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 عاشورا یژوبوونۆرەوب مەڕەموح یمانگ ەییورەگ

      
 میالرحمن الرح ەالل بسم                                            

 وبعد: ،یفطاص نیذال ەعباد یوالسالم عل صالةوال یوکف ەلل الحمد

 ،ەوەسالمیئ ینیئا ەیوانگەڕل ەزۆریوپ زنەم رۆز یکێمانگ مەرەموح یمانگ ەاری: دزەڕێب یمانڵموس

ِ ٱۡثنَا َعََشَ َشۡهر   ]  :تێرموەفەقورئاندا د ەل ەورەگ یخوا ِعنَد ٱَّللَّ  ِ ور ُه َ ٱلشُّ ة َِٰب ٱإِنَّ ِعدَّ َِٰت ا ِِف كَِت ََٰو َم سَّ َۡوَم َخلََق ٱل ِ ي َّللَّ
ۡرَض 

َ
ۡۡل ۡربََعٌة ُحُرم    َوٱ

َ
َهآ أ ُِم  فَََل َتۡظلُِمواْ فِيهِنَّ  مِۡن ۡلَقيد ِيُن ٱ َٰلَِك ٱلد َسُكۡم  َذ نُف

َ
 .{  ٦٣:ەالتوب}  [...أ

 یلمیعەول ظ لوح المحفو ەل ەمەئ ،ەمانگ ەخوا دوانز یالەل ڵیسا یکانەمانگ ەیژمار یاستەڕ:  بواتە

 رۆز ەمانگان وەچوار ل ،ەدروست کردوو یوەوز نکاەخوا ئاسمان ەک ەیژڕۆوەل ،ەدراو ارڕیخوادادا ب

 وەل ەواتەک استڕو واوەو ت کێر ینیئا ەیەوەئ یاستەڕب ،ەکراو ەغەدەق داێت انەڕیش زنێرەب وەورەگ

 .نەدەئازار ن یکتریەو  تانۆخ ەل نەکەم کێمەوست مڵزو ەرۆج چیھ ەچوار مانگ

ن   :تێورموەفەد) صلی الله علیه وسلم ( خواش  یرەمبەغێپ ھاەروەھ  : هارًا مِن  هن ا ع َش   ش  ثا ة" السَّ
 
ب ع  أ  ثالثُحرُمٌ  ةر 

ب ان  " و ى َُم اد  ني  ب   ورجب مرض ذو القعدة وذو احلجة وحمرم متوايلات ع   {. خانیالش ەروا }ش 

و ذو  ةالقعد ذو: )کترنیە یدواەل انێیس تن،ەحورم زوەڕێب رۆز انیچوار ەمانگ ەدوانز ڵ: " ساەوات

" عبانە( وشمە)دوو یجماد یمانگ وانێن ەتێوەکەدەک نھاەتەب شیبەجڕە یمانگە( ومەرەوموح ةالحج

. 

 انەڕیوش گرتەد رۆز انەیچوار مانگ مەئ یتەحورم زوڕێ شیسالمیئ یھاتن شێپ ەل کانەبەرەع ەارید

 یزارێب یەببوا ۆیخ یبرا نای ڕیکو نای یباوک یبکوژ یتووش کێکیە رەگەئ تاەھ کردەدەن داێت

 ،ەمانگان مەئ یاگرتنڕ رزەگرتن وب زێر ەدا بیخیەبا اتریھات ز شیسالمیئ ینیئا کێکاتەو ،کردەدەن

 یداوا ەورەگ یخوا ە و ،ەیکەنەخاو ۆب تێبەقات د ندەچ ەخراپ وەچاک یپاداشت وسزا ەدا کیارڕیبەو

 .داەمانگان مەل یتەبیتاەب نەدەن نجامەئ ھـوگونا مەوست مڵزو ەک ەکردوو مانانڵموس ەل
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 ەب انەیژڕۆ ەد ێس اوچاکانیپ وەنیشێ: " پتێرمووەفە( دتێبێ ل یخوا یتەحمە)ر يمان النھدثع أبو

 ەو ةو الحجذ یمانگ یمەکیە ەیژەڕۆد ەو زان،ەمڕە یمانگ یتاۆک ەیژەڕۆد گرت،ەادڕ یرزەبەب

 (.٥٨ ڕهالپهالمعارف  طائف". )ل مەرەموح یمانگ یتاەرەس ەیژەڕۆد

 ەیانەیبەرەب وە: " ئتێرمووەفە(  دتێبێ ل یخوا یتەحمە)ر ةقتاد أبوقورئان  یکارڤەاڕ شۆیەربەھ

)فتح  ".ەمەرەموح یمانگ یمەکیە یژڕۆ یانەیب ەرە)والفجر( ب ەخواردو ێپ یندێسو خوا

 (.٨/٢٩٤ریالقد

 ذو ) یمانگ ڵیسا یکانەمانگ یتاۆکەک ەیەوەئ مانانڵموسۆخودا ب یخششەب وەچاکەل کێکیە ەارید   

 ەب کاتەدێپ ستەد ڵیسا یکانەمانگ یتاەرەسەو ،ەکردن تەبادیکردن و ع جەح یمانگەک یە ة (الحج

گرتن،  ژووڕۆ یتەبادیع یتەبیتاەب ەکردن تەبادیو ع کردنەچاک یمانگەک مەرەموح یمانگ

 ەروا}  املحرم " ر اهللهش ضانبعد رم أفضل الصيام" : تێرمووەفەد ) صلی الله علیه وسلم ( خوا یرەمبەغێپ

 { . مسلم

 ە .مەرەموح یمانگ یبوون ژووەڕۆب زانەمەر یمانگ یگرتن دوا ژووۆر نی: چاکترەاتو 

 ەیمانگ مەئ ی: خوا ناوە( وات المحرم ەشھر الل خوا ) یمانگ ەب مەرەموح یمانگ ینانێناوھ ەارید 

 مەئ ەییورەو گ فیشرەت زوڕێ ەادیز یمانا ەشمەئڕاستیشدا  له ،ۆیخ یزۆریپ یناو ڵپا ەتەداو

 .ەیەمانگ

 ژووەڕۆب ة(الحج و)ذ یمانگەل کێسەک رە: " ھتێرمووەفە( دتێبێل یخوا یتەحمەرجب )ر بنیئ مامیئ 

 ەسەوکەعاشورا، ئ یژۆر یتەبیتاەب تێب ژووەڕۆب شیمەڕەموحەلە و ەفەرەع یژۆر یتەبیتاەب تێب

 دێومئ ەوەئ تێب تکردنەبادیع ەیتاز ڵیسا یکێستپەدەکردن و تەبادیع ەب ەناوێھ ییتاۆک ەیکڵەسا

 رێخ یکانەوەکرد یتاەرەس کێسەرکەھ ەچونک ت،ێبنوسر ۆب ەچاکەب یمووەھ ڵەیوساەئ تێکرەد

 وامەردەبەک ەیەسەک وەئ یحوکم ەل ەوەئ تێب ەوچاک رێخ  رەھ یشیکانەوەکرد یتاۆک ەو تێب ەوچاک

 ەو ییتاۆتاک یتاەرەسەل تێکرەد ژمارەھ ۆب ەچاک ەب یمووەھ ەیکڵەسا ەوات ت،ێداب کردنەچاکەل

 (.٥٨ ڕهالپهالمعارف  طائف)ل ".یەدا انیوانێن ەل یشیەیهماو ەوئ

دا شەمەئ یرەرامبەبەل نەدەد نجامەتاوان ئ وھگونا  وامەردەب کانۆڤەمر ەک یەوئاشکرا وونڕ یکێشت

 ەتێبەد ەک کەیەچاک ەرۆج ندەچ یکردنەب فوکردن،ەوع بوردنێل ۆب ەیەخودا کراو یتەحمڕە یرگاەد

 یژڕۆ کێندەھ یتەبیتاەب ،ەژووبوونەڕۆب ەوانەکرد مەل کێکەیەو کان،ەت تاوانگش ەیوەنڕیس یەیما

 یرەمبەغێپ ەکرا ل اریپرس ێکات ،ەمەرەموح یمانگ یمەیەد یژەڕۆعاشورا، ک یژڕۆ کەو کراو،یارید
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 "ه قبل اليت ةفر السنيك" :یرمووەعاشورا ف یژووبوونەڕۆب یپاداشت ەیربارەد  ) صل الله علیه وسلم (خوا 

 { . مسلم ەروا} 

".  ەسەک وەئ یابردووڕ ڵیسا یگوناھ ەیوەنڕیس یەیما ەتێبەد ەژڕۆ وەئ یژووبوونەڕۆ: بەوات

 شیوەنادات، ئ ۆیخ یستەدەل ەیسەک وەئ ۆب یشۆخ وەمژد ،ەیەورەگ رۆز یکێرێخ یاستەڕب

) خوا  یرەمبەغێپ ۆیەب واو،ەت یکڵێسا یگوناھ ەیوەنڕیس یکارۆھ ەتێبەدەک ەژڕۆ کیە یژووبوونەڕۆب

 یخوا یزاەعباس )ر بنیئ کەو ،کردەد یعاشورا یژۆر یھاتن ەڕێیاوچ  رۆز صلى الله عليه وسلم ( 

 " هذا ايلوم, يوم اعشوراءإاِل ريه غ َع   فضله و م  ي صيام يتحرى ) صىل اهلل عليه وسلم (   انلَِّب  رأيتم ا  " : تێرموەفە( دتێبێ ل

 .{ ي البخار ەروا} 

 تێب ژووۆرەب داێت کێژۆر یدواەب تێرەبگ  ) صل الله علیه وسلم (خوا  یرەمبەغێپ ەوینیب مە: نەوات

 عاشورا . یژۆواتا: ر ت،ێبەن ەژۆر مەئ نھاەتر ت یژانۆرەل تێداناب یچاکترەوب

 یحیحصه ەل کوەروەھ ،ەدانراو ەورەگ ییژووێم یکێژۆرەب ەوەنۆک ەل رەعاشورا ھ یژۆر یاستەڕب

قدم املدينة فوجد ايلهود صياماً يوم  ( صىل اهلل عليه وسلم)  عباس ريض اهلل عنهما أن رسول اهلل عن ابن " : ەھاتوو یبوخار

فقالوا: هذا يوم عظيم أنىج اهلل فيه موىس وقومه   ه ما هذا ايلوم اذلي تصومون» :اعشوراء فقال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ىل بموىس منكم ) : صىل اهلل عليه وسلم) ومه. فقال رسول اهلل وغّرق فرعون وقومه فصامه موىس شكراً فنحن نص   فنحن أحق وأو 

 . {رواه مسلم  } " فصامه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأمر بصيامه

 کانەکەجول ینیب ەنیدەم ەشتەیکردو گ یچۆک  ) صلى الله عليه وسلم (خوا  یرەمبەغێپ کێ: کاتەوات

 داەژۆر مەل ،ەزۆریچاک وپ رۆز ەژۆر مە: ئانیووت ؟یەچ ەمە: ئیموورەف بن،ەد ژووەڕۆعاشورا ب یژڕۆ

) عليه  رەمبەغێموسا پ ۆیەب ،ەونەرعیف ەک انەیکەدوژمن ەرزگار کرد ل یلیسرائیئ یلەگ  ەورەگ یخوا

) صلى الله عليه خواش  یرەمبەغێنجاپیخودا، ئ ۆب کێسوپاس کەبوو و ژووۆرەب داەژۆر مەلالسالم ( 

 ەل یداواەبوو، و ژووۆرەب ۆیخ شترم،ێپ ەل ەوێئ ەل ) علیه السالم ( موسا  ە: من لیرمووەف  وسلم (

 .داەژۆر مەل ژووبنۆرەب ەکرد ک شیمانانڵموس

 مەبوون ل شیرستەبت پ ەیوەئ ەڵگەل سالمدایئ شێپ ەل کانیەشڕەیعاشورا قو ەییورەگ رەبەلەو-

اكنت قريش تصوم  " :ەوەرتێگەد -عنھا ەالل یرچ-ەعائش کمانیدا کوەو بوون،ەد ژووۆرەب رەدا ھ ەژۆر

لما فرض شهر ف  يف اجلاهلية واكن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يصومه . فلما هاجر إىل املدينة صامه , وأمر بصيامه اعشوراء

 یمەردەسەل کانیەشەی: قورەوات ی {.البخار ەروا }  " رمضان ترك يوم اعشوراء, وقال من شاء صامه ومن شاء تركه

  ) صل الله عليه وسلم (خواش  یرەمبەغێپ ەو بوون،ەد ژووۆرەدا ب ەژۆر مەل سالمیئ شێپ یفامەن
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 یمەکیە ڵیساەل ەنیدەم ۆکرد ب یچۆک کێوکات  بوو،ەد ژووۆرەعاشورا ب یتیەراەمبەغێپ شێپەل

بن  تاکو  ژووەڕۆب مووانەھ ەک مانانڵموس ەکرد ب یشیرمانەفەبوو و ژووەڕۆعاشورا ب ۆیخەب یچۆک

 یبوون ژووۆرەبەل یواز رزکراەف زانەمەر یژووۆر کێکات مەاڵکرا، ب رزەف زانەمڕە یژووۆدواتر ر ڵیسا

ناکات با  زەح ەیوەئەو ت،ێب ژووەڕۆبا ب کاتەد زەح ەیوە: ئیرمووەف رز،پاشانەف کوەو ناێعاشورا ھ

 . تێبەن ژووۆرەب

 ژووۆرەجار ب مەکە یەک ەانیزاناەل رۆز یاڕ ەمەئ زان،ەمەر یرزبوونەپاش ف تەسونن ەبووب ەچونک 

 . تەسون ەبوو پاشان بوو ب بیواج رزوەعاشورا ف یبوون

 .یچۆک یمەدوو ڵیساەل زانەمەر یژووۆر یتیەئا ەیوەخوار ەھاتن یدوا 

 دایبوخار ەل کەو گرت،ەد انیشیکانڵەمناەب انیژووڕۆ زەڕێب ینەاڵھاو ەژۆر وەئ یگرنگ رەبەلەو

أرسل انلب صىل   ڵێت :و ده وهگێڕێتهذ )خوای لێ ڕازی بێت ( دهوهیعی كچی موعهڕوبه خاتوو ەک ەھاتوو

قالت : فكنا نصومه بعد  من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليص اهلل عليه وسلم غداة اعشوراء إىل قرى األنصار

} رواه .   الطعام أعطيناه ذاك حي  يكون عند اإلفطارونصوم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم َع

 { .البخاري 

 ۆیەعاشورا، ب یبوون ژووۆرەب رەسەسوور بوو ل رۆز ) صلى الله عليه وسلم (خوا  یرەمبەغێ: پەوات  

نارد ەنصار ئ یکانێوالد گوند ۆب ڵیواەعاشورا ھ یژۆر ەیکیەانەیب یچۆک یمەکیە ڵیساەل

 ەژووۆرەب کێسەک رەھەو ،ەوارێتا ئ خواتەن چیبا ھ ەخواردوو یشت ەوات ،یەن ژووۆرەب کێسەرکەھەک

خوا  یرەمبەغێپ ەیرمانەف مەئ ی: دواتێرموەفەد یەحابصە ەتەئافر مەبکات، وئ واوەت ەیکەژووۆر با

 مانیارەیو گرت،ەد شمانیکانڵەمنا ەب ژوومانۆور نیبووەد ژووۆرەعاشورا ب ) صلى الله عليه وسلم (

 یتا کات یارەیب کردنەد مانڵشغوەم ابانیگر و و ببوایه بانیبرس رەگەئ کردن،ەدروست د ۆب یخور ەل

 شکاندن. ژووۆر وەوارێئ

 کە،وەژۆر مەئ یبون ژووۆرەبەب داەد یرۆز یگرنگ ) صلى الله عليه وسلم (خودا  یرەمبەغێپ یاستەڕب

 ىل اهلل عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم اعشوراء اكن رسول اهلل ص ": تێرمووەفەـ د تێبێل یخوا یزاڕەـ   ەجابر بن سمر

  . { مسلم ەروا }... "  ويتعاهدنا عنده وحيثنا عليه

 رۆزەو نیب ژووۆرەعاشورا ب ەک نیکردەدێپ یرمانەف ) صل الله عليه وسلم (خودا  یرەمبەغێ: پەوات

 .ەوەنیکردەد ەدووبار ێیل رۆزەو نیداەد یھان

 : وهم ڕۆژهی ڕۆژوو گرتنی ئهباره له وگرنگ سوودەب یکەیەوەوونکردنڕو ینیبێت ندەچ
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 ای :ەوات دواتر، ای شترێپ نای تێب ژووەڕۆتر ب یکیژڕۆعاشورا  یژووبوونۆرەب ەڵگەل یەوا تسونە -١

 " :یتیەرمووەف ) صلی الله علیه وسلم ( خوا یرەمبەغێپ ەچونک مەرەموح ەیانزی انی مەرەموح ۆین
 { . مسلم ەروا}  "اس  ل ألصومن اتلإلن بقيت إىل قاب

 یرەمبەغێپ  مەاڵب بم،ەد ژووۆر ەب شیمەرەموح یمۆیەن یژۆتر ر یکڵێبم سا اندایژەل رەگە: ئەوات 

 شەمەئەو ،یەئاشکرا کەو تێب ژووۆرەتا ب ماەن اندایژەکرد و ل یفاتەو ) صلی الله علیه وسلم ( خوا

 کێندەھ ۆیەب ژن،ەج ەکردبو انەیژۆر مەئ وانەئ ەبوو، چونک کانەکەجول یژووۆر ەڵگەل یاوازیج ۆب

 یەییوپا ەپل ێعاشورا س یژوبوونەڕۆ: بیتیە( ووتوتێبێل یخوا یتەحمڕە) میالق بنیئ کەو انیزاناەل

 - :ەیەھ

 .ەیەپل نیرزترەوب نیچاکتر انەیمەئ مەرەموح ەیازدیو  مەیەود مۆیەن یونوب ژووەڕۆ: بمەکیە

 . مەرەموح ەیانزیو مەیەد  یبوون ژووەڕۆ: بمەدوو

 (.٤/٣٦)زاد المعاد عاشورا. نھاەت ەوات ەمەرەموح یمەیەد یونوب ژووەڕۆ:  بمێیەس

 ەتەسون ەوەئ بووەن ژووەڕۆب مۆیەن رەگە: ئەانیوورمە( فتێبێل انیخوا یتەحمڕە) یعیشاف یانیزانا 

ء فإن لم يصم ":  ھاتووه دا( ١/٨٩٣المحتاج  ی) مغن یبێکت ەل کەو ت،ێب ژووۆرەب ەانزی یژۆر واع  ,معه تاس
َش احلادي ع وم مع  ن يص َلء ىلع استحباب صوم اثلَلثة  ,سن إ يع ِف اۡلم واإلم ل نص الشاف  ژووۆرەب مۆیەن ەگە: ئەوات ، "ب

 یبێکت ە( لتێبێل یخوا یتەحمڕە) یشافع یمامیئ کوەڵب ت،ێب ژووۆرەب ەانزی یژۆر ەتەسون بووەن

(. مەرەموح ەیانزیو ەد وۆ: ) نەوات ت،ێب ژووەڕۆب ەکەژڕۆ ێرسەھ ەتە: سونیتیەرمووەف قەدە( بم)األ

 . (٦/٤٠٢المحتاج ونھایة  ،٦/٢٨٣المحتاج  ةوتحف یالشروان ی)حواش :ەوانڕب

 یکانێوپ نانێھ ستەدەبۆب ەکردن اتیحتیوئ یگرنگ ەادیز تێوەکەردەد ەمەل شەمەئ یتەکمیحوە

 یمانگ یمەکیە یژڕۆ تاوەرەس یکردنیارید ەل تێکراب ەڵەھ ەیەوانەل ەچونک ،ەیەژۆر مەئ یپاداشت

 ت،ێب ژووەڕۆب ەژڕۆ مەئ نھاەت رەگەئ تێوەکەرنەب یعاشورا یژۆر -یمەوک ادیزەب– مەرەموح

 یکێژڕۆعاشورا  ەڵگەلەک ەیوەب ەشیکانەکەجول یتەبادیع یکردنەوانەچێوپ یاوازیج ھاەروەوھ

  صل الله علیه وسلم () خوا یرەمبەغێپ شەمەئ ن،یب ژووەڕۆۆب ەڵگەل یدواتر یکێژۆوڕ انی شترێپ

خالفوا ايلهود  ": یتیەرمووەف ۆیەب بوون،ەد ژووەڕۆب مەیەد یژڕۆ نھاەت وانەئ ەچونک ەکردوو زەح یوا

  { . 0522، ومسند أحمد 3/092} صحيح ابن خزيمة  صوموا يوما قبله  أو يوما بعده "
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 یرەمبەغێپەو ،ەیەھ انەیرچاوەس کیەبران و مووانەوھ ،ەکیە رانەمبەغێگشت پ ینیئا یمابنە -٤ 

)  رەمبەغێپ ەچونک کان،ەکەجول ەموسا ل ەل شترنێپەل ەیکەتەمۆو ئ ) صلی الله علیه وسلم ( مانۆخ

 مەاڵب ان،یکانەامەیوپ رانەمبەغێگشت پ ەب ەناوێھ انیمانیئ ەیکەتەمۆوئ صلی الله علیه وسلم (

 ی.، خوا-السالم ھمیعل -تر یرانەمبەغێوپ میبراھیوئ موسا ساویوع محمدەب ەناوێھەن انیواڕب وانەئ

ؤإ ] :تێرمووەفەد ەورەگ َِلُّ ٱلُم ُ َو واْ  َوٱَّللَّ َن َءاَمنُ ِي َِِّبُّ َوٱَّلَّ ََٰذا ٱنل بَُعوهُ َوَه تَّ يَن ٱ ِ ََّلَّ َٰهِيَم ل بِإِبَر نلَّاِس  ََل ٱ و
َ

نَّ أ } ال عمران :  [ مِنِيَ ِِ

86 . } 

 نەوانەئ ۆیب سەک نیسترۆود -الم علیه الس – میبراھیئ ەل سەک نیکترینز گومانێ: بەوات

بوون،  ەیوتەک نێوشو ەکردوو انیوەیڕەپ وەناوێھ ێپ انیمانیئ ۆیخ یختەوەک ۆیخ ەیکەتەمۆئەل

 ێپ انەڕیباوەک شنەوانەئەو ) صلی الله علیه وسلم ( ەدەمەموحەک ەیەرەمبەغێپ مەئ ھاەروەھ

 خواشەو ت،ێناب یکەرزارەس ەن بکرد یوەرەیپ یستیوەشۆخ ەواتەک کان،ەگاور وەکەجول کەن ،ەناوێھ

 .داتەئ انیتەارمیو ەماندارانیگشت ئ یرەزێپار ناوەپشت وپ

 یرەمبەغێپ کەو ،ەستیوێپ یکێکار مانانڵموس یوتنەرکەس ەب یشۆخ ینڕیب رەخواکردن ود شوکری -٦

موسا  یوتنەرکەس یژۆعاشورا ر یژۆر یستیب ێكبوو کات شۆخڵد نۆچ ) صلی الله علیه وسلم (خوا

 .ەیکەستەودارو د ونەرعیف رەسەب ەلیسرائیئ یلەوگ -علیه السالم – رەمبەغێپ

 ت،ێوەد یتەبیتا ەیبۆت ەورەگ یگوناھ ەچونک ەکانەبچوک ەتاوان کانەتاوان ەیوەنڕیسەل ستەبمە -٢

 رەگەئ بات،ەالد کانەبچوک ھەگونا ەوانەکرد وە: " ئتێرموەفە( دتێبێل یخوا یتەحمڕە) یالنوو مامیئ

 یبچوک وەورەگ ھیگونا رەگەسوک بکات، ئ ەیورەگ ھیگونا نیدێئومەب ەوەئ تێبەن یکبچو ھیگونا

 (.٣/٦٥٤المجموع  ) ".تێبەد رۆز یکانەچاک ەل تێدرەدێپ یاتریز ەیپل ەوەئ تێبەن

 یژووبوونۆرەوب ژکردنێگرتن ونو ژێنو ستە: " دتێرموەفە( دتێبێل یخوا یتەحمڕە) یەمیت بنیئ مامیئ

 ی". )الفتاوکانەبچوک ەگوناھ نھاەت ەیوەنڕیس یەیما ەتێبەاشورا دع وەفەرەوع زانەمەر

 (.٨/٦٢٤یالکبر

بچوک،  وەورەگ باتەالد کانەتاوان مووەھ ەژۆر مەئ یژووبوونۆرەبە: کیەوا انیرا انیزاناەل کێندەھ

 .ەکردووەن  یارید  ەیکەتاوان یرۆوج ەری(( گشتگکفری))  ەکەرموودەف یقەد ەچونک

 یتاوان ەیوەنڕیس ۆیھ ەتێبن ناب شیرۆز ندەرچەھ  ەچاکان ەکار مەئ یاننجامدە: ئیئاگادار

ئازاد کردن  ردنەگ انی ەیکەنەخاو ۆب ەیوەانێڕگ یگاەڕێل نھاەت ەمەئ ەچونک ک،ەڵخ یماف یخواردن

 .تێبەد رەسەچار ەوەماف نەخاو نیەالەل
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با  ەدروست رەبوو ھ ژووڕۆەعاشورا ب نھاەتەو تێب ژووەڕۆتر ب یکێژڕۆ یتوانەین کێمانڵموس رەگئە -٨

 .تێنوسرەد ۆب رەھ یعاشورا یپاداشت ەإن شاءالل ت،ێب شەجومع یژڕۆ

 ۆیخەخوا ل یتەحمڕە زاوڕە) یلەع یمامیئ یکور ینەیحوس واەشێپ یکردن دیھەش یووداوڕ -٣

 یمەچوار ڵیسا ەل نەیحوس واەشێپ ەچونک ،ەعاشوراو یژەڕۆب یەن یکیەندەوەیپ چی( ھتێب یباوکەول

 الەربەکەل یچکۆ ٣١ ڵیسا یمەرەموح یمانگ ەید ەیجومع یژەڕۆلەو  ،ەبوو کیداەل ەنیدەمەل یچۆک

عاشورا  یژووبوونەڕۆبەکردن ب رمانەدابوو، وف ساڵی ٨٥ ینەمەت ەکرا ول دیھەش مڵزو ەب راقێع ەل

 ڵ.سا ندەچە( بتێبێل یخوا یتەحمڕە زاوڕە) ەیەزەڕێوب  ستیوەشۆخ واەشێپ مەئ یبوون کیداەل شێپ

 تۆخ ستەدەل ەیەورەگ ەپاداشت مەئ ەیکەن مەکەزەڕێب ەتەباب مەئ ەیوەندنێخو ی: دواداییتاۆکەل

 تۆخ وەستەبب خواەپشت ب ۆیەب ،ەژڕۆ مەئۆب تینێمەتر ن یکڵێسا ەیەوانەل ک،یەانویب رەھەب تەیبد

 شەاکرعاشو نھاەت رەھ انی م،ەیەود مۆیەن یژۆر انی ،ەکەژۆر ێرسەھ ژووبنۆرەب سوکارتەوک ڵوما

 یتەبیتاەب رێخ یدوعاەل نەکەن ریبەبچوکتان ل یبرا تانۆخ یزۆسەشکاندت ب ژووۆر یکاتەلەو ت،ێب

 بکات. ڵبوەق مووانەھ ەل رێخ یکار  ەورەگ یخوا ،یگشتەب مانانڵموسەو

 .نیرب العالم ەالحمد لل أندعوانا  وآخر
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