 ‐ 316052ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯜرﻣﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﻛﯧﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﻣﻳﺪاﻧﻐﺎ ﻛﻟن ﻳﯧ ﺳﯧﺴﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﺪا ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﻗرزدارﻟﯩﻖ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜرﻣﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻤﺎ ﺑﺎر ،ﺑﯩﺰ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﻮﭘﻼپ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯧﺴﺘﯩﻢ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎج ﺋﯩﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﺴﺎق ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ،ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮى ۋە ﻗﯩﻴﺎﻣﺗﯩﭽ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﮔﺷﻧﻠرﮔ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎن ،ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺗﯜرﻣﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﺑرﺳك ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ
ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻞ ﻓَﺮِﻳﻀﺔً ﻣﻦ اﻟﻪ واﻟﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :زاﻛﺎت ﭘﻗت
ﭘﯧﻘﯩﺮﻻرﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ،زاﻛﺎت ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ،ﻗﯘﻟﻼرﻧ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ،
ﻗرزدارﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺑﯩﻠﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ )ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ(ﺋﻮﺑﺪان
ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر ،ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-60 ﺋﺎﻳت[.
ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻟﺴ ﻳﻧ ﻗرﯨﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﮔر ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗرﯨﺰﻧ
ﮬﺎرام ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﺎرام ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ﻗرزﯨﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
"ﻣﯘﻧﺘﮬﯩﻞ ﺋﯩﺮادات"-1ﺗﻮم -457ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زاﻛﺎﺗﻨ ﻗرﯨﺰدارﻻرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻼر دﯦﻧﻠﯩﻚ ﺋﯜﭼﯜن
ﺋزى ﮬﺎﻻل ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﭼﻛﻠﻧن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗرﯨﺰ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﭼﻛﻠﻧن ﺋﯩﺸﻨ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزۈپ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻗرﯨﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ".
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ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ۋە دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ" :زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﺋﯩﺸﻼرﻧ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴت‐ﺋﻮرﮔﺎﻧﻼرﻏﺎ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘ ،ﺧﯘﺳﯘﺳ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻼر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜرﻣﯩ
ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻧ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳك ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن":
ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﭘﯘل ﺗﻮﭘﻼش ﺳﺎﻧﺪۇﻗﯩﻐﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺑﯘ ﺳﺎﻧﺪۇﻗﻘﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﺪار ،ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،دﯨﻴﺎﻧﺗﻠﯩﻚ،
ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽ ،ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﻛرﺳﯩﺘﯩﻠن ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻦ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼرﻏﺎ ﻳﺎﻛ ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺑزى ﮬﻗﻠﯩﻖ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻠﺴﺎق،
زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺷﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘرﺳﺎق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺧﯘﺳﯘﺳ ﮬق‐ﮬﻮﻗﯘﻗﻼر ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺗﯜرﻣﯩ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻛﻟﺴك ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە :زاﻛﺎت
ﭘﻗت ﭘﯧﻘﯩﺮﻻرﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ،زاﻛﺎت ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ،ﻗﯘﻟﻼرﻧ ﺋﺎزاد
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ،ﻗرزدارﻻرﻏﺎ ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ،ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺑﯩﻠﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ دەپ ،ﻗرﯨﺰدارﻻرﻧﯩﻤﯘ زاﻛﺎت ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﺗﯜرﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﺪى.
ﻗرﯨﺰدار ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ :ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ :ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﻳﯜز ﺑرﮔن ﭘﯩﺘﻨ‐
ﭘﺎﺳﺎﺗﻼرﻧ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﻗرﯨﺰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎدا ﻗﯩﻼﻟﻤﺎي ،ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﮔرﭼ ﺋﯘﻻر ﺋﺳﻠﯩﺪە ﺑﺎي ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗرﯨﺰﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤ :ﺗﻮﻏﺮا ﺋﯩﺸﻼردا ﺋزﯨﻨ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺋزى ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ
ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ زۇﻟﯘم ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻚ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﻣس ﺑﻟ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳۋەﺑﻠردﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺟﺎزاﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮاپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﻗرﯨﺰﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا
زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﻳﻠﻧﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن ،ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن .ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ
ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت ،دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ رەﺋﯩﺴ ۋە ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﻣﯘﻧﯩ ،ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺑﯩﻦ ﻏﯘدەﻳﻴﺎن ،ﺋﺎﺑﺪۇرەززاق ﺋﭘﯩﻴﭙ،
ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻢ ﺋﯩﺒﻨ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﺎل ‐ﺷﻳﺦ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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