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 مقدمه
  الرحمن الرحیمبسم اهللا

و درود بـه تمـام اصـحاب و یـاران او بـرادران      ) ص(بنام خالق یکتا و درود و سالم به اشرف پیامبران حضرت محمـد   
بدانید و آگاه باشید که خداوند تبارك و تعالی ما انسـان هـا را اشـرف مخلوقـات آفریـده و             . مسلمان  عزیز و محترم      
آن رسوالن از جنس خودمان انسـان هسـتند ، خداونـد    .  ما رسوالن زیادي را فرستاده است     براي هدایت و راهنمایی   

تبارك و تعالی براي آنان معجزه عطا فرموده و به علم مزین کرده است  و بـدین ترتیـب آنـان را در زمـان خودشـان          
ان عربـی نبـی و در زبـان فارسـی     به این رسوالن خداوند تبارك و تعالی در زب       . نسبت به دیگران برتر قرار داده است        

درباره تعداد آن رسوالن خدا روایات زیادي وجود دارند که هر کدام نسـبت بـه یکـدیگر متفـاوت                 . پیامبر می گویند    
 هـزار نفـر آمـده    224 هزار نفر آمده و در بعضی روایات دیگر تعـداد آنـان          124در برخی روایات تعداد آنان      . هستند  

 78تبارك و تعـالی در آیـه    اي این رسوالن ، عدد و یا شماره اي تعیین نشود ، زیرا خداوند             اما بهتر است که بر    .است  
 : قرآن کریم می فرماید 40از سوره 

من از تعدادي از آن رسـوالن برایـت سـخن گفـتم         : یعنی » منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک         « 
  .گفتمنو از آن میان ، از تعدادي از آنان سخن 

به همین دلیل نباید تعداد پیامبران را با عدد  شماره گذاري کرد ، اگر تو بـر آنـان شـماره معلـوم بکنـی و چنانچـه                          
 شماره مورد نظر تو با تعداد واقعی رسوالن خدا مطابقت نداشته باشد و شماره آنان زیـادتر از شـماره مـورد نظـر تـو                     

یامبران خدا خارج می شوند ، در واقع معلوم می شـود کـه تـو بـه        ، در آن صورت تعدادي از پیامبران از ردیف پ         باشد
اگـر  . پیامبر بودن این عده اعتقادي نداري ، اگر چنین باشد تو مرتکب گناه بزرگی شده و از دین خـارج مـی شـوي           

 بدرجـه  حقیقتأ شماره و عدد پیامبران از شماره مورد نظر شما کمتر باشد ، در آن صورت تو تعدادي از افرادي را کـه   
پیامبري نرسیده و پیامبر نشده اند ، در ردیف پیامبران قرار می دهی که این حالت گمراهی بزرگی را به دنبـال دارد                 

پش با اعتقاد به راه عالمان دینی خودمان ، بهترین روش این است که قبول داشته باشـیم  . و از دین خارج می شوي  
می باشد و در بـین ایـن دو نفـر تعـدادي زیـادي            ) ص(ضرت محمد   ، اولین رسول خدا حضرت آدم و آخرین آنان ح         

تعدادي از افراد که از راه حق گمراه گشته اند مـی گوینـد کـه             . پیامبر بوده اند که تعداد آنان بدرستی معلوم نیست          
هـیچ وقـت بـه    . است که این گفته باطـل اسـت و خودشـان هـم گمـراه هسـتند       ) ع(اولین رسول خدا حضرت نوح    

 .  آنان گوش ندهید و از راه حق و حقیقت جدا نشوید حرفهاي
 پیامبرانی که آرامگاه  آنان در ایران قرار دارد

 مسلمانان عزیز ، بر اساس معلومات خودمان تعداد سه نفر از پیامبران در خاك ایران دفـن شـده انـد کـه اولـین آن         
دومـین آن حضـرت    .  در شهر شوش قـرار دارد        است که آرامگاه وي بعنوان زیارتگاهی بزرگ      ) ع(حضرت دانیال نبی    

اسـت کـه در    ) ع(است که زیارتگاه وي در شهر توسیرکان قرار دارد و سومین آن حضرت خالد نبی                ) ع(حبقوق نبی   
قرار دارد و زیارتگـاه بسـیار مشـهوري اسـت کـه      » خدا « ترکمن صحراي ایران ، در منطقه جرجان و بر بلندي کوه           

 . زرگترین زیارتگاه ترکمنان به شمار می آید نسل هاست به عنوان ب
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 )ع(درباره شجره حضرت خالد نبی 

سنان پسر غیث است و غیـث هـم پسـر مریطـه        . برادران مسلمان ، حضرت خالد نبی علیه السالم فرزند سنان است            
یـه پسـر عـبس         مالک هم پسر غالب و غالب هم پسر قطیعـه و قطع        . و مریطه پسر مخزوم و مخزوم پسر مالک است          

. ربیعه پسر نزار و نزار هم پسر معه و معـه پسـر عـدنان اسـت      . و عبس هم پسر بغیض و بغیض پسر ربیعه می باشد            
سالمان پسر بنت و بنت پسـر  . عدنان هم پسر اَد و اَد پسر اَدد و اَدد پسر اَلهمیسع و الهمیسع هم پسر سالمان است                 

حضـرت اسـماعیل پـدر تمـام اعـراب                    . ر پسر حضرت اسـماعیل علیـه السـالم اسـت         حمل و حمل پسر قیدار و قیدا      
پسر تارح و تارح به عربـی آزر اسـت   ) ع(است و حضرت ابراهیم ) ع(حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیم . می باشد  

الغ هـم پسـر عـابر پسـر شـالخ                ف. تارح پسر ناحور و ناحور پسر شاروخ و شاروخ پسر ارغو و ارغو هم پسر فالغ است              . 
پسـر لَمـک           ) ع(حضرت نوح .  ارفخشد پسر سام و سام هم پسر حضرت نوح علیه السالم است           و و شالخ پسر ارفخشد   

و لَمک هم پسر متوشلخ و متوشلخ هم پسر اخنوخ و اخنوخ پسر  الیارد و الیارد مهالئیل و مهالئیل هـم پسـر قینـان          
. پسر حضرت آدم ابوالبشر می باشـد      ) ع(و حضرت شیت    ) ع(ان پسر انوش و انوش هم پسر حضرت شیت          قین. است  

 .انسانی است که خداوند تبارك و تعالی او را از خاك آفرید و او پدر تمام نسل انسان هاست               ) ع(حضرت آدم ابوالبشر    
. 

 )ع(تاریخ پیدایش حضرت خالد نبی 
از سراي بهشت به سراي دنیا آمده اند ، مبدأ تاریخ هبـوطی محاسـبه شـده    ) ع (از زمانی که پدر همه ما حضرت آدم       

براساس همان تاریخ هبوطی خداوند تبارك و تعـالی  .  سال گذشته است     598 هزار و    7است که تا کنون از آن زمان        
ید و به تخت نبـوت   شخصی از بین اعراب بنام خالد نبی سنان را که از طایفه بن عبن بود برگز      123 هزارو   6در سال   

در طایفـه عـرب   . دعوت می کند ) ع(قوم وس را به شریعت حضرت عیسی        ) ع(نشاند و بدنبال آن حضرت خالد نبی        
و حضرت خالد بن سنان هیچ پیامبري نیست و می توان گفت کـه از بـین   ) ص(به غیر از حضرت رسول اکرم محمد      

تـاریخ پیـدایش   . د و بقیه پیامبران از قـوم بنـی اسـرائیل هسـتند     اعراب فقط این دو نفر به پیامبري برگزیده شده ان 
رسول گرامی مـان منافـات نـدارد کـه او        ) ص(حضرت خالد نبی در آن تاریخ ذکر شده با این حدیث حضرت محمد              

پیامبري نیست ، یعنی منظور آنست کـه  ) ع(یعنی بین من و حضرت عیسی » لیس بین و بینه نبی    « : فرموده است   
در زمـان خـود فقـط شـریعت حضـرت      ) ع(زیرا خالد نبی . امبري که شریعت مستقلی را با خود بیاورد نیست  یک پی 
 .را تبلیغ کرده و شریعت مستقلی نداشته و بعبارتی دین جدیدي را بوجود نیاورده است ) ع(عیسی 

 
 
 

 )ع(معجزات حضرت خالد نبی 
 ، روزي از یک غاري شـعله هـاي آتـش بیـرون مـی جهـد                    در طول زندگی آرام حضرت خالد نبی در میان اقوام خود        

بطوریکه در هنگام شب شعله هاي آتش مسـافت        . و محصوالت کشاورزي و حیوانات آنان را سوزانده و نابود می کند             
را سه روزه اطراف آنان را روشن و منور می ساخت ، افرادیکه در مناطق دوردست زندگی می کردند مدتها گردنشـان           

در آن زمان مردم با دادو فریاد و تضرع و زاري نزد حضرت خالد نبی آمـده و از  . دراز کرده و به آتش خیره می شدند    
او طلب کمک کردند و گفتند که اگر شما کمک نکنی این آتش تمام افراد روي زمین را هالك خواهـد کـرد  در آن                 
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موده و از او استمداد طلبیـد و بعـد عصـاي خـود را بدسـت      روبه خداوند تبارك و تعالی ن     ) ع(وقت حضرت خالد نبی     
) ع(آتـش از برابـر حضـرت خالـد نبـی      . او با عصاي خود شروع کرد به زدن آتش    . گرفته به طرف آتش حرکت کرد       

خالد نبی به دنبال آتش می رود تا اینکه شعله هاي آتش بداخل همان غاري که از آن بیـرون    . عقب نشینی می کند     
او بـا ایـن کـارش جـان و مـال                     . اسـت  ) ع(بله ، این یکی از معجزات حضرت خالد نبـی         . ، داخل می شود     آمده بود   

نبود ، آتش تمام افـراد  ) ع(اگر این معجزه حضرت خالد نبی  . و زراعت همه افراد را از آفت آتش محفوظ نگاه داشت            
این است که ، روزي پرنده اي بنـام عنقـا    ) ع(ت خالد نبی    یکی دیگر از معجزات حضر    . روي زمین را هالك می کرد       

آن پرندگان مخفیانه می آمدند و کودکان محل را یکمرتبه چنگ می زدنـد  . زیاد دیده شد ) ع(در بین قوم خالد نبی   
ز افراد قوم از دفـع شـر پرنـدگان عنقـا عـاج     . و با خود می بردند و بعد گوشت تن آنان را تکه تکه کرده می خوردند              

بـراي پرنـدگان عنقـا دعـاي بـدي      ) ع(در آن حال حضرت خالد نبـی  . روي آوردند  ) ع(مانده و به حضرت خالد نبی       
حاال فقط نام پرنده عنقـا بـاقی مانـده اسـت                . کردند و بدنبال آن بالفاصله ریشه آنان بکلی از روي زمین برداشته شد  

 . و خود پرنده وجود ندارد 
 . است ) ع(ن نسل پرنده عنقا از روي زمین یکی دیگر از معجزات حضرت خالد نبی بله ، نابود شد

 
 به قوم خود که عمل نمی شود ) ع(وصیت هاي حضرت خالد نبی 

به قوم خود سه وصیت می کند که متأسفانه قـوم آن حضـرت هیچیـک از وصـیت هـاي او را               ) ع(حضرت خالد نبی    
 .عمل نمی کنند 
 :وصیت اول 

فرار کرده و به داخل غار می شـود در آن وقـت آن حضـرت بـه تمـام                ) ع(ش از دست حضرت خالد نبی       وقتی که آت  
فرزندان ، بستگان و اقوام خود سفارش می کند و می گوید من بداخل این غار رفته و اجاق آتش را خاموش می کنم            

 نشـوید و در طـول ایـن سـه روز     و به سالمت بیرون می آیم و شما سه روز صبر کنید و هرگز به خاطر من بی طاقت  
اگر چنانچه شما صبر نکنید و طاقت نیاورده و در طول این سه روز مرا به نام صـدا کنیـد ، در         . مرا به نام صدا نکنید      

سـپس حضـرت   . در واقع من از داخل غار زودتر بیرون می آیـم و زود هـم میمیـرم    . آنصورت من هالك خواهم شد  
تمـام اوالد و اقـوام آن حضـرت دو روز صـبر     . کردن ریشه آتش به داخل غار می رود       به قصد خاموش    ) ع(خالد نبی   

: کردند ، اما در روز سوم شیطان در قلب آنان وسوسه ایجاد کرد ، بعد از بین آنان شخصی بنام عماره بن زیـاد گفـت      
 و خالد را صدا بـزنیم تـا زودتـر از    کنار در غار برویم: اگر خالد زنده بود تابحال بیرون می آمد ، چند نفر دیگر گفتند      

مگر خود خالد بما نگفت که مرا به نام صدا نکنید ؟ به هر حـال در خصـوص   : چند نفر دیگر گفتند  . غار بیرون بیاید    
را بنـام  ) ع(بعد حضرت خالـد نبـی   . صدا زدن و صدا نزدن بحث شد و باالخره مصلحت بر آن شد که او را صدا بزنند    

اَلَم اَنها کم اَن تَـدعونی  « :  خالد نبی در حالی که سرش را گرفته بود ، از غار بیرون آمد و گفت               حضرت. صدا کردند   
آیا من به شما نگفته ام که مرا بنام صدا نکنید ؟ پس من به خداي خـود سـوگند   : یعنی » بِاِسمِی فَقَد وهللاِ قَتَلتمونی    

بهمین خاطر این موضوع در حـدیث شـریف   . أ مرا می کشید    یاد می کنم که شما به وصیت من عمل نکردید و حتم           
همان خالد بن سنان پیامبر ماست که قوم او وصـیت هـاي او را       : یعنی  » ذَاك نبی ضَیعۀٌ قومه     « : چنین آمده است    

 . عمل نکرده و او را هالك کردند 
 : وصیت دوم 
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رد شدید همراه بود و در حالیکه امیـد زنـدگی را از دسـت    بعد از اینکه از غار بیرون آمد با سرد) ع(حضرت خالد نبی   
حاال من میمیرم ، مرا در قبر جاي بدهید و سپس نگهبانی بـر  : داده بود رو به تمام فرزندان و اقوام خود کرد و گفت           

ه آن بگمارید ، بعد از چهل روز یک گله گوسفند به قبر من نزدیک می شود که در جلوي آن گلـه یـک االغ دم بریـد         
وجود دارد ، آن االغ به دور قبر من می چرخد و بعد سه مرتبه صـدا مـی کنـد ، در همـان حـال آن االغ را بگیریـد                                      

و بکشید و بعد از اینکه شکم آن را دریدید ، قبر مرا باز کنید و بعد با شکم آن االغ مرا غبارروبی کنید ، من آن وقـت      
مـرد و او را در قبـر   ) ع(بعد از این که حضرت خالـد نبـی   . را بازگویی خواهم کرد  زنده شده و تمام اقبال آینده شما        

دفن کردند ، همه فرزندان و اقوام چهل روز در انتظار ماندند ، بعد از چهل روز یک گله گوسفند با یک االغ دم بریـده   
االغ را گرفتـه و کشـتند   ) ع(لد نبی اقوام حضرت خا. آن االغ دور قبر چرخید و بعد سه مرتبه صدا کرد  . از راه رسید    

بنـام  ) ع(و بعد شکم او را پاره کردند و آنگاه می خواستند که قبر آن حضرت را بگشایند که یکمرتبه پسر خالد نبـی            
 او شما قبـر : یعنی » . لَا تَنبشوه و لَا اٌدعی اِبنٌ الَمنبوش اَبدأ   « : عبداهللا بن خالد بن سنان از جایش برخاست و گفت           

تعدادي از حاضران گفتند کـه قبـر گشـوده    . را نگشایید ، من اجازه نمی دهم که دیگران مرا پسر قبر گشوده بنامند      
زنده مـی  ) ع(اگر قبر باز می شد ، حضرت خالد نبی . شود و اختالف نظر شد و در نتیجه قبر گشوده نشده باقی ماند        

اما اوالد او گرفتار احساس جاهلیت شده . کرد و آشکار خبر می داد    شد و تمام احواالت آدم را تا قیامت بازگویی می           
ذلِـک نبـی اَضـاعه    « : و مردم را از معلومات مخفی بی نصیب گذاشتند ، بهمین خاطر در حدیث شریف آمـده اسـت      

 همخالد بن سنان پیامبري بود که اوالد او توصیه او را اجرا نکرده و هالکش کردند: یعنی » . قَو .  
)                ع(رسول بر حـق خـدا ، معلـوم مـی شـود کـه حضـرت خالـد نبـی             ) ص(بله ، با این محکوم کردن حضرت محمد         

او حتـی  . می توانسته  زنده شده و از عالم برزخ ، قیامت و دیگر خبرهاي پوشیده ، اطالعات مفیدي را به مردم بدهد        
 .دام سرزمین و از کدام طایفه خواهد بود می توانست از قبل خبر بدهد که پیامبران از ک

 :وصیت سوم 
به قوم خود گفته بود که هر وقت به مشکلی برخورد کردید ، در نـزد خـانم مـن دو عـدد لـوح      ) ع(حضرت خالد نبی  

اما نباید خانم حـیض دار بـه آن   . وجود دارد ، یعنی دو تخته لوح ، در آن دو لوح تمام خواسته هاي شما وجود دارد                
اگر چنانچه خانم حیض دار دست به لوح ها بزند ، هر آنچه که در لوح ها وجود دارنـد ، بکلـی محـو     .  دست بزند    لوح

به مشکلی برخورد کردنـد و بـراي رفـع آن مشـکل بـه نـزد خـانم آن        ) ع(بعد ها قوم حضرت خالد نبی      . خواهد شد   
ر همان حالت لوح ها را از جـایش در آورد و بـه   خانم در حیض بود و د. حضرت آمدند و آن لوح ها را خواستار شدند    

در همان لحظه معلومات موجود در لوح ها محو می شود بدین ترتیب مالحظه می کنیم که قـوم حضـرت                 . آنان داد   
از » نبـی ضـیعه قَومـه    « : بر این اساس حدیث . به این وصیت حضرت عمل نکرده و او را ضایع کردند ) ع(خالد نبی  

. رسول بر حق خدا در مورد عمل نشدن این وصیت ها و به هـدر رفـتن آن حکایـت مـی کنـد                     ) ص(حضرت محمد   
پرسیدند که حضرت خالد بن سنان چطور آدمی بود ؟ و او جواب داد نـد کـه او                ) ص(بعبارتی از حضرت رسول اکرم      

 .    پیامبري بود که قوم او به وصایاي او عمل نکرده و اورا هالك کردند 
 )ص(با رسول اهللا ) ع(حضرت خالد نبی دیدار دختر

بعـد از مبعـوث    . بنام محیاه در زمان خودش یکی از زنان آبرومند و محترم بـوده اسـت                ) ع(دختر حضرت خالد نبی     
پیـامبر اسـالم بـا دیـدن     . می آید ) ص(به نزد رسول اهللا ) ع(به پیامبري محیاه دختر خالد نبی       ) ص(حضرت محمد   

اي خود را از تن بیرون آورده و زیر محیاه می اندازد و محیاه را روي آن عبا می نشـاند و بعـد           عب) ع(دختر خالد نبی    
. خوش آمدي اي دختر پیامبري که بدسـت قـومش هـالك شـد        : یعنی  » مرحبأ بِاِبِنهِ نبی ضیعه قومه      « : می گوید   
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ـ  ‹ سوره  ) ع(در نزد این محیاه دختر خالد نبی        ) ص(حضرت رسول اکرم     ـد     قٌل هاهللا اَح محیـاه دختـر   . را خوانـد    › و
زبـان حضـرت خالـد نبـی زبـان عربـی بـود        . این سوره را پدرم خالد بن سنان نیز می خوانـد           : خالد بن سنان گفت     

بنابراین او ممکن است معناي دعاي قل هو اهللا احد را دانسته می خوانده است و یا اینکه خداي تبـارك و تعـالی بـه            
پسر خالد بـن سـنان آمـده    ) ص(اما در بعضی روایات آمده است که به نزد پیامبر اسالم .  داده بود خالد بن سنان یاد  

در ایـن  .  باشد و یـا یکـی دیگـر از پسـران آن حضـرت باشـد                است ، در آنصورت ممکن است آن پسر نامش عبداهللا         
خـوش  : یعنـی  » بنِ نَبـیِ ضَـیعه قٌومـه    مرحبا بِاِبنِ اَخِی ، مرحبـأ بِـاِ  « : خصوص در حدیث شریف اینطور آمده است    

در این حـدیث کـه پیـامبر او را    . آمدي اي پسر برادر من ، خوش آمدي ، پسر پیامبري که بدست قومش هالك شد     
زیرا تمام پیامبران با پیـامبر مـا حضـرت محمـد مصـطفی         . برادر خطاب می کند ، حضرت خالد بن سنان می باشد            

ینکه نسب پیامبر اسالم در عرن با حضرت خالد نبی یکی مـی شـود و شـاید بـه ایـن اعتبـار       برادر هستند ، یا ا ) ص(
 . یکی است و او برادر من می شود ) ع(گفته است که نسب من با خالد نبی 

 
 )ع(درباره قبرحضرت خالد نبی 

 و بخواهید بدانید که قبـر  سوال داشته باشید) ع(برادران عزیز مسلمان ، اگر چنانچه درباره آرامگاه حضرت خالد نبی         
آن حضرت در کجا واقع شده است ، در این باره مفسر بزرگ حنفی مذهب ، قطب الزمان ، شیخ اسـماعیل حقـی در              

و یقَالِ اِنّ قَبـرَه  « :  قرآن کریم درباره محل قبر حضرت خالد نبی اشاره دارد و می گوید 36تفسیر آیه ششم از سوره     
در منطقـه جرجـان         ) ع(و گفتند به تحقیق قبر حضرت خالد نبی        : ترجمه  » ُ خُدا    بِنَاحِیهِ جرجانَ علی قٌلّهِ جبلِ یقَال     

ایـن کـه مـا ترکمنـان     . بله ، این هم بیانات آن مفسـر بـزرگ اسـت    . و بر بلندي کوهی بلند بنام کوه خدا قرار دارد        
سالهاست که نسل اندر نسل ، بدون اینکه لحظه اي قطع شود ، بعنـوان میـراث یادگـاري اجـداد خـود ، بـه زیـارت                    

هر شـ . حتی آن کوه به نام خالد نبی نام برده می شـود      . می روند ، در تأیید همان گفتار است         ) ع(حضرت خالد نبی    
 90فاصله گنبد تا خالد نبی اگر از سمت جنوب آن برویم حـدود       . قدیم جرجان در حال حاضر گنبد قابوس نام دارد          

، ) ع(در سمت مشرق آرامگاه حضرت خالـد نبـی   .  کیلومتر است 120کیلومتر و اگر از سمت شمال آن برویم حدود         
 . قرار دارد زیارتگاه عالم بابا و در سمت مغرب آن آرامگاه چوپان آتا 

 
 .سخن گفته اند ) ع(مفسرانی که درباره حضرت خالد نبی 

بطور مفصل و یا مختصـر سـخن گفتـه و دربـاره زنـدگانی آن حضـرت                  ) ع(مفسران زیادي درباره حضرت خالد نبی       
م آن در این فرصـت بـه ذکـر نـا      . مطالب زیادي بیان کرده اند و یا بطور مختصر به بیان حال وي اشاراتی داشته اند                 

 :مفسران می پردازیم که خوب توجه داشته باشید 
 هجـري قمـري   1063 از مفسران حنفی مذهب از شیخ اسماعیل حقی بروسوي می توان نام برد که وي در سال   ـ 1

 375 هجري قمري وفات یافته است ، این مفسر در کتـاب روح البیـان ، جلـد دوم ، صـفحه               1137متولد و در سال     
 .مطالبی را نوشته است درباره خالد نبی 

او در .  هجـري قمـري وفـات یافتـه اسـت      1270 السید محموداآللوسی یکی از مفسران نامدار است که در سال   ـ 2
 . درباره آن حضرت نوشته است 375کتاب تفسیر روح المعانی ، جلد پنجم ، صفحه 
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 هجـري قمـري   528گ ترکمن کـه در سـال    ابوالقاسم جاراهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمی ، مفسر بزر  ـ 3
 درباره حضـرت   409، جلد اول صفحه     › الکشاف عن حقائق التنزیل     ‹ او در کتاب تفسیر خود بنام       . وفات یافته است    

 .می نویسد ) ع(خالد نبی 
 ، جلـد  ›تفسیر القاسمی ‹  ـ محمد جمال الدین عالمه الشام یکی دیگر از مفسران نامدار در کتاب تفسیر خود بنام  4

 . نوشته است 144ششم ، صفحه 
› الفتوحـات االلهیـه   ‹  ـ عالمه الشیخ سلیمان الجمل یکی از مفسران شافعی مذهب است که وي در کتاب تفسـیر   5

 . در این خصوص نوشته است 503،جلد اول ، صفحه 
 . بیان می کند 97فحه عالمه المحشی در کتاب تفسیر تعلیمات جدیده من التفاسیر المحبره لحل جاللین ، ص  ـ6
 ـ عالمه حسین بن علی البیهقی کمال الدین الطاشغی یکی از مفسران حنفی مذهب در کتـاب تفسـیر حسـینی ،     7

 .نوشته است ) ع( درباره حضرت خالد نبی 177صفحه 
 التنزیـل و   عالمه ناصر الدین ابوالخیر عبداهللا بن عمرالبیضاوي از مفسران شافعی مـذهب در کتـاب تفسـیر انـوار      ـ 8

 .  می نویسد 104اسرار التأویل ، جلد دوم صفحه 
جلـد اول صـفحه   › لباب التأویل فی معافی التنزیل ‹  ـ امام محی السنه عالءالدین بن علی الخازن در کتاب تفسیر  9

 .  در این باره می نویسد 443
› حاشیه الصـاوي علـی الجاللـین    ‹ ام  ـ الشیخ احمد الصاوي ، از مفسران مالکی مذهب در کتاب تفسیر خود به ن 10

 . در این خصوص می نویسد 275جلد اول صفحه 
 . می نویسد194 صفحه 11جلد › تفسیر کبیر ‹  عالمه فخرالدین الرازي ابو عبداهللا محمد بن عمر در کتاب   ـ11
 و 122لـد ششـم صـفحه    ج› الجـامع االحکـام القـرآن    ‹  عالمه ابوعبیداهللا محمد بن احمد القر طبی در تفسیر   ـ 12

 . نوشته است ) ع( همان کتاب تفسیر درباره حضرت خالد نبی 46همچنین جلد یازدهم صفحه 
عنایـه القاضـی و کفایـه    ‹   قاضی شهاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی در کتاب تفسیر خود بـه نـام     ـ 13

 . می نویسد 449جلد سوم صفحه › الراضی 
جلـد  › تفسیر القـرآن العظـیم   ‹ اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی در کتاب تفسیر خود به نام  عالمه ابوالغداء   ـ 14

 . در این باره می نویسد 63سوم صفحه 
 . می نویسد 117جلد اول صفحه › تاج التفاسیر ‹ :  ـ السید محمد عثمان ابن السید محمد در کتاب تفسیر 15
زاد السـید فـی علـم    ‹  بن علی الجوزي در کتاب تفسـیر خـود بـه نـام      ـ عالمه ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن 16

 . می نویسد 189جلد دوم صفحه › التفسیر 
  .74جلد پنجم صفحه › التحریر و التنویر ‹  ـ الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور در کتاب تفسیر 17
› اللباب فی علوم الکتـاب  ‹ سیر  ـ عالمه ابوحفص عمر بن علی که از مفسران حنبلی مذهب می باشد در کتاب تف 18

  .266جلد هفتم صفحه 
  .500جلد اول صفحه › مختصر تفسیر ابن کثیر ‹  ـ عالمه محمد علی الصابونی در کتاب 19
              432جلـد هفـتم صـفحه    › حاشـیه القونـوي   ‹  ـ عالمه عصام الدین اسماعیل بن محمد الحنفی در کتاب تفسیر  20

 .      نوشته است ) ع( درباره حضرت خالد نبی 93انزدهم صفحه و همچنین در جلد ش
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 سخن گفته اند) ع(محدثانی که درباره حضرت خالد نبی 

بطور مفصل و یا مختصر در کتابهاي خـود مطـالبی را عنـوان کـرده انـد ،           ) ع(محدثانی که درباره حضرت خالد نبی       
 .را معرفی می کنیم بسیارند که در این فرصت نام و کتاب تعدادي از آنان 

، 12جلـد  › کنـز العمـال فـی سـنن االقـوال و االفعـال       ‹  ـ عالمه عالءالدین علی المثقی بن حسام الدین در کتاب  1
  .149صفحه 

  .231جلد دوم ، صفحه › البرایه و النهایه ‹  ـ عالمه ابوالفداء ابن کثیر الدمشقی در کتاب 2
› االصابه فـی تمییـر الصـابه    ‹  علی المعروف بابن حجر العسقالنی در کتاب  ـ  االمام الحافظ شهاب الدین احمد بن 3

  .469جلد اول ، صفحه 
  .84جلد دوم ، صفحه › اسدالغابه فی معرفه الصحابه ‹  ـ عالمه عزالدین المعروف بابن االثیر در کتاب 4
  دربـاره  84 ، جلـد پـنجم ، صـفحه     ـ االمام ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی در کتـاب االنسـاب   5

 .حضرت خالد نبی می گوید 
 380جلد ششم ، صـفحه  › فتح الباري بشرح صحیح االمام البخاري ‹  ـ قاضی القضاه ابن حجر العسقالنی در کتاب  6

  .67و همچنین جلد سوم صفحه 
جلـد سـوم ،   › لـی االصـحیحین   المسـتدرك ع ‹  ـ عالمه ابو عبداهللا محمد الحاکم النیسابوري در کتاب خود بنـام   7

  .494صفحه 
  .560جلد هفتم ، صفحه › مصنف ابن ابی شیبه ‹  ـ عالمه عبداله بن محمد بن ابی شیبه در کتاب 8
  .214جلد هشتم ، صفحه › مجمع الزوائد و منبع الفوائد ‹  ـ عالمه علی ابن ابی بکر الهیثمی ، کتاب 9

  .31جلد پنجم ، صفحه ›  اعالم النساء ‹ ـ العالمه عمر رضا کحاله در کتاب 10
) ع( دربـاره حضـرت خالـد نبـی     296جلـد اول ، صـفحه   › الطبقات الکبـري  ‹  ـ العالمه محمد بن سعد در کتاب  11

 .مطالبی را نوشته اند 
 

 سخن گفته اند) ع(مورخانی که درباره حضرت خالد نبی 
بطور مفصل و یـا مختصـر در کتابهـاي خـود       ) ع(د نبی   در این بخش از مورخانی یاد می شود که درباره حضرت خال           

 :مطالبی را نوشته اند 
در جلـد اول ،  › سبل الهدي و الرشاد فی سـیره خیـر العبـاد    ‹  ـ االمام محمد بن یوسف الصالحی الشامی در کتاب  1

 . آمده است 375 و همچنین در جلد ششم ، صفحه 303صفحه 
در جلد اول کتـاب  › المنتظم فی تواریخ المللوك و االمهم ‹  الجوزي در کتاب  ـ عالمه ابوالفرج عبدالرحمن بن علی 2

 . آمده است 404صفحه 
 . نوشته است 376جلد اول ، صفحه › الکامل فی التاریخ ‹  ـ العالمه عزالدین در کتاب 3
›  و انباء ابناء الزمان وفیات االحیان‹  ـ عالمه ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر خلکان در کتاب  4

  .102در جلد سوم ، صفحه 
 دربـاره  45در جلـد سـوم ، صـفحه    ›  ـ السید احمد بن زینی دحالن ، در کتاب السیره النبویـه واآلثـار المحمدیـه     5

 . مطالبی را گفته است ) ع(حضرت خالد نبی 
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  .81ن الجوهر ، صفحه  ـ عالمه ابوالحسن علی بن الحسین المسعودي در کتاب مروج الذهب و معاد6
  .296جلد دوم ، صفحه › االعالم ‹  الفاضل خیرالدین الزرکلی در کتاب   ـ7
  .179جلد چهارم ، صفحه › تاریخ بزرگ اسالم و ایران ‹  ـ ابوالقاسم حالت در کتاب 8
  .17صفحه › تاریخ پیامبر اسالم ‹  ـ دکتر محمد ابراهیم آیتی در کتاب 9

  .334جلد اول ، صفحه › نانح التواریخ ‹  المستوفی الکاشانی در کتاب  ـ محمد تقی سپهر10
 درباره خالـد نبـی   50صفحه › سبائک الذهب فی معرفه قبائل العرب ‹  ـ عالمه ابوالغفور امین السویدي در کتاب  11

 .نوشته است ) ع(
 

  سخن گفته اند) ع(عالمان بزرگ که درباره حضرت خالد نبی 
سخن گفته اند بشرح ذیل نام و کتاب آنان معرفـی  ) ع(ر کتاب هاي خود درباره حضرت خالد نبی    عالمان بزرگ که د   

 :می شوند 
جلـد  ” نسیم الریاض فی شـرح شـفاء القاضـی عیـاض     “ ـ شهاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی در کتاب        1

  .414ششم ، صفحه 
  .168جلد دوم ، صفحه ” حیوان الکبري حیاه ال“ میري در کتاب دـ عالمه الشیخ کمال الدین ال2
  .482الشرح الکبیر ، جلد چهارم ، صفحه “ ـ احمد بن محمد ابوالبرکات الدردیر در کتاب 3
 .482جلد چهارم ، صفحه ” حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر “ ـ عالمه شمس الدین محمد در کتاب 4
 .101 ، جلد بیستم ، صفحه ـ الفاضل المورخ علی اکبر دهخدا در کتاب لغت نامه5
معجـم مـا اسـتعجم مـن اسـماء الـبالد و            “ ـ الوزیر الفقیه ابوعبید عبداهللا بن عبدالعزیز البکري االندلسی در کتاب            6

  .72جلد دوم صفحه ” المواضع 
نـین   و همچ145جلد سوم ، صفحه ” معجم البلدان   “ ـ شهاب الدین ابوعبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي در کتاب           7

 . همان کتاب 283صفحه 
جلد ششـم ، صـفحه   ” التاج و االکلیل لمختصر خلیل “ ـ عالمه محمد بن ابی القاسم العبدري ابوعبداهللا ، در کتاب          8

891. 
کـه دربـاره حضـرت     ” خالد بـن سـنان      “ ـ االستاد المرحوم العالم الکبیر الحاج عبدالجلیل آخوند گنبدي در کتاب            9

 .را نوشته است خالد نبی مطالب زیادي 
کـه بـه   ” اوضح البرهان فی تحقیق اخبار خالد بن سنان “ ـ کتاب مؤلف الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا بنام    10

 .زبان عربی نوشته شده که منابع و مطالب مفیدي در این کتاب آمده است 
موضوع اشاره می کند کـه ترجمـه     ـ شاعر باکرامت و معروف ترکمن به نام مالمسکین قلیچ در اشعار خود به این                11

 :اشعار چنین است 
 …در بلنداي آن خالد نبی مسکن گزیده 

 :و یا 
 مسکن و منزل خالد نبی است 

 گر حاجت طلب کنی یارتان خواهد بود این کوه ها 
 )ع(دستور زیارت حضرت خالد نبی 
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بـارك آن حضـرت و ادب و اکـرام    رفتن بـه محضـر م    ) ع(اي برادران عزیز مسلمان ، زیارت کردن حضرت خالد نبی           
نمودن ، تعظیم کردن ، یادآوري معجزات وي ، در آنجا قرآن خواندن ، دعا کردن ، صـدقه و خیـرات دادن و خالصـه     

حـدیث  ” معـاذ  “ در این رابطـه حضـرت     . شاد کردن روح شریف آن حضرت ، از عبادت پسندیده محسوب می شود              
  :بیان کرده است) ص(ذیل را از حضرت محمد 

 »ذکر االنبیاء من العباده و ذکر الصالحین کفاره ، و ذکر الموت صدقه و ذکر القبر یقربکم من الجنه « 
 :ترجمه 

ه را یاد کـردن از  دیاد کردن پیامبران خدا ، از عبادت است و یاد کردن صالحان کفاره گناهان محسوب می شود و مر    
 .زدیک خواهد کرد صدقات است و یاد کردن قبر آنان شما را به بهشت ن

بله ، از این حدیث پیامبر برحق خدا معلوم می شود که یادکردن انبیاء و اولیاء و یادکردن امـوات و قبـر آنـان حتمـا         
الزم است و این یاد کردن ها ، زیارت انبیاء و اولیاء را کامل می کند ، زیرا کسی که چشمش به قبر بیفتنـد صـاحب             

 مرده را بخاطر می سپارد و داخل قبر شـدن و خوابیـدن در آنجـا را بخـاطر خواهـد          قبر را نیز به خاطر خواهد سپرد      
 .سپرد 

 :بهمین خاطر پیامبر گرامی اسالم با حدیث درست خود با عالقمندي می فرماید 
 »زو رو القبور فانها تذکرکم االخره « 

 .واهد انداخت شما قبور را زیارت کنید ، زیارت کردن قبور آخرت را به یاد شما خ: ترجمه 
 :در حدیث شریف دیگر می فرماید ) ص(حضرت رسول اکرم 

 »اذا اعیتکم االمور فعلیکم باصحاب القبور فزوروها « 
 .هر وقت به مشکلی گرفتار شدید از صاحبان قبور کمک طلب کنید و به زیارت آنان بروید : یعنی 

لب نکردند ؟ آیـا بـا مـردن خالـد نبـی مقـام او از بـین        براي نجات یافتن از آتش از او کمک ط) ع(آیا قوم خالد نبی     
خواهد رفت ؟ مردن و زنده بودن انبیاء و اولیاء هیچ فرقی ندارد ، به همین خاطر حضرت امام محمد غزالی می گوید                

: 
 »من یستمد فی حیاطه یستمد بعد مماته « 

ه اجاق او روي آورده شود ، بعد از مردن نیـز  از هریک از بندگان خدا که در وقت حیات از او کمک طلبیده و ب : یعنی  
 .از او کمک طلبیده و به زیارت قبر او خواهند رفت 

بنابراین اي برادران مسلمان مدفون شدن تعدادي از اولیاء و انبیاء در بین مردم این سرزمین ، باعـث افتخـار بـوده و          
 .براي همگان برکتی محسوب می شود 

 ها المدام الزم است و در مذهب حنفی ما زیارت قبر براي مـردان و زنـان مسـتحب مـی         بنابراین رفتن باین زیارتگاه   
 .باشد 

 :در کتاب هاي 
المحتار ـ درالمنتقی ـ فتاوي واحدي ـ جامع الرموز ـ البحر الرائق     دحاشیه طحطاري ـ نور االیضاع ـ مراقی الفالح ـ ر   

طی که اوال زنان بایستی با محارم خود برونـد و بعـد بـا حجـاب         ـ رفتن زنان به زیارتگاهها را تأیید می کند ، اما بشر           
 .باشند و نباید از دستورات شریعت خارج شوند 

 
 )ع(شرایط زیارت حضرت خالد نبی 
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 :کسانیکه به قصد زیارت حضرت خالد نبی می روند بایستی به نکات ذیل توجه داشته باشند 
“ سـوره  ” الحمد “ در رکعت اول نماز بعد از خواندن . ب بخوانند اوال بایستی وارد مسجد شده و دو رکعت نماز مستح  

بعد از سالم دادن به کنار مرقد شریف آن حضرت رفته و در سمت انتهایی پـاي آن حضـرت                 . را بخوانند   ” قل هواهللا   
 .قرار گرفته و به او سالم بدهند 

کـه از یـاران   ” چوپـان آتـا    “و ” عـالم بابـا   “ هم چنین است و بایستی در کنار قبر        ترتیب زیارت در دیگر زیارتگاهها      
 .بوده اند باید باین گونه زیارت کرد ) ع(حضرت خالد نبی 

بعد از سالم دادن در برابر سینه میت قرار گرفته و به حالت ایستاده رو به میـت نمـوده و دو دسـت خـود را بحالـت                      
سپس دست ها در برابر سینه قـرار گرفتـه و   . اه یکبار الحمد و یازده با قل هو اهللا خواند        احترام بهم وصل کرده و آنگ     

به حالت التماس دعا خوانده شود و حاصل دعا شامل الحمدها و قل هواهللا ها را به روح تمام پیامبران خصوصا پیامبر             
سلمانان خصوصـا بـه صـاحب ایـن     و تمام اصحاب ، مجتهدان ، اولیاء و تمام م ) ص(خودمان حضرت محمد مصطفی     

بعد از آن در کنار میت نشسـت و  . نثار کرد و بعد دو دست خود را به صورت خود کشید          ) ع(مرقد حضرت خالد نبی     
قرآن خواند و از اول سوره بقره تا المفلحون بعد سوره آیه الکرسی ، آمن الرسـول و سـوره یاسـین و سـوره تبـارك ـ       

 بعد از آن دوباره مثل حالت اول دست ها را در برابر سـینه خـود قـرار داده و رو بـه     سوره اخالص و سوره معوذتین ـ 
بایستی دعا کرد و در برابر خداي تبارك و تعالی تضرع و زاري نمود و از او خواست که بخـاطر             ) ع(حضرت خالد نبی    

 .خواسته هایمان را مستجاب کند ) ع(حرمت این حضرت خالد نبی 
این حضرت عالیمقام من نمـی تـوانم بـه      : رو کرد و التماس شود      ) ع( قداست حضرت خالد نبی      بعد از آن بایستی به    

خداوند تبارك و تعالی عرض حال کنم ، من آمده ام که تو را واسطه کنم تـا حـاجتم را از خداونـد تبـارك و تعـالی                         
 .طلب کنی 

حاجات شـما را از او طلـب خواهـد کـرد و       آنگاه آن حضرت با محبوبیت خود به خداوند تبارك و تعالی روي کرده و               
 :بهمین خاطر گذشتگان ما قبور انبیاء و اولیاء را . خداوند هیچکاه خواسته هاي دوستان خود را رد نخواهد کرد 

یعنی اینکه زیارت قبور شریف پیامبران و اولیـاء بـه تجربـه محـل اجابـت دعاهـا و       . گفته اند » تریاق الجابه الدعا  « 
در واقع با زیارت کردن قبر آنان و وسیله قرار دادن آنان ، اطمینان داریم که خداوند تبارك            . بوده است   درمان انسان   

 .و تعالی همه حاجات خواسته شده بندگان خود را حتما برآورده خواهد نمود 
. اصـحاب ، بیـامرزد   در پایان خداوند تبارك و تعالی ما و شما را و همه برادران مسلمان را به حرمت انبیـاء و اولیـاء                      

آمین یا رب العالمین و صلی اهللا علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم ، سبحان ربک رب العزه عمـا یصـفون و         
 .سالم علی المرسلین و الحمد هللا رب العالمین 
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