 ‐ 109334ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯩﺠﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪۇرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺋﺳﻠ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺗﯩﺠﺎرەﺗﭽ ،ﺗﯩﺠﺎرەﺗﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﺋﺎران ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﺋﺳﻠ ﻣﺑﻠﻏﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎم ﮬج
ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤن .ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺳﻠ ﻣﺎل ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ،ﻛﯧﺮﯨﻢ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘ ﺗۋەﻧﻠﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ
ﻳﺗﻤﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻣﺎﯕﺎ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرزﻣﯘ؟ ﺑﯘ ﮬﻗﻘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﮬج ﭘﻗت ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﭘرز ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛرﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ
اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴ ًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرز
ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -97ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدى ﺗرەﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴ :ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﮬﺟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﯜﭼ ﺋزى ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺷﯘﻧﺪاﻗﻼ ﮬﺟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻟﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠ‐
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﯩﺪەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەﻛﺘﯘر.ﻣﺳﯩﻠن :ﻳر ﻳﺎﻛ ﺋي ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘ
ﻳﺎﻛ ﺗﯩﺠﺎرەت دﯦﻧ ﺋﻮﺧﺸﺎش.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ،ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺳﻠ ﻣﺑﻠﻏﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭙﮭج ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﺳﻠ
ﻣﺑﻠﻏﻨﯩﯔ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﺎﻳﺪﯨﻤﯘ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ‐ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘ ﻛﻣﻠﻳﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭘرز ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻏﻨﯩ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﻨﯩﯔ  -5ﺗﻮم  -12ﺑﯧﺘﯩﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋزى ﻳﺎﻛ ﺋﺎﺋﯩﻠ‐
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮى ﺋﻮﻟﺘﯘرۇﺷﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن زﯦﻤﯩﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺎرﯨﺴ ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋي ﻳﺎﻛ ﺗﯩﺠﺎرەت ﻣﺎﻟﻠﯩﺮى
ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺳﻠ ﻣﺑﻠغ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺴ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﻳﯧﺘﯩﺸﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺶ زۆرۈر
ﺋﻣس".
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ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺳﯘﺋﺎل ﺳﻮراﻟﻐﺎن :ﻣن ﻣﯩﺴﯩﺮﻟﯩﻖ،
ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯟە ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩ ﭘرزەﻧﺘﯩﻢ ﺑﺎر ،ﻣﯩﺴﯩﺮدا ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻢ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘرﻣﯘﺷﺘﺎ زۆرۈر
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﺋﺎران ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤﯩﻢ ﻳﻮق ،ﻣن ﺋرەب ﻗﻮﻟﺘﯘﻗ دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮدە ﺗت ﻳﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠپ
ﺑﯩﺮ ﺋﺎز ﻣﺎل ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﯨﻢ ،ﮬﺎﻳﺎﺗ دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼرﻏﺎ ﺗﺎﻗﺎﺑﯩﻞ ﺗﯘرۇش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻر
دﯦن ﺋﯜﻣﯩﺪﺗ ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨ ﺋﯩﺴﻼﻣ ﺑﺎﻧﯩﺪا ﺋﺎﻣﺎﻧت ﻗﻮﻳﺪۇم ،ﮬﺎزﯨﺮ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔن ﻗﻮﺷﯘﻣﭽ
ﻛﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘراﮬﺎل ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ .ﻣن ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﺷﺎراﺋﯩﺘﺘﺎ ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﮬم ﻣﯘﺷﯘ
ﻣﺎﻟﻨ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ ،ﺋﮔر ﻣن ﺑﺎﻧﯩﺪا ﻗﻮﻳﻐﺎن ﺋﺳﻠ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﺋﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺧﯩﺮاﺟت ﻗﯩﻠﺴﺎم ،ﺋﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺧﯩﺮاﺟﯩﺘﯩ ﺗﺳﯩﺮ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪۇ ۋە ﻣﯧﻨ ﻣﺎددى ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﭼﺎرﭼﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪۇ .ﻣن
ﻗﺎﻧﺪاق ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮەك؟.
ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن :ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪەك ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰدە ﺷرﺋ ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﺘﺎ
ﺑﯧﯩﺘﯩﻠﻧﮭج ﻗﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯘش دﯦن ﺷرت ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨن ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﯩﺰ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎدﯨﺮﺋﻣس.ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺎﻟﻼھ
ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯘرﺋﺎن ﻛﯩﺮﯨﻤﺪە ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :وﻟﻠﱠـﻪ ﻋﻠَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﺞ اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎعَ اﻟَﻴﻪ ﺳﺒِﻴ ًﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﻗﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﺎن
ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺑﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﻨﺪى] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -97ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠـﻪ ﻣﺎ اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺗﺎﻗﯩﺘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﭽ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﻗﯟادارﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻼر.
]ﺳﯜرە ﺗﻏﺎﺑﯘن -16ﺋﺎﻳت[.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :وﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻓ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮجﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻠرﮔ دﯨﻨﺪا ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪى.
]ﺳﯜرە ﮬج -78ﺋﺎﻳت[
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﺴﯘن .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑ
ﻛﯩﺮاﻣﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت‐ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز ،ﺷﻳﺦ
ﺋﺎﺑﺪۇرەززاق ﺋﭘﯩﭙﯩ ،ﺷﻳﺦ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨ ﻏﯘدەﻳﻴﺎن ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼر.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ.(1135،36)
ﺧﯘﻻﺳ :ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨ دەﻟﯩﻠﻠرﮔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻼﻧﻐﺎﻧﺪا ،ﺳﯩﺰ ﺋزﯨﯩﺰدە ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﯘل‐ﻣﺎﻟﻨ ﺋﺎﺋﯩﻠ ۋە ﭘرزەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ
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ﺗﯘرﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯩﺰ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮬﺎزﯨﺮﻗ ﺋﮬﯟاﻟﯩﯩﺰدا ﮬج ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﯩﺰ ﭘرز ﺋﻣس.
ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
ﺗﻛﺸﯘرۇپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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