 ‐ 233600ﺋﯩ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﮬر ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋﯩ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﮬر ﺑﯩﺮى ﻳﻧ ﺑﯩﺮﯨ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﺑرﮔن ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زاﻛﺎﺗﻨ ﭘرز ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﭘﻗﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﯜرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﺪى .ﺑﯘ
ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ،ﺋﺎچ ﻛزﻟﯜك ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻣﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق
دەﻳﺪۇ﴿ :ﺧُﺬْ ﻣﻦ اﻣﻮاﻟﻬِﻢ ﺻﺪَﻗَﺔً ﺗُﻄَﻬِﺮﻫﻢ وﺗُﺰﻛﻴﻬِﻢ ﺑِﻬﺎ﴾ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ) :ﺋ ﻣﯘﮬﻣﻤد!( ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨ ﺳدﯨﻘ
ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ﺋﺎﻟﻐﯩﻨ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧ ﮔﯘﻧﺎﮬﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻛﻠﯩﻐﺎﻳﺴن ۋە ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﻛﭘﻳﺘﻳﺴن] .ﺳﯜرە ﺗۋﺑ-103 
ﺋﺎﻳت[.
ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﯕﻠ‐ﻛﻛﺴﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺧﯘرﺳﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻳﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ زاﻛﺎت
ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺑدﯨﻠﯩ ﻣﻟﯘم ﻣﻧﭙﺋت ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﻗرز ﺋﯩﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗرزدار ﻛﯩﺸﯩ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗرزﯨﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇش ﺷرﺗ ﺑﯩﻠن زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زاﻛﺎﺗﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨﻨ ﺋﺳﻠﯩ ﻛﻟﺘﯜرۈش ۋە ﻗرزﯨﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼپ ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺑرﺳ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ زاﻛﺎت دﯦن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎل ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺋﯘﻧ ﺋزى ﺗﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﻧﭙﺋﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜرﺗﯩﺴ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرﮔﻧﺪە :ﺷرﯨﺌت زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑرﮔن زاﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑرﮔن ﺳدﯨﻘﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﯟاﻟﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻧ ﭘﯘﻟﻐﯩﻤﯘ ﺳﯧﺘﯩﯟاﻟﻤﯩﻐﯩﻦ.
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ﺋزى ﺑرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻨ ﺑرﮔن ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻗﺎﻳﺘﯘرﯨﯟاﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺟﯜﻣﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ
ﻗﯩﻠﺪى .ﺋﮔر ﺋﯘﻧ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻣﻧﭙﺋﺗ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﻣﻗﺴﯩﺘﯩﺪە ﺑرﺳ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟""] .ﺋﯩﺌﻼﻣﯘل ﻣﯘۋەﻗﻘﯩﺌﯩﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳر -5ﺗﻮم -271ﺑت[.
ﺳﻮﺋﺎﻟﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺷرت ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑرﮔن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﻳﺎﻛ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨ ﮬﯩﻴﻠ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزﯨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇۋﯨﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر.
ﻣﯘﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼ ﺋزﯨﺪﯨ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ۋە ﺋﺎچ ﻛزﻟﯜﻛﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺳﯜﭘﺗﻨ ﺗﺎزﯨﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯘ ﻛﯩﺸ زاﻛﺎﺗﻨ ﺑرﮔﻧﺪە ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋزﯨﻨ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﻨ ﺋزﯨ ﻗﺎﻳﺘﯘرۇﺷﻨ ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑرﺳ ،ﺑﯘ ،ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠن ﺳﯜﭘﺗﻠﻧﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﯩﺪۇر.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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