاوضز بة يةاليةنةوة  تطغٓاى َٖيٓسة زيهة، ْةخؤؾييةناْي يةطة
 نوضزغتإ ية ذاَيةتَيو ٖيض ئَيػتا تا خوزا بؤ غوثاؽ ٖةضوةٖا ْيية،

 ْانات، زَيةِضاونَي و تطؽ بة ثَيويػت بؤية تؤَاضْةنطاوة،
 بًَاوزةنةْةوة بابةتة ئةّ يةغةض تؤقإ ءتطؽ ئةواْةي بةثَيضةواْةوة

 شَيط زةنةوْة زيهة ؾتَيهي ٖةض يإ َاززي باظضطاْي قاظادمَيهي بؤ
 ةثَيويػت بؤية َطؤظايةتي، خوزاو بةضاَبةض بةضثطغياضَييت
 بًَاوزةنةْةوة، ؾت نؤَةَيايةتييةنإ تؤِضة ية ئةواْةي ٖةَوو ءْووغني ضازيؤو ءتيعي بة ضاطةياْسْةنإ
 .نؤَةَيطا ؾًَةشاْسْي ية زووضنةوْةوة

 ضَيُٓاييةناْي ثابةْسي ضاني بة زةنةئ ٖاوَياتيامنإ ية زاوا ثَيؿوةختة، خؤثاضَيعي ٖةوَيَيهي وةى ناتسا ٖةَإ ية
 ناتسا ٖةَإ ية. تةْسضووغتييةناْة ضَيهاضة ططتٓةبةضي ضَيطةضاضة باؾرتئ ضوْهة بٔ، ضوغيتتةْس وةظاضةتي
 تةواوي طواغتٓةوةو بووى ثطغةو ططزبووْةوةي ٖةَوو زَيت، نؤتايي بابةتة ئةو َاوةيةي ئةو تا ثَيويػتة

 ية زاوا َةبةغتة ئةّ بؤ ٔ،بهطَي غٓووضزاض زيهة بواضةناْي تةواويء ٖوْةضي ءنؤَةَيايةتي بؤْة نؤبووْةوةناْي
ٍَ َاَةَية طةوضة بةزَيَيهي زةنةئ َػوَيُاْإ  خةَيو ية طًةيي بهةٕ، ٖاوؾَيوةناْي ثطغةو وةى بابةتةناْي يةطة

 بةضظةوة وضةيةني بة بةَٖيعةو، طةوضة خواي بة ثؿتُإ ٖةَيؿة َػوَيُاْإ ئَيُة ططْطرت ٖةَووؾي ية .ْةنةٕ
ٍَ َاَةَية  ثاِضاْةوةو زوعاو تةْسضوغتييةنإ، ضَيهاضة ؾاْي بة ؾإ ئَيُة ضةني زةنةئ، بابةتاْة ئةو يةطة

 يةو َطؤظايةتي تةواوي ئَيُةو وَياتي طةوضة خواي ئةوةي ئوَيسي بة خةَيو، خوزاو بةضاَبةض بةخؤزاضووْةوةية
 .بسات ْةخؤؾةناْيـ ؾيفاي ءبجاضَيعَيت ْةخؤؾيية

 

 تإنوضزغ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

۱٢/۱/۱٠۱٠ 
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  بلَاوكسدةوة كؤزِؤنا نةخؤشي لة خؤثازيَصي بة تايبةت شةزعيةكاني زيَكازة فةتوا بالَاي ئةجنومةني** 

 جةالٍ َةال َاَؤغتا ظاْايإ يةنَييت غةضؤني غةعيس َةال عبساهلل. ز بةضَيع بةغةضثةضؾيت 2020ي3ي3 ضؤشي
 ئةدموَةْي فطاواْي نؤبووْةوةي فةتوا باَياي ئةدموَةْي نيغةضؤ َوفيت ذػٔ زنتؤض و غةضؤى جَيططي خةيالْي

 و بابةتةنإ و ثطؽ طةْطةؾةنطزْي زواي بةضَيوةضوو، ظاْايإ يةنَييت تةْفيعي َةنتةبي باضةطاي ية فةتوا باَياي
 :ضاطةيَيٓسضا طؿيت ضاي بؤ زةضةدماَة ئةّ نؤضؤْا ْةخؤؾي ية خؤثاضَيعي بؤ ؾةضعي ضَيهاضي زياضنطزْي

 

 َيٗطةبإ طةوضةو خواي اويبةْ

 فةتواي باَياي ئةدمووَةْي ،(covid 19) نؤِضؤْا ظايطؤغي ْةخؤؾي بًَاوبووْةوةي ية خؤثاضاغنت بؤ ٖةْطاوَيو وةى
 ئةْساَاْي غةضجةّ ئاَازةبووْي بة 3/3/2020 ؾةممة غَي ضؤشي ية نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

 زةقة وضزي يَيهؤَييٓةوةي ْةخؤؾييةنةو، ِضةٖةْسةناْي ٖةَوو تاوتوَيهطزْي زواي نؤبووْةوةنةزا ية نؤبوويةوة،
 :زا خواضةوة خاَياْةي ئةّ يةغةض بِطياضي فةتوا باَياي ئةدموَةْي ؾةضيعةت، ؾةضعييةنإء َةبةغتةناْي

 ذهوَةتي ٓييةناْيئةَ تةْسضوغيتء ضَيُٓايية تةواوي ثابةْسي وضزي بة ٖاوَياتيإ نة ية ؾةضعي ئةضنَيهي: يةنةّ
 .نؤضوْا ثةتاي ية خؤثاضَيعي بة تايبةت بٔ نوضزغتإ ٖةضَيُي

 بة نة ْةبَيت ؾوَيٓاْة يةو تةْيا ِضابطريَيت، َعطةوتةنإ ٖةيين وتاضي ئَيػتازا ية ْاتواْطَيت ؾةضع ثَيي بة: زووةّ
 نؤتاييٗاتين تا ناتي بةؾَيوةي زةنطَيت( و وبا -ثةتا)  زةبَيتة بًَاوبؤتةوةو  يَي ْةخؤؾييةنةي زَيٓياييةوة
 وتاضي جةَاعةت بة ْوَيصي غٓوضةنة فةتواي يَيصْةي و تةْسضوغيت و ئةوقاف يةطةَيا بةٖةَاٖةْطي ظايطؤغةنة

 .ِضابططٕ ٖةيين

 بووى ئاٖةْطةناْي َةويوزخوَيٓسْةوة، َيعطاد، ئيػِطاو: )وةى زيهةي ونؤَةاليةتيةناْي ئايين نؤبووْةوة: غَييةّ
 ضابطريَئ، ؾوَيَٓيو ٖةَوو ية باضوزؤخةزا يةّ زةظاْني ؾةضعي ثَيويػتيةني بة( ثطغةزاْإ َةِضاغيُي ،طواغتٓةوة

 ثطغةنة بة نؤتايي ضغتإؤط غةض وةية بهطَيت، تةضَةنإ ْاؾتين ءْوَيصنطزٕ ءؾووؾنت بةؾساضي تةْيا ثطغةزا ية
 .بَٗيٓطَيت

 ثةيوةْساض اليةْي ٖةية،وة يإ( ؾةٖيس) ثًةي زةزةٕ ةغتيةز طيإ( نؤضوْا) فايطؤغي بة نة ئةواْةي: ضواضةّ
 .ئيػالّ ؾةضيعةتي ئةذهاَةناْي ثَيي بة بةخانػجاضزْي ضَيهاضةناْي ية بةضثطغة

05 



 زةِضوات ْةخؤؾييةنة تا َاوةية ئةو زةتوأْ ٖةية توؾبووْيإ َةتطغي يإ ْةخؤؾٔ نةغاْةي ئةو: ثَيٓحةّ
 . ةْٕةن جةَاعةت و ٖةيين ْوَيصي بةؾساضي

 ءَعطةوتةنإ ية ضؤشاْة ؾةواْةو ئاييين واْةطوتٓةوةي بة تايبةت ضاالنييةناْي غةضجةّ ثَيويػتة: ؾةؾةّ
 قوتاخباْةنإ ٖاوؾَيوةي قؤْاغة يةّ زيهة ئاييٓةناْي بابةتةناْي ءقوضئإ فَيطنطزْي ْاوةْسةناْي تةواوي

 .ضابطريَيت

 غوْٓةتة ئةّ( ْاَة) بة وةيا( تةيةفؤٕ) بة ْةخؤؾداْة، ية يإ َاَيةوة ية ض ْةنطَيت ْةخؤف غةضزاْي: ذةوتةّ
 .بسضَيت ئةدماّ

 ؾةضعية واجبَيهي ئَيطاْةوة، ية تايبةت بة تَيساية ظايطؤغةنةي نة طةِضاوْةتةوة وَياتاْة يةو ئةواْةي ٖةَوو: ٖةؾتةّ
 ثاضاغتين ْةخؤؾييةنةو ةي زَيٓيابووْةوة ثؿهٓنيء بؤ بهةٕ ثةيوةْسيساض اليةْي غةضزاْي نات ظووتطئ بة نة

 .زةبَيت طوْاٖباض ثَيضةواْة بة ٖاوالتيإ، و خَيعإ خؤيإء

 جوَعة) بؤ تةْاْةت بهات خةَيو غةضزاْي تَيهةَييء ذةضاَة بهات، خؤي ية ظايطؤغة ئةّ طوَاْي نةغَيو ٖةض: ْؤيةّ
 .بهات ْسيساضثةيوة اليةْي غةضزاْي نات ظووتطئ بة ثَيويػتة بةَيهو بَيت، تيـ( جةَاعةت و

 ثانوخاوَيين ٖةضوةٖا بهةْةوة، نوضت ٖةيين وتاضي َاوةيةزا يةو زةنةئ بةِضَيعةنإ وتاضبَيصة ية زاوا: زةيةّ
 .بسةٕ ئةدماّ َاَيةوة ية زةغتٓوَيصةناْيإ بهةٕ ٖاوَياتيإ ئاَؤشطاضي ِضابطريَيتء، ظياتط َعطةوتةنإ

 نة زةنةيٓةوة زووثاتي بهات، ثاضَيعاضاو اليةنُإ ٖةَوو طةوضة يخوا نة ثاضاْةوةَإ ْعاو وَيطاي: نؤتاييسا ية
 بة ثؿت و بَيت بةَٖيع وضةَإ زةظاْني ثَيويػيت بة ناتني، ضَيهاضي خؤثاضاغتٓةو ؾةضعياْة ضَيهاضة يةو َةبةغت

 خَيطو و وةثاِضاْة زوعاو ية ٖةَيؿة بني، يةنرت ٖاوناضي ءبهةئ ظياتط ئيػتػفاضي و تؤبة ببةغتنيء طةوضة خواي
 .بني بةضزةواّ غةزةقةنطزٕ

 نوضزغتإ ئيػالَي ئايين ظاْاياْي يةنَييت
 فةتوا باَياي ئةدموَةْي

 نؤضي 1441 ضةجةبي ي8 – ظايين  2020/ئازاضي ي 3

 نوضزي 2719 ضةؾةَي ي 13
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 لةرووي راطةياندن و رؤشنبريي و ضاثةمةنيء ميديايي
 

 خصمةتكسدني هاولَاتيانطةياندني ثةيامء يَتى شانايان لةضؤشيال ميدياو هةولَةكاني يةك** 
 

يةنَيتى ظاْايإ يةضَيي ٖةَيُةتي ٖؤؾياضيء بًَاونطزْةوةي ثةياَي ثةيوةغتء فةتواء بابةتي زمياْةو غؤؾياٍ َيسيا 
ٖةَإ نات ضةْسئ بابةتي ططْطي بًَاو نطزةوة، نة ٖةض يةنةو بؤ ناتء زؤخي خؤي بايةخَيهي ططْطء طةوضةي ٖةبوو، ية

بؤ َٖيوضنطزْةوةي زةضووْي َوغًَُاْإء بةخؿيين ئوََيسء نةَهطزْةوةي زووَييء تطؽ يةٖةَبةض ئةو ثةتا ْةخواظضاوةو بؤ 
واقعي طوظةضإء زؤخي ئابووضي ٖاوَياتيإء طياْي ٖةَاٖةْطيء ضؤذيةتي بطايةتيةوة ضؤَيَيهي طةوضةيإ طَيِطاو جَيطةي 

ثاَيجؿيت ثطؤغةي بةضةْطاضبووْةوةي نؤضؤْاو ٖؤؾياضنطزْةوةي نؤَةَيطة يةَةِض ثابةْسيء بووٕ بة ٖةوَيين  ءخؤيإ ططت
ٍَ ثطغي ظايطؤغي نؤظيس   .19َاَةَيةنطزْي زضوغت يةطة
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ثابةْسيء ئاضاَططتٔ يةٖةَبةض زاخػتين َعطةوتةنإ، ضؤَيي ظاْاياْي ئاييين ية"
يةثَيٓاو غةالَةتي ٖاوَياتيإء ئاَؤشطاضيء وتاضو بةضظنطزْةوةي وضةو ْعاو ْووغنيء 

 يةَاوةي ضابطزوو، جَيطةي ٖاْساْي خةَيو بؤ ثابةْسي بة ضَيُٓاييةناْي تةْسضوغيت
 ئةوثةِضى غوثاؽء ثَيعاْيٓة".

نة ضؤَيَيهي بةضضاويإ ٖةبوو يةجَيبةجَى  زةنةّ غوثاغي َاَؤغتاياْي ئاييين"
نطزٕء خؤثاضَيعيء جَيبةجَى نطزْي ضَيُٓاييةناْي وةظاضةتي تةْسضوغيتء 

 ".ضَيهاضةناْي قةزةغةي ٖاتووضؤو خؤثاضَيعي ية ظايطؤغي نؤضؤْا

 ِضاغيتةب ةن ئ،ةبه ئاييين َاَؤغتاياْي غتايؿي ضَيعو غوثاؽء ةوةيَيط وَيتةَة"ز
 واةئ ،ةضَيوؾوَيٓاْ وةئ ضيةبةططتٓ بؤ ةبووايةْ وإةئ ْسبووْيةثاب ثاَيجؿيتء ضةطةئ

 و خؤِضاططي غوثاغي ،ةيةٖ ةن يةيةشَاض وةي ةوةبيٓييةزةْ خؤَإ ةئَيُ ئَيػتا
 ئ ".ةنةز ئاضاَيإ

 ْوَيصخوَيٓإ نوضزغتإء ضَيُيةٖ ئاييين َاَؤغتاياْي غوثاغي ضظؤ وَيتةَة"ز
 ضَيُيةٖ زوْياو ةي ضووي يةخواظضاوةْ ةباض وةئ ٖؤيةب ضابطزوو يةَاو ةي ةن ّ،ةبه

 تةذهوَ ناْيةبِطياض ْسيةثاب %99ضَيصةي ء بةباؾيةب ظؤض نطز، نوضزغتاْيـ
 بووٕ".

 ئةنةز ويَيطةٖ ثاضَيعطاي غٓووضي ينئاي َاَؤغتاياْي ّةضجةغ غوثاغي يةوةئ وَيِطاي "
ٖاوناضيء  ْطيءةَاٖةٖ بؤ ئةبه غوثاغيإ نطزٕ ضزامنإةغ ةِضَيع جَيي إبووْي ْسةثاب ةن

 نإةِضَيُٓايي بِطياضو ةب ْسبووٕةثاب ةي وإةئ ِضشزيي نإ،ةِضَيُٓايي بطياضوةب بووْيإ ْسةثاب
 ئةبه غتيؿيإ غوثاؽء يةْسةض ةبؤي ،ةقؤْاغ وةب بوو يؿتُٓإةط نيةضةغ ٖؤناضي
 ".ةَةن َٖيؿتا

 نإةضَيُٓايي جَيهطزْيةب جَيةب ضَيعةب ئايين َاَؤغتاياْي بؤ متةتايب غوثاغي "
 نؤضؤْا، ظايطؤغي يةوةضووبوْةضووب ةي ئةبس دماّةئ نامنإةناض باؾرت ةئَيُ واياْهطز

 ٍَةطةي ةْي ينةجياواظيي ٖيض ضؤَييإ ْطخَيِٓةضظزةب ئايين َاَؤغتاياْي ضؤَيي
 ".جياواظي بَي ٖاوَياتيأْ خمؤضيةخ ضزووالةٖ ئَيػتازا، ةي ثعيؿهإ

 ةن ّةبه نوضزغتإ ضَيُيةٖ ئايين َاَؤغتاياْي غوثاغي ظامنةز ثَيويػيت ةب "
 ناْيةضَيهاض جَيهطزْيةجَيب ٖاوناضيهطزْيةي بووةٖ ضضاويإةب ططْطء ضؤَيَيهي

 ". نإةْسضوغتييةت ةضَيُٓايي نؤضؤْاو ظايطؤغي يةوةِْضووبووةضووب
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 بةيانهامةء ثؤضتةزي ميديايي** 
 

 (بيَت لةضةز خواي دزودي)ثيَغةمبةز لةدايكبووني بؤنةي بة كوزدضتان ئيطالمي ئاييين شاناياني يةكيَيت بةيانهامةي -
 

ِحيمِ  ْحَمِه انره ِ انره  (( ))بِْسِم َّللاه

ُ َعهَى اْنُمْؤِمىِيَه إِْذ بَ  يِهْم َويَُعهُِّمهُُم اْنِكتَاَب َواْنِحْكَمتَ )نَقَْد َمهه َّللاه َوإِْن َعَث فِيِهْم َرُسىًلا ِمْه أَْوفُِسِهْم يَْتهُى َعهَْيِهْم آَيَاتِِه َويَُزكِّ

 ۲٢1َكاوُىا ِمْه قَْبُم نَفِي َضََلٍل ُمبِيٍه( سىرة آل عمران:

ٍَ  ثريؤظبايي زَيُاْةوة يةْاخي َةويووززا، َاْطي ٖاتٓةوةي يةطة
 بة نوضزغتاْيإ و بةطؿيت َوغًَُاْإ غةضجةّ ئاضاغتةي ممإطةض

 ثاني طياْي بؤ غًَاويـ زضوزو ٖةظاضإ زةنةئ، تايبةتي
 َايةي بووة نة زةَْيطئ،( بَيت يةغةض خواي زضوزي)ثَيػةَبةض
 .بةطؿيت َطؤظايةتي و زوْيا ٖةَوو بؤ ضةمحةت

 خؤي يبةمتةْسيتا و ثَيطة نوضز طةيي بةتايبةت و جيٗإ بؤ يازة ئةّ
ٍَ غاَياْة ٖةية،  و بةجؤف خةَيو َاْطة ئةّ ٖاتٓةوةي يةطة

 غةَيةوات، و َةويوز خوَيٓسْةوةي و ئاٖةْط بةخَيطو خطؤؾةوة،
( بَيت يةغةض خواي زضوزي)ثَيػةَبةض َةويوزي يازي ثَيؿواظي

 ية ثِط غؤظي و ثابةْسي و وةفازاضي بةَيطةي ئةَة نة زةنةٕ،
 ثَيػةَبةضي بة بةضاَبةض َوغًَُاْة زينوض خةَيهي خؤؾةويػيت

 (.بَيت يةغةض خواي زضوزي) ئيػالّ

ٍَ بةزاخةوة  بةؾَيوةي  ْاتواْسضَي نؤضؤْاوة ظايطؤغي بةٖؤي ئةَػا
 زَيٓيائ بةَياّ بهطَيتةوة، يازة ئةّ ضابطزوو غاَياْي وةى و َةضاغيِ

 خواي زضوزي) ثَيػةَبةض خؤؾةويػيت و طةوضةيي يازنطزْ٘ ئةّ
 . زةنات طةوضةتط بةضظتطو َوغًَُاْإ زَيي يةْاو( بَيت يةغةض

 جؤضة ٖةَوو نة ضابطةيٓني، زةظاْني بةثَيويػيت يَيطةؾةوة ٖةض
 غةضجةّ بةضاَبةض ضَيعي بَي نطزاضَيهي و غونايةتي
 ثَيػةَبةضي ءبةطؿيت( بَيت يةغةض خوايإ زضوزي)ثَيػةَبةضإ

 ئيساْةي يبةتوْس ضةتسةنةيٓةوةو تايبةتي بة خؤؾةويػتُإ
 و ئاييين بةٖا ثَيضةواْةي ٖةْطاواْة جؤضة ئةو واية ثَيُإ زةنةئ،
 و ْية ثَيهةوةشيإ و طةالٕ غةقاَطريي و جيٗاْي ئاؾيت ثطؤغةي يةخعَةتي و َْيوةزةوَيةتيةناْة ياغا و نؤَةَيايةتي و ئةخالقي

 .زَيَٓيت خؤيسا بةزواي جؤضاوجؤض توْسِضةوي و خطاث ناضزاْةوةي

ٍَ ٖيوازاضئ ٖاونات  بايةخي  ئيٓػاْي و ئيػالَي  ئةضنَيهي وةى و ٖةَيبسةيٓةوة  ْوَي الثةِضةيةني ثريؤظةزا يازة ئةو يةطة
 و بسةئ( بَيت يةغةض خواي زضوزي) ثَيػةَبةض فةضَايؿتةناْي نطزْي جَيبةجَي ية ْعيهبووْةوة بةضةو باؾرت ٖةْطاوي ظياتطو
 خةَيو بؤ ظاتة ئةو ثةياَةناْي ظياتط ظاْػتياْةو ططْطة بهةئ، بةضجةغتة خؤَإ وتييةٖةَيػونة بةضظةناْي ضةوؾتة ئاناضو

 .بسةئ ثيؿإ( بَيت يةغةض خواي زضوزي) ثَيػةَبةض و ئيػالّ بةخؿٓسةيي و َةضذةَةت و يَيبوضزةيي و ؾيبهةيٓةوة

 و، زةنةئ بةتايبةتي ئاييين ظاْاياْي و بةطؿيت َوغًَُاْإ يةغةضجةّ ثريؤظبايي و ضازةططئ بةضظ يازة ئةو تط جاضَيهي
 ةب  َطؤظايةتي و َوغًُاْإ يةغةض ْاخؤؾي و ْةخؤؾي ْةَاْي خَيطو َايةي بهاتة يازة ئةّ طةوضة خواي ئوَيسةواضئ

 .خؤؾةويػتُإ نوضزغتاْي تايبةت
 

 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

 نؤضى 1442 نةَى ية ضةبيعى ى11

 ظايٓى 2020 نةَى ية تؿطيٓى/28
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 دامةشزاندنيةوة ضالَةي 00 بؤنةي بة كوزدضتان ئيطالمي ئاييين شاناياني يةكييَت بةيانهامةي -
  

 َيٗطةبإ بةخؿٓسةي خواي بةْاوي

(( ِ قُىا َواْذُكُروا وِْعَمتَ َّللاه ا َوًَل تَفَره ِ َجِميعا   (( َعهَْيُكمْ َواْعتَِصُمىا بَِحْبِم َّللاه

ٍَ 50 بووْي تَيجةِض ظَيِطئ يؤبَيًي بةبؤْةي  نوضزغتإ، ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت زاَةظضاْسْي بةغةض غا
 .زةنةئ نوضزغتإ خةَيهي و ئاييين بةِضَيعي ظاْاياْي تةواوي ئاضاغتةي طةضّ ثريؤظبايةني

 و ئيػالّ خعَةتي ثَيٓاو ية و تايبةت َةضجَيهي و يةٖةٍ 21/9/1970 ية ثيؿةيي ضَيهدطاوَيهي وةى ظاْايإ يةنَييت
 و نوضزغتإ ئاَياي يةشَيط باَيةنايةتي، طةَياَيةي ؾاضؤضهةي ية قةزضططإ ظاْاياْي خعَةتي نوضزو طةيي ضةواي زؤظي
 ضةتطي وةبو نة زاَةظضا، باضظاْي َػتةفاي َةال ْةتةوةيي غةضنطزةي ضاغتةوخؤي غةضثةضؾيت ضاغجاضزةو يةغةض

ٍَ غةنؤي نؤنةضةوةو  .نوضزغتاْسا ية ئاييين ظاْاياْي َةالو ثَيطةي و ناضيطةضي و ضؤ

 بةغةض غةزة ْيو نة زةنةيٓةوة، غاَييازة ئةّ ناتَيهسا ية
 يةنَييت ْؿَيوي ٖةوضاظو و ؾهؤ ثِط تةَةْي و خةبات و خعَةت
 ظاْاياْي نة طةوضةية ؾاْاظيةني زةبَيت، تَيجةض ظاْايإ
 جواْي ثةياَي يةخعَةت خؤيإ تةَةْي بةضزةواّ ئاييين
 غةضف ْيؿتُاْجةضوةضي و نوضزايةتي ؾاضَيطةي و ئيػالّ

 ية ظاْايإ ضؤَيي يازة بةّ نطزمنإ ؾاْاظي وَيِطاي نطزووة،
 نة غةضبةضظئ. زةضْطخَيٓني بةضظ ضابطزوو غةزةي ْيو

 ية ٖةبووة ناضيطةضَإ ضؤَيي ٖةَيؿة ظةَيٓةي يةو بةؾَيهني
 ٖةَيؿةف ئةظَووْةنةي، و نوضزغتإ ثَيؿربزْي بةضةو

 ططَيساوة، ثَيهةوة نوضزايةتيُإ و ئيػالَجةضوةضي زضومشي
 ؾةضيعةتة و ئيػالّ ثريؤظي ثةياَي ئيًٗاَبةخؿي ظازةي نة

 .َةظْةنةيةتي

ٍَ ٖاونات ئاييينء  ييءثيؿة ئاَادمة بةو طةيؿنت بؤ بةضزةواَبووٕ ية ضازةطةيةْني تط جاضَيهي يازة ئةّ يةطة
 زؤخَيهي بة طةيةنةَإ نة ئَيػتازا قؤْاغي ية بةتايبةتي زاَةظضاوة، بؤ ضَيهدطاوةنةي ْةتةوةيياْةي ْيؿتيُاْيء

 و غرتاتيصي ضَيهةوتين و تَيطةيؿنت يَيو يةئةدماَي ضاوةِضَيني ٖةَووإ و زةنات طوظةض تةْسضوغيت و زاضايي غةخيت
. ببةٕ خَيط و باف ئايٓسةيةني بةضةو قؤْاغةنة اليةْةنإ، يةنٗةَيوَيػيت و ٖةَاٖةْطي و نوضز َاَيي َْيو تةبايي

 بة بايةخسإ و طةْسةَيي ضؤتنيء ْةَٖيؿتين ياغاو غةضوةضي و ٖاوَياتيإ خوؾطوظةضاْي نطزْي زابني يةضواضضَيوةي
 .إثريؤظيةن ية ضَيعططتٔ ئاييٓيةنإء بةٖا بٓةَاو ططتين يةبةضضاو نؤَةَيايةتيةنإء بةٖا

 و َافةناْيإ ية زانؤني و ئاييين بةِضَيعي ظاْاياْي خعَةتي ية ٖةوَيَيو تواْاو ٖةَوو بة نة زةنةيٓةوة، ئةوةف زووثاتي
 .زةبني خؤَإ ثيؿةيي ناضي ظاْايإء ئيػالّء يةخعَةت ثاضَيعةض وةى ء، زازةبني قؤْاغةنة بةضثطغياضَييت

 ئةواْةي بةتايبةت نوضزغتإ، يةغةضتاغةضي ئاييين ظاْاياْي َةناْيبةضزةوا خعَةتة بؤ ظؤضَإ ثَيعاْي و ْطخاْسٕ
 ثَيؿربزْي بةضةو ية ٖةبووة ططْطيإ ضؤَيي و، نطزووة ثَيؿهةف خعَةتيإ و بووٕ َاْسوو ضَيهدطاوة بةو ضؤشإ ية ضؤشَيو

 ٖةْطاوة و ٖةَيوَيػت ثاَيجؿيت و َياِْطةوي بًَاونطزْةوةي و نؤَةَيايةتي ٖؤؾياضي و ئيػالّ طةياْسْي و ظاْايإ يةنَييت
 .ْةتةوةييء ْيؿتُاْيةنإ

 نوضزو بؤ بطايةتي و ئاؾيت ية ثِط و طةف ئاييٓسةيةني ٖيواي بة و، زةنةئ ثريؤظ اليةى ٖةَوو ية يازة ئةّ زووباضة
 .نوضزغتإ

 
 نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت

 2020ي9ي20
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 قفكراو  ی وه ره شكردنی موڵك و خانوبە دابە  ت بە باره سە ەڵوێستی یەکێتی زانایانه **

 قفی سوننی و شیعیدا ردوو دیوانی وه نێوان هە  لە
 

الحمد هلل رب العالمبن والصالة والسالم على سٌدنا محمد 
 وعلى آلە وصحبە أجمعٌن وبعد:

خت  ان جەرێمی كوردست هە  توا لە نی بااڵی فە نجومە ئە
  لە  ی كراوه وتنە و رێكە ئە  ی كە وه ر ئە سە  لە  وه كاتە ده

ت  باره قفی سوننی و شٌعٌدا سە ردوو دٌوانی وه نێوان هە
ر  سە  كان لە قفكراوه وه  موو موڵكە شكردنی هە دابە  بە
ی ئاشكرای  وانە پێچە  ری، كارێكە گە مای تائٌفە بنە
ردانێك  سوه ر  ده هە  ونكەتی ئٌسالم، چ رٌعە حكامی شە ئە
رج و  مای مە ر بنە سە  لە  قفكراودا پێوٌستە ماڵی وه  لە
قفكراو  موو شتێكی وه قفكار بێت، هە سی وه ستی كە بە مە

  ی كە رجانە و شێواز و مە بە  وه ك خۆی بمێنێتە وه  پێوٌستە
قفكار  رجی وه مە  قفكراون، چونكە ری وه سە  پێشتر لە

ستكاری  ده  ، دروست نٌٌە رع واٌە ن شە وهقی خا ك ده وه
وتنی ئٌدارٌی،  بڕٌار و رێكە  وقوفات بە كردنی مە

وقاف  وقاف ٌان دٌوانی ئە تی ئە زاره ها رۆڵی وه روه هە
نها  قفدا تە كانی وه بردنی موڵكە ڕێوه بە  لە

چاوكردنی  ره  بە  بردنە رێوه رشتٌارٌكردن و بە رپە سە
  لە  ی كە تانە و جٌهە ت بە كان تاٌبە راوهقفك ندی وه وه رژه بە

  و  بە وه ڵ نۆژنكردنە گە ، لە قفكاره كانی وه رجە جێكردنی مە ها رۆڵٌان جێبە روه قفكراون، هە رٌان وه سە
رعی  قفی شە مالكی وه ئە  كە  نێكی حكومی ٌان ناحكومی نٌٌە مافی هٌچ  الٌە  كان، بۆٌە قفكراوه مهێنانی وه رهە بە

  ستێت بە ر بكات ٌان هە سە نازول و سازشی لە خشێت ٌان تە ٌان بٌگۆڕێت ٌان بٌبە  وه هنە ره  شێت ٌان بٌخاتەبفرۆ
  قفكار پێشێل بكات. رجی وه ر بدات لێی ٌان مە ره زه  ستكارٌكردنێك كە ر ده هە

قفی سوننی  ردوو دٌوانی وه نێوان هە  ٌی لە نٌوه  ركوك بە كانی پارێزگای كە قفكراوه وه  شكاری موڵكە ها دابە روه هە
بۆ گۆڕٌنی دٌموگرافٌای   كی نوێٌە ٌە رێگە ری بە ردنێكی روو وئاشكرا، گرتنەتااڵنب  نرێت بە و شٌعٌدا داده
هۆی   بێتە ده  ی ئاٌٌندا، كە رده ژێر پە  كان لە ره سە لە  كێشە  و تێكڕای ناوچە و پارێزگاٌە دانٌشتوانی ئە

 تی. اڵٌە سٌجی نٌشتٌمانی و تێكچوونی ئاشتی كۆمە نە بوونی وازه رتە پە

 )وهللا ولً التوفٌق(

 كوردستان  كێتی زانایانی ئایینی ئیسالم لە یە

 توا نی بااڵی فە نجومە ئە

 ز2121/ 24/00ولێر:  هە
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 ء يادةوةزيضاشداني ضينيهازو ديدازي شانطيت** 

 

 الٍةج الةَ َاَؤغتا ظاْايإء نَييتةي ضؤنيةغ عيسةغ الةَ اهللعبس. ز ضَيعةب بووْيةئاَاز ةب 2020ي2ي4 ضؤشي -
 َإءةضيةث ْساَاْيةئ ةي ىةيةشَاض غاظيءةثيؿ باظضطاْيء ظيطيةو َوغًيِ نُاٍ ضَيعةب ضؤىءةغ جَيططي يالْيةخ

تايبةت  ةن( ةْاَةذوجط) نتَييب ْاغاْسْي بؤ ةؾايػت ضاغيَُيهيةَ ضيؼةَوز يةَاَيةبٓ ئاييينء ضَيعيةب َاَؤغتاياْي
 غةضؤني يةنةّ(( املسضؽ بَيتواتةيي َوذةممةزئةَني َةال عبساهلل َةال عةيي َةال َاَؤغتا)) يازاؾتةناْي بة بوو

 .ضوو ةضَيوةب ظاْايإ يةنَييت

 بووْيةئاَاز ةب 2020ي2ي20 ضؤشي -
 ضؤنيةغ عيسةغ الةَ عبساهلل. ز ضَيعةب
 الٍةج الةَ َاَؤغتا و ظاْايإ نَييتةي

 نيةيةشَاض و ضؤىةغ جَيططي يالْيةخ
 ويَيطوةٖ ؾاضي ئاييين ظاْاياْي ةي ضضاوةب
 ضؤؾٓبري، تيءةغايةن َإءةضيةث ْساَيةئ

 ٖةَيوَيػتة بةضضاوخػتين ئاَادمي بة
 و ْوغةض ظاْاو ئاييٓيةناْي و ئةزةبي

 ْاوْيؿاْيةب تةتايب مسيٓاضَيهي نوضزغتإ ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي يةنَييت طةيةنةَإ، ٖةَيهةوتووةناْي
 .نطز غاظ( ييةضظَيوةب حمُس الةَ َازح. ز) ضَيعةب بؤ( يةْاياب ةفػريةت شاضوةٖ َاّ بؤ ةتياْةباب نيةيةوةخوَيٓسْ)
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 ضاثكسدني كتيَبء بلَاوكسدنةوةي تويَريهةوةي شةزعيء شانطيتء ثيشةيي** 
ٍَ ئةوةي ز يةضووي زاضاييء بًَاوبووْةوةي ْةخؤؾي ؤخَيهي تايبةتء غةختء ْايةباض ية غاَيي ضابطزوو يةطة

، بةَياّ ْابوويةوة بؤ تَيهِطاي ناضو ٖةْطاوةنإ ظايطؤغي نؤضؤْا ية ئاضازا بوو، نة ٖؤناضي وةغتإء ثاؾةنؿةي
فيكٗيةنإء  وةى ئةضنَيهي ثيؿةييء بايةخسإ بة بابةتة ٖةْوونةييء ضةَهة ْوَييةنإء ؾطؤظةء ؾيهاضي بابةتة

خػتٓةِضووي ضواْطةي ؾةضيعةت، يةنَيتى ظاْايإ ٖةوَيي زاوة َاوة َاوة ْووغنيء وةضطَيِطإء ئاَازةنطزْي ضةْس 
خوَيٓةضو ئاغيت ضؤؾٓبرييـ بةضةو ثَيـ ببات، ئةو بة تونَيهي ٖةبَيت، بؤ ئةوةي بتواَْى بةضضاو ِضووْي بساتضثة

ء بًَاوي نطزووْةتةوةو بةؾَيهي اْةي يةنَيتى ظاْايإ ثَيي ٖةَيػاوةْةي خواضةوة بةؾَيهٔ يةو نتَيبْاْاوْيؿا
( 15، نة شَاضةيإ )، يَيطةزا بة ثَيويػتى زةظاْني ْاوْيؿإء وَيٓةي بةضطي ٖةَوويإططْطيؿي بة ضاث طةياْسووٕ

 نتَيبة ثيؿإ بسةئ، بةٖيواي طةياْسْي غووزو ظاْياضي..
  

  ناوي بةزهةم ش
  ئيػالَسا ية نإثةْازضاوة َايف 1

  ئاييين طوتاضي ْوَيػاظي ية ضؤَيي و نإةَهةض زياضيهطزْي 2

  ضرةٖاوض ئاييين طوتاضي زؤخي 3

  ؾةضيعةتةوة ضواْطةي ية خؤثاضَيعي غيػتةَي و تةْسضوغيت ثةضوةضزةي 4

   ئؤْالئ ضَييةي ْوَيصنطزٕ ذونُي 5

 يةتطغي ةيينٖ وتاضي و جةَاعةت ْوَيصي ئةدمآَةزاْي ذونُي 6
 ْةخؤؾي بًَاوبووْةوةي

 

  ٖاوَياتيبووٕ َهيةض 7

  نإةطواظضاو ةخؤؾيةْ ةب توؾبوو َطزووى نطزْى نفٔ و ؾوؾنت ذونُى 8

  تةغياغ بؤ زئ َٖيٓاْي ناضةب 9

  ئاييين ظاْاياْي ضؤَيي نؤضؤْاو َيةضزةغ 10

 -زغتإنوض ئيػالَي ئاييين ظاْاياْي نَييتةي -ٕةَةت يةغاَي دماةث 11
 ؾاْاظي و تةخعَ ةي ىةََيصووي

 

  شيإةوةثَيه و خؤييةضبةغ -وييةتوْسِض ٖعضي ثطغي.. ئيػالّ زيسي 12

  التلفاس أو املذياع خلف الصالة حكم 13

  املعدية باألمزاض امليت وتكفني تغسيل حكم 14

  العدوى انتشار من خوفا واجلماعات اجلمعة تعطيل حكم 15

28 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 



 

 

 

 

 

 

 

 ٌةي شةرةوة دةتواٌَ لة بةشي كتيَبداٌةي واَلجةرِي زاٌاياُداطرتَء بيٍيين تةواوي ئةو كتيَبء بَماوكراوابؤ 
(www.zanayan.org) 

 ٍَ.. وةك لةً ويٍَةي خوارةوة ئاواذةي بؤ كراوة..شةرجةوياُ دابةزيَ PDFبةشيَوةي 
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 ثةزوةزدةييء زؤشهبرييبابةتي شانطيتء فيقويء ** 
 

يةغاَيي ضابطزوو ية غاييت ظاْايإ بة بةضزةواَي بابةتي ظاْػيت و ؾةضعي و فهطي و ٖؤؾياضي و ثةضوةضزةيي و 
طةياْسْي ثةياََيو بة خوَيٓةضإ و نؤَةَيطة، ئةَةف بةؾَيهة ية  ََيصوويي و ٖةَةجؤض بًَاونطاوْةتةوة، بة ئاَادمي

ٍَ زةزات خاَةي ضةْطيين ظاْاياْي ئاييين  ئاَاْخ و خواغيت يةنَييت ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ، نة ٖةو
  .يإية ئاوَيٓةي ضاطةياْسْي يةنَييت ظاْايإ ضةْطبساتةوةو غاييت فةضَي ببَيتة ْووغني و زةضبِطيٓةناْ

ثَيعاْني بةؾَيو ية ْاوْيؿاْي وتاضةنإ و ْاوي ْوغةضإ بًَاو زةنةيٓةوة،  ءبة غوثاغةوة يَيطةزا وةى يةبةضضاو ططتٔ
ٖةض نةؽ ئاَادمي ٖةض ْاوْيؿاَْيو بَيت، زةتواَْى غةضزاْي غاييت فةضَي يةنَييت ظاْايإ 

(www.zanayan.orgب ).هات ية بةؾي وتاضو بريوِضا ْاوةضؤنةنةي زةغت نةوَيت 

 نوسةر ناونيشانى بابةت ذ
 ٌی رگركە ئازاد محمد بە پەتای نەخوێندنەوە 0

 مكی د.ئومێد پردمە خاڵ لەبارەی ئەخالقەوە 11 2
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 2020** ئامازي تايبةت بة كؤضكسدني شاناء مامؤضتاياني ئاييين لة ضالَي 
 

ةطةأل غاَياْي ضابطزوو ضَيصةنة ية بة بةضاوضز ي( ظاْاي ئاييين وةفاتيإ نطزووة، نة 94) ضَيو 2020بة زاخةوة غاَيي 
بؤ ظاْاياْي ئاييينء خةَيهي َوغًَُإء يةنَيتى ظاْايإ نؤغتء نةيَيَٓيهي  فئةَة، ٖةَيهؿاَْيهي ظؤض زابووة

ابء َعطةوت خةغاضةتَيهي طةوضةو يةٖةَإ نات بؤ َةيساْي ئةًٖي ظاْػتء ؾةضيعةتء خعَةتي َيٓبةضو َيرط
 َةظْةو ثِط نطزْةوةي ؾوَيٓيإ ئةغتةَة..! 

واتة ية   2020غاَيي  َْيوإ َاوةي ية نة ئاييٓياْةٕ َاَؤغتا ظاْاء ئةو ،زاْطاوة خواضةوة يإ يةوَيٓة ئةواْةي
وْة َْيو (يإ بةٖؤناضي ضو63يةواْة )بةٖؤناضي جيا جيا نؤضي زواييإ نطزووة،  2020ي12ي31 تا 2020ي1ي1

بة ٖؤي ْةخؤؾي ظايطؤغي  ( ظاْاية31نة ضَيصةيإ ) ٖةْسَيهيؿيإةوة بووة، ْةخؤؾي زضَيصخايةْ يبةٖؤتةَةٕء 
  طياْيإ يةزةغت زا. (نؤضؤْا)

يةنَيتى ظاْاياْي ئاييين ئيػالَي نوضزغتإ ية ناتء غاتي يةزةغتسإء نؤضباضبووْي ٖةض يةى يةو َاَؤغتا 
وخةَي تايبةتي خؤي بؤ خاْةوازةو نةؽء ناضيإ زةضبِطيوةو ية غاييت فةضَي يةنَيتى بةضَيعاْة ثطغةْاَةو ٖا

ظاْاياْيـ بًَاونطاوةتةوة، ئةَة جطة يةوةي ية ناتي ْةخؤؾبووْي بةؾَيهيإ يةنَيتى ظاْايإ ية ٖةواَيجطغنيء 
 يإ زابووة.ناضئاغاْيء ٖاوناضي زضَيػي ْةنطزووةو بةضزةواّ ية خةَي تةْسضوغيتء غةالَةتي ظاْا

بة ئاَادمي بةظيٓسوو َٖيؿتٓةوةي خعَةتء زَيػؤظيةناْي ئةو ظاْا بةضَيعاْةي وةفاتيإ نطزووة، ضاطةياْسْي 
يةنَيتى ظاْايإ ٖةوَيي زاوةو وَيٓةو ْاوو و بةضواضي وةفاتء ؾوَيين ْيؿتةجَى بووْيإ تؤَاض بهاتء بًَاوي 

ي بواضي ظاْػتء ؾةضيعةت ثَيطةو ْاوباْطيإ بة زضةوؾاوةيي بهاتةوة بؤ ئةوةي ية ئةضؾيفء ظانريةي خةخمؤضاْ
 ية غةض الثةِضةناْي ََيصوو مبَيَٓيتةوةو ية ياز ْةنطَئ.

 بؤ ،ةنطزوو زواييإ نؤضي ضابطزوو يةى غاَيي يةَاوةي ةن ئاييين َاَؤغتاياْي ظاْاو يةظؤض ةضَيص وةئ فاتيةو
 :ٖؤناض زوو ضةبةي ةيةوضةط بؤؾاييةني و يَيَٓئةن نوضزغتإ يةَيطةنؤَ

 ةخواْاغ زيٓساضو ةَيهةخ وةي خؤي َوقعي و ئاغت ثَييةب وةنةي ضةٖ َيهوةب ْاِضؤٕ خؤيإةي ْٗاةت وإةئ: ّةنةي
 و ضووٕةز ةي ضؤؾٓاييإ ةضاْةَبةثَيػ َرياتيةب ضوةوضوبةز ةزايةز ضوْانيإ و غوتإةز خؤيإ بؤ َؤّ ىةو ةن ِضوا،ةز
 ضةغةي خواي زضوزي) ضةَبةثَيػ َرياتي ضوْاني زوْيايةي ىةضطاي فاتيإةو ةب نطز،ةز زضوغت َوغًَُاْإ غيتةٖ

 .ةوةنوشَيتةز( بَيت

 يةئايٓسية  ء ية ئَيػتازا ئاغإ ْية ؾوَئ و ثَيطةيإ ثِط بهطَيتةوة، بؤيةةَةن يإ ةْي يإةوةجَيطط و زيٌةب: ّةزوو
 يةوةثِطنطزْ و بَيةز جَيطةء نةيَيٓيإ زياض ةقيٓةضاغت واظيةباْط يةئاضاغت و ظاْػيت ناضواْي و زيٓساضي وؾيةض

 .ةْي ئاغإ
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 مۆکیطٌف باعبداللمامۆستا مەال  عەلی شێخ وەتمانیمامۆستا مەال  مامۆستا مەال عبدالقادر بەحرکەٌی

 حمەدی مەلەکیمامۆستا مەال ئە مامۆستا مەال رسول سٌوەٌلی مامۆستا مەال عبدهللا هەرتەلی

 مامۆستا مەال ئەنوەر سورچی مامۆستا مەال سەعدون ئاوەژەٌی

 مامۆستا مەال رسولی بازوێ مامۆستا مەال أحمد مال محمود نوری مەنتکمامۆستا مەال 

 مامۆستا مەال جەالل هەرتەلی
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 ٌد مزوریمامۆستا مەال وەح مامۆستا مەال ئبراهٌم شەمێرانی مامۆستا مەال عومەر بێکڵۆٌی

 مامۆستا مەال ئٌبراهٌم زێباری مامۆستا شێخ حەمە ئەمٌن عەبابەٌلێ مامۆستا مەال شفٌق ئێدلبی

 مامۆستا مەال سماٌل هەرکی مامۆستا مەال محمد حاجی قادر مامۆستا مەال سلێمان قٌڕژەٌی

 ئەنوەر شێخانیمامۆستا مەال  مامۆستا مەال محمد نەقشبەندی مامۆستا مەال وەلی هەرکی
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 شێخۆ گولیطٌب مامۆستا مەال ساڵح  مامۆستا مەال عبدالرحمن کورەداوٌی مامۆستا مەال حسن باوەمردەٌی

 مامۆستا مەال سلٌم شارستێنی نیمامۆستا مەال محمود فقێ شەمێرا مامۆستا مەال سلێمان پٌرۆمەری

 مامۆستا مەال خٌرهللا مٌرخان مزوری مامۆستا مەال جمٌل علی شاوێسی مامۆستا مەال احمد خوڕخوڕەٌی 

 مامۆستا مەال عبدهللا شٌرەٌی مامۆستا مەال محمد ئەمٌن سەنگاوی مامۆستا مەال سلٌم وەٌسی رەزٌکی
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 مامۆستا شێخ حسٌن پٌرخدری شێخ عزٌز شێخ بابا رسولی توران مۆستا مەال شێخ سٌد علی دۆاڵنما

 بنگرد صطفىمامۆستا مەال محمد م صطفى فقى وەرتىمامۆستا مەال م مامۆستا مەال اسماعٌل سعٌد باشكى

 مامۆستا مەال عمر سلێمان گردەشێری برادۆستی -مامۆستا مەال قادر چەلەبی مامۆستا مەال هەٌنی سعٌد الس 

 مامۆستا مەال احمد مصطفى حاجً صوفًمۆستا مەال عبدالکرٌم ما مامۆستا مەال عبدهللا بەرواری
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 مامۆستا مەال حسن حسن بەگ ێسفکیصالح بمامۆستا مەال  مامۆستا مەال شێخ عارف رحٌم

 مامۆستا مەال خدر حسن شێخە مامۆستا مەال مهدى مصطفى زێباری مامۆستا مەال سعٌد احمد نافشکی

 مامۆستا مەال سٌد عمر شٌالنً مامۆستا مەال محسن عوسمان روستی ۆستا مەال عبدالرحمن خەندەکی مام

 کەرٌم مۆردٌنیمامۆستا مەال  مامۆستا مەال محمد بەرگارەی حمد قادرمامۆستا مەال م مامۆستا مەال علی سکتان
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 ( كؤضي دواييان كسدووةكؤزؤناهؤي ظايسؤضي )بة  ئامازي ئةو شاناو مامؤضتا ئاييهية بةزيَصانة
 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 پێنجوێنیطٌف عبداللمامۆستا مەال  ەشٌد ئەورەحمانرمامۆستا مەال  مامۆستا مەال شێخ حسٌن بەرزنجى

 مامۆستا مەال ئەحمەد بەرسٌرٌنی مامۆستا مەال بورهان حەمٌد مامۆستا مەال رحٌم حەمە ئەمٌن

 شاکر ئاکرەٌیمامۆستا مەال  باومامۆستا مەال قادر حسٌن با مامۆستا مەال ئەنوەر ئەحمەد السەٌی

 مامۆستا مەال ئەحمەد پٌرۆمەری مامۆستا مەال ئەحمەد پٌرۆمەری مامۆستا مەال ظاهر نبً زێباری
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 مامۆستا مەال مەمدوح مزوری طاهر زٌن العابدٌنمامۆستا شێخ  مامۆستا مەال احمد رحمن پٌرۆز

 سەنگەسەریءالدٌن مامۆستا مەال عال مەال علً عبدهللا كانٌتووًٌمامۆستا  مامۆستا مەال عزٌز قادٌانی

 مامۆستا مەال خدر ئەلبانەٌی مامۆستا مەال سەلمان زٌخانی مامۆستا شێخ جەمال نێرگسەجاری

 ث خلٌفەمامۆستا مەال عبدالمغٌ مامۆستا مەال مردان مٌرسٌدى صدٌق مال صالحمامۆستا مەال 
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 مامۆستا مەال محمد کانی عارەبان مامۆستا مەال محمد کاموسەکی بالٌسانًمامۆستا مەال عوسمان 

 مامۆستا مەال سٌد فاتح جەباری مامۆستا مەال هادى دووبەردانی مامۆستا مەال عبدالسالم كەرکوکی

 خلٌل سعٌد محمودمامۆستا مەال 
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 صطفى طەشوکر ممامۆستا مەال  صالح ئومەرگومەتیمامۆستا مەال 



 

  2020ضالَي  -ليطيت ناوي شاناء مامؤضتاياني ئاييين كؤضكسدوو 
 

 شار -شويََ بةروار ٌاوى شياٌى ذ
 يَرِةول 26/1/2020 واوؤشتا وةال عبدالكادر بةحركةيي 1
 شيَداُ 10/2/2020 واوؤشتا وةال امحد وةال حمىود 2
 ِةوليَر 11/2/2020 واوؤشتا وةال ئةٌوةر شورضي 3
 ِةوليَر 22/2/2020 واوؤشتا وةال عةلي شيَذ وةمتاٌي 4
 شميَىاٌي 4/3/2020 واوؤشتا وةال رةشيد ئةورةمحاُ 5
 راٌية 13/3/2020 واوؤشتا وةال جةاله ِةرتةلي 6
 ثصدةر 13/3/2020 تا وةال رشولي بازوىَواوؤش 7
 ِةَلةجبة 14/3/2020 باوؤكي عبداللطيفواوؤشتا وةال  8
 ِةوليَر 4/4/2020 واوؤشتا وةال ئةمحةدي وةلةكي 9

 ِةوليَر 7/4/2020 واوؤشتا وةال عبداهلل ي ِةرتةلي 11

 ثصدةر 20/4/2020 واوؤشتا وةال شةعدوُ ئاوةذةيي 11

 شميَىاٌي 25/4/2020 شوه شيوةيميواوؤشتا وةال ر 12
 ِةوليَر 3/5/2020 واوؤشتا وةال ٌوري وةٌتك 13

 راٌية 9/5/2020 واوؤشتا وةال عىر بيَكَمؤيي 14
 شؤراُ 16/5/2020 واوؤشتا وةال شفيل ئيَدليب 15
 شارةزوور 29/5/2020 واوؤشتا وةال ئيرباِيي شةويَراٌي 16
 دِوك 1/6/2020 واوؤشتا وةال وحيد وسوري 17
 شميَىاٌي 3/6/2020 عةبابةيميَ واوؤشتا شيَذ حةوة ئةوني 18
 ووصن 4/6/2020 واوؤشتا وةال ئيرباِيي عبداهلل زيَباري 19
 ِةوليَر 9/6/2020 واوؤشتا وةال شميَىاُ قريِذةيي 21
 ِةوليَر/خةبات 11/6/2020 واوؤشتا وةال مساين عسيس ِةركي 21
 شميَىاٌي 11/6/2020 ي قادرواوؤشتا وةال حمىد حاج 22
 ِةوليَر 15/6/2020 واوؤشتا وةال حمىد بةحركةيي 23
 ِةوليَر 19/6/2020 واوؤشتا وةال اٌوةر شيَداٌي 24
 كةركوك 20/6/2020 وةال شيد فاتح قادر جةباريواوؤشتا  25
 ثصدةر 21/6/2020 واوؤشتا وةال حمىد ٌةفصبةٌدي 26
 ثيٍَجويََ 25/6/2020 ٍجويَينثيَ اللطيفواوؤشتا وةال عبد 27
 ِةوليَر 26/6/2020 واوؤشتا وةال وةلي ِةركي 28
 دِوك 26/6/2020 واوؤشتا وةال صاحل تةيب شيَدؤ طولي 29
 شميَىاٌي 26/6/2020 واوؤشتا وةال عبدالرمحَ كورة داويي 31
 شميَىاٌي 1/7/2020 واوؤشتا وةال حصَ باوةوردةيي 31
 كةركوك 2/7/2020 حصني بةرزجني واوؤشتا وةال شيَذ 32
 شؤراُ 3/7/2020 واوؤشتا وةال شميَىاُ ثريؤوةري 33
 شميَىاٌي 4/7/2020 شيَذ حمىد شيَذ عبدالكريي 34

45 



 ِةَلةجبة 5/7/2020 واوؤشتا وةال حمىود فكىَ شةويَراٌي 35
 راٌية 16/7/2020 واوؤشتا وةال شميي شارشتيَين 36
 شميَىاٌي 16/7/2020 ة ئةونيواوؤشتا وةال رحيي حةو 37
 ِةوليَر 17/7/2020 واوؤشتا وةال مجين عةلي شاويَصي 38
 شؤراُ 21/7/2020 واوؤشتا وةال خرياهلل وريخاُ وسوري 39
 طةروياُ 21/7/2020 واوؤشتا وةال بورِاُ محيد لةتيف 41
 شميَىاٌي 22/7/2020 واوؤشتا وةال امحد حمىود خورِخورِةيي 41
 ِةوليَر 22/7/2020 شريةييعبداهلل ا وةال واوؤشت 42
 ضةوضةواهَ 22/7/2020 واوؤشتا وةال حمىد ئةوني شةٌطاوي 43
 دةربةٌدخياُ 27/7/2020 واوؤشتا شيَذ حصني ثريخدري 44
 دِوك 31/7/2020 واوؤشتا وةال شميي وةيصي رةزيكي 45
 شؤراُ 1/8/2020 واوؤشتا وةال ئةمحةد بةرشرييين 46
 شميَىاٌي 1/8/2020 عسيسي شيَذ بابا رشولي توراُشيَذ  47
 شميَىاٌي 6/8/2020 واوؤشتا وةال شيَذ شةيد عمي دؤالُ 48
 طةروياُ 10/8/2020 واوؤشتا وةال امساعين شعيد باشكي 49
 شةقَماوة 12/8/2020 واوؤشتا وةال ئةٌوةر ئةمحةد الشةيي 51
 ِةوليَر 15/8/2020 فكيَ وةرتي مصطفىواوؤشتا وةال  51
 ضةوضةواأل 16/8/2020 بٍطرد مصطفىواوؤشتا وةال حمىد  52
 ِةوليَر 20/8/2020 واوؤشتا وةال عووةر شميَىاُ طردةشيَري 53
 شؤراُ 29/8/2020 واوؤشتا وةال ِةيين شعيد الس 54
 شؤراُ 9/9/2020 واوؤشتا وةال قادر ضةلةبي 55
 ةردةرةشب 9/9/2020 واوؤشتا وةال ِادي دووبةرداٌي 56
 زاخؤ 9/9/2020 حاجي مصطفىواوؤشتا وةال امحد  57
 زاخؤ 11/9/2020 واوؤشتا وةال عبدالكريي شؤيف عبداهلل 58
 ِةوليَر 15/9/2020 واوؤشتا وةال حصَ حصَ بةط 59
 ِةوليَر 16/9/2020 ِاةشوكر وصتةفا ت واوؤشتا وةال 61
 ئاكرىَ 22/9/2020 واوؤشتا وةال عبداهلل بةرواري 61
 شيَداُ 26/9/2020 واوؤشتا وةال قادر حصني باباو 62
 دِوك 27/9/2020 واوؤشتا وةال صاحل بيَصفكي 63
 شميَىاٌي 2/10/2020 واوؤشتا وةال شيَذ عارف رحيي 64
 ئاكرىَ 6/10/2020 واوؤشتا وةال شاكر امحد ئاكرةيي 65
 زاخؤ 9/10/2020 واوؤشتا وةال وّدي وصتةفا زيَباري 66
 راٌية 11/10/2020 واوؤشتا وةال خدر حصَ شيَدة 67
 دِؤك 14/10/2020 ؤشتا وةال شعيد امحد ٌافصكيواو 68

 ضؤواُ 15/10/2020 واوؤشتا وةال امحد عوال ثريؤوةر 69
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 ئاكريَ 21/10/2020 واوؤشتا وةال زاِري ٌةبي زيَباري 71

 شميَىاٌي 26/10/2020 واوؤشتا وةال حتصني امحد بةشارةتي 71

 ِةوليَر 26/10/2020 واوؤشتا وةال شةملاُ عومساُ زخياٌي 72

 زاخؤ 27/10/2020 واوؤشتا وةال عبدالرمحَ خةٌدةكي 73

 راٌية 31/10/2020 واوؤشتا وةال عمي عبداهلل كاٌيتوويي 74

 راٌية 4/11/2020 واوؤشتا وةال عالءالديَ شةٌطةشةري 75

 ِةوليَر 5/11/2020 واوؤشتا شيَذ حمىد شيَذ تاِري زيَ العابديَ 76

 طةروياُ 5/11/2020 َ ثريؤزواوؤشتا وةال امحد رمح 77

 قةالدزة 8/11/2020 واوؤشتا وةال خدر ئةلباٌةيي 78

 ِةَلةجبة 9/11/2020 واوؤشتا شيَذ جةواه شيَذ حمىد ٌيَرطصةجار 79

 ئاكرىَ 10/11/2020 واوؤشتا وةال عبداملغيح خةليفة 81

 ِةوليَر 11/11/2020 واوؤشتا وةال عبدالعسيس قادياٌي 81

 شؤراُ 11/11/2020 وةال وةودوح وسوري واوؤشتا 82

 شيَداُ  12/11/2020 واوؤشتا وةال ورداُ وريشيدي 83

 زاخؤ 12/11/2020 واوؤشتا وةال صديل وال صاحل 84

 شةقَماوة 14/11/2020 واوؤشتا وةال عومساُ باليصاٌي 85

 ِةوليَر 16/11/2020 واوؤشتا وةال حمىد كاووشةكي 86

 ضةوضةواأل  25/11/2020 د كاٌي عارةباُواوؤشتا وةال حمى 87

  ضؤواُ 5/12/2020 واوؤشتا وةال حمصَ عومساُ وةَلسي 88

 باتوفا 11/12/2020 واوؤشتا وةال شيد عىر يوشف شيالٌي 89

 كةركوك 16/12/2020 صاحل عىر ئؤوةرطووةتي واوؤشتا وةال 91

 راٌية 18/12/2020 واوؤشتا وةال عمي شكتاُ 91

 دةربةٌدخياُ 19/12/2020 واوؤشتا وةال حمىد قادر 92

 دِوك 22/12/2020 ىد شعيد بةرطارةيواوؤشتا وةال حم 93

 شارةزوور 29/12/2020 واوؤشتا وةال كريي وؤرديين 94

 كةركوك 29/12/2020 واوؤشتا وةال عبدالصالً كةركوكي 95

 كةركوك 30/12/2020 واوؤشتا وةال خمين شعيد حمىود 96
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 فةرمي يةكَيتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستانماَلجةِري 
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 يةكَيتى زاناياني ئايينى ئيسالمي كوردستان

 

 

 
 

 

 :ئامادةكردني
 مةال عبداهلل شَيركاوةيي
 بةرثرشي راطةياندني 

 نني ئاييين ئيصالمي كوردشتايةكَييت زانايا

Sherkaway83@gmail.com 
07504632715 

 
 هاوكازان

 وةال ئةوري طةردي
 صةديًَ. تةِا شةو
 

  www.zanayan.org ......................................واَلجةرِي زاٌاياُ
 www.facebook.com/ZanayanMedia ...................فةيصبووك
 E_mektebzanayan@gmail.com ...........................ثةيوةٌدي

 شةشت مةتري بةرامبةر ثةرلةماني كوردشتان -بارةطاي مةكتةبي تةنفيسي يةكَييت زانايان _هــــةولَير -: كوردشتان ناونيشان
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