 ‐ 43609زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯩﻤت
ﺳﯘﺋﺎل

زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﻠﯩﺸﯩﺪا ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﮬﯩﻤت ﺑﺎرﻣﯘ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤﯩﺰ.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺷﯘﻧ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎن ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﮔﯜزەل ﮬﯧﻤﺗﻠر ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻣﻧﭙﺋﺗﻠرﻧ
ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﭼﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻠﻤ ﻗﯘدرﯨﺘ ﮬﻣﻤﯩﻨ ﺋز ﺋﯩﭽﯩ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺋﯘ
زات ﮬﯩﻤت ﺑﯩﻠن ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر ۋە ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨ ﮬﯩﻤﺗﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﯩﺸﯩﺪﯨ ﮬﯩﻤﺗﺘﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺑﯩﺮﻧﭼﭽ ﺗﯜرﻟﯜك ﮬﯧﻤﺗﻠرﻧ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ:
 -1ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼش ۋە ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر ،ﭼﯜﻧ زاﻛﺎت ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﯩﺮﯨﺪۇر .زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻠﯩﻐﺎن ۋە ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرﮔن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ
ﺋڭ ﺋﺎﻟ ﻏﺎﻳﯩﺴ ۋە دﯨﻨﯩﻨ ﻣﯘﻛﻣﻤﻟﺷﺘﯜرۈش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛرﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﻮﻟﯩﺪۇر.
 -2زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﺪا راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺗﺑﯩﺌﯩﺘ ﭘﯘل‐ﻣﺎﻟﻨ
ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ ،ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻣﺎﻟﻨ ﺋﯘﻧﯩﺪەك ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺑﻛﺮەك ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻧرﺳﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن
ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺳدﯨﻘ دەپ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﯘ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رازﯨﻠﯩﻘﯩﻨ ﺗﻟپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩ
ﺳﻣﯩﻤﯩﻴت ۋە راﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
 -3زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﯩﻨ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨ ﺑﯩﺨﯩﻠﻼر ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ۋە ﺳﯧﺨﯩﻠر
ﺟﺎﻣﺎﺋﯩﺘﯩ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرﺳ ﻣﻳﻠ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎ ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺶ،
ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺋﯜﮔﯜﺗﯜش ﻳﺎﻛ ﻳﯜز ﺋﺎﺑﺮۇﻳ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜزﻟﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺧﻳﺮ‐ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ،
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ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺑﯩﺌﯩﺘﯩ ﻣﯘﺟﺳﺴﻣﻠﯩﺸﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺧﯘددى ﺋﻮۋ ﺋﻮﻻپ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن
ﺋﻮۋﭼ ﻛﭼﯩﺮﮔﯩﭽ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﻮۋﻟﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎش ،ﺋز ﻧﭘﺴﯩﻨ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧﺪۈرﮔن ﻛﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮەر
ﻛﯜن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳ ﻳﺎﻛ ﻳﯜز‐ﺋﺎﺑﺮۇﻳ ﻳﺎﻛ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼر ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺧﺸ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪۇ.
 -4زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﯕﻠﯩﻨ ﺋﺎﭼﯩﺪۇ .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺳرپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭘﯘل‐ﻣﺎل ﺳرپ
ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﯕﻠ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﺟﯩﺮﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺗن ﺋﯩﺶ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺷرﺗ ﭼﯩﻦ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯘر .ﺋﻣﻤﺎ
ﭼﯩﻦ ﻛﯕﻠﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﻤﺎي ﺳرپ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴﯩ ﻛﯕﻠﯩﺪە رازﯨﻠﯩﻘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛ ﺋﺎراﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ
ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﻳﻴﯩﻢ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺋزﯨﻨﯩﯔ" :زادۇل ﻣﯩﺌﺎد" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮﯨﺪە" :ﺳﯧﺨﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯧﺴﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﻟﺒ ﺋﻮﭼﯘق ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ
ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻨ ﭼﯩﻦ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻟﻳﺪۇ .ﻣﺎﻟﻨ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﺳرپ
ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﺑﺒﯩﺘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻣﺎﻟﻨ ﻗﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﺎﺧﯩﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺳرپ
ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﻣزﻛﯘر ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﯘﮬﺑﺒت ۋە ﻳﺎﺧﺸ ﻛرۈش ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜزۈﻟﻤﻳﺪﯨن ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﯩ
ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
 -5زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﻣﻣﯩﻦ ﻗﺎﺗﺎرﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم :ﺳﯩﻠر
ﺋزۇﯕﻼرﻳﺎﺧﺸ ﻛرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﻣﯩﺴﯕﻼرﮬﻗﯩﻘ ﻣﻣﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠر،دﯦن] .ﺑﯘﺧﺎرى
ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ .[ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳﯩﺰ ﻣﺎﻟﻨ ﺋز ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﯩﺰﻧ ﺋز ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯩﺰﻧ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﺎﺧﺸ
ﻛرﮔﻧﺪەك ،ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﯩﺰﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﺳﯩﯩﺰ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﯩﺰ ﻣﯘﻛﻣﻤل ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
 -6زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻨﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﺟﻧﻨت دﯦن ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬدﯨﺴﺘ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك :ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﭼﯩﺮاﻳﻠﯩﻖ ﺳز ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺳﺎﻻم ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎدەﺗﻠﻧن ،ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼرﻏﺎ ﺗﺎﺋﺎم ﺑرﮔن ،ﻛﯧﭽﯩﺪە ﻛﯩﺸﯩﻠر
ﺋﯘﺧﻼۋاﺗﻘﺎﻧﺪا ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻣﻤﻳﻠن ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯧﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ
ﻛرﺳﯩﺘﯩﻤﯩﺰ.
 -7زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪە ﭼﻮﯕﻼر ﺋﺎﺟﯩﺰﻻرﻏﺎ
ﻛﻳﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺑﺎﻳﻼر ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎردەم ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ
ﺑﺎرﻟﯩﻘﯩﻨ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺋزﯨ ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﯩﻤﯘ ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋز ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨ ﻣﺳﺌﯘﻟﯩﻴت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ:واﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ اﺣﺴﻦ اﻟﻠﱠـﻪ اﻟَﻴﻚَﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
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ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەك ،ﺳن ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ] .ﺳﯜرە ﻗﺳس -77ﺋﺎﻳت[.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪەك ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯜﻣﻤﯩﺘ ﺧﯘددى ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩ ﺋﻮﺧﺸﺎش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﻛﯩﻴﯩﻨ ۋاﻗﯩﺘﻼردا ﺑﯘﻧ" ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩ ﻛﺎﭘﺎﻟت"
دەپ ﺋﺎﺗﯩﺪى .ﺋﻣﻤﺎ زاﻛﺎت ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر .ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ رەﺑﺒ ﺋزﯨ ﭘرز ﻗﯩﻠﻐﺎن
دﯨﻨ ﻣﺟﺒﯘرﯨﻴﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ۋە ﺋزﯨﻨﯩﯔ دﯨﻨ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻧﭙﺋت ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ.
 -8زاﻛﺎت ﻛﻣﺒﻏﻟردﯨﻦ ﭘﻳﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﺳت ﺋﺗﯩﻨ ﺋﭼﯩﺮﯨﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﺑﺎي ﺋﺎدەم ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ﻗﺎﺗﻨﺎش ۋاﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨ
ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻟ ﻗﺳﯩﺮ ،ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﻳﻠردە ﺋﻟﺘﯘرﯨﺪۇ ،ﻛﯕﻠ ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﻳﯩﻤﻛﻠرﻧ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎل ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ،
ﻣﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﻧرﺳ ﻳﻮق ﭘﯩﻴﺎدە ﻳﯜرﯨﺪۇ ،ﺋﺎددى ﺟﺎﻳﻼردا ﺋﯘﺧﻼﻳﺪۇ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩﺪە ﺑﺎﻳﻼرﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﺗن ﮬﺳت ﭘﻳﺪا
ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯧﻨﯩﻘﺘﯘر.
ﺑﺎﻳﻼر ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ ﺧﻳﺮ ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻردا ﻗﻮزﻏﺎﻟﻐﺎن ﺋﭼﻤﻧﻠﯩﻚ ۋە ﮬﺳﺗﻨ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻏزﯨﯟﯨﻨ ﭘﺳﻳﺘﯩﺪۇ،
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﻛﻣﺒﻏﻟرﻣﯘ :ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﺴﺎق ﺑﯩﺰﮔ ﻳﺎردەم ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎر ﺋﯩن دەپ ﺑﺎﻳﻼر ﺑﯩﻠن
ﺋﺎرﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﺗﯩﺪۇ ۋە ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨﻨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛرﯨﺪۇ.
 -9زاﻛﺎت ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﻳﯜز ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎدﯨ ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻨﯩﯔ ﺳﺎدﯨﺮ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ .ﺑﯩﺮ‐ﺑﯩﺮﯨ ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻤﯩﻐﺎن ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﻛﻣﺒﻏﻟر ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاش ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯜرﻟﯜك ﺷﻛﯩﻠﺪﯨ ﺟﯩﻨﺎﻳﺗﻠرﻧ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
ﺑﺎﻳﻼر ﮬر ﻳﯩﻠ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﻛﻣﺒﻏﻟرﮔ زاﻛﺎت ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻳﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﯘرﻏﺎﻧﺪا ﺋﯘﻻر ﺑﺎﻳﻼرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرۈپ ﺗﯘرۇپ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﺎل دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻐﺎ ﮬرﮔﯩﺰﻣﯘ ﭼﯩﻘﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ .ﻳﻧ زاﻛﺎت ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘ ﺋﻮﻏﯘرﻟﯘق ،ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ
ۋە ﺋﺎﻟﺪاﻣﭽﯩﻠﯩﻘﺘك ﺟﯩﻨﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎﻟﯩﺘﯩﺪۇر.
 -10زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎرارﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:
ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺳﮬﯩﮫ
ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-4510 "ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﺳﺎﻳ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋرﺷﯩﻨﯩﯔ
ﺳﺎﻳﯩﺴ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪا ﺳﺎﻳﯩﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى :ﺋﻮڭ ﻗﻮﻟ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑرﮔن ﻧرﺳﯩﻨ ﺳﻮل ﻗﻮﻟ ﺗﯘﻳﻤﯩﻐﺎن ﮬﺎﻟﺗﺘ ﻣﺧﭙ
ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر،دەپ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن] .ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن ﮬدﯨﺲ[.
 -11زاﻛﺎت ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻟﯩﻠﯩﻤﯩﺴ ۋە ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﺎ ﻳﯩﺘﻛﻠﻳﺪۇ .ﭼﯜﻧ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ
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زاﻛﺎت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬﻛﻤ ،زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارى ،ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ ۋە زاﻛﺎت ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﯩﺸﻠﯩﻚ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺳﯩﻠﯩﻠرﻧ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋزى ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
 -12زاﻛﺎت ﺳﺎﮬﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨ ﻣﺎﻟﻨ ﭘﺎﻛﻼﻳﺪۇ) .ﻳﻧ ﻣﺎﻟﻨ ﻣﺎددى ۋە ﻣﻧۋﯨ ﺟﮬﺗﺘﯩﻦ ﺋﺳﺘﯜرﯨﺪۇ (.ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻧﯩﺴﺎﺑﯩﻐﺎ
ﻳﺗن ﭘﯘل‐ﻣﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳدﯨﻘ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﯜرﻟﯜك ﺋﺎﭘﺗﻠردﯨﻦ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪۇ .ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘ
ﻛﯩﺸﯩ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن رﯨﺰﯨﻘﻨ زﯨﻴﺎدە ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ
ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :ﺳدﯨﻘ ﻣﺎﻟﻨ ﻛﯧﻤﻳﺘﯩﯟەﺗﻤﻳﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ-2588 ﮬدﯨﺲ[.
ﺑﯘ ﺋﻣﻟ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸﺘﯘر .ﭼﯜﻧ ﺑزى ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳ ﺋﺎﭘﺗ ﺋﯘﭼﺮاپ ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻛﻳﯜپ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ
ﻳﺎﻛ زور زﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴل ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎل‐ﻣﯜﻟ ﺋﯘﻧﯩﯔ داۋاﻟﯩﻨﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﺳرپ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯜﮔﻳﺪۇ.
 -13زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺑرﯨت ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ :ﮬر ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﯩﺮ ﻗۋم ﺋز ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻛﺎﺗﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻻر ﻗﮬﺗﭽﯩﻠﯩ‐
ﻗﯘرﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮاﻳﺪۇ ،دﯦن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-5204 "ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق
ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
-14ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ :ﻣﺧﭙ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻏزﯨﺒﯩﻨ ﺋﭼﯜرﯨﺪۇ،
دﯨﻴﯩﻠن] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ‐ 3759 "ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
 -15زاﻛﺎﺗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻳﺎﻣﺎن ﺋﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳۋەﺑﯩﺪۇر.
 -16زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒﺗ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرۇپ ،ﺑﺎﻻ‐ﻣﯘﺳﯩﺒﺗﻨﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺸﯩﻨ
)ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻧ ﺑﯩﻠن( ﭼﻛﻠﻳﺪۇ.
 -17زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺳﯘ ﺋﻮﺗﻨ
ﺋﭼﯜرﮔﻧﺪەك ﺳدﯨﻘﯩﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨ ﺋﭼﯜرﯨﺪۇ] .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-5136 "
ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﮬدﯨﺴﺘ ﻛﻟﺘﯜرﮔن[.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛپ ﻣﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن "ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ "ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳرﻧﯩﯔ -6ﺗﻮم -7-4ﺑﺗﻠﯩﺮﯨ ﻗﺎراﻟﺴﯘن.
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ﺋﺎﻟﻼھ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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