 ‐ 34464ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﺳﻮﺋﺎل :ﮬج‐ ﺋﻣﺮە ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪا ،ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ زﯨﻴﺎرەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻼﻣﺪۇ ﻳﺎﻛ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻼﻣﺪۇ؟ ﭘﻳﻐﻣﺒر
ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋدەپ‐ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﺮى ﻧﯧﻤﯩﻠردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت؟.

ﺗﭘﺴﯩﻠ ﺟﺎۋاپ

ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻣﻠرﻧﯩﯔ ﭘرۋەردﯨﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼﮬﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.
ﺷﻳﺦ ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﯩﺒﻨ ﺋﯘﺳﻳﻤﯩﻦ رەﮬﯩﻤﮬﯘﻟﻼھ ﺑﯘ ﮬﻗﺘ ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﮬﺎﺟﯩﻼر ﮬج ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮى ﻳﺎﻛ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜچ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ...دﯦن ﮬدﯨﺴﯩ ﺋﻣل
ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ،ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻣﺳﭽﯩﺘﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻧﯩﻴﯩﺘ ﺑﯩﻠن ﻣدﯨﻨ ﻣﯘﻧۋۋەرەﮔ ﻛﻟﺴ ﺋﯩﺒﺎدەت ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﺘ :ﮬرەم
ﻣﺳﭽﯩﺘ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻢ ۋە ﺑﻳﺘﯘل ﻣﯘﻗددەﺳﺘﯩ ﺋﻗﺴﺎ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﺳﭘر ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ
دﯦﻴﯩﻠن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﺑﯘﺧﺎرﯨ ،(1189)ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ) (1397رﯨﯟاﻳت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﮬﺎﺟﯩﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻣﺳﭽﯩﺘﯩ ﻛﻟﻧﺪە ﻣﺳﭽﯩﺘ ﺋﻮڭ ﭘﯘﺗ ﺑﯩﻠن ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎن ﮬﺎﻟﺪا ﻛﯧﺮﯨﺪۇ:
ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤ ﺑﯩﻠن ﺑﺎﺷﻼﻳﻤن ،ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮﯨ دۇرۇت‐ ﺳﺎﻻﻣﻼر ﺑﻮﻟﺴﯘن .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻤﻨ
ﻛﭼﯜرۈﺷﯩﻨ ،ﺋﯘﻟﯘغ ﭘزﻟﯩﺪﯨﻦ رەﮬﻤت ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﺗﯩﻠﻳﻤن .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯘﻏﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ،رەﮬﯩﻢ‐ ﺷﭘﻘﯩﺘﯩ ۋە ﺋزەﻟﺪﯨﻦ
ﻣﯕﯜﮔ داۋام ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﺎدﯨﺸﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ،ﻗﻮﻏﻼﻧﺪى ﺷﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺷررﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎھ ﺗﯩﻠﻳﻤن ،ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ
ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﻣﯘﻣﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﺎﻣﺎزﻧ رەۋزﯨﺪە ﺋﻮﻗﯘش ﻳﺎﺧﺸ" ،رەۋزە" ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴ ﺑﺎر ﺋي ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻧﺒرﻧﯩﯔ
ﺋﺎرﯨﺴﯩﺪﯨ ﺟﺎي ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘزﯨﻠﯩﺘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا ﮬدﯨﺴﺘ" رەۋزە ﺟﻧﻨﺗﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻏﭽﺎ" ﺋﯩﻧﻠﯩ ﺑﺎﻳﺎن
ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪۇ .ﺋﮔر زﯨﻴﺎرەﺗﭽ ﻧﺎﻣﺎز ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﯘپ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﺴﺎ،
ﺋدەپ ﺑﯩﻠن ﮬﯘﺟﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪا ﺗﯘرۇپ ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧ ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك :ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒﯩﺮى! ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﮬﻤت،
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ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮى ۋە ﺑرﯨﺗﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻤﻐﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪەك ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﻠﯩ
رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ ،ﺳن ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺑك ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼ ،ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﻐﯘﭼ زاﺗﺘﯘرﺳن .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺋﯩﺒﺮاﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﮬﻠﯩ ﺑرﯨت
ﺑرﮔﯩﻨﯩﺪەك ،ﻣﯘﮬﻣﻤد ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﮬﻠﯩ ﺑرﯨت ﺑرﮔﯩﻦ .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗﻧﻤﯘ ﺑك ﻣﺎﺧﺘﺎﻟﻐﯘﭼ،
ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﻧﻐﯘﭼ زاﺗﺘﯘرﺳن .ﺋ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ رەﺳﯘﻟ ﺳﯩﻨ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻗﯩﻘ ﺋﻟﭽﯩﺴ دەپ ﮔﯘۋاﮬﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﻤن ،ﺳن ﮬﻗﯩﻘﺗﻧﻤﯘ
ﺋﻟﭽﯩﻠﯩﻚ ۋەزﯨﭙﯩﺴﯩﻨ ﻳﺗﯜزدۈڭ ،ﺋﺎﻣﺎﻧﺗﻨ ﺋﺎدا ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺋﯘﻣﻤﺗ ﻧﺳﯩﮭت ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺋﯜﭼﯜن ﮬﻗﯩﻘ ﻛرەش ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺳﯩﻨ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻳﻐﻣﺒرﻟرﻧ ﺋﯜﻣﻤﺗﻠﯩﺮى ﺗرﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﻐﺎن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋڭ ﺋﯧﺴﯩﻠ ﺑﯩﻠن ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺴﯘن.
ﺋﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮڭ ﺗرەﭘ ﺋﺎزراق ﻣﯧﯩﭗ ﺋﺑﯘ ﺑﻛﺮى رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘﻏﺎ ،ﻳﻧ ﺋﺎزراق ﻣﯧﯩﭗ ﺋﻣر رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘﺋﻧﮭﯘﻏﺎ
ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﺪۇ ،ﺑﯘ ﺋﯩﻳﻠن ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﻣﯘۋاﭘﯩﻖ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
ﮬﯧﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﯘﺟﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﺳﯩﻼش ۋە ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎۋاپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠن ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ
ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺋﻣس ،دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻮﺟﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎرﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﺒﻠ ﺗرەﭘ ﻗﺎراپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮەك.
ﺋﯩﺒﺎدەت ﺋﺎﻟﻼھ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ رەﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛرﺳﺗﻤﯩﺴ ﺑﯩﻠن ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﯩﺒﺎدەت ﻳﯧﯩﻼﺷﻘﺎ ﺋﻣس ﺑﻟ ﺋﮔﯩﺸﯩﺶ
ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻐﺎ ﻗﯘرۇﻟﻐﺎن.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﻤﯘ ۋە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼرﻧﯩﻤﯘ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪۇ ،ﭼﯜﻧ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﺑﺮە
زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﻟﯧﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺋز ﺋﻮرﻧﯩﺪا ﺗﯘرۇپ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ دۇرۇت‐ﺳﺎﻻم
ﻳﻮﻟﻼﻳﺪۇ ،ﺋﯘﻻر ﻧدە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯩﻨ ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﺪۇ ،ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﺘ:ﻣﺎﯕﺎ دۇرۇت ﺋﯧﻴﺘﯩﻼر ،ﻗﻳردە
ﺑﻮﻟﯘﺷﯘﯕﻼردﯨﻦ ﻗﺗﺌ ﻧزەر ﻣﺎﯕﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘرﯨﺪۇ .ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﻨ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜرۈﻳﺪﯨﻐﺎن ﺧﺎس ﭘرﯨﺸﺘﯩﻠﯩﺮى ﺋﯜﻣﻤﯩﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ
ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎن ﺳﺎﻻﻣﻠﯩﺮﯨﻨ ﻳﺗﯜزﯨﺪۇ دﯦن .ﺑﯘ ﮬدﯨﺴﻨ ﻧﺳﺎﺋﯩ ،(1282)ﺷﻳﺦ ﺋﻟﺒﺎﻧﯩ ﻧﺳﺎﺋﯩﻴﻨﯩﯔ ﺳﮬﯩﮫ ﮬدﯨﺴﻠﯩﺮى
ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﺪا) (1215ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﻣدﯨﻨﯩ ﻛﻟﻧﺪە ﺋرﻟر ﻣدﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﻗﯩﻴﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ۋە ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻧﺪە ﺑﯘ دۇﺋﺎﻧ
ﺋﻮﻗﯘﺷ ﻛﯧﺮەك :ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﻳﺎﺗﻘﺎن ﻣﻣﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘن ،ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ۋە ﻛﯧﻴﯩﻨﯩﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻣﻤﯩﺴﯩ ﺋﺎﻟﻼھ رەﮬﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎي ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼھ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎن ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﻠرﮔ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﯩﺰ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻدﯨﻦ ﺑﯩﺰﮔ ۋە ﺳﯩﻠرﮔ
ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻳﻤن .ﺋ ﺋﺎﻟﻼھ! ﺑﯩﺰﻧ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺋﺟﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﮬﺮۇم ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺋﯘﻻردﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﯩﻦ ،ﺑﯩﺰﻧ ۋە
ﺋﯘﻻرﻧ ﻛﭼﯜرۈم ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ.
ﺋﻮﮬﯘدﺗﯩ ﺷﯧﮭﯩﺘﻠﯩﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﺎﻳﺪا ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ دۈﭼﻟن
ﻣﯘﺳﯩﺒت ۋە ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨ ﺋﺳﻠش ﺑﯩﻠن ﺑﯘ ﺋﯘرۇﺷﺘﺎ ﺷﯧﮭﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴ ﮬﻣﺰە ﺋﯩﺒﻨ
ﺋﺎﺑﺪۇل ﻣﯘﺗﺘﻟﯩﺐ رەزﯨﻴﻟﻼﮬﯘ ﺋﻧﮭﯘ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨ ﺷﯧﮭﯩﺘﻠرﮔ ﺳﺎﻻم ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﻧﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺑﯘﻣﯘ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ زﯦﻤﯩﻨﺪا ﺳﻳﻠ
ﻗﯩﻠﯩﻼر دﯦن ﺑﯘﻳﺮۇﻗﯩﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﺪۇ.
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