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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مقدمه 

  .لعالمین ، والصاله و السالم علی اشرف المرسلین ، محمد و علی آله و صحبه اجمعین الحمداهللا رب ا
حرمتلی عزیز مسلمان دوغن لر بلنگ و آگاه بولنگ ، طنگري تبارك و تعالی ، بذ انسان لري اشـرف مخلـوق   : اما بعد 

ر اوذ جنشمذ دن بولن انسـان  شول ایلچی ل. یرد نشنگ ، بذلري دوغري یول غا ثلمق اچن کوب ایلچی لر ایبرب  در 
اوذ زمان لرنداقی خلق لرغـا اثمـین ادب در   : لر در ، طنگري تبارك و تعالی اولرغا ، معجزه لر برب ، علم لر بلن بذاب 

اهللا تعـالی ننـگ شـول ایلچـی     . اهللا تعالی ننگ شول ایلچی لرنا ، عرب دلندا نبی دیارلر ، فارس دلندا پیغمبر دیـارلر  .
برناچا روایت لردا اولرنگ ثان لرنی یـذ یگـرم دور دمنـگ       . حقدا ، روایت لري بیر بیر لرندن آیري در  لرننگ ثان لري

امـا  . ادب در ) 224000(ادب در ، آیري بر روایت لردا ، اولرنگ ثان لرنـی ، اکـی یـذ یگـرم دوردمنـگ      ) 124000( 
ی قرآن کریمنگ غرقال نجـی سـوره ثـی ننـگ ،     چونکی طنگري تبارك و تعال. انگکی غوثی اولرغا ثان بلمثذ لک در 

یعنـی شـول   . منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیـک  : آیه ثندا فرمایش ادیار ) 78(یدمش ثکذلنجی 
اونگا گورا پیغمبر لرغـا ثـان   . ایلچی لردن برناچالرنی بذ ثنگا گرنگ بردك ، و شولردن برناچالرنی ثنگا گرنگ برمدك 

ثن اولرغا ثان بلثنگ ، حقیقت دا اولرنگ ثان لري ثننـگ بـالن ثاننـگ دن کـان بولثـا ، اونـدا ثـن         آیدملی دال ، اگر
پیغمبر بولن آدم لري ، پیغمبر لقدن چقردغنگ بولیار یعنی ثن شولرنگ پیغمبـر لغنـا اننمـدغنگ بولیـار ، بویغـدي      

  .اولقان گناه در دین دن چقمق در 
ن ثاننگرن آذ بولثا ، اوندا ثن پیغمبر بولمدق آدم لري ، پیغمبر لغا ثلـدغنگ  اگر حقیقت دا اولرنگ ثان لري ثننگ بال

  .بولیار ، یعنی ثن شولرغا پیغمبر دیب انندغنگ بولیار ، بویغدي دا اولقان گمراه لک در ، دین دن چقمق در 
م علیـه السـالم ،          پیغمبر لرنگ اولقثـی حضـرت آد  : بث اهل السنه و الجماعت ننگ اختیار ادن انگکی غوي یولی شو 

دیـب اعتقـاد   . و آخرقثی حضرت محمد علیه السالم ، بو اکثی ننگ آرثندا پیغمبـر لـر کـوب در ، ثـانی بلـی دال در      
  .ادملی 

حق یول دن آذشن برناچا فرقه لر ، پیغمبر لرنگ اولقثی نوح علیه السالم دیب آیدرلر ، اولرنگ یـول لـري باطـل در ،    
  .هیچوقت دا ، اولرنگ گب لرنا ، غلق آثمانگ ، حق یول دن آیرلمانگ  اوذلري هم گمراه در ،

  
  ایران دا یرلشن پیغمبر لر

  .حرمتلی مسلمان لر اوذ معلوما تمذنگ یدگنا گورا آیدر بولثق ، ایران توفرغن دا یرلشن پیغمبرلر اچ در 
  .برنجثی حضرت دانیال نبی علیه السالم ، شوش شهرندا اولقان زیارتگاه در 

  .اکنجثی حضرت حبقوق نبی علیه السالم تویسرکان شهرندا بیک زیارتگاه در 
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اچنجثی حضرت خالد نبی علیه السالم ترکمان صحرا یوردن دا ، جرجان الکاثی ننگ ، خدا داغی ننگ دپثندا غـویلن  
  .، شهر تلی زیارتگاه در ، کوب نسل لر باري ترکمان لرنگ اولقان زیارتگاثی در 

  
  شجره ثی  خالد نبی ننگ

. سنان هم غیث ننـگ اوغلـی در   . حرمتلی مسلمان دوغن لر ، حضرت خالد نبی علیه السالم ، سنان ننگ اوغلی دور 
غیث هم مریطه ننگ اوغلی در ، و مریطه هم مخزوم ننگ اوغلی در ، و مخزوم هم مالـک ننـگ اوغلـی در ، و مالـک     

عـبس هـم بغـیض    . در ، و قطیعه هم عبس ننگ اوغلـی در   هم غالب ننگ اوغلی در ، و غالب هم قطیعه ننگ اوغلی
ننگ اوغلی در ، بغیض هم ربیعه ننگ اوغلی در ، و ربیعه هم نزار ننگ اوغلی در ، و نزار هـم معـد ننـگ اوغلـی در ،            

یسع ننـگ  و معد هم عدنان ننگ اوغلی در ، عدنان هم اد ننگ اوغلی در ، و اد هم ادد ننگ اوغلی در ، و ادد هم الهم
اوغلی در ، و الهمیسع هم سالمان اوغلی در ، و سالمان هم بنت ننگ اوغلـی در و بنـت هـم حمـل ننـگ اوغلـی در                

و حمل هم قیدار اوغلی در ، و قیدار هم حضرت اسماعیل علیه السالم ننـگ اوغلـی در ، و حضـرت اسـماعیل علیـه      
، حضرت ابراهیم علیه السالم ننـگ اوغلـی در ، و حضـرت ابـراهیم      السالم با رجا عرب لرنگ بنشقی آتاثی در ، بو هم

علیه السالم هم تارح ننگ اوغلی در ، تارح ننگ عربیثی آذر در ، و تـارح هـم نـاحور ننـگ اوغلـی در ، و نـاحور هـم        
نـگ اوغلـی   شاروخ ننگ اوغلی در ، و شاروخ هم ارغو ننگ اوغلی در ، و ارغو هم فالغ ننگ اوغلی در و فالغ هم عابر ن

در ، و عابر هم شالخ ننگ اوغلی در ، و شالخ هم ار فخشد ننگ اوغلی در و ار فخشد هم سـام اوغلـی در و سـام هـم     
حضرت نوح علیه السالم اوغلی در ، و حضرت نوح علیه السالم هم لمک  اوغلی در و لمک هم متوشـلخ ننـگ اوغلـی    

لیارد ننگ اوغلی در ، و الیارد هـم مهالئیـل ننـگ اوغلـی در ،              در و متوشلخ هم اخنوخ ننگ اوغلی در ، و اخنوخ هم ا
و مهالئیل هم قینان ننگ اوغلی در ، و قینان هم انوش اوغلی در ، و انوش هم حضرت شیث علیه السالم ننگ اوغلی 

علیه السـالم   در ، حضرت شیث علیه السالم هم حضرت آدم ابوالبشر علیه السالمنگ اوغلی در ، حضرت آدم ابوالبشر
  بارچا انسان لر شول آتاننگ نسلندن اورنگاب گلشی در . هم طنگري تبارك و تعالی ننگ توفرق دن یردن انسانی در 

  
  خالد نبی ننگ طفلن تاریخی 

شول آتامذ حضرت آدم علیه السالم ننگ ، بهشت سرایندن دنیا سراینا اینندن حساب ادلب توتلیان تاریخ غا ، تـاریخ  
ــا  ــوطی دیـ ــذ       هبـ ــوغثن ثکـ ــذ تـ ــاش یـ ــگ ، بـ ــدي منـ ــوط دن یـ ــول هبـ ــت ، شـ ــو وقـ ــا شـ   رلر ، تقریبـ

  .یل گچب در ) 7598(
یلندا ، طنگري تبارك و تعالی عـرب لرنـگ بنـی    ) 6123(شول تاریخ هبوطی ننگ ، آلتی منگ بر یذ یگرم اچ لنجی 

، و حضـرت خالـد نبـی     عبس طایفه ثندن حضرت خالد بن سنان علیه السالم نی ثیالب ، نبوت لک تختنا چقرب در
  .علیه السالم هم رس خلق لرنی حضرت عیسی علیه السالمنگ شریعتنا چاغرب در 

عرب طایفه لرندا حضرت رسول اکرم صلی اهللا تعالی علیه و سلم دن بشغا پیغمبر یوق در ، دنگـا حضـرت خالـد بـن     
لکی پیغمبر لرنگ بـارثی بنـی اسـرائیل    سنان دن غیري ، یعنی پیغمبر لردا عرب بولغن پیغمبر فقط شو اکثی در ، بی

حضرت خالد نبی ننگ شول تاریخ دا طفلمغی بذنگ پیغمبرمذ حضرت رسول اکرم صـلی اهللا تعـالی علیـه        . لردن در 
یعنی من بلن حضرت عیسی علیه السالم نـگ  . و سلم ننگ ، لیس بینی و بینه نبی ، دیگن حدیثنا ، ترث لگی یوقدر 

در ، دیان گفی ، اوذي اچن مستقله شریعتی بولن پیغمبـر یـوق دیـدگی در ، چـونکی حضـرت      آرثندا ، پیغمبر یوق 
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خالد نبی علیه السالم دنگا حضرت عیسی علیه السالمنگ شریعتنا چاغردي ، اوذ بشـنا بـر شـریعتنی ادعـا ادمـدي ،      
  .تازه دن دین  دور دمدي 

  
  خالد نبی ننگ معجزه لري

بلن آمان یاشاب یوران یغدي لرندا ، برغوقدن اود چقب کوب زراعت لـري و مـال    حضرت خالد نی اوذ ایلندا قوم لري
لري یقب هالك ادي ، حتی شول اود گیجا لردا دورد دورگندن ، اچ گن لک یول غا اشق ثلـردي ، دش یرداکـی آدم   

  .لر ، کوب وقت لردا بوین لرنی اوذدب شونی گوذاردي لر 
و تضرع بلن حضرت خالد نبی دن کمک اثلدي لـر ، اگـر ثـن بـرایش ادمثنـگ ،      شوندا خلق لر داد و فریاد ادب ، زار 

  .بواود یر یذنا ییراب ، بارچا خلق لري هالك ادجک دیدي لر 
شوندا حضرت خالد نبی طنگري تبارك و تعالی نی چاغرب ، الی نا عصا ثن آلب ، اودغا غرشی یذلندي ، عصاثی بلـن  

بی ننگ اوندا ، غچماغا دوردي ، حضرت خالـد نبـی اودنـی قـوالب ، اونگکـی      اودي ورب بشالندا ، اود حضرت خالد ن
چقن غوق نا ثلدي ، انها حضرت خالد نبی علیه السالم اوذرننگ شو معجزه ثی بلن ، بارچا خلق لرننـگ جـان لرنـی ،      

عجـزه ثـی بولمثـدي    و مال لرنی و زراعت لرنی ، و بشغقی زادلرنی اود آفت لرندن آمان ثقلدي ، اگر خالد نبی ننگ م
  .اود یر یذنداکی خلق لرنگ بارثنی یقب هالك ادردي 

حضرت خالد نبی ننگ ینا بر معجزه ثی ، شول ایل دا عنقاء آدلی غش کوفلدي ، اول غش لـر اوغرینچـا گلـب خلـق     
  .لرنگ چاغالرنی ققب اکدردي لر ، و اولدرب اتنی طرث طالنگ ادب ایردي لر 

ن عاجز غالب ، حضرت خالد نبی گا شکایت ادي لر ، شوندا حضـرت خالـد نبـی علیـه     آدم لر شول عنقاء لرنگ شرند
انـدي فقـط عنقـا غـش     . السالم عنقاء غش لر اچن بد دعاء ادي ، درو اولرنگ کوکی کثلب بکلی یر یذندن گوترلدي 

  .ننگ آدي باردا ، اوذي یوق بولب غالدي 
  .لد نبی ننگ معجزه ثی در انها عنقا غش لرنگ نسلی کثلب منقرض بولمغی حضرت خا

  
  خالد نبی ننگ قومی وصیت لرنی تودمیشی

  .حضرت خالد نبی اوذ قوم لرنا ، اچ هیل وصیت ادب در ، اما اوننگ قومی وصیت لرنگ هیچ بیرلرنی تودمان درلر 
  برنجی وصیت

نـدش لرنـا طبشـردي    اود حضرت خالد نبی دن غچب غوق غا گیرن دا ، حضرت خالد نبی اوذ اهل اوالدلرنا و قوم غر
،من شو غوق ننگ اچنا گیرب اودنی گوکندن ثوندرب ، ثغ و سالمت چقرن ، ثذ اچ گن صبر ادنگ منی یـوقالب بـی   

  .طاقت بولمانگ ، و شو اچ گن لک دامننگ آدم توتب غیغرمانگ دیدي 
لرن ، یعنـی غـوق دن   اگر ثذ صبر ادمثنگذ شو اچ گن لک دا ، مننگ آدم نی توتب چاغرا ثنگذ ، اوندا من هـالك بـو  

  .چقب دا بثم اولرن دیدي 
حضرت خالد نبی اودنی ، دیبلین ثوندرمک اچن غواق غا گیردي ، اوننگ اهل اوالدلري و قـوم لـري صـبر ادب اکـی     
: گن ثقلندي لر ، اما اچلنجی گن شیطان اولرنگ یرك لرنا وسوسه ثلدي ، شولردن عماره بن زیاد دیگن کشی آیدي 

غـوق آغـذنا بـرب خالـد ننـگ آدن توتـب       : ولثا بو وقت غا چنلی چقردي ، ینا برنا چالري آیدي لـر  اگر خالد دیري ب
  مگر خالد ننگ اوذي مننگ آدم توتب چاغرمانگ دیمدمی ؟ : چاغریلینگ بثمراق چقثن ، ینا بر ناجالري آیدي لر 
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حضـرت خالـد نبـی ننـگ آدن     الحاصل چاغرملی یا چاغرملی دال دیب دورش لرنا مصلحت چاغرمق لغا بیر گشـب ،  
  :حضرت خالد نبی علیه السالم غوق دن ، کالثنی توتب چقدي و آیدي . توتب چاغردي لر 

  الم انها کم ان تدعونی باسمی فقد و اهللا قتلتمونی 
  :ترجمه 

آیا من ثذلري ، منینگ آدم نی توتب چاغرمقدن نهی ادمدم می ؟ بث من اهللا تعـالی بلـن آنـت اچیـان ، ثـذ مننـگ       
  .صیتم نی تودمانی هوکمان منی اولدردنگذ دیدي و

  :اوننگ اچن حدیث شریف دا گلب در 
  ذاك نبی ضیعه قومه 

  :ترجمه 
  .شول خالد بن سنان بر پیغمبر در ، اوننگ وصیت لرنی تودمانی ، اوننگ قوم لري اونی هالك ادن درلر 

  اکنجی وصیت
چار بولب چقـدي ، و اوذي ننـگ جاننـدن امیـدنی اذب ،     حضرت خالد نبی غوق دن چقندا ، کالثنا گیجلی آغري دو

  :اهل اوالدلرنا و قوم لرنا آیدي 
اندي من اولرن ، منی قبرم دا جایالنگذدن ثونگرا ، قبرم غا قراول غوینگ ، غرق گن دن ثونگرا مننگ قبـرم غـا ، بـر    

شـندن آیلنـب اچ مرتبـه    بولک غوین گلر ، شوننگ اوندا غورغی کثک بر اشک باردر شول اشـک مننـگ قبرمنـگ د   
  .آنگغرر 

شول وقت دا شول اشک نی توتب اولدرنگ شوننگ غرن نی یارنگذدن ثونگرا مننگ قبرم نی آغطرنگ ، اوندن ثـونگرا  
  ، شول اشک ننگ غرنی بلن منی ققنگ ،

  .من شوندا دیرلب ، ثذلرگا ، بلوجق و گلجک ایش لرنگ بارثنی آیدب بررن دیدي 
الم نی قبرغا جایلنندن ثونگرا اهل اوالدلري غرق گن الب منتظر بولب اوتردي لـر ، غـرق   حضرت خالد نبی علیه الس

  .گن دن تونگرا ، بر بولک غوین بلن ، غورغی کثک بر اشک گلدي 
اول اشک قبرنگ دشندن آیلنب ، اچ مرتبه آنگغردي ، حضرت خالد نبی ننگ قوم لري اشـگی توتـب اولـدردي لـر ،               

نی یارب قبرنی آغطرملی بولن دا ، حضرت خالد نبی علیه السالمنگ اوغلی عبداهللا بن خالد بـن سـنان   و اوننگ غرن 
  :تورب آیدي 

  ال تنبشوه و ال ادعی ابن المنبوش ابدا 
  :ترجمه 

  .ثذ قبرنی آغطرمانگ ، من قبري آغطرلننگ اوغلی دیب ، مدام آدلنب بلجگ دال دیدي 
  .، شوننگ بلن آغذلري آلرب ، قبر آغطرلمانی غالدي  اول برناچالري آغطر یلینگ دیدي لر

اگر حضرت خالد نبی ننگ قبرنی آغطرلثدي ، حضرت خالد نبی علیه السالم دیرلب تا قیامت غـاجنلی بولجـق ایـش    
لرنگ بارثنی ، آیدردي ، و عالم برزخ ننگ یغدي لرنی آشکار خبر برردي ، اما اوننگ اوالدلـري جاهلیـت ننـگ عارنـا     

  : ب ، خلق لري کوب گیذلی معلومات لردن بی نصیب غویدي لر ، اوننگ اچن حدیث شریف دا گلب در بند بول
  ذلک نبی اضاعه قومه 

  :ترجمه 
انهـا بـذنگ پیغمبـر مـذ     . شول خالد بن سنان بر پیغمبر در ، اوننگ اوالدلري ، آیدن نی ادمانی اونی هالك ادي لـر  

لم ننگ اولري محکوم ادشندن بلـی بولیـار ، حضـرت خالـد نبـی ننـگ       حضرت رسول اکرم صلی اهللا تعالی علیه و س



  đ

حتی بـذنگ پیغمبـر   . دیرلب عالم برزخ دن و قیامتدن و بشغا مغیبات لردن خبر برمک لگی خلق لر اچن بافید دگی 
  .مذنگ هیثی طایفه دن ، و هیثی یورد دن دورجگینی هم آید جقمش 

  اچنجی وصیت
هر وقت ثذلرگا بـر غینچلـق گلثـا ، مننـگ خـاتونم دا      : قوم لرنا طبشرب آیدب در  حضرت خالد نبی علیه السالم اوذ

اکی ثانی لوح بار در یعنی اکی تخته ، شول اکی لوح دا ثذنگ اثلیان زادنگذ بار در ، اما شول اکی لوح غا حـیض لـی   
  .خاتون ال دگر مثن 

حضرت خالد نبـی علیـه   . د بکلی اوچب آیرلر دیدي اگر حیض لی خاتون اول لوح لري تودثا ، اوندا اول لوح لرداقی زا
  .السالم ننگ قوم لري بر مشکل ایش لرنی ، چوذمک اچن ،خاتون دن شول لوح لري ثوردي لر 

خاتون حیضلی بولن یغذین دا ، لوح لري چقرب اولرغا بردي ، شول سـاعت دا ، لـوح لـر داقـی معلومـات لـر اوچـب        
  .آیرلدي 

  .ل قوم لري بو وصیت نی دا تودمانی ضایع ادي لر انها حضرت خالد نبی ننگ اه
حضرت رسول اکرم صلی اهللا تعالی علیه و سلم ننـگ ، نبـی ضـیعه قومـه دیـان حـدیثی حضـرت خالـد نبـی علیـه           
السالمنگ ، شو وصیت لري توتلمانی ، هدر بولمق لغنی بیان ادیان در ، یعنی حضرت رسـول اکـرم صـلی اهللا تعـالی     

د ابن سنان ناهیل لی آدم دیب ثورلندا ؟ اول بر پیغمبر در ، اوننگ قـوم لـري ، اوننـگ وصـیت     علیه و سلم دن ، خال
  .لرنی تودمانی اونی هالك ادي لر ، دیب آیدب در 

  
  خالد نبی ننگ غیذي پیغمبر علیه السالم غا ثطششی 

و حرمتلی خاتون لردنـدي ،   حضرت خالد نبی علیه السالمنگ غیذي ، محیاه بنت خالد بن سنان اوذ زمانندا ، آبریلی
حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم مبعوث بولندن ثونگرا محیاه بنـت خالـد ، حضـرت رسـول اکـرم صـلی اهللا       

تعالی علیه و سلم ننگ یاننا گلدي ، پیغمبر علیه السالم اوذي ننگ دون نـی چقـرب ، محیـاه ننـگ اتگنـا دشـدي ،             
  :اوتردي ، و اوندن ثونگرا آیدي و محیاه نی شول دون ننگ اثتندا 

  مرحبا بابنه نبی ضیعه قومه 
  :ترجمه 

  .اوذي ننگ قومی ، اوذنی هالك ادن پیغمبر نگ غیذي ، ثن بذلرگا خوش گلدنگ دیدي 
حضرت رسول اکرم صلی اهللا تعالی علیه و سلم ، شو محیاه بنت خالد ننـگ یاننـدا ، قـل هـو اهللا احـد ، سـوره ثنـی        

  .شو سوره نی مننگ آتام خالد ابن سنان دا اوقیادي ، دیدي : بنت خالد ابن سنان آیدي محیاه . اوقیدي 
حضرت خالد نبی ننگ دلی عرب بولنثنگ شول قل هو اهللا احد ننگ معناثندا بولغن ورد لري ، بولـب شـونی اوقیـان    

  .بولمغی ممکن در 
زه طریقه ثندا ، خالد ابن سنان غا بلـدرمک لگـی   یادا طنگري تبارك و تعالی ، شول قل هو اهللا احد سوره ثنی ، معج

  .انها شو محیاه بنت خالد ننگ ، پیغمبر علیه السالم ننگ یاننا گلمک لگی ، کوب روایت لر بلن ثابت در . ممکن در 
اما بعضی روایت لردا ، پیغمبر علیه السالمنگ یاننا خالد ابن سنان ننگ اوغلـی گلـدي دیـب آیـدلب در ، ممکـن در      

لن ، عبداهللا بن خالد دیگن اوغلی بولثن ، یا اوندن بشغا بـولثن ، شـو روایـت دا گلشـنا گـورا حـدیث شـریف        شول گ
  :عبارتی شو هیل لی 

  .مرحبا بابن اخی ، مرحبا بابن نبی ضیعه قومه 
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  :ترجمه 
لی ، خوش گلدنگ مننگ دوغن منگ اوغلی ، خوش گلدنگ ، اوذي ننگ قومی ، اوذي نی هالك ادن پیغمبر نگ اوغ

شو حدیث شریف داکی ، پیغمبر علیه السالمنگ دوغن دیانی حضرت خالد ابـن سـنان در ، چـونکی پیغمبـر لرنـگ      
  .بارثی بذنگ پیغمبر مذ محمدن المصطفی صلی اهللا تعالی علیه و سلم بلن دوغن درلر 

بلن من خالد نبی بلـن نسـبم    یادا پیغمبر علیه السالم ، حضرت خالد نبی بلن عدنان دا نسبی بیرکیان در ، شو اعتبار
  .بر در ، اونگا گورا خالد نبی مننگ دوغنم بولیار دیب آیدغی در 

  
  

  خالد نبی ننگ قبري
حرمتلی مسلمان دوغن لر ، حضرت خالد نبی علیه السالننگ قبري حق دا ، ثـورغ ادثنگـذ ؟ و اوننـگ قبـري نیـردا      

  بولملی دیثنگذ ؟
قـرآن کریمنـگ اوتـذ    : ن ، قدوه اربـاب الحقیقـه و الیقـین قـدس سـره      حنفی لرنگ بیک مفسري ، خاتمه المفسری

آیه ثنی تفسیر ادن دا ، حضرت خالد نبی علیه السالمنگ ، قبرننگ نیـردا  ) 6(سوره ثی ننگ آلتلنجی ) 36( آلتلنجی
  :دگنی ثلغی برب آیدب در 

  .و یقال ان قبره بنا حیه جرجان علی قله جبل یقال له خدا 
  :ترجمه 
تحقیق حضرت خالد نبی علیه السالم ننگ قبري ، جرجان منطقه ثنا ثایلیان ، بیک داغ ننگ بشـندا در ،  : لر و آیدي 

  .شول داغا خدا دیب آیدلیان در 
بارقا ، کوب نسل لـر بوینچـا ، آرا  اذلمـانی ، آتـا بابـا      انها شو بیک مفسر ننگ آیدن گب لري ، بذ ترکمان لرنگ آرقا 

. لرندن اوذ لرنا میراث غالن یغدي ، حضرت خالد نبی علیه السالمنگ زیارتنا چـوذب درومـق لرنـی تأییـد ادیـان در      
  .حتی شو ل داغ خالد نبی ننگ آدي بلن آدلنیان در 

 90خالد نبی گا چنلی ، جنـوب دن برثنـگ تقریبـا    قدیمقی شهر جرجان ، شو وقتقی کنبد قابوس در ، کنبد دن تا 
  .کیلومتر یول در  120اگر شمال دن برثنگ تقریبا . کیلومتر یول در 

و گـن بطـر جوارنـدا چوپـان آتـا      . حضرت خالد نبی علیه السالمنگ گن دوغر جوارندا ، عالم بابا آدلی زیارتگاه بار در 
  .آدلی زیارتگاه بار در 

  
  ادن مفسرلر خالد نبی ننگ گرنگ نی

حضرت خالد نبی دن ثوذ آچب ، اوننگ گرنگ لرنی مفصل یا مجمل طریقه دا آیدن ، یعنی حضرت خالد نبـی ننـگ   
یاشیش یغدي لرنی آچقالب اوذین گب لري بلن یغشی دشندرن ، یادا غیثغا ثوذ لري بلن اوننگ دورمش یغدي لرنـا  

  .سطرلر ، ثذ لرگا آیدب برر ، یغشی انس برب اوقینگ  ، اشارت ادن مفسر لر کوب درلر ، شول مفسر لري شوگلجک
یلندا دنیـا گلـب ، برمنـگ بـر یـذ      ) 1063(ـ حنفی مذهب دن ، سنه هجري قمري ننگ ، برمنگ آلتمش اچلنجی 1

یلندا دنیا دن غیدن بیگ مفسرمذ حضرت الشیخ اسماعیل حقی بروسـوي ، اوذي ننـگ ، روح   ) 1137(اوتذ یدلنجی 
  .آیدیار ) 375(ننگ ، اکلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثندا ،  البیان آدلی تفسیر
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لنجی یلندا دنیا دن غیدن بیک مفسر ، ) 1270(ـ السید محمود االلوسی سنه هجري قمري برمنگ اکی یذ یتمش 2
  .آیدیار ) 375(اوذي ننگ روح المعانی آدلی تفسیر ننگ باشلنجی دفتر ننگ ، شو صفحه ثندا ، 

لنجـی  ) 528(محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمی سنه هجري قمري ننگ باش یذ یگرم ثگذ  ـ ابوالقاسم جار اهللا3
اوذي ننگ ، الکشاف عن حقائق التنزیل آدلی تفسیر ننـگ برنجـی   . یلندا دنیا دن غیدن ترکمان لرنگ بیک مفسري 

  .آیدیار ) 409(دفتر ننگ ، شو صفحه ثندا 
گ تفسیر القاسمی آدلی تفسیر ننگ آلتلنجـی دفتـر ننـگ شـو صـفحه      ـ محمد جمال الدین عالمه الشام ، اوذي نن4

  .آیدیار )  144(ثندا 
ـ شافعی مذهب دن عالمه الشیخ سلیمان الجمل ، اوذي ننگ الفتوحات االلهیه آدلی تفسیر ننگ اولقی دفتر ننـگ  5

  .آیدیار ) 503(شو صفحه ثندا 
علیقات جدیده من التفاسیر المعتبره لحل جاللـین آدلـی   ـ حضرت العالمه المحشی لتفسیر الجاللین ، اوذي ننگ ت6

  .آیدیار ) 97( تفسیر ننگ شو صفحه ثندا 
ـ حنفی مذهب دن ، عالمه حسین بن علی البیهقی کمال الدین الکاشفی ، اوذي ننگ تفسیر حسینی آدلی تفسـیر  7

  .آیدیار ) 177(ننگ شو صفحه ثندا 
خیر عبداهللا بن عمر البیضاوي اوذي ننگ ، انوار التنزیل و اسـرار التأویـل   ـ شافعی مذهب دن عالمه ناصر الدین ابوال8

  .آیدیار ) 104(آدلی تفسیر ننگ اکلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثندا 
ـ امام محی السنه عالء الدین بن علی الخازن ، اوذي ننگ ، لباب التأویل فی معـانی التنزیـل آدلـی تفسـیر ننـگ ،      9

  .آیدیار ) 433(دا اولقی دفتر ننگ شو صفحه ثن
ـ مالکی مذهب دن الشیخ احمد الصاوي ، اوذي ننگ حاشیه الصاوي علی الجاللـین آدلـی تفسـیر ننـگ ، اولقـی      10

  .آیدیار ) 275(دفتر ننگ شو صفحه ثندا 
ـ عالمه فخر الدین الرازي ابو عبداهللا محمد بن عمر ، اوذي ننگ ، تفسیر کبیر آدلـی تفسـیر ننـگ اون بیرلنجـی     11
  .آیدیار ) 194(رننگ ، شو صفحه ثندا دفت
ـ عالمه ابوعبداهللا محمد بن احمد القرطبی ، اوذي ننگ ، الجامع الحکام القرآن آدلی تفسیر ننگ آلتلنجـی دفتـر   12

  .آیدیار ) 46(و ینا اون بیرلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا هم . آیدیار ) 122(ننگ شو صفحه ثندا 
حمد بن عمر الخفاجی ، اوذي ننگ عنایه القاضی و کفایه الراضـی آدلـی تفسـیر    ـ قاضی شهاب الدین احمد بن م13

  .آیدیار ) 499(ننگ ، اوچلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا 
ـ عالمه ابوالفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی اوذي ننگ تفسیر القرآن العظیم آدلی تفسیر ننـگ اچلنجـی   14

  .آیدیار ) 63(دفترننگ شو صفحه ثندا 
ـ السید محمد عثمان ابن السید محمد ، اوذي ننگ ، تاج التفاسیر آدلی تفسیر ننگ اولقی دفتر ننگ شـو صـفحه   15

  .آیدیار ) 117(ثندا 
ـ عالمه ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علی الجوزي ، اوذي ننگ ، زاد المسیر فی علم التفسیر آدلـی کتـابی   16

  .آیدیار ) 189( ا ننگ ، اکلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثند
ـ الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور ، اوذي ننگ ، تفسیر التحریر و التنویر آدلی تفسیر ننگ باشلنجی دفترننگ شـو  17

  .آیدیار ) 74(صفحه ثندا 
ـ عالمه ابوحفص عمر بن علی ، حنبلی مذهب دن ، اوذي ننگ اللباب فی علوم الکتاب آدلی تفسیر ننگ یـدلنجی  18

  .آیدیار ) 266(فحه ثندا دفترننگ شو ص
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ـ عالمه محمد علی الصابونی اوذي ننگ ، مختصر تفسیر ابن کثیر آدلی تفسیر ننگ اولقی دفترننـگ شـو صـفحه    19
  .آیدیار ) 500(ثندا 
ـ عالمه عصام الدین اسماعیل بن محمد الحنفی اوذي ننگ حاشیه القونوي آدلب تفسیر ننگ یـدلنجی دفترننـگ   20

  .آیدیار ) 93(و ینا اون آلتلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا . آیدیار  )432(شو صفحه ثندا 
  

  خالد نبی ننگ گرنگ ادن محمدث لر
حضرت خالد نبی دن گب آیدب ، مفصل یا مجمل ، اوذ کتاب لرندا بیان ادن محدث لر کـوب درلـر ، شـولرنگ برنـا     

  .چارلرنی ، آدلري و کتاب لري بلن یذب گورگذرث ، انشاء اهللا تعالی 
ـ عالمه عالء الدین علی المتقی بن حسام الدین ، اوذي ننگ کنزالعمال فی سـنن االقـوال و االفعـال آدلـی کتـابی      1

  .آیدیار ) 149(ننگ ، اون اکلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثندا 
ه ثندا ـ عالمه ابوالفداء ابن کثیر الدمشقی اوذي ننگ البدایه و النهایه آدلی کتابی ننگ اکلنجی دفتر ننگ شو صفح2
  .آیدیار ) 231(
ـ االمام الحافظ شهاب الدین احمد بن علی المعروف بابن حجر العسقالنی اوذي ننگ ، االصابه فـی تمییـر الصـحابه    3

  .آیدیار ) 469(آدلی کتابی ننگ اولقی دفترننگ شو صفحه ثندا 
ه آدلی کتابی ننگ اکلنجـی دفترننـگ   ـ العالمه عزالدین المعروف بابن االثیر اوذي ننگ اسد الغابه فی معرفه الصحاب4

  .آیدیار ) 84(شو صفحه ثندا 
ـ االمام ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی اوذي ننگ االنساب آدلی کتابی ننگ باشلنجی دفترننـگ  5

  .آیدیار ) 84(شو صفحه ثندا 
مام النجاري آدلی کتابی ننگ آلتلنجـی  ـ قاضی القضاه ابن حجر العسقالنی اوذي ننگ ، فتح الباري بشرح صحیح اال6

  .آیدیار ) 67(آیدیار ، واچلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا هم ) 380(دفترننگ شو صفحه ثندا 
ـ عالمه ابوعبداهللا محمد الحاکم النیسابوري اوذي ننگ المستدرك علی الصحیحین آدلی کتابی ننگ اچلنجـی شـو   7

  .آیدیار ) 494(صفحه ثندا 
 بن محمد بن ابی شیبه اوذي ننگ ، مصنف ابن ابی شیبه آدلی کتابی ننگ ید لنجی دفترننـگ شـو   ـ عالمه عبداهللا8

  .آیدیار ) 560(صفحه ثندا 
ـ عالمه علی ابن ابی بکر الهیثمی اوذي ننگ مجمع الزوائد و منبع الفوائد آدلی کتابی ننگ ثکذلنجی دفترننگ شـو  9

  .آیدیار ) 214(صفحه ثندا 
آیدیار ) 31(ضا کحاله اوذي ننگ اعالم النساء آدلی کتابی ننگ باشلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا ـ العالمه عمر ر10

.  
) 296(ـ العالمه محمد بن سعد اوذي ننگ الطبقات الکبري آدلی کتابی ننگ اولقـی دفترننـگ شـو صـفحه ثنـدا      11

  .آیدیار 
  

  خالد نبی ننگ گرنگ نی ادن مورخ لر 
گرنگ لرنی اوذ کتاب لرندا مجمل یـا مفصـل بیـان ادن مـورخ لرنـگ برناچـالرنی        حضرت خالد نبی علیه السالمنگ

  .آدلري و کتاي لري بلن یذب کوکذیارن ، انشاء اهللا تعالی 
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ـ االمام محمد بن یوسف الصالحی الشامی اوذي ننگ سبل الهدي و الرشاد فی سیره خیر العباد آدلی کتـابی ننـگ   1
  .آیدیار ) 375(وینا آلتلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا . آیدیار  )303(اولقی دفترننگ شو صفحه ثندا 

ـ عالمه ابوالفرج عبدالرحمن بن علی الجوزي اوذي ننگ المنتظم فی تـواریخ الملـوك و االمـم آدلـی کتـابی ننـگ       2
  .آیدیار ) 404(اولقی دفترننگ شو صفحه ثندا 

  .آیدیار ) 376(ننگ اولقی دفترننگ شو صفحه ثندا  ـ العالمه عزالدین اوذي ننگ الکامل فی التاریخ آدلی کتابی3
ـ عالمه ابوالعباس شمس الدین احمدبن محمد بن ابی بکر بن خلکان اوذي ننـگ و فیـات االعیـان و انبـاء الزمـان      4

  .آیدیار ) 102(آدلی کتابی ننگ اچلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثندا 
ه و االثار المحمدیه آدلی کتابی ننگ اچلنجـی دفترنـدا شـو    ـ السید احمد بن زینی دحالن اوذي ننگ السیره النبوی5

  .آیدیار ) 45(صحفه دا 
ـ عالمه ابوالحسن علی بن الحسین المسعودي اوذي ننگ مروج الـذهب و معـادن الجـوهر آدلـی کتـابی ننـگ شـو        6

  .آیدیار  819(صفحه ثندا 
  .آیدیار ) 296(لنجی دفترندا شو صفحه دا ـ الفاضل خیر الدین الزر کلی اوذي ننگ االعالم آدلی کتابی ننگ اک7
ـ ابوالقاسم حالت اوذي ننگ تاریخ بزرگ اسالم و ایران آدلی کتابی ننـگ دوردلنجـی دفترننـگ شـو صـفحه ثنـدا       8
  .آیدیار ) 179(
  .آیدیار ) 17(ـ دکتر محمد ابراهیم آیتی اوذي ننگ تاریخ پیامبر اسالم آدلی کتابی ننگ شو صفحه ثندا 9

تقی سپهر المستوفی الکاشانی اوذي ننگ ناسخ التواریخ آدلی کتابی ننگ اکلنجی دفترننـگ شـو صـفحه    ـ محمد 10
  .آیدیار ) 334(ثندا 
ـ عالمه ابوالفوز امین السویدي اوذي ننگ ، سبانک الذهب فی معرفه قبائل العرب ، آدلی کتابی ننگ شـو صـفحه   11

  .آیدیار ) 50(ثندا 
  

  گر عالم لر خالد نبی ننگ گرنگ نی ادن چن
حضرت خالد نبی علیه السالم دن ، اوذ کتاب لرندا ثوذ آچن ، بیک عالم لرنگ آدلرنی ، و کتـاب لرنـی ، شـو گلجـک     

  .سطر لردن اوقیب بلنگ لر 
ـ شهاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی اوذي ننگ ، نسیم الریاض فی شـرح شـفاء القاضـی عیـاض آدلـی      1

  .آیدیار ) 414(گ شو صفحه ثندا کتابی ننگ التلنجی دفترنن
ـ العالمه الشیخ کمال الدین اله میري ، اوذي ننگ حیاه الحیوان الکبري آدلی کتابی ننـگ اکلنجـی دفترننـگ شـو     2

  .آیدیار ) 168(صفحه ثندا 
ـ احمد بن محمد ابوالبرکات الدردیر ، اوذي ننگ الشرح الکبیر آدلی کتابی ننگ دوردلنجی دفترننـگ شـو صـفحه    3
  .آیدیار ) 482(ندا ث

ـ العالمه شمس الدین محمد اوذي ننگ ، حاشـیه الدسـوقی علـی الشـرح الکبیـر آدلـی کتـابی ننـگ دوردلنجـی          4
  .آیدیار ) 482(دفترننگ شو صفحه ثندا 

ـ الفاضل المورخ علی اکبر دهخدا ،اوذي ننگ لغت نامه آدلی کتابی ننگ ، یگرملنجی دفترننـگ شـو صـفحه ثنـدا     5
  .ر آیدیا) 101(
ـ الوزیر الفقیه ابوعبید عبداهللا بن عبد العزیز البکري االندلسی ، اوذي ننگ ، معجم مـا اسـتعجم مـن اسـماء الـبالد                6

  .آیدیار ) 72(و المواضع آدلی کتابی ننگ اکلنجی دفترننگ شو صفحه ثندا 
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لـدان آدلـی کتـابی ننـگ ، اچلنجـی      ـ شهاب الدین ابوعبداهللا یاقوت بن عبـداهللا الحمـوي ، اوذي ننـگ معجـم الب    7
  .آیدیار ) 283(وینا شول کتابگ شو صفحه ثندا . آیدیار ) 145(دفترننگ شو صحفه ثندا 

ـ عالمه محمد بن ابی القاسم العبدري ابوعبداهللا ، اوذي ننگ التاج و االکلیـل لمختضـر خلیـل آدلـی کتـابی ننـگ       8
  .آیدیار ) 891(آلتلنجی دفتر ننگ شو صفحه ثندا 

االستاذ المرحوم العالم الکبیر الحاج عبدالجلیل آخوند کنبدي اوذي ننگ خالد بن سنان حقـدا تـوبلنن معلومـات     ـ9
  .آدلی رساله ثندا ، غوي آچلقلیار 

ـ حرمتلی مسلمان لرمننگ اوضح البرهان فی تحقیق اخبار خالد بن سنان ، آدلی عرب دلندا یذن کتابمدن ، شـو  10
  .طفب بلرثنگذ کتابدا آیدلمدق سندلري 

  :ـ کرامتی شاعرمذ حضرت مالمسکین قلیچ هم اوذ دیوانندا برناچا شعرلرندا اشارت ادیار 11
  کوب ارن لر موندا مسکن توطن در     بلندندا خالد نبی یطن در

  :ینا بر شعرندا شیله آیدیار 
  غثدنب چاغرثنگ یار در بوداغ لر   خالدنگ مسکنی منزل مکانی 

  
  ادمک لگنگ حکمیخالد نبی گا زیارت 

حرمتلی  مسلمان دوغن لر ، حضرت خالد نبی علیه السالمنگ زیارتنی ادمک ، و اوننگ مبارك محضرنا گلـب ، ادب  
و اکرام بلن تعظیم ادب ، اوننگ معجزه لرنی گوذ اونا گترب یـاد لمـق ، قـرآن اوقیـب دعـاء و ثنـاء قلـب ، و صـدقه                       

  .رنی شاد ادمک ، انگکی غوي گورلیان عبادت لردن در و خیرات لر برب ، روح شریف ل
  :حضرت معاذ شو حدیث شریف نی پیغمبر علیه السالم دن روایت ادب آیدب در 

  .و ذکر الصالحین کفاره ، و ذکر الموت صدقه ، و ذکر القبر یقربکمم من الجنه : من العباد  ذکر االنبیاء
  :ترجمه 

و صالح کشی لري یـاد لمـق ، گنـاه لرگـا کفـارت در ، و اولـم نـی        . ادت دن در پیغمبر علیه السالم لري یاد لمق عب
  .یادلمق صدقه در ، در قبرنی یادلمق ثذلري جنت گا یقین لشدرز

انها پیغمبر علیه السالمنگ شو حدیثندن بلی بولدي ، پیغمبـر لـري و اولیـاء لـري یـادلمق ، و اولمنگـی و قبرنگـی        
چـونکی  . ادلمق لر انبیاء لرنگ و اولیاء لرنگ زیارت لرنـا گلمـک دا بتـر کاملشـر     یادلمق هوکمان گرك لگی ، شول ی

گوذي قبرغا دشب دورن آدم ، قبرنگ ایاثنی داغوي یاداثلر ، اولم نی دا غوي یادا ثلر ، و قبرغا گیرب یاتلیان لغنی دا 
زوروا القبـور فانهـا   : آیـدیار  اوننگ اچن پیغمبر علیه السالم اوذي ننـگ صـحیح حـدیثی بلـن تویـب      . غوي یادا ثلر 

  .تذکرکم االخره 
  :ترجمه 

  .تذلر قبرلرغا زیارت ادنگ ، قبرلري زیارت ادمک لک ، آخرت نی ثذنگ یادنگذغا دشرر 
  :و حضرت رسول اکرم صلی اهللا تعالی علیه و سلم ینا بر حدیثندا فرمایش ادیار 

ثذلري مشکل ایش لرنگذ بشغی ادثا غینچلغـا ثلثـا ، بـث    : ه ترجم. ادا اعیتکم االمور فعلیکم باصحاب القبور فزوروها 
  .شوندا ثذلر قبر ایالرندن کمک اثالنگ و شولرنگ قبرلرنا زیارت ادنگ 

آیا ایل لر بشغی الب اودنگ الندن عاجز بولب حضرت خالد نبی دن کمک اثلمدي لرمی ؟ مگـر خالـد نبـی اولمگـی     
  .گ اولمکی بلن دیرلگی ننگ هیچ فرقی یوقدر بلن مقامی آیرلیارمی ؟ انبیاء و اولیاء لرن
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اهللا : ترجمـه  . من یستمد فی حیاته یستمد بعـد مماتـه   : اوننگ اچن حضرت حجه االسالم امام محمد غزالی آیدبدر 
تعالی ننگ هیثی بر بنده ثندن دیري وقتندا کمک طلب ادلب اوذنا برلیان بولثا، شول بنده اولندن ثـونگرا دا شـوندن   

دلب شوننگ قبرنا زیارت ادلر ، اوننگ اچن عزیز مسلمان دوغن لر ، اهللا تعالی ننگ اثلیان انبیـاء لـري و   کمک طلب ا
  .اولیاء لري بذنگ ایل لرمذدا مدفون بولب غالمق لري بذلراچن بیک افتخار در و بذلرگا اولقان برکت در 

دمک لک بذ حنفی لرنگ مذهبندا ارکگ آدم لرغا و اونگا گورا شو زیارتگاه لرگا المدام برب دروملی ، قبر لرغا زیارت ا
حاشیه طحطاوي ، و نوراالیضاح ، و مراقی الفالح ، ورد المحتـار ، و در المنتقـی ، و فتـاوي    . خاتون لرغا مستحب در 

. واحدي ، و جامع الرموز ، و البحرالرائق ، شو کتاب لردا ، خاتون لرننگ زیـارت لرغـا گلمـک لرنـی تأییـد ادیـان در       
  .شرط بلن کلی اول خاتون لر اوذ محرم لري بلن گلملی ، حجاب لی بولملی ، قانون شریعت دن چقملی دال ب

  
  

  خالد نبی گا زیارت ادمک لگنگ دستوري 
حضرت خالد نبی علیه السالم غا زیارت ادجک آدم ، اونچا مسجدنا گیرب اکـی رکعـت نفـل نمـاز اوقیملـی ، اولقـی       

ا ایها الکافرون سوره ثنی غوشملی ، اکلنجی رکعتنا ، قل هو اهللا غوشملی ، سالم برندن رکعتنا ، الحمددن ثونگ قل ی
ثونگرا ، مسجد دن چقب مرقد شریف گا برملی ، آیق اوجندن برب سالم برملی ، و بیلکـی زیـارت هـم ترتیبـی هـم      

  .شونیالی عالم بابا و چوپا آتا و آیري زیارتگاه لر 
گلب آیق اثتن دا دك دورب ، میت گا بقب ، اکی ال نی غوشرب بر الحمد ، اون بیـر  میت ننگ غورثقی ننگ برابرندا 

مرتبه ، قل هواهللا اوقیلملی ، اوندن ثونگرا شول اوقین نمازنی و الحمد قل هواهللا لرنی ، جمیع پیغمبـر لرغـا خصوصـا    
یـاء لرغـا و جمیـع مسـلمان لرغـا      اوذ پیغمبرمذ محمد علیه السالم غا ، و جمیع صحابه لرغا ، و مجتهـد لرگـا ، و اول  

  .خصوصا شو صاحب مرقد حضرت خالد نبی علیه السالم غا بغشلرم دیب اکی ال نی یذنا ثردملی 
اوندن ثونگرا اوترب ،اول بقره دن تا المفلحون غا چنلی و آیه الکرسی نـی ، و آمـن الرسـول نـی ، و سـوره یـس نـی                      

نی ، و الهاکم التکاثرنی و سوره کافرون نی و سـوره اخـالص نـی و معـوذتین سـوره      و سوره تبارك نی ، و سوره القدر
لرنی اوقیملی اوندن ثونگرا ینا اونگکی یالی ال لرنی شرب غورثق ننگ برابرندا ثقالب ، حضـرت خالـد نبـی گـا بقـب      

اثلـگ لرمـی برگـل دیـب      دعاء ادملی ، واهللا تعالی غا زار و تضرع ادب ، شو خالد نبی علیه السالمنگ خاطرنا مننـگ 
دلملی ، اوندن ثونگرا حضرت خالد نبی ننگ روحانیتنا یذلنب ، اي حضرت عالیمقام من اهللا تعالی غا عـرض ادریـالی   
. یغدیم یوقدر ، من ثنی واسطه تودماغا گلرم ، ثن مننگ اثلگم نی اهللا تعالی دن دالب ابرگل دیـب خـواهش ادملـی    

غا یذلنب ثننگ حاجت لرنگ نی اهللا تعالی دن دالر ، اهللا تعالی هم دوسـت لرننـگ    شوندا اوننگ روحانیتی اهللا تعالی
اوننگ اچن سلف لرمذ ، انبیاء و اولیاء لرنگ قبرلـري ، تریـاق مجـرب الجابـه الـدعاء ،      . دلک لرنی هیچوقت رد ادمذ 

، تجربـه ادلـنن درمـان در ،     دیب درلر ، یعنی پیغمبر لرنگ و اولیاء لرنگ مبارك مزارلري دعاء قبول بولمق لق اچن
یعنی شولرنگ قبرلرنا زیارت ادب ، و شولري وسیله توتب ،  اهللا تعالی دن هرناما حاجتنگ دلثنـگ هوکمـان خـداي    
تعالی شول حاجت لرنگی بترر ، حتی بوایش لر اوذ یانمذدا نچا مرتبه لر تجربه بولب گچـدي ، حـق تبـارك و تعـالی     

دوغن لرمذي ، انبیاء لرنگ ، و اولیاء لرنگ و صلحاء لرنگ حرمتنا یلقـثن ، آمـین یـا    بذلري و ثذلري و بارچا مسلمان 
رب العالمین ، و صلی اهللا علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم ، سبحان ربک رب الغزه عما یصفون ، و سـالم  

  .علی المرسلین ، و الحمد هللا رب العالمین 
  
 


