 ‐ 93701زاﻛﺎت ﺑرﻣﯩﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ
ﺳﯘﺋﺎل
ﻣن ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻨﻤﯘ زاﻛﺎت ﺑرﻣﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ ﺧﯩﺰﻣت ﻗﯩﻠﯩﻤن ،ﮬﺗﺘﺎ زاﻛﺎت ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎن ﻛﯜﻧ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا،
ﺋزﯨﺪﯨﻦ زاﻛﺎﺗﻘﺎ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺗﻟﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨ ﭼﺗ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺗﯘرﯨﯟاﺗﻘﺎن ﺷﮬردﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘرﺗﻘﺎ ﻛﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻧﯧﻤ دەﻳﻤﯩﺰ؟ ﺋﯘ دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﺎﻣﺪۇ؟ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺳﻮراﻳﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣدﮬﯩﻴﯩﻠر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻏﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
زاﻛﺎﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﮔر زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮدەك ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗ ﺑﯩﻠن ،ﺋﯘ دﯨﻨﺪا ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺳۋەﺑﻠﯩﻚ
ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﭼﯩﻘﺎرﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺋﯘﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯘ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ.
ﺋﯩﺒﻨ ﻗﯘداﻣ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﻣﯘﻏﻨﯩ ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﺳﯩﺮى -2ﺗﻮم -228ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :زاﻛﺎت ﺋﯩﺴﻼﻣﺪﯨ ﺋﺎﺳﺎﺳ
ﭘﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼردﯨﻦ ﺑﯩﺮى ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤﺳﺘﯩﻦ ،ﻳﻧ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق،
ﺳﮬﺮا‐ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ۋە ﺋﯘﻧ
ﻛﺎﭘﯩﺮ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻻزﯨﻢ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺑﯩﻠﻤﯩﻧﻠﯩ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋزۈرﻟﯜك ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﺴﻼم‐ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن دۆﻟﺗﻠﯩﺮﯨﺪە ﻳﺎﺷﺎپ ،ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺳﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪا ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠن ﻛﯩﺸ زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ دﯨﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎن ﻣﯘرﺗت ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻣﯘرﺗدﻟرﮔ ﺗﯘﺗﻘﺎن ﭘﻮزﯨﺘﺴﯩﻴ ﺑﻮﻳﯘﻧﭽ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘ
ﺋﯜچ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮۇﻟﯩﺪۇ ،ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﻟﺘﯜرۈﻟﯩﺪۇ .ﭼﯜﻧ زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرزﻟﯩ
ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﺘﯩ دەﻟﯩﻞ‐ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼر ۋە ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺑﯩﻠن ﺑﯧﯩﺘﯩﻠن .ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺷﮬرﻟﯩﺮﯨﺪە
ﺋﺳﯜپ ﻳﯧﺘﯩﻠن ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑﯘ ﮬﻛﯜم ﻣﺧﭙ ﺋﻣس .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺶ دﯦن ﻗﯘرﺋﺎن‐ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘش دﯦﻤﻛﺘﯘر.
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زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯧﺘﯩﺮاپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑرﻣﯩﺴ ،ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن زاﻛﺎﺗﻨ
ﺑﯧﯩﺘﯩﭗ) ،ﺷرﺋ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴت ﺑﻮﻟﺴﺎ( زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮت ﻣﻟﯘم ﺟﺎزا ﺑﯧﯩﺘﯩﺪۇ ،ﻣﯧﻠﯩﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﻟﯩﻠﻧن ﺋﻟﭽﻣﺪﯨﻦ
ﺋﺎرﺗﯘق ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ :ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺑﯘ ﮬﻧﯩﭙ ،ﺋﯩﻤﺎم ﻣﺎﻟﯩﻚ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ) ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ رازى ﺑﻮﻟﺴﯘن( ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﭘﯩﺸﯩﯟاﻻر ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﻛﯜﭼﻠﻧﺪۈرﯨﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺋﯩﻤﺎم ﺋﯩﺴﮭﺎق ﺋﯩﺒﻨ راﮬﯘۋەي ،ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى
ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜن ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ دﯦن ﻗﺎراﺷﻨ
ﻳﺎﻗﯩﻼﻳﺪۇ.
زاﻛﺎﺗﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﺗ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎي ﻗﺎرﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴت ﺑﺎﺷﻘﯘرﻏﯘﭼ ﺋﺳر ﺋۋەﺗﯩﭗ ﺟﺎزاﻻﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎرﺷ ﺗﯘرﻏﯘﭼﯩﻼرﻏﺎ ﺟﺎزا ﻳﯜرﮔﯜزۈپ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺋﯘﻻر ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم دەۋرﯨﺪە ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن زاﻛﺎت
ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﯩﻚ ﺋﺎرﻏﺎﻣﭽﺎ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﻗﺎرﺷ ﺋﯘرۇش ﻗﯩﻠﯩﻤن) ".ﺗﯘﮔﯩﺪى(.
ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ ﺋزاﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ :ﺳﯩﻠر ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼردا :روزا
ﺗﯘﺗﯘپ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎن روزﯨﺴ دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﭘﺗﯩﯟا ﺑرﮔن ،ﮬﺎزﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴ ﺑﻮﻻۋاﺗﯩﺪۇ،
ﻧﺎﻣﺎزﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ روزا ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﻣﺎي ﮬج ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﻗﯩﻠﻐﺎن
ﮬﺟﺠ دۇرۇس ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ دەپ ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :راﻣﯩﺰان روزﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘرزﻟﯩﯩﻨ
ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﻗﺳﺘن ﻳﺎﻛ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺗﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮا ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﺴﺎ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﭘرزﻟﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇپ ،ﻗﺳﺘن
ﻳﺎﻛ ﮬﻮرۇﻧﻠﯘق ۋە ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﺪەك ،ﮬﺟﻨﯩﯔ ﭘرزﻟﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﮬﺟ
ﻛﯧﻠﯩﺸ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﺎر ﺗﯘرۇپ ﺳل ﻗﺎراپ ﮬج ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﻧﺎﻣﯩﺰى دۇرۇس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
]ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎن ﺋﯩﻠﻤ ﺗﺗﻘﯩﻘﺎت دﯨﻨ ﭘﺗﯩﯟا ﺗﺷﯟﯨﻘﺎت ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘ-10 ﺗﻮم -143ﺑت[.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ زاﻛﺎت ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩ ﮬﻣﻤ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر
ﺑﯩﺮﻟﯩ ﻛﻟن .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻳﺎﻛ
ﺋﯩﻠﯩﻢ‐ﻣرﯨﭙت ﺋﻮرۇﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮاق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﮬﺮا ﻳﺎﻛ ﭼل‐ﺑﺎﻳﺎۋاﻧﺪا ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋزۈرﻟﯜك ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻرﻏﺎ
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﯩﻠﺪۈرۈش ﻻزﯨﻢ ،ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘرز ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ
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ﻣﯘرﺗت‐ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﻛ ﺳل ﻗﺎراپ زاﻛﺎﺗﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﺎﻟﯩﻤﻼرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭘ ﺑﺎر .ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻦ ﻗﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺗۋەﻧﺪﯨﯩﺪەك ﺋﯩ ﺧﯩﻞ ﻛزﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ،
ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،دﯨﺴ ،ﻳﻧ ﺑزى ﺋﺎﻟﯩﻤﻼر :ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ .ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻛزﻗﺎراش ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ،
ﺋﻣﻤﺎ ﻣزﻛﯘر ﺋﯩﻨﺴﺎن ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎھ ﺳﺎدﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ
دەﻟﯩﻠ ﺗۋەﻧﺪﯨ ﮬدﯨﺴﺪۇر .ﺋﺑﯘ ﮬﯘرەﻳﺮە رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘدﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﺘﯘن‐
ﻛﯜﻣﯜش ،ﻣﺎل‐دۇﻧﻴﺎﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ
ﺑﻧﺪﯨﻠرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺗرەﭘ ﺑﯘﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﻛرﯨﺪۇ :ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﻳﺎ ﺟﻧﻨﺗ ﻳﺎﻛ
دوزاﺧﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ] .ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ رﯨﯟاﻳﯩﺘ.[
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟ ﺟﻧﻨت ﺗرەﭘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﻛﺎﭘﯩﺮ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺟﻧﻨﺗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ
ﻛرۈﺷ ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﻟﻘﺎراپ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ دﯦن ﭼﻮڭ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :و ﻳﺤﺴﺒﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺒﺨَﻠُﻮنَ ﺑِﻤﺎ آﺗَﺎﻫﻢ اﻟﻠﱠـﻪ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻪ ﻫﻮ ﺧَﻴﺮا ﻟﱠﻬﻢ ۖ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺷَﺮ ﻟﱠﻬﻢ ۖ ﺳﻴﻄَﻮﻗُﻮنَ ﻣﺎ
ﺑﺨﻠُﻮا ﺑِﻪ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔ ۗ وﻟﻠﱠـﻪ ﻣﻴﺮاث اﻟﺴﻤﺎواتِ وارضِ ۗ واﻟﻠﱠـﻪ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ﺧَﺒِﻴﺮ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﻼھ ﺋز ﭘزﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑرﮔن
ﻧرﺳﯩﻠرﮔ) ﻳﻧ ﭘﯘل ـ ﻣﺎﻟﻐﺎ( ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼر ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻘﻨ ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ دەپ ﮔﯘﻣﺎن ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘن ،ﺋﻣﻟﺪە ﺑﯘ
ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن زﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯘر ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﻧرﺳﯩﺴ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎق ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ۋە ﻳرﻧﯩﯔ ﻣﯩﺮاﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﺪۇر )ﻳﻧ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﺘﯩ ﮬﻣﻤ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻣﯜﻟ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻻر ﭘﺎﻧﯩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دەرﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪۇ( .ﺋﺎﻟﻼھ ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﻣﻟﻠﯩﺮﯨﻼردﯨﻦ ﺧۋەرداردۇر] .ﺳﯜرە ﺋﺎل‐ﺋﯩﻤﺮان -180ﺋﺎﻳت[.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻳﻧ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ :واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﻨﺰونَ اﻟﺬﱠﻫﺐ واﻟْﻔﻀﺔَ و ﻳﻨﻔﻘُﻮﻧَﻬﺎ ﻓ ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﻠﱠـﻪ ﻓَﺒﺸّﺮﻫﻢ ﺑِﻌﺬَابٍ اﻟﻴﻢ ، ﻳﻮم ﻳﺤﻤ
ﻋﻠَﻴﻬﺎ ﻓ ﻧَﺎرِ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻓَﺘُﻮﱝ ﺑِﻬﺎ ﺟِﺒﺎﻫﻬﻢ وﺟﻨُﻮ ﺑﻬﻢ وﻇُﻬﻮرﻫﻢ ۖ ﻫـٰﺬَا ﻣﺎ ﻛﻨَﺰﺗُﻢ ﻧﻔُﺴﻢ ﻓَﺬُوﻗُﻮا ﻣﺎ ﻛﻨﺘُﻢ ﺗَﻨﺰونَ ﺗرﺟﯩﻤﯩﺴ :ﺋﺎﻟﺘﯘن
ـ ﻛﯜﻣﯜش ﻳﯩﻐﯩﭗ ،ﺋﯘﻧ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﺪا ﺳرپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ )دوزاﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎزاب ﺑﯩﻠن ﺑﯧﺸﺎرەت ﺑرﮔﯩﻦ .ﺋﯘ
ﻛﯜﻧﺪە )ﻳﻧ ﻗﯩﻴﺎﻣت ﻛﯜﻧﯩﺪە( ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺘﯘن ـ ﻛﯜﻣﯜﺷﻠر ﺟﮬﻧﻨﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﯩﺪا ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﭘﯧﺸﺎﻧﯩﻠﯩﺮى ،ﻳﺎﻧﻠﯩﺮى
ۋە دۈﻣﺒﯩﻠﯩﺮى داﻏﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﯘﻻرﻏﺎ :ﺑﯘ ﺳﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزۈﯕﻼر ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯩﻐﻘﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن‐ﻛﯜﻣﯜﺷﯜﯕﻼر )ﺳﯩﻠر ﺑﯘ دۇﻧﻴﺎﻳﯩﻼردﯨ
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻼر( .ﻳﯩﻐﻘﺎن ﺋﺎﻟﺘﯘن ـ ﻛﯜﻣﯜﺷﯜﯕﻼرﻧﯩﯔ ۋاﺑﺎﻟﯩﻨ ﺗﯧﺘﯩﻼر ،دﯦﻴﯩﻠﯩﺪۇ] .ﺗۋﺑ ﺳﯜرﯨﺴ-35-34 
ﺋﺎﻳت[.ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻴﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ.(1814) 
زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳل ﻗﺎرﯨﻐﺎﻧﻼرﻏﺎ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﯩﺶ ،زاﻛﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨﯩﺪﯨ ﺋﻮرﻧﯩﻨ ﭼﯜﺷﻧﺪۈرۈش ،ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎش ﺗﺎرﺗﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ دۇﻧﻴﺎ‐ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﺘ دۇچ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺟﺎزا ۋە ﺋﺎزاﺑﻼرﻧ ﺋﯧﺴﯩ ﺳﯩﻠﯩﺶ رۆرۈردۇر.
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ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺮﯨﻨ ﺑﯩﻠﯜﭼ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪۇر.
ﺗرﺟﯩﻤ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ :ﺳﻳﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌزﯨﺰ
ﺗﻛﺸﯜرۈپ ﺑﯧﯩﺘﯜﭼ :ﻧﯩﺰاﻣﯩﺪدﯨﻦ ﺗﻣﯩﻨ
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