 ‐ 43270ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﺋۋزەل دﯦن ﺳز ﮬﻗﻘﯩﺪە
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎدەﻣﻨﯩﯔ "ﺑزى ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻر ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻘﺘﯘر" دﯦﻴﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋﮔر ﻗﺎﻧﺪاﻗﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎدەم ﻣﯘﺗﻠق ﻗﯩﻠﯩﭗ” ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺪۇر“ دﯦﻴﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋزى
ﺷﻛﺴﯩﺰ ﮬﺎراﻣﺪۇر .ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن ﺋﺎدەم ﮬﺎﻣﺎن ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻻزﯨﻢ .ﭼﯜﻧ ﺋﺧﻼﻗﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸ ۋە ﺋڭ ﺋﮬﻤﯩﻴﺗﻠﯩﺮەﻛ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ
ﻗﺎرﯨﺘﺎ ﺋدەب ‐ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘش ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨ ﻗﻮﻳﯘپ ،ﻣﺧﻠﯘﻗﺎﺗﻘﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەﺗﺘﯘر .ﺑﯘ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻردا
ﺋﻣس ،ﺑﻟ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردا ﺋﻣﻟ ﺋﺎﺷﻘﺎن ﻣﺳﯩﻠ .ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩ ﺑﯘ ﺳز ﭘﯜﺗﯜن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن
ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﺘﯘرۇﻟﻐﺎن .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﭼﯜﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪا ﺋﯩﺴﻼم ﺋﺧﻼﻗ ۋە ﺋﺎﻟﻼھ ﺷرﯨﺌﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﺘﮬم
ﺗﯘرﻏﺎﻧﻼر ﺋﻟﯟەﺗﺘ ﺑﺎر.
ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺑزى ﺋﺧﻼﻗﯩﻨ ﺑزى ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﯩﺪﯨﻦ ﺋۋزەل ﻛرۈش ﺧﺎﺗﺎدۇر .ﭼﯜﻧ ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻼھ
ۋەﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨ ﻗﺎرﺷ ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻠﯩﺮى ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﺧﻼﻗﺘﺎ ﺗۋەﻧﻠﯩﯩ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ دەﻟﯩﻠﺪۇر .ﭼﯜﻧ
ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻﻧ ﺳﻛﺘ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴ ﺑﺎردەپ دەۋا ﻗﯩﻠﺪى ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯩﻨﺎر ﻗﯩﻠﺪى ۋە ﺋﺎزارﻟﯩﺪى .ﺋﯘﻻرﺋﺎﻟﻼھ ۋە
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ ﻗﺎرﺷ ﺷﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺗﯘرﺳﺎ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼر ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺧﻼﻗ ﻧﯧﻤﯩ ﺋﺳﻘﺎﺗﺴﯘن؟ ﻳﻧ ﻛﯧﻠﯩﭗ
ﺋﻮن ﻳﺎﻛ ﻳﯜز ﻧﭘر ﻛﯘﻓﻔﺎرﻧﯩﯔ ﮔﯜزەل ﺋﺧﻼﻗﯩﻨ ﻛرۈپ ،ﭘﯜﺗﯜن ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ دەپ ﮬﻛﯜم ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﮬﯘدﯨ ۋە
ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﭘﻠﯩن ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻرﻧﯩﯔ ﺋدەﺑﺴﯩﺰﻟﯩﯩﻨ ،ﺋﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨ ۋە ﮬﯩﻴﻠ ‐ ﻣﯩﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨ ﺋﯘﻧﺘﯘپ
ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰدۇر .ﺋﯘﻻر ﻗﺎﻧﭽ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪى ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن دﯨﻴﺎرﻟﯩﺮﯨﻨ ﻧﺎﺑﯘت ﻗﯩﻠﺪى ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠرﻧ
دﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘردى ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺗﺎﻻن ‐ ﺗﺎراج ﻗﯩﻠﺪى ،ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻐﺎن ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺗﯘزاق ﻛﻮﻟﯩﺪى.
ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﺋﺎزﺳﺎﻧﻠﯩﻘﻼرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨ ﻛپ ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨ ﻗﺎﺑﺎﮬت ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﮬﯧﭻ ﻧرﺳ ﺳﺎﻧﺎﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﺳرﺗﯩﺶ
ﻛﯧﺮەﻛ ،ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎز ﺳﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﻛﭘﯩﻨﭽ ﺑﯘ ﺋﺧﻼﻗ ﺑﯩﻠن ﺋز ﻣﻧﭙﺋﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ،دۇﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﺮﯨﻨ،
ﻣﻗﺴﺗﻠﯩﺮﯨ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺸﻨ ﻛزﻟﻳﺪۇ.
ﺑﯩﺮاۋ ﺳﺋﯘدى ﺋرەﺑﯩﺴﺘﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﻣﯘﭘﺘﯩﺴ ﺋﯩﺒﻨ ﺑﺎزدﯨﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻣس ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر
ﺋﻮﺗﺘﯘرﯨﺴﯩﺪا ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘرﻣﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ":ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻣس ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ ﺋﺎدەﻣﻠردۇر .ﺋﯘﻻرﻏﺎ ﺋﯩﺸﻧﭻ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤن.
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ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺗﻟﭘﻠﯩﺮى ﺋﺎز ،ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﻏﻟﯩﺒﯩﻠﯩﺘﯘر .ﺋﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر ﺗﺎﻣﺎﻣن ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﻛﺴﯩﭽدۇر .ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ ﻧﯧﻤ دەﻳﻼ؟"
دەپ ﺳﻮرﯨﻐﺎﻧﺪا ،ﺷﻳﺦ ﺑﺎز ﻣﯘﻧﺪاق دەپ ﺟﺎۋاب ﺑرﮔن ﺋﯩن »:ﺋﯘﻧﺪاﻗﻼر ﭼﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺋﻣس .ﺋﯘﻻر ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ
ﺋﯩﺴﻼم دەۋاﺳ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼردۇر .ﺋﻣﻤﺎ ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻردﯨﻦ راﺳﺘﭽﯩﻞ ،ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ ۋە ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﮬﻗﻠﯩﻖ
ﻛﯩﺸﯩﻠردۇر .ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ " ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﻣس ﺋﯩﺸﭽﯩﻼر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺋﯩﺸﭽﯩﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﺘﯘر" دﯦن ﮬﻛﯜﻣﯩﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس.
ﺑﯘﻧﺪاق دﯦﻴﯩﺸ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﻛﯘﻓﻔﺎرﻻر ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯩﺰدا راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳﯩﻠردﯨﻦ ﻛﭘﺮەك ﭘﺎﻳﺪا
ﻛرۈﺷﻨ ،ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨ ﻛﭘﺮەك ﻳﯧﻴﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺋز ﭘﺎﻳﺪﯨﺴ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر .ﺋﯘﻻر ﺑﯘ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﻨ ﺳﯩﻠر
ﺋﯜﭼﯜن ﺋﻣس ،ﺋزﻟﯩﺮى ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺳﯩﻠرﻧ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﺪۇر.
ﺳﯩﻠر ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻧﭽﻠﯩﻚ ،ﭘﺎك ﺋﯩﺸﭽﯩﻼرﻧ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻼر ﻻزﯨﻢ.
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