 ‐ 82857ﻻﺋﯩﻠ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ ﻣﯘﮬﻣﻤدۇن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھ ﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘرﻟﯩﻤﯘ؟
ﺳﯘﺋﺎل
ﺳﻮﺋﺎل :ﻣﻟﯘم ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮىﻻﺋﯩﻠ ﺋﯩﻠﻠﻟﻼﮬﯘ ﻣﯘﮬﻣﻤدۇن رەﺳﯘﻟﯘﻟﻼھﻧ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ دﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯧﺘرﻟﯩﻚ دﯨن
ﻛﯜز ﻗﺎراﺷﺘﺎ ﺑﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎدى ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ ۋە ﺟﻧﻨﺗ ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﯧﺘرﻟﯩﻤﯘ؟
ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺟﺎۋاب:
ﺋﯩﺴﻼم ﺑﯘ ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻼ ﺋﻣس .ﺑﻟ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﻮرۇﻧﻼش ﻻزﯨﻢ .ﺷﯘ
ۋاﻗﯩﺘﺘﯩﻼ ﺋﯘﻧ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎن ﺋﺎدەم ﮬﻗﯩﻘﯩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎن ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙ ‐ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎد ،ﺷﺎﮬﺎدەت ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ۋە ﺋﻣل ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯘر.
ﺋﯘﺑﺒﺎد ﺋﯩﺒﻨ ﺳﺎﻣﯩﺘﺪﯨﻦ رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇﻛ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق ،ﺋﯘﻧﯩﯔ
ﺷﯧﺮﯨ ﻳﻮق ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻟﭽﯩﺴ ۋە ﺑﻧﺪﯨﺴ ،ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ،ﺑﻧﺪﯨﺴﯩﻨﯩﯔ
ﺑﺎﻟﯩﺴ ،ﻣرﻳﻣ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎن ﻛﻟﯩﻤﯩﺴ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘۋﻟﻧن روھ  ،ﺟﻧﻨت ﮬق ،دۇزاﺧﻤﯘ ﮬق ،دەﻳﺪﯨن ،ﺋﺎﻟﻼھ
ﺋﯘﻛﯩﺸﯩﻨ ﺳﻛﯩﺰ ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴ ﺋﯩﺸﯩﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺷﯘ ﺋﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﮔﯜزﯨﺪۇ.
ﺋﯩﻤﺎم ﺋﺎﺑﺪۇﻟﯟەﮬﮭﺎب ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن:ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﻤ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼھ ﻳﻮق..دﯦن ﺳزى ﺑﯘ ﻛﻟﯩﻤﯩﻨﯩﯔ
ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﯩﭗ ،ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺷﺎرا ۋە ﻳﻮﺷﯘرۇن ﭘﯜﺗﯜن ﮬﺎﻟﻠﯩﺮﯨﺪا ﺗﻮﻟﯘق ﺋﻣل ﻗﯩﻠﻐﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﺋﯧﻴﺘﺴﺎ دﯦﻧﻠﯩﺘﯘر .ﺋﯩ
ﺷﺎﮬﺎدەت ﺋﯜﭼﯜن ﺋﯩﻠﯩﻢ ،ﺋﯩﺸﻧﭻ ۋە ﺋﻣل ﺷرت ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼھ :ﺑﯩﻠﯩﻨ ،ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد
ﻳﻮﻗﺘﯘردﯦن .ﺋﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺑﯩﻠﻤي ،ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻧﻤي ﻳﺎﻛ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻗززاﺳ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﯩﺶ ﻛرﻣي
ﺋﺎﻏﺰاﻛ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﭘﺎﻳﺪا ﺑرﻣﻳﺪۇ.
ﻗﯘرﺗﯘﺑﯩ ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻧﭽدﯦن ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪا ،ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﯩﻼ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯘﭘﺎﻳ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺑﻟ ﻗﻟﺒﺘﯩﻦ ﭼﯩﻦ
ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺷرت دەپ ﻣﺧﺴﯘس ﺑﺎب ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﺑﯘﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﯩﻼ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ ﻛﯘﭘﺎﻳ دەﻳﺪﯨﻐﺎن ﻣزﮬﺑﻨﯩﯔ
ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﯩﻨ ﺋﺳرﺗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺗﯘرﻏﯘزۇﻟﻐﺎن ﺑﺎب ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺑﯘ ﺑﺎﺑﻨﯩﯔ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮى ﺑﯘ ﻣزﮬﺑﻨﯩﯔ ﺋﺎزﻏﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻨ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪۇ.
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻤﺎﻧﯩﻨ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس .ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼر ﻛﺎﭘﯩﺮﻻردۇر .ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﮬدﯨﺲ
ﺋﯩ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺶ ،ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ۋە ﮬﻗﯩﻘﯩ ﺋﯩﺨﻼس ﺑﯩﻠن ﻣﯘﺟﺳﺴﻣﻠﻧن ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨ ﺗﻗززا ﻗﯩﻠﯩﺪۇ.
)ﻓﺗﮭﯘﻟﻤﺟﯩﺪ  -36ﺑت(.
ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬ ﻣﺑﯘد ﺑرﮬق ﻳﻮق دﯦن ﺷﺎﮬﺎدەت ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸ ﺋﯜﭼﯜن ﻳﺗﺘ ﺷرت ﺑﺎر .ﺑﯘ ﺷرﺗﻠﯩﺮى
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ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎن ﺷﺎﮬﺎدەت ﭘﺎﻳﺪا ﺑرﻣﻳﺪۇ .ﺋﯘﻻر ﻣﯘﻧﺪاق:
 ‐ 1ﺑﯘ ﺷﺎﮬﺎدەﺗﻨﯩﯔ ﻣﻧﯩﺴﯩﻨ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﯩﻠﯩﺶ.
 -2ﺷﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ.
 ‐ 3ﭼﯩﻦ ﻳﯜرەك ﺑﯩﻠن ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﯩﺶ.
‐ 4ﻣزﻣﯘﻧﯩﻐﺎ ﺗﻮﻟﯘق ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘش.
 ‐ 5ﭼﯩﻦ ﺋﯩﺨﻼس ﻗﯩﻠﯩﺶ.
 ‐ 6ﺋﯩﻘﺮارﯨﺪا راﺳﺘﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘش.
 ‐ 7ﺑﯘ ﻛﻟﯩﻤﯩ ﻣﯘﮬﺑﺒت ﺑﺎﻏﻼش .ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﻧﺪﯨﺴ ۋە ﮬق ﺋﻟﭽﯩﺴﯩﺪۇردﯦن ﺷﺎﮬﺎدەت
ﻛﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘل ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺷرﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘ ﺷرﺗﻠرﻧﯩﯔ ﺋزﯨﺪۇر.
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