 ‐ 95880ﺋﯩﺸﭽ‐ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘ زاﻛﺎﺗﻨ ﻗﺎﻧﺪاق ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺋز‐ﺋﺎرا ﭼك ﺗﺎﺷﻼش ﮔﯘرۇﭘﭙﯩﺴ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﺘﯩﺮاك ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ ﺑﯘ ﮔﯘرۇﭘﭙﺎ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ
ﺗﺷﯩﻠﻠﻧن ﺑﻮﻟﯘپ ،ﮔﯘرۇﭘﯩﺪﯨ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﮬر ﺋﺎﻳﺪا ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﺎل‐ﭘﯘل ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﭼك ﺗﺎﺷﻼپ
ﭼك ﻗﺎﻳﺴ ﻛﯩﺸﯩ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﺎﻳﺪا ﺗﻮﭘﻼﻧﻐﺎن ﭘﯘﻟﻨ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﮔﯘرۇﭘﯩﺪﯨ ﮬر ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﮬر ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا
ﭼك ﺗﺎﺷﻼش ﺋﺎرﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻣﺎﻟﻐﺎ زاﻛﺎت ﻛﯧﻠﻣﺪۇ؟ .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 :ﺑﯘ ﺧﯩﻠﺪﯨ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠ" ﺋﯩﺸﭽ‐ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘ "دﯦن ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻠن ﻣﺷﮭﯘر ﺑﻮﻟﻐﺎن ،ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠ
ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺨﺘﯩﻼپ ﺑﺎر ،ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﺑﯘﻧ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎراﻳﺪۇ.
ﺷﻳﺦ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎز رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼﮬﺪﯨﻦ :ﺑﯩﺮ ﺑﻟﯜك ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼر ﺋﺎي ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪا ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﮬﻗﻘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا
ﺗﻮﭘﻼپ ﺋﯘﻧ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﺋﺎﻳﺪا ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺷﻛﯩﻠﺪە داۋاﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﺪا
ﮬﻣﻤﯩﺴ ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻗﻘﯩﻨ ﺋﺎﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧ ﺑزﯨﻠر :ﺟﻣﺌﯩﻴت دەپ ﺋﺎﺗﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺷرﯨﺌﺗﺘﯩ ﮬﻛﻤ ﻗﺎﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ؟دەپ
ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺟﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن" :ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬﯧﭻ ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﺎرﺗﯘق ﻣﻧﭙﺋت ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎن ﻗرز
ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﯘﻗﯩﺮى دەرﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻر ﮬﻳﺌﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋزاﻟﯩﺮى ﺑﯘ ﻣﺳﯩﻠﯩ ﻗﺎراپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻛﭘﭽﯩﻠﯩ
زﯦﻴﯩﻨ ﻳﻮق ،ﺑﻟ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ دەپ ﻗﺎرﯨﻐﺎن .ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﻮﻏﺮا ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯘۋەﭘﭙق ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪۇر"] .ﺋﯩﺴﻼم
ﭘﺗﯩﯟاﻟﯩﺮى"-2ﺗﻮم -413ﺑت[.
ﺋﯩﯩﻨﭽ :ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠرﻧ ﺗﻮﻧﯘش ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
-1ﻛﯩﻤ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﯩﺪەك ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻧﯩﻐﺎ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﯩﺪﯨن ،ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯧﺮەك
ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﻤ :ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﯨﻦ  85ﮔﯩﺮام ،ﻛﯜﻣﯜﺷﺘﯩﻦ  595ﮔﯩﺮام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﻣﺎل ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ
ﺑﻮﻟﯘش ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-2ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘرﺳﯩﺪا ﻣﻟﯘم ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﻣﮬﺴﯘﻻﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﻳﻧ ﺋﯘ
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ﻣﺎل ﻣﯩﺮاس ،ﮬدﯨﻴ ،ﻳﺎﻛ ﻗرﯨﺰ ﻳﻮﻟ ﺑﯩﻠن ﻛﻟن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩ ﻳﯩﻞ ﺷﯘ ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪۇ ،ﻳﯩﻞ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻛﺎﺗﯩﻨ ﺑﯩﺮﻻ
ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﺑﯘ ۋاﻗﯩﺖ دەﺳﻠﭘﺘ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻣﺎﻟﻐﺎ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎن ۋاﻗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﯩﯩﻨﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﺮﯨﺸن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ
ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘرۇن ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
-3ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼردا ﺋﯩﻠﯩﺸ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻗرﯨﺰدار ﻛﯩﺸ ﻗرﯨﺰﻧ ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﻗرﯨﺰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽ
ﻳﯩﻞ داۋاﻣﻼﺷﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﮬر ﻳﯩﻠﺪا ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗرزﯨﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
-4ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻏﺎ ﻗرزى ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﻣﻟﯘم ﻣﯩﻘﺪاردا ﻣﯧﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ،ﻳﯩﻞ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﻗرﯨﺰﻧ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟەﺗﻤﺳﺘﯩﻦ ﮬﻣﻤ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﺎﺗﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ .ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳن ﺋﯩﺸﭽ‐ﺧﯩﺰﻣﺗﭽﯩﻠر ﺟﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ
زاﻛﯩﺘ ﻣﯘﻧﺪاق ﺑﻮﻟﯩﺪۇ:
ﺋﺎ‐ﻛﯩﻤ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﯜدەك ﻣﺎﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎﻟﻐﺎ
ﻗﯧﺘﯩﭗ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﺑﺎر ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻣﺎل ﺑﯩﻠن ﺑﯩﺮﮔ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﯩﻠﻨ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼپ ﻳﯩﻞ
ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪا ﻗﻮﻟﯩﺪا ﺑﯘ ﻣﺎﻟﺪﯨﻦ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﯜدەك ﺑﻮﻟﺴﺎ زاﻛﺎﺗﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ ﮬﻣﻤﯩﺴﯩﻨ ﺗﺳررۇپ
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻛ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻤﯩﻴﯩﭗ ﻛﺗن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻐﺎ زاﻛﺎت ﻛﻟﻤﻳﺪۇ .ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﺎﻟ:
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا راﻣﯩﺰان ﺋﯧﻴﯩﺪا زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﯜدەك ﻣﺎل ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺷۋۋال ﺋﯧﻴﯩﺪا ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ
ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎن ﻣﺎﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪۇ ﻳﺎﻛ راﻣﺰاﻧﺪا
ﺋﻟﭽﻣ ﻳﺗن ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ راﻣﯩﺰاﻧﺪا ،ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﯩﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺷۋۋاﻟﺪا ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ.
ب‐ﺋﮔر ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎن ﮬﻗﻘ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﺴ ﻳﺎﻛ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ
ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﯜدەك ﻣﯧﻠ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻣﺎﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﮬﯩﺠﯩﺮﯨﻴ ﮬﯧﺴﺎﺑﯩﺪا ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‐
ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎل ﻳﯩﯩﺮﻣ ﻣﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ‐ﺋﯘ ﻛﯩﺸ ﺋﯘ
ﻣﺎﻟﻨﯩﯔ زاﻛﯩﺘﯩﻨ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻣﺎل ﺋزﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮرﺗﺎق ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﯧﺮﯨﻨﺪاﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗرزﯨﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤﯩﺪە ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﺋﻣﻤﺎ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻣﺎل زاﻛﺎت ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﻟﭽﯩﻤﯩ ﻳﺗﻤﯩﺴ ،ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪا ﺋﻟﭽﻣﻨ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯨﻐﺎن ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﺎل
ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ،ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯩﻞ ﺟﻣﺌﯩﻴﺗﺘﯩﻦ ﻣﺎﻟﻨ ﺗﺎﭘﺸﯘرۇپ ﺋﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪۇ.
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﮬﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸ ﺑﯩﻠﯜﭼﯩﺪۇر.
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