 ‐ 46209زاﻛﺎﺗﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

زاﻛﺎﺗﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼر ﻗﺎﻳﺴ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼر ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺗﻮﻟﯘق ۋە روﺷن ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ،
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺑرﮔن .زاﻛﺎﺗﻨ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ
ﮬﯩﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﻮرۇﻧﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ
واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻠﻔَﺮِﻳﻀﺔً ﻣﻦ اﻟﻠﱠـﻬِﻮاﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ: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] .ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ-60 ﺋﺎﻳت[ .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ
ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ۋە ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪۈﻟﯜك ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﯩ زۆرۈرﯨ ﮬﺎﺟﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸ
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺑﯩﻠن ﻣﯩﺴﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﭘرق :ﭘﯧﻘﯩﺮ ﺑك ﮬﺎﺟﺗﻤن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑزﯨﻠﯩﺮى
ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻤﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯩﺴﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ
ﭘﯩﻘﯩﺮﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛپ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪا ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاﻳﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ
ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬر ﺋﯩﯩﻠﯩﺴﯩ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻛرە زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯧﯩﺘﯩﻤﯩﺰ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩ
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﻳﯩﻞ ﺋرۈﻟﺴ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯜﻛ زاﻛﺎت ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯜﻛ زاﻛﺎت
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ﺑﯧﺮﯨﺸﺘ ۋاﻗﯩﺖ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﻟﭽﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ۋاﻗﺘﯩﻨ ﻳﯩﻞ ﺑﯩﻠن ﺋﻟﭽش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎراﺷﺘﯘر .ﻳﻧ ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﻣﻳﻠ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐
ﻛﯧﭽك ﺑﯧﺮەﻳﻠ ،ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻛرە ﺋزﻟﯩﺮى ﺑﯩﺮﻧرﺳ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻧخ ﭘﯘل ﺑﯧﺮەﻳﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻻر ﮬﯜﻧرۋەن‐ﻛﺎﺳﯩﭗ
ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﭽ ،ﻳﺎﻏﺎﭼﭽ ،ﺗﻣﯜرﭼ دﯦﻧﺪەك ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﺳﭙﯩ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺳﯟاپ‐ﺳﺎﻳﻤﺎن
ﺑﯧﺮەﻳﻠ ،ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜدەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰدۇر.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :زاﻛﺎت ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎ ﻣﺳﺌﯘل ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺧﺎدﯨﻤﻼر :ﺋﯘﻻر ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴت ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ زاﻛﺎت ﻳﯩﻐﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﻐﺎن
ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ‐ﺧﺎدﯨﻤﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-60 ﺋﺎﻳﺗﺘ :واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :زاﻛﺎت
ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى دەپ زﯨﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .زاﻛﺎت ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮى زاﻛﺎت ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،زاﻛﺎت
ﺑﯧﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺋﯘﻧ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ۋە زاﻛﺎت ﺋﺎﻟﻐﺎن ۋاﻗﯩﺖ ،ﻣﺎل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺧﺎﺗﯩﺮﻟﺷ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﻳﺎزﯨﺪۇ .ﺋﯘﻻر زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺧﯩﺰﻣت ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﯩﻤﯘ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ؟ دﯦن ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ،ﺋﯘﻻر زاﻛﺎت ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺑﻮﻳﯩﭽ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺧﯩﺰﻣﺗﭽ ﺧﺎدﯨﻤﻼر ﺑﺎي ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﯘن ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺗﻣﯩﻨﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﻳﺗﯜدەك
ﺗﯘرﻣﯘش ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻردا زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩ ﺗﯜرﻟﯜك ﺳﯜﭘت ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮى ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﻚ ﻳﻧ
ﺑﯩﺮى زاﻛﺎت ﺗﻮﭘﻼش ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠن ﮬق ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﻤﯩﺴ،
ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻳﻧ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﯩﭽ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽ ﻳﺎردەم ﮬﻗﻘ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ :ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮن
ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ﻳﯧﺘر دەپ ﭘرەز ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮن ﻣﯩﯔ ﻳﯜﺋﻧﻨ ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎق ،ﺋﯘﻻر ﺋﻮن ﻣﯩﯔ
ﻳﯜﺋﻧﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣت ﮬﻗﻘ ﺋﯩ ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻر ﺋﯩ ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ﺧﯩﺰﻣت ﮬﻗﻘ،
ﺳﻛﯩﺰ ﻣﯩﯔ ﻳﯜﺋﻧﻨ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ.
ﺗﺗﯩﻨﭽ :دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ
ﺋﺎرزۇ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ .ﺋﮔر ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﻮﻣﯘﻣن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼرﻏﺎ ﺋﯘﻻرﻧ
ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
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ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯩﺰ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﭼﻮﻗﯘم ﺋزﻧﯩﯔ ﻗﻮۋﻣ ﺋﯩﺘﺎﺋت ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﯘﻗﯩﺮى ﺗﺑﯩﻘﯩﺪﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﺸ
ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺷﺧﺴﯩ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ دﯨﻠﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ
ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ؟،ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔن ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯩﻨﯩﺸ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﺴﺎ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﺪە ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻧزﯨﺮﯨﻤﺪﯨ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎراش :ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇش ۋە
دﯨﻠﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑرﺳك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﮔرﭼ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋز ﻗﻮۋﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ:
﴿واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ ﴾ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ دﯦن ﺋﺎﻳﯩﺘ ﺋﻮﻣﯘﻣﺒﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎددى ۋە ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﯩ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﺶ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳردە ،ﺋﯩﻤﺎﻧﯩ
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻛﯜﭼﻼﻧﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﻟﯟەﺗﺘ دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.ﭼﯜﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ
ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرﯨﺸ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺟﯩﺴﻤﯩﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرۇﺷﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗت ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪارﻏﺎ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﻳﻧ ﺋﯘﻻر ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻣﺎﻟﻐﺎ
ﺗﻮﻟﯘق ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﮬﺗﺘﺎ ﻳﯩﻞ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘﻻردﯨ زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺳﯜﭘت ﻳﻮﻗﺎﻟﻐﺎن ﺗﻗﺪﯨﺮدﯨﻤﯘ
ﺋﯘﻻردﯨﻦ زاﻛﺎت ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻠن ﻣﺎﻟﻼر ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﮬﺎﻻل ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪە ﻗﺎﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﯩﺪارﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻳﺪﯨﻐﺎن "ﻻم" ﮬرﯨﭙ ﺑﯩﻠن ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :اﻧﱠﻤﺎ
اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :زاﻛﺎت ﭘﻗت ﭘﯧﻘﯩﺮﻻرﻏﺎ ،ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ،زاﻛﺎت
ﺧﺎدﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،دﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛزدە ﺗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-60 ﺋﺎﻳت[" .ﻻم" ﮬرﯨﭙ ﺑﯩﻠن
ﻛﻟﺘﯜرۈﺷﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ :ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸ ﻳﯩﻞ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻗﺎ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻠن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻣﺳﯩﻠن :ﻛﻣﺒﻏﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﻣﯩﻨﺎﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻮن ﻣﯩﯔ ﻳﯜەن ﺑرﮔن ﺑﻮﻟﺴﺎق ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻳﯩﻞ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﯜﻧر‐ﻛﺳﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛ ﻣﯩﺮاس ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨ
زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻗﯩﺴﻤ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻣﺎل ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷﺧﺴ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﺷﯩﻨﭽﯩﺴ :ﻗﯘﻟﻼر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎﻧﺪا :وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﯘﻟﻼرﻧ ﺋﺎزاد
ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ دەپ ﻛﻟﺘﯜردى ،ﻗﯘل ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﺑﯘ ﺳزﻧ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق ﺋﯜچ ﺗﯜر ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﭼﯜﺷﻧﺪۈردى:
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨ ﺑﯩﻠن ﺗﻮﺧﺘﺎم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎن زﯨﻤﻤﯩﺴﯩﺪە ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺗﻟﻳﺪﯨﻐﺎن ﻗرزى ﺑﺎر ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻣزﻛﯘر ﻗﯘﻟﻐﺎ
ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗرزﯨ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
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ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﻣﯘﺗﻠق ﻗﯘل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧ ﻗﯘﻟﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ﺳرپ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ :ﻛﺎﭘﯩﺮﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺳﯩﺮﮔ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺳﯩﺮﻟرﻧ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪۇرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮔرۈﮔ
ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺗﯘرۇپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﮔرۈﮔ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑرﺳ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨ ﺳۋەپ ﺑﯩﺮ ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺳﯩﺮﮔ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇﺷﺘﯩﻦ
ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﮔرۈﮔ ﺋﯧﻠﯩﯟاﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪۇرۇپ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﻗﯘﺗﻘﯘزۇش ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪا ﻣﺎل ﺑﯧﺮﯨﭗ
ﻗﯘﺗﻘﯘزﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽ :ﻗرزدارﻻرﻏﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩﻨ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن
ۋەﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن دەپ ﺋﯩ ﺗﯜرﮔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ :ﺋﯩ ﻗﺑﯩﻠ ﻳﺎﻛ ﺋﯩ ﻳﯘرت ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯘرۇش‐ﺟﯧﺪەل ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﯧﭙ ﺋﺗﯩﺪﯨﻐﺎن،
ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳﻠﯘق ،ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩ ﻗﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﻨ ﺋﯩﺴﻼھ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻣﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﻚ ،ﺋﺎداۋەت ۋە
دۈﺷﻤﻧﻠﯩﻨ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ۋە ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼش ﻳﯜزﯨﺴﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﻧ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﮬﺎﺗﭽ ﻛﯩﺸ ﺑﺎي ﺑﻮﻟﺴﯘن ﻳﺎﻛ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﯘن
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺑرﻣﻳﻤﯩﺰ ﺑﻟ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻣﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﯩﺰﻣﯩﺘ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ.
ﺋﯩﯩﻨﭽﯩﺴ :ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﻗرزدار ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﺑزى
ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﯘدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﻳﻮﻗﺒﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻗرزﯨﻨ ﺋﺎدا
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺑﯘ ﻳردە ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻣﺳﯩﻠ ﺑﺎر ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ :ﺑﯩﺰ زاﻛﺎﺗﻨ ﻗرزدار ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺋزﯨ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛ
ﻗرزﻧ ﺗﻟپ ﻗﻮﻳﯘش ﺋﯜﭼﯜن ﻗرز ﺋﯩﯩﺴﯩ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ؟ دﯦﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟ ﺋﻮﺧﺸﺎش
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺸﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ،ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﯧﺮﯨﺴﻤن ،ﺋﺎﻟﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨ ﻗرز ﺋﯧﯩﺴﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻗرزﻧ ﺋزى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻗرز ﺋﯩﯩﻠﯩﺮى
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﻗرزدار ﻛﯩﺸ ﺋﯩﺴﺮاﭘﺨﯘر ،ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟﯜﻛﻨ ﺑﯘزۇپ ﭼﺎﭼﯩﺪﯨﻐﺎن ،ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑرﺳ ﺋﯘﻧ زۆرۈر

7/4

ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯩﺰ ﻗرز ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﻴﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ:
ﭘﺎﻻﻧﯩﺪا ﻗرزﯨﯩﺰ ﺑﺎرﻣﯘ؟ دەپ ﺳﻮراپ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﺗﻨﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﭽ ﻗرزﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻳﺎﻛ ﺑزﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻳﺗﺘﯩﻨﭽ :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﻗﺴت ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر .ﺑﯘ ﻳردە ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﯩﺴ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا دﯦن ﺳزدﯨﻦ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮى ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻳﺗﺘﯩ ﮬﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:
اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻠﻔَﺮِﻳﻀﺔً
ﻣﻦ اﻟﻠﱠـﻬِﻮاﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :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 .ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ-60 
ﺋﺎﻳت.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا دﯦﻧﺪﯨﻦ ﻣﻗﺴت ﭘﻗت ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪﻗﺎ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘ ۋە ﺟﯕ ﻛﯧﺘرﻟﯩﻚ ﻗﯘرال‐ﻳﺎراﻗﻘﺎ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯩﻘﺪاردا زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﻮرال‐ﻳﺎراق ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯘرۇش ﭼﻮﻗﯘم ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ
ﺋﯘرۇش ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎدەم ﺋز ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨ ﻗﻮﻏﺪاپ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ
ﺑﺎﺗﯘرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﻧ ﺑﯩﺮى ﺋزﯨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴ
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪﯨ ﺋﯘرۇﺷﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ» :ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ« .ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋەﺗﯩﻨ ،ﻣﯩﻠﻠﯩﺘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﻗﺴﺗﻠر ﺑﯩﻠن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ،
ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﻣﯘﺟﺎﮬﯩﺪﻻر ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻠﯩﻚ ﻧرﺳﯩ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎﺗﯘرﻟﯩﻘﯩﻨ ﻧﺎﻣﺎﻳﻧﺪە ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺑﺎﺗﯘر ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠرﻧ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺋزﯨﻨ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛز‐ﻛز
ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼرﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺗﺘ :وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻪ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ
ﻳﻮﻟﯩﺪا دﯦﺪى .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯜﺳﺘﯜن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا دﯦن ﺋﯘﻗﯘم ،ﺋزﯨﻨ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋز ﺋﯧﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ.
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ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﯩﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ،ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤك ،ﺗﯘراﻟﻐﯘ ﺟﺎي ،ﻛﯩﺘﺎپ ۋە ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎل ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن
زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺷرﺋ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرى ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤد رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺳﺎﻏﻼم ﻧﯩﻴت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯩﻠﯩﻤﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﺎراۋەر ﻛﻟﻤﻳﺪۇ".
ﺋﯩﻠﯩﻢ دﯦن ﺷرﯨﺌ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪۇر .ﺷرﺋ ﻗﺎﻧﯘن ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎداﻟﺗﻨ ﺑرﭘﺎ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ،ﻗﺎﺋﯩﺪە‐ﺗﯜزۈﻣﻠرﻧ ﺋﮔﯩﻨﯩﺸ ،ﺋﻗﯩﺪﯨ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻏﺰاﻛ ۋە ﺋﻣﻟ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠرﻧ ﺋﯜﮔﯜﻧﯜﺷ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯩﺘﺎب ﻧﺎزﯨﻞ
ﻗﯩﻠﺪى.
ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋڭ ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﻣل ﺑﻟ ﺋﯘ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻳﯘﻗﯩﺮى ﭘﻟﻠﯩﺴﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرەﭘﻠﯩﻚ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﺷك ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎد ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﯩﻤ ﺋﯩ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺟﯩﮭﺎدﻏﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ روﺷن ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﺪە ﮬﯧﭻ
ﺷﯜﺑﮭ ﻳﻮﻗﺘﯘر.
ﺳﻛﯩﺰﯨﻨﭽ :ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺑﯩﻞ .ﺋﯘ ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﺗﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔرﭼ ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﺪا ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى
ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺳﭘرﻧ داۋاﻣﻼﺷﺘﯘرۇپ ،ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ ﻛﯩﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﻣﯘﮬﺘﺎج ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪى ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬﺎزﯨﺮ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗرز ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘرﺗﯩﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗرزﻧ
ﻗﺎﻳﺘﯘرۇڭ دﯦﻤﻳﻤﯩﺰ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ زاﻛﺎت ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ رەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردﯨﻦ ﻗرز ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎرى .ﻣﺳﯩﻠن ﺑﯩﺮ
ﻛﯩﺸ ﻣدﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﻛﯩ ﺳﭘر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺳﭘر ﺟرﻳﺎﻧﯩﺪا ﭘﯘﻟﯩﻨ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺪى دﯦﺴك ،ﺑﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ
ﻣدﯨﻨﯩ ﻛﯩﺘﯩﺸ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎد ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎرﺗﯘق ﺑرﻣﻳﻤﯩﺰ .ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟ ﭘﻗت ﺋز ﻳﯘرﺗﯩﻐﺎ
ﻳﯩﺘﯩﯟاﻟﻐﯘﭼ ﻗدەر.
ﺑﯩﺰ زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻣﯘﻣﻐﺎ ﻳﺎﻛ ﺷﺧﺴﻠرﮔ
ﻣﻧﭙﺋﺗ ﻳﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻏﺎ ﺑرﻣﻳﻤﯩﺰ .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﻣﺳﭽﯩﺖ ﻗﯘرۇﻟﯩﺸ ،ﻳﻮل ﻳﺎﺳﺎش ،ﻣﻛﺘپ‐ﻣدرﯨﺴ
ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﻮرۇﻧﻼرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻓَﺮِﻳﻀﺔً
ﻣﻦ اﻟﻠﱠـﻬِﻮاﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻴﻢ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴﯩﺪۇر ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر،
ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-60 ﺋﺎﻳت[ .ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﻟن ﺗﻗﺴﯩﻤﺎﺗﺒﻮﻟﯘپ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻧﭙﺋﺗﻨ ﺋﻮﺑﺪان ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر ۋە ﮬﯧﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ،زاﻛﺎت ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ زاﻛﺎﺗﺘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ،ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺋﺎﻳﺗﺘ
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ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن "ۋاۋ" ﻛﭘﻠﯜﻛﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎۋاﺑ :زاﻛﺎﺗﻨ ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺋﻣس ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﺋﺎز
رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻧ ﻳﻣﻧ ﺋۋەﺗﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا زاﻛﺎﺗﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﺑﯩﻠﺪۈرﮔﯩﻦ ،زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻣﺒﻏﻟﻠﯩﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﺘ زاﻛﺎت
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﭘﻗت ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻧﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﺎﻳﺗﺘ زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﯨﻨﯩﻼ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑردى ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك دﯦﻧﻠﯩﻚ
ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻧﻤﻳﺪۇ .ﺑﻟ ﺷﯘ ﺗﯜردﯨ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪۇ.
ﺋﮔر زاﻛﺎﺗﻨ ﺑﯘ ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸ دەپ ﺳﻮراﻟﺴﺎ؟ ،ﺑﯩﺰ دەﻳﻤﯩﺰﻛ :ﻗﺎﻳﺴ ﺗﯜردﯨ
ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑك ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﭼﯜﻧ ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴ زاﻛﺎت ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴ ﺑك ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻛپ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠر ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﺮاق
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زاﻛﺎت ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨ ﭘﯧﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :اﻧﱠﻤﺎ اﻟﺼﺪَﻗَﺎت ﻟﻠْﻔُﻘَﺮاء
واﻟْﻤﺴﺎﻛﻴﻦ واﻟْﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠَﻴﻬﺎ واﻟْﻤﻮﻟﱠﻔَﺔ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ وﻓ اﻟﺮِﻗَﺎبِ واﻟْﻐَﺎرِﻣﻴﻦ وﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ واﺑﻦ اﻟﺴﺒِﻴﻠﻔَﺮِﻳﻀﺔً ﻣﻦ اﻟﻠﱠـﻬِﻮاﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠﻴﻢ
ﺣﻴﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :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 .ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ-60 ﺋﺎﻳت.
]ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ -18 ﺗﻮم -339-331ﺑﺗﻠرﮔ ﻗﺎراﻟﺴﯘن[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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