 ‐ 93845ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﮬﺎﻣﻤﯩﺴ ﺗﺎﻻق ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠ ﻳﻮق ،ﻗﯩﺰﻟﯩﺮى ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻗت ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﻮ ﺗﯧﺮﯨﻠﻐﯘ ﻳﯧﺮى ﺑﺎر ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﻤ ﻳﻮق ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑرﺳ ﺑﻮﻻﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻣﺒﻏﻟ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻛﯧﺮەﻛﻤﯘ؟ .ﺑﯘ ﮬﻗﺘ
ﭼﯜﺷﻧﭽ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻼرﻧ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤن.
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ
ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر .ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ،
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﺗﺎۋاﺑﯩﺌﺎﺗﻠﯩﺮى ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ رەﮬﻤت ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن.
ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ :ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘ ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر:
ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ زاﻛﺎت ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﺑزى
ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﻳﻧ
ﺑزى ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﻗت ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﻤﯩﺰ دەﻳﺪۇ.
"ﭘﯩﻘﮭ ﺗﻮﭘﻼﻣﻠﯩﺮى" -23ﺗﻮم -344ﺑﺗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﻛﻟن" :ﭘﯩﻘﮭ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﺪى :ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەﻳﺪۇ ،ﻣﺎﻟﯩ ﻣزﮬپ ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﻗت ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔﯩﻼ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯧﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﺋﯩﻤﺎم ﺋﮬﻤدﺗﯩﻨﻤﯘ ﺑﯩﺮ رﯨﯟاﻳت ﺑﺎر ،ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎن.
ﺷﺎﭘﯩﺌﯩ ﻣزﮬب ﺋﻟﯩﻤﺎﻟﯩﺮى :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﻛ
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك دەﻳﺪۇ".
ﺷﻳﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨ ﺗﻳﻤﯩﻴ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ "ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﺗﻮﭘﻠﯩﻤ-25 "ﺗﻮم -78-73ﺑﺗﺘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽ ﻗﺎراش ﺑﯩﻠن ﺋﯜﭼﯩﻨﭽ
ﻗﺎراﺷﺘﯩ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ دەﻟﯩﻠﯩ رەت ﻗﺎﻳﺘﯘرۇپ ،ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻟ ﺋزﯨ‐
ﺟﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪار ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دەﻳﺪۇ" :ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﻛﺎﭘﺎرەت ﺑﯧﺮﯨﺸ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ
ﺑﯧﯩﺘﻧﺪەك ،ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻳﯧﻤﻛﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨ ﺑﯧﯩﺘﺘ ،ﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن :ﻛﺎﭘﺎرەت ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﺎﻟﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﭘﯩﺘﯩﺮ
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ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻗﯘل ﺋﺎزاد ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ دﯨﻠﯩﻨ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜرﻟرﮔ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ دەﻟﯩﻠ ﺋڭ
ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎراﺷﺘﯘر.
ﻗﺎراﺷﻼرﻧﯩﯔ ﺋڭ ﺋﺎﺟﯩﺰ‐زەﺋﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮى :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮن ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﺋﻮن ﺳﻛﯩﺰ
ﻳﺎﻛ ﻳﯩﯩﺮﻣ ﺗت ﻳﺎﻛ ﺋﻮﺗﺘﯘز ﺋﯩ ﻳﺎﻛ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺳﻛﯩﺰ ﺑﻟك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﻟﺷﺘﯜرۈپ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﻧ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ زاﻛﺎت
ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯦن ﻗﺎراﺷﺘﯘر ،ﺑﯘ ﻗﺎراش ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم،
ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮل ﺗﯘﺗﻘﯘﭼ ﺋﯩﺰﺑﺎﺳﺎر ﺧﻟﯩﭙﯩﻠر ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﺋﻮﻣﯘﻣ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﻛﯧﻠﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﺪۇر ،ﺋﯘ دەۋرﯨﺪە ﻳﺎﺷﯩﻐﺎن ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن ،ﺑﻟ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ۋە
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧﯩﯔ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﯩﻼ ﺑﯩﺮەﺗﺘ ،ﺋﮔر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺋﻮن ﻧﭼﭽﯩ ﺑﻟﯜپ ﮬر
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﯨﯟاﺗﻘﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨ ﻛرﺳ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻨ ﻛﺳﯩﻦ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻼﺗﺘ ۋە ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﯩﺸﯩﻨ ﺋڭ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﯩﺪﺋت ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻳﺘﺘ .ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﮬﻗﯩﻘﺗن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻘﺪارﯨﻨ
ﺧﻮرﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺋﺎرﭘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛ ﺑﯘﻏﺪاﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﺎ)ﺋﯜچ ﻛﯩﻠﻮ( ﻳﺎﻛ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎ)ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯩﻠﻮ( ﺋﺗﺮاﭘﯩﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﯩﺘﺘ ،ﺑﯘ ﺑﯩﺮ
ﻛﻣﺒﻏﻟﻨﯩﯔ ﮬﯧﻴﺖ‐ﺑﺎﻳﺮام ﻛﯜﻧﯩﺪە ﺋزﯨﻨ ۋە ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﯩﻠرﻧ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﮭﺎﺟت ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯘﭘﺎﻳ
ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻛﻣﺒﻏل ﻛﯩﺸ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘ ﻧرﺳ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩ ﻳﺗﻤﻳﺪۇ ۋە ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻤﯘ
ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﻐﺎ ﻳﺗﯜزۈﻟن ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﻗرﯨﺰدار ۋە ﺳﭘر ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻦ
ﺑﯘﻏﺪاي ﺋﺎﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻر ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ ..ﺋﯩﺴﻼم ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﺋﯜﻣﻤﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﻳﺎﺧﺸ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮى ،ﻳﻮل ﺑﺎﺷﭽ
ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮى ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎن ،ﺋﻗﯩﻞ‐ﭘﺎراﺳﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠر رازى ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﯘﻧﺪاق ﺋﯧﺘﯩﺒﺎرﺳﯩﺰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﺎدا‐ﺟﯘدادۇر".
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﯩﻤﻛﻠﯩﻚ دﯦن ﺳزى ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﻧﯩﯔ ﮬﻗﻘ
ﺋﯩﻧﻠﯩﯩﻨﯩﯔ روﺷن دەﻟﯩﻠﯩﺪۇر .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ زﯨﮭﺎرﻧﯩﯔ ﻛﺎﭘﺎرﯨﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﺋﺎﻳﺗﺘ :ﻛﺎﭘﺎرەﺗﻨ ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﻳﯧﻤك ﻗﯩﻠﯩﭗ
ﺑﯧﺮﯨﻼر دﯦﺪى ،ﻛﺎﭘﺎرەت ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﺳﻛﯩﺰ ﺗﯜرﻟﯜك ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺗﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەك ،ﭘﯩﺘﯩﺮ
ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ".
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺋﯜچ ﺗﯜرﻟﯜك ﻗﺎراﺷﻨﯩﯔ ﺋڭ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﭘﻗت ﭘﯩﻘﯩﺮ‐
ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﮔ ﺑﯧﺮﯨﺶ دﯦن ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﺎراش ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﻤﯘ "ﺷرﮬﯩﻞ ﻣﯘﻣﺘﯩ-6 "ﺗﻮم -117
ﺑﺗﺘ ﺑﯘ ﻗﺎراﺷﻨ ﻛﯘﭼﻼﻧﺪۇرﻏﺎن.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﮔر ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا زاﻛﺎت ۋە ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠر ﺑﻮﻟﯩﺪﯨن ،ﺋﯘﻧ ﺑﺎﺷﻘﺎ
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ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑرﺳ ﺑﯘ ﮬم زاﻛﺎت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬم ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﻻش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘ
ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼر ﺳدﯨﻘ ﺑرﮔﯜﭼ ﻛﯩﺸ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﺷرت ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴﯩﻨ ﻛﻣﺒﻏل ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ؟ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﻮراﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﻣﯘﻧﺪاق ﺟﺎۋاپ ﺑرﮔن" :زاﻛﺎت ۋە ﭘﯩﺘﯩﺮ ﺳدﯨﻘﯩﺴ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻧرﺳﯩﻠرﻧ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏل ﺋﯘرۇغ‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑرﺳ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻟ ﺑﯘﻧ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑرﺳ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺋﯘرۇق‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺳدﯨﻘ ۋە ﺋﯘرۇق‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻨ ﺋﯘﻻش ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻟﯧﯩﻦ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﺗ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩ ﻣﻗﺴﯩﺘ
ﻣﯧﻠﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﻏﺪاش ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺷﯘﻧﯩﺪەك ﺳدﯨﻘ ﺑرﮔن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ
ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺸ زۆرۈر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ زاﻛﺎت ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﯩ
ﻳﺗﯜدەك ﺑﯩﺮ ﻧرﺳ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ،زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠن ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﻳﻧ ﺗﻮﻟﯘق ﺳﺎﻗﻼپ
ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺷرﯨﺌﺗﺘ ﭼﻛﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮى زاﻛﺎت ﺑرﮔﯜﭼ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﺶ
ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎن ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘﻧ ﻳﺎت ﻛﯩﺸﯩﻠرﮔ ﺑرﮔﻧﺪﯨﻦ ﺑﻟ ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯧﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳدﯨﻘ ﮬم ﺳدﯨﻘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﮬم ﺋﯘرۇق‐
ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯘﻻش ﺑﻮﻟﯩﺪۇ"] .ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ ﭘﺗﯩﯟاﻻر ﻣﺟﻤﯘﺋﺳ-301"ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق -17ﺳﯘﺋﺎل"[.
ﺳزﻧﯩﯔ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴ :ﺋﮔر ﮬﺎﻣﻤﯩﯩﺰ ﻛﻣﺒﻏل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﮔرﭼ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻣﻮ ﻳﯧﺮى ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،زاﻛﺎت ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﮬﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺑرﺳﯩﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘرۇغ‐ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗرك ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮬﺗﺘﺎ راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﭽﯩﻤﯘ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر
ﺋﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﺳدﯨﻘ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽ ﻛﯩﻠﻮ ﻧرﺳﯩﻨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ﺑﻟ ﺋﻮﻣﯘﻣ
ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﭘﯩﻘﯩﺮ‐ﻣﯩﺴﯩﻨﻠرﻧ ﭘﺎت‐ﭘﺎت ﻳﻮﻗﻼپ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﻛﯩﻴﯩﻢ‐ﻛﯧﭽك ۋە ﻳﯧﻤك‐ﺋﯩﭽﻤﻛﺘﯩﻦ
ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨ ﻗﺎﻣﺪاپ ﺗﯘرۇﺷ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺑﺎي ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻣﺒﻏل ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﻮﻗﻼپ،
ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧۋەر ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﯘرۇﺷ ﺑك ﻣﯘﮬﯩﻤﺪۇر".
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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