 ‐ 8198ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮى زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪا
ﺳﯘﺋﺎل

ﮬﺎﻣﻤﺎﻣﻨﯩﯔ دادﯨﺴ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﺗﻧﺪە ،ﮬﺎﻣﻤﺎم دادﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﺴﯩﻨ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ،ﺋﯘ ﻳﻧ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ زﯨﻴﺎرەت
ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻣﻗﺴت ﻗﯩﻠﯩﺪۇ ،ﻣن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﯩﺮ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﻛ ﺑﯩﺮ ﮬدﯨﺴﻨ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎن ﺋﯩﺪﯨﻢ،
ﺑﯘ ﮬدﯨﺲ ﺳﮬﯩﮭﻤﯘ؟ ،ﺳﮬﯩﮫ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﺎﻣﻤﺎﻣﻨﯩﯔ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﺎﭘﺎرەت ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻻﻣﺪۇ؟ .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.
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪا ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﻨﯩﯔ ﮬﻛﻤ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﺗﻮﻏﺮا ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺑﺎﻳﺎن ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن ﮬدﯨﺴﺘ ،ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻏﺎ ﻟﻧت ﻗﯩﻠﻐﺎن.
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘ زۆرۈر ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﮔر ﺑﯩﻠﻤﺳﻠﯩﺘﯩﻦ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺑﯘﻧﯩﻐﺎ
ﮔﯘﻧﺎھ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ .ﮬﻛﯜﻣﻨ ﺑﯩﻠﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮەك ،ﺋﮔر ﻳﻧ ﻗﺎﻳﺘﺎ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﺗۋﺑ
ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻼﮬﺪﯨﻦ ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك .ﭼﯜﻧ ﺗۋﺑ ﺋﯩﻠﯩﺮﯨ ﮔﯘﻧﺎﮬﻼرﻧ ﺋﭼﯜرﯨﺪۇ ،ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ
ﺋرﻟرﮔ ﺧﺎس ﺑﻮﻟﯩﺪۇ .ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪا ﭘﻳﻐﻣﺒر ﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﻣﯘﻧﺪاق دﯦن :ﻗﺑﯩﺮﻧ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﻼر ،ﻗﺑﺮﯨﻨ زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﺳﯩﻠرﮔ ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨ ﺋﺳﻠﯩﺘﯩﺪۇ .ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ دەﺳﻠﭘ دەۋرﯨﺪە ﺋر ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮدەﻛﻼ ﭼﻛﻠﻧن،
ﭼﯜﻧ ﺋﯘ ۋاﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼر ﺋﻟﯜﻛﻠرﮔ ﺗﯧﯟﯨﻨﯩﺶ ۋە ﻗﺑﺮﯨ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﯧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮل ﺋﯜزﮔن ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘ ﺋﯜﭼﯜن
ﭘﻳﻐﻣﺒرﺋﻟﻳﮭﯩﺴﺴﺎﻻم ﺷﯧﺮﯨ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎرﯨﺪﯨﻐﺎن ۋاﺳﯩﺘﯩﻼرﻧ ﺗﯜپ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻳﻮق ﻗﯩﻠﯩﺶ ۋە ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻨ ﺋﯜزۈش
ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩن ،ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﻟﺒﯩ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﺗﺎرﺗﯩﭗ ،ﺋﯘﻻر ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ دﯨﻨﯩﻨ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎن ۋاﻗﯩﺘﯩﺪا،
ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻر ﺋﯜﭼﯜن ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪى ،ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻧﯘرﻏﯘن ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗرەﭘﻠﯩﺮى ﺑﻮﻟﯘپ:
ۋەز‐ﻧﺳﯩﮭت ﺋﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﻟﯜﻣﻨ ۋە ﺋﺎﺧﯩﺮەﺗﻨ ﺋﺳﻠش ،ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼر ﺋﯜﭼﯜن رەﮬﻤت‐ﻣﻏﭙﯩﺮەت ﺗﯩﻠپ دۇﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ
ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻘﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸ ﺑﻮﻳﯩﭽ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﻧن ،ﭼﯜﻧ

2/1

ﺋﯘﻻر ﺋرﻟرﻧ ﭘﯩﺘﻨﯩ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﮬﺗﺘﺎ ﺳۋرﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ۋە ﻛپ ﭘرﮬﺎت ﭼﯩﯩﺶ ﺳۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋزﯨﻨﯩﻤﯘ ﮬﺎﻻﻛت ﭘﯩﺘﻨﯩﺴﯩ
ﺗﺎﺷﻼﻳﺪۇ ،ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻏﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯧﮭﺴﺎن ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨ ﭼﻛﻠﯩﺪى ،ﺑﯘﻧﯩﺪا ﮬم ﺋرﻟر
ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ رەﮬﻤت ﺑﻮﻟﯘپ ،ﺋر‐ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﮬﻣﻤﯩﺴ ﻗﺑﺮﯨﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﻮﭘﻼﺷﻘﺎﻧﺪا ﺑزى ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺘﻨﯩﻠرﻧ ﺳۋەپ ﺑﻮﻟﯩﺸ ﻣﯘﻣﯩﻦ
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜن ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺋﯘﻻرﻏﺎ رەﮬﻤت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻرﻧ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﻛﻠﯩﺪى.
ﺋﺎﻳﺎﻟﻼر ﺟﯩﻨﺎزا ﻧﺎﻣﯩﺰى ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪۇ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧﻧﻠﯩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨ ﮬدﯨﺴﻠرﻧﯩﯔ
ﮬﻛﻤ ﺑﯩﻠن ﺋﻟﯩﻤﺎﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯜﭼﻠﯜك ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﺎﻳﺎﻟﻼرﻧﯩﯔ ﻗﺑﺮە زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﺸ ﭼﻛﻠﻧن ،ﺋﮔر زﯨﻴﺎرەت ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ
ﻛﺎﭘﺎرەت ﻻزﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪۇ ،ﺋﻣﻤﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗۋﺑ ﻗﯩﻠﯩﺸ ﻛﯧﺮەك ﺑﻮﻟﯩﺪۇ.
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