 ‐ 81122ﻧﭘﯩﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﻣﺎﺟﯩﺮﯨﺴﺘﺎﻧﺪا ﻳﺎﺷﺎﻳﻤن ،ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻢ ۋە ﻳﺗﺘ ﭘرزەﻧﺘﯩﻢ ﺑﺎر ،ﺋﺎﻧﺎم ﻣﺎراﻛﺷﺘ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪۇ ،ﻣن ﮬر ﻳﯩﻠ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ
ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻤن ،ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸ ﻳﻮق ،ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ زاﻛﯩﺘﯩﻤﻨ ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺑرﺳم ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى ۋە ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﺎ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋزى
ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻗﺗﺌﯩ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" .ﺋل ﻣﯘدەۋۋﯨﻨ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -1/344ﺑﺗﺘ
ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن" :ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯩﻤﻠرﮔ زات ﺑرﺳم ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ" :زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧ ﺳﯩﺰ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ" ،دەپ ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن.
ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﻓﯩﺌ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﺌﯘم" -2/87ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ،ﺋﺎﻧﯩﺴ ،ﭼﻮڭ دادﯨﺴ
ۋە ﭼﻮڭ ﺋﺎﻧﯩﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺋﻟﻤﯘﻏﻨ-2/509 "ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﭘرﯨﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴ ۋە ﭼﻮڭ
ﺋﺎﻧﺎ‐ﭼﻮڭ دادﯨﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ،ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮى ۋە ﻧۋﯨﺮﻟﯩﺮﯨ ﺑﯧﺮﯨﺸﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺋﺒﻨ ﻣﯘﻧﺰﯨﺮ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :زاﻛﺎت ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋزى ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺗﺎ‐ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻏﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن
ﻧﭘﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﺎﻻس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺑرﮔن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻳﻧﯩﻼ ﺋزﯨ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ ،ﻳﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋزﯨ
ﺑرﮔﻧﺪەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺧﯘددى زاﻛﺎت ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻗرزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﺪى".
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ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻧﺎﻣﺮات ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ۋە زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺮات ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺑﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر ،ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﮬم ﺳدﯨﻘ
ﮬم ﺋﯘرۇغ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘﻻﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺗﯜپ ﻛﺗﻤﺳﻠﯩ ﺋﯜﭼﯜن ﺋز
ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮى ﺋزى ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯩﻠﯩﺸ ۋاﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ
ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﺑﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻏﺎ زاﻛﺎت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋز ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﮬرﮔﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا
ﺋﻣس .ﺋﻣﻤﺎ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋزى ﻧﭘﯩﻘ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ )ﻳﻧ ﻧﭘﯩﻘ
ﺑﯧﺮﯨﺸ ۋاﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن( ،زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﺳ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﮬم ﺳدﯨﻘ ﮬم ﺋﯘرۇغ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ
ﺋﯘﻻﺷﺘﯘر".
ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ،ﺳﻮﺋﺎل ﺳﻮرﯨﻐﯘﭼ ﮬﻣﺸﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎۋاﺑﯩﻤﯩﺰ :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﯩﺰﻧ ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ
ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻧﯩﯩﺰﻏﺎ زاﻛﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋزﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﯩﺰدﯨﻦ ﻧﭘﯩﻘ ﻗﯩﻠ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯩﺰ ۋاﺟﯩﺐ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﯩﺰﻧ ﭘﺎراۋان ،رﯨﺰﯨﻘﯩﯩﺰﻧ ﻛﯕﺮى ۋە ﮬﺎﻻﻟﺪﯨﻦ رﯨﺰﯨﻘﻼرﻧ ﺑرﺳﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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