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 دادإـع
 

 اآلداب بالقريات و أستاذ مساعد بكلية العلوم
 جامعة اجلوف باململكة العربية السعودية

نعرف بهه ونعلهم،   الحمد هلل الذي منحنا العقل لنميز به ونفهم، وأعطانا شيًئا من العلم ل
، إلهه إ  وها العلهام الح،هام، ووهالم و هالًما علها نراهه المهربم، محمهد اهن عرهد ل نها م المر ههلين

 . . علا آله ووحبه والتابعين، أما بعدو 
رحمه  مهن و  كاه  لهه أي و،هاي أ عهر علًمهاو  لهأ ؟!و  ول وها نرهأ أ و  مْن وا الخضر ؟!

أ هئل  كعيهرم اهدأج   ها  اهأ نهانري اينمها أ لها ؟ ال وا كلام ل ما ا عليهمها ال هو  نرأ مر ل
الخضهر   و  لملهام ل ما ها، آواج ل من  ارم المهف  خص مشهًدا قصصًاا بارًعا اأ التمعيل

لمهن اههدأج ا هئل  معههل ال هابق   ههدور اههأ ، و رغهم أننهها عماًعها نعلههم القصه  عيههًدا، و عليهمها ال ههال   
 حليهههل لههههذا المشههههد القصصهههأ و  لاقهههاف ان هههرم  معهههنامهههاي لزاًمههها ا، نلهههدي باحعههه  عهههن إعابهههاج

مهن أعهل الحصها  علها إعابهاج قهد وطمهئن لهها القلها، وناوه  ايعابهاج التهأ ، التمعيلأ الرهدو 
علاههه لتههأ أرههارج  وشهه  كلههام ل ما هها  ا، و  تعلههب بال ههعا  عههن الخضههر  علاههه ال ههال   وأاعالههه

 . ال ال  ، امانت مش،ل  البحث

  بههار  –والتههأ اههدأج مهه  ال ههعا  عههن الخضههر  علاههه ال ههال  ، والههذي لههم وصههر  المههالا 
، رههم أ ههند . .  عههالا  .. عرههًدا مههن  با نهها، وكرمههه وشههراه بقالههه عههن ا ههمه اههأ القههرآي – عههالا و 

، اهرر ج معراه  نا اه  وهذا ورحمه  اهأ  هلاكه و صهراه –عهل و  عهز –إلاه علم ناص مهن عنهد  
والههدروا الم ههتفا م مههن قصهه  ما هها مهه   – عههالا  –معراهه  مرههدأ ا نتصههاص عنههد ل ، و العلههم

 الخضر  عليهما ال ال  . 
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  ؟ أنااعهو  اوطالًحاو  ما  عرب  العلم لغ 
    ؟ ول وا ولأ أ  نرأو  مْن وا الخضر   علاه ال ال 
  ؟ الر ال و  النرامو  ما الفرق اين الا و 
 ؟ ما مفها  العلم اللدنأ اأ القرآي المربم 
 ما الدروا الم تفا م من قصتهما؟ و   ا   ررر ما ا  علاه ال ال   براعا  الخضر؟ 

 . عليهما ال ال  : وبتمعل اأ اااي الدروا الم تفا م من قص  ما ا والخضر  الهدف العام
معراه  ، و لتعرف علا العرد الصالح الذي أنررنا عنه رب العبا : ايتمعل اأ اأما الهدف الخاص

و ههيلته التههأ م،نتههه مههن  نفيههذ أاعالههه كمهها ور ج اههأ القههرآي المههربم، و اههاي إي كههاي م ههر  
 .عرد والح أ  نرأ أ  ولأ له كراماج

 . آن الكريمالمفهوم اإلجرائي للعلم اللدني في القر : المحور األول
 . اوطالًحاو   عرب  العلم لغ ً : المطلا األو 
 . التفعيلو  العلا  ال ماوب  اين الترويلو  العلا  األرضا : المطلا العانأ
 . المفها  ايعرائأ للعلم اللدنأ اأ القرآي المربم: المطلا العالث

 . علم العبد الصالح عليهما السالمو  الفرق بين علم موسى: المحور الثاني
 . الر ال و  النرامو  الفرق اين الا و : المطلا األو 
 .  عالاو  ا نتصاص عند ل  بحانه: المطلا العانأ

 . أثر القدر على سلوك البشر في القرآن الكريم: المحور الثالث
 . أرر اعل الخضر علا ما ا عليهما ال ال : المطلا األو 
 . رم رباج األما و  اااي  را الفعل: المطلا العانأ
 . الخضر عليهما ال ال و  الدروا الم تفا م من قص  ما ا: المطلا العالث

ا تعنت باهلل  عالا اأ وذا البحث م تخدًما المنهج الاوفأ، كمهنهج بحعهأ مهن منهاوج 
أننهأ ا هتخدمت رأيته األن ها لههذا البحهث لمال مه  أ وا هه لمشه،ل  البحهث، كمها و  البحث العلمأ،
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المهنهج ا  ههتقرائأ، لمال متههه لمهها أنشههد إو هها   اهأ مراحههل البحههث، التههأ  ههر ناولها عرههر المحههاور 
 ال ابق ،  عًاا لإلعاب  عن أ ئل  البحث، ووواً  لتحقيب البحث غايته وأودااه.

لاه  را تأ بعد  حقيب أودااها كما وها مرهين ما آلت إ، و أقف علا نتائج البحث، ونتاًما
 اهاي مها م،ن ها ، و كشهف محهاور  عهن  حقيهب أودااهه، و حيهث  مهت ايعابه  عهن أ هئل  البحهث، ايها

له  - بحانه  - منها نرعت اتاواا أ، و اأ وذ  الفترم ماضاع الدرا   –عال و  عل –منه ل 
 . المن و  الفضل

 آي المربم قص  ما ا والخضر عليهما ال ال  نماذًعا: القدر المتملم اأ القر بحث بعنوان

 . اوطالًحاو  المطلا األو :  عرب  العلم لغ ً 
 . التفعيلو  العلا  ال ماوب  اين الترويلو  المطلا العانأ: العلا  األرضا 

 . للعلم اللدنأ اأ القرآي المربمالمطلا العالث: المفها  ايعرائأ 

 :  اصطالًحاو املطلب األول: تعريف العلم لغًة
 : ًةــم لغــف العلــريــتع: أوًلا

 . ِإ را  الشأ  بحقاقته: الِعْلمُ ، و مصدر َعِلمَ ، ُعُلا : ال م و    ا م  : ِعلم
 عا  معلا  المف، و علما : اها عالٌم وال م ، ِعْلًما، َوعَلم، عِلمَ : َعِلَم   اعل  

ههخُص بههالخرر ههخُص الخرههَر َ عِلههَم الش  ، عراههه وأ ركههه، حصههلْت لههه حقاقهه  الِعْلههم: َعِلههم الش 
 ،    عراانهم:  رى به وشعر

َقهُ ، َأْوَقَنهُ : َعِلَم اأَلْمرَ  قه: َعِلَم الشأَ  حاَوال، َعِلَم ِبهِ و  َود     1 . أوَقن به وود 
 :   كالتالأ و قد ور  اأ المع م الا اط   الِعْلمُ 

، الِعْلههُم ُنههاٌر وقذاههه ُل اههأ قلهها مههن ُوِحهها  ، و الِعْلههُم الاقههينُ ، و ِإ را  الشههأ  بحقاقتههه: الِعْلههمُ 
 . الِعْلُم المعرا ُ و 

ومهن ، والمعرا   قها  ي را  ال زئهأِّ أو الب هاط، العلُم وقا  ي را  الُمّلأِّ والمرك ا: وقيل
وبطلب الِعْلهم علها م مهاع م هائَل وأوها  كلاه    معهها عههٌ  . ْمتهُ  وي َعلِ ، َعَرْاُت لَ : ونا وقا 
. ُعلهها : وال مهه . وِعْلههم اارههار، وِعْلههم الماناههاج، وِعْلههم األر ، وِعلههم الن حهها، كِعْلههم المههال ، واحههدم
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، والمعهههانأ والراهههاي والرهههدو ، والصهههرف،  هههالن ْحا: العلههها  المتعلِّقههه  باللغههه  العر اههه : وُعلهههاُ  العر اههه 
ا علا العلا  الطراعا  التا  حتاج إلا وبطلب الِعْلم حديعً . و  ما بعلم األ ب، والشعر والخطاب 

 الماماهها  والطراعهه  والفلههي والرباضههااج والنبههاج :  ههاا  َأ انههت َأ ا ههاهً ،   ر هه  ومشههاودم وانتبههار
  2 . اأ   طراقا  كالطا والهند   والزراع  والراطرم وما ِإليه، والحيااي وال يالاعاا

 : الًحاـــم اصطـــالعل: ثانًيا
نههذكر منههها قهها  ايمهها  ااههن ، األقههاا  اههأ المفههها  ا وههطالحأ للعلههمو   عههد ج التعربفههاج

اوههطالًحا: اقهههد قهها  بعهههم أوههل العلهههم: وهها المعراههه  ووهها ضهههد " : ععامههين اهههأ معلفههه   العلهههم  
   3 . " ال هل، وقا  آنروي من أول العلم: إي العلم أوضح من أي وعرف

وههها اعتقههها  عهههال  مطهههااب لماعههها إمههها لضهههرورم أو  ليهههل و اهههه أنهههه وخهههرج عنهههه : و قيهههل
 . التصار لعد  اندراعه اأ ا عتقا  م  انه علم

 ،وبخرج علم ل  بحانه و عالا ألي ا عتقا    وطلب علاه وألنه لاس بضرورم أو  ليهل
   4 .  ورباووذا التعرب  للفخر الرالي عراه به بعد  نزله عن كانه ضر 

، وهح  إ را ههاو  بتاقف ح م المعرا  علا كافا ، و إ را و  و علا ذلي اإي العلم معرا 
اروهبح ، انق هامها ألنهااع كعيهرم نبًقها لتفهرع العلهمو  قد  ناعت المفاهام انهاً  علها  عد وه  المعراه و 

ا يهمنها اهأ بحعنها وهذا إ  أي مه، غير ذليو  العلا  التطراقا و  العلا  الدينا و  لدينا العلا  اين انا 
وهها العلههم اللههدنأ أو علههم و  انههتص بههه ل  عههالا قلهه  قليلهه  مههن البشههر، نههاع واحههد اقههط مههن العلههم
 . الذي وا ماضاع البحث، األقدار إي عال لنا التعرير

 :  السماوية بني التأصيل والتفعيل املطلب الثاني: العلوم األرضية والعلوم
 ة:ـــــدايـــــب

 –ااتمروهها اين ههاي أو  اوههل إليههها اهداوهه  مههن ل ،   مهها وههأ إ  علهها  بشههرب العلهها  األرضهها
 قها  و  الهدناا  بالعهالم المها ي الهذي وعهاه  اهه    تعلهب، و وهأ مهن عنهد اين هاي   غيهرو  –عال و  عل

 إنمههها و ههههل علههها العقهههل البشهههري إ را ههههاو  -ح ههها النا اههه   -قااعهههد معقهههدم ناًعههها مههها و  علههها أ هههس
األن مه  والمعهارف التهأ  ههتم  بالعهالم  أي أنهها، العلها  التطراقاه و  نها العلا  ا عتما اه م، و ا تاعااهاو 

هه  أو عملّاههاِج القههاانين ، المهها يِّ واههااور  ههأ الحقههائَب العام  وب ههتنُد العلههُم علهها متابعهه  المعراهه  التههأ ُ غطِّ
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لعلههها  ا عتما ّاههه  كعلههها  و شهههمل ا، و  هههارَب منه ّاههه   ، األ ا هههّا  انهههاً  علههها مالح هههاج غيهههر منحهههالم  
 .  والعلا  الطراعّا  كعلا  األر  وعلا  األحاا ، ا عتماع

معراتهها ضهرورم ، و إي العلا  األرضا  كلهها علها   نيابه   تعلهب بمنهاحأ الحاهام المختلفه 
كههههل علههههم مههههن العلهههها  األرضهههها    يتعههههار  مهههه  الشههههربع  ، و ملحهههه    ههههاما اههههأ وقتنهههها الحاضههههر

العلها  و  الهند ه و  كالطها، بدركهو  علاه أي يتعلمه متا أم،ن، لم مرماًرا بهاي الما  وعترر الم 
ذلهي مهن أعهل الحفهاى علها وهذ  األمه  مهن المخهانر المحاطه  ، و حتا وناع  ال ال و  المختلف 

ال وهار و  أرهر ذلهي علها نمهاو  لنتذكر وقت اوتما  الم لمين بهالعلا  المختلفه ، و اها من كل عانا
غيهر و  الفلهيو  الرباضهااجو  ربا  ها للعالم اهأ العلها  المختلفه  كالطها، و ذا الحضارم اي الما  آن

إ  كاه  نهداا  عنهها كمها أمرنها ، و الشر ا و  لاس علا الم لم ا وتما  اقط بالعلا  الدينا ، و ذلي
ْ ددِ ه   ْه]: رب العههزم اههأ قالههه َاهَوِاددَهٍلَ ددَِ هَلْ َ ددِّس  ِ ددَهَلْعددَمَمْنم اهٍاددَه دداهاس  َُ وَله هَل سِهَوَأِعددوا وس هَعددو 

َِ ِهب ددَِّ ه ِدد

اْه ك  وس  .   60:   األنفا  ..[َوَعو 

 :العلوم السماوية: ثانًيا
 يتعلهههب بهههرمار اين هههاي الديناههه  –عهههال و  عهههل –ونقصهههد اهههها كهههل علهههم وههها مهههن عنهههد ل 

 الصهههفام مهههن  بههها   مهههنهم مهههْن نعلمههههم كاألنراههها  –عهههال و  عهههل –الدنيابههه ، وقهههد انهههتص بهههه ل و 
مهْن   نعلمهه، و هريل إوصها  وهذ  العلها  ال هماوب  و،هاي عهن نربهب الهاحأ مههن  الر هل، ومهنهمو 

َوَعل هَم آَ َ  اأْلَْ هَماَ  ُكل َهها  }أو مباشهرم مهن ل  عهالا، كمها قها  اهأ مح،هم آوا هه: –عال و  عل –ل 
هعَُ ِ  إِ    االهذي  31  البقهرم:  { ي ُكنهُتْم َوهاِ ِقينَ ُرم  َعَرَضُهْم َعَلا اْلَماَلِئَمِ  َاَقاَ  َأنِرُئهاِنأ ِبَرْ هَماِ  وَُ

 –عّلهم  ههيدنا آ   أ ههما  األشههاا  والمخلاقههاج والتههأ وحملههها مطلقههها معنهها لف هه    لههها ، وهها ل 
رغههم ذلهي اههها وختلههف عههن العلههم الههذي ، و العلههم ونهها قههائم علها التلقههين كمهها يتضههح و –عههال و  عهل

 ليهل ذلهي عهها  اهأ ر وهم كمهها ور  اهأ القههرآي و  –عههال و  عهل –مصههدر  أوًضها ل ، و عنهد المالئمه 
 { َقههاُلاا ُ ههْبَحاَنَي َ  ِعْلههَم َلَنهها ِإ   َمهها َعل ْمَتَنهها ِإن ههَي َأنههَت اْلَعِلههاُم اْلَحِمههامُ  }: المههربم حههين قهها  رب العههزم

ب،اي ، و التعقيدو  أ س غاو  اأ التركياو  الذلي العلا  ال ماوب    تند علا قااعد،   32 البقرم: 
إ  مهْن نصههم ، ا هتاعااهاو  من الصهعا عهًدا أو  رً ها مهن الم هتحيل علها العقهل البشهري إ را هها

 . هاروم لهو  اذلي – عالا و   بحانه –ل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya32.html
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ألنراائههه  – عهالا و   هبحانه –إي العلها  ال هماوب     قتصهر علها العلهها  التهأ يهرهها ل 
هََّ َِ دَوه]، ال  تعدى ذلي اينار مصداًقا لقاله  عالا: ور له ٍَ ِيهَل ََ َلهٍََّاِِد هِادَوَلِّك د   ُْ د هَّسدِّْهَكدََ هَلََّْب  ِ

ه ٍَ هَل ي  ََ ْبَ هَأ هَ  َ دَوهَكِِد َِ ه   ُْ َلَلََّْب هَادَوِّك
َِ ِِِْد ِْ    – عهالا  –اعلهم ل ،   109  المههف:  [هَوََّدِّْهِئْن َدَه ِ

 لههذ  الصهفام مهن  بها   كرنراائهه – عهالا  –اإي ونها  مهن العلهم ايلههأ مها وعلمهه ل ، حدو  له
 ل ههيدنا محمههد  وههلااج ر ههأ –عههال و  عههل –معههل ذلههي مهها علمههه ل ، و لينقلهها  إلهها البشههر، ر ههلهو 
 نفهم الصههاج عنهد الحههديثو   عههم اا اب كا  هتئذايو  المبهائرو  علاهه  بشههري الحهدو  هالمه و 
 لهههذ  الصهفام مههن  بهها   ألنف ههم مههن بههاب العبههاج – عههالا  -ونهها  علهم وعلمههه ل ، و غيهر ذلههيو 
أي يربههه كاهه   – عههالا  –كمهها حههد  مهه   ههيدنا إاههراهام  علاههه ال ههال   حههين  ههر  ل ، الاقههينو 

هَلٍبه]: عل اأ الذكر الح،امو  قا  عز، الاقينو  ب ا نمئنايوحيا الما ا من با ََلهإِْ َ َلِه ا  َِ َوإِْذه

ْ ِيهَلْْلََِّْ ٰىه ْؤِاَههۖ  َأِلِِنهَكْ َفهُت  ََلهَأَوََلْه   بِديههۖ  َِ ِْ َِ ه َس
دنِ َْ هَوََّٰاِدَهٍََّ ْم ٰ َٰ دََلهَ د ههۖ  َِ هَلَّمسدْ ِ ََ هٍاد دْ هَأْلَ َندمك  ُ ََ دََله َِ

اسه هإََِّْ َكهث  َس ه  ْ هَيْأ ِ  ََكهَعْن كَههََُص  َس ه  هَلِّْع  اس َلهث  ْزءك هئ  َس هٍا ْه  ٍ هَئَب ا هك  ٰ َٰ هَل سَهَعِزيٌزهَحاِ اٌههۖ  َلْئَنْ هَع ْاهَأ س َِ  [َوَلْع
، الصهههفام مهههن  بههها     وعلمهههه بهههاقأ البشهههر – عهههالا  –ونههها  علهههم وعلمهههه ل و    260:   البقهههرم

اههن عمهراي   علاههه ال ههال    حهين قاالههه عنههد  معها  ذلههي مهها قالهه الخضههر  علاههه ال هال   لما ههاو 
وهها ما هها إنههأ علهها علههم مههن علههم ل : " اقهها ، نلهها منههه أي وعلمههه مههن علمههه، و م مهه  البحههربن

وهها مهها ور  اههأ و   5 ". وأنههت علهها علههم مههن علههم ل علم،ههه ل   أعلمههه،    علمههه أنههت، علمناههه
 .  أ  فصااًل  المه علاه   كما  ارو  حديث ر ا  ل   ولااج ر أ

اههإي ، األوههلو  األرضهها  ومعههل المنشههرو  و إي كههاي ممهها  ههرب اههأ  روههيل العلهها  ال ههماوب 
األحا يهث و  قهد حعنها الشهرع اهأ وهذا المعيهر مهن المااضه  القرآناه ، و أوميتههو  اأ  فعيلها رمرم العلهم

ل رضههأ  علههأ اههن أاههأ نالهها ايمهها  قهها  ، األنههذ بههه، و الشههربف  التههأ  ههدلل علهها أوماهه  العلههم
 فا بالعلم شهراًا أي يد اهه مهن لهاس مهن أولهه، وكفها بال ههل عهارًا أي يترهرأ منهه مهن وها " ):عنه
 مهن ااوهاج القرآناه  التهأ  حهث علها اضهل العلهم، و ب،فأ أي العلم وها مهارو  األنراها و   6 .  اه
 : قا   عالا: ما يلأ، الحث علاهو 

 {  نهه ُقْل َربِّ ِلْ ِنأ ِعْلماو [ } :114 [ 
  ُ9: ْل َوْل َوْ َتِاي ال ِذيَن َوْعَلُماَي َوال ِذيَن   َوْعَلُماَي ِإن َما َيَتَذ  ُر ُأوُلا اأْلَْلَباب{ ] الزمر}ق[. 
 {  ْالم ا ل و  َيْرَاِ  َّللا ُ ال ِذيَن آَمُناا ِمْنُمم [ }11: ال ِذيَن ُأوُ اا اْلِعْلَم َ َرَعاج[ . 
 {  َآ  عمرايو  َه ِإ   ُوَا َواْلَمالِئَم ُ َشِهَد َّللا ُ َأن ُه   ِإل[ } 18: ُأوُلا اْلِعْلِم َقاِئمًا ِباْلِقْ ِط[ . 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya109.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya109.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya109.html
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 {  ُ آ  و  َوَمهها َوْعَلههُم َ ْرِوبَلههُه ِإ   َّللا [ }الر اِ ههُخاَي ِاههأ اْلِعْلههِم َوُقاُلههاَي آَمن هها ِبههِه ُكههلر ِمههْن ِعْنههِد َر َِّنهها
 . ] 7:عمراي 

 {  َ اانرِإن َما َوْخَشا َّللا[ } 28:  ِمْن ِ َباِ ِ  اْلُعَلَما[ . 
 {  ال هِذي   3 اْقهَرْأ َوَر  هَي اأَلْ هَرُ    2 َنَلَب اِيْنَ اَي ِمْن َعَلب    1 اْقَرْأ ِباْ ِم َر َِّي ال ِذي َنَلَب

 . ]5-1{ ]العلب:  5  َعل َم اِيْنَ اَي َما َلْم َوْعَلمْ   4 َعل َم ِباْلَقَلِم 
 :(7)ديث الشريفة التي وردت في هذا الشأنومن األحا

 13َ1388-  ِ ْر ا "  :وقا ُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَقا :  ِمْعُت َرُ ا  َّللا ِ  -رضأ ل عنه  – َوَعْن َأاأ الد 
مههْن َ هههَلَي َنربًقههها َيْرَتِغهههأ ِ اهههِه عْلًمههها  هههه ل َّللا  َلهههه َنربًقههها ِإَلههها ال نهههِ ، َوإي  المالِئَمهههَ  َلَتَضهههُ  

هَمااِج ومهْن ِاهأ أْعِنَحَتَها ِلطا لا اْلِعْلِم ِرًضا ِبما َوْصَنُ ، َوإي  اْلعاِلم َلَاْ َتْغِفُر َلُه مْن اأ ال  
األْرِ  حت هها الِحيتههاُي اهههأ المههاِ ، وَاْضهههُل اْلَعههاِلم َعَلهها اْلعاِاهههِد َكَفْضههِل اْلَقمهههر َعلهها َ هههاِئِر 

رُههاا اْلَمَااِ ههِا، وإي  اْلُعَلمههاَ  َوَررَههُ  األْنِراههاِ  وإي   رُههاا ِ يَنههاًرا َو  ِ ْرَوًمهها وإن مهها ور  األْنِراههاَ  َلههْم ُيارِّ
 . رواُ  َأُاا  او  والترمذي  . " اْلِعْلَم، َامْن َأَنَذُ  َأَنَذ ِبحظّ  َواِار  

 14َ1389-    َوُقهها ُ  ملسو هيلع هللا ىلص قههاَ :  ههِمْعُت َرُ ههاَ  َّللا   -رضههأ ل عنههه  –وعههِن ااههن مْ ههُعا : "
ههَر َّللا  اْمههر ً  ِ  أْوعهها ِمههْن َ ههاِم ، ا  ههِم  ِمنهها َشههْيًئاَنض  رواُ  . " اَرل َغههُه َكَمهها َ ههمَعُه َاههُرب  ُمَرل هه

 . الترمذي  وقا : حديٌث َح ٌن َوحاحٌ 
 15َ1390-  َمههْن ُ ههِئل ملسو هيلع هللا ىلص َقههاَ : َقههاَ  رُ ههاُ  َّللا   -رضههأ ل عنههه  – وعههن َأاههأ ُوربههرم :

حديٌث : َوقا َ ، رواُ  َأاا  او  والترمذي. " ِاِل ا   ِمْن َنار   ُألِ م َياَ  الِقاام ِ ، عْن ِعلم  َاَمَتَمهُ 
 . ح نٌ 

 16َ1391-   مهْن َ عل هَم ِعلًمها ِممها ُيرَتَغها ِبهِه َوْعهُه َّللا ِ   " : ملسو هيلع هللا ىلصوعنه َقهاَ : َقهاَ  ر هاُ  َّللا
ْناا َلْم وِ ْد َعْرَف ال ن ِ    ". يهْا  الِقاامهِ  َوْعِنهأ: ِربَحَههاَيَتعل ُمُه ِإ   لاِصيَا ِبِه َعَرًضا ِمَن الد 

 روا  َأُاا  او  بإ نا  وحاح.

 17َ1392-   َوعهْن عرههِدَّللا  اههن عمههرو اههن العهاص رضههأ َّللا  َعنُهمهها َقههاَ :  ههِمعُت ر هها
إي  َّللا  َ  وْقهههِبم الِعْلهههم اْنِتَزاًعههها يْنتِزُعهههُه ِمهههَن الن هههاِا، ولِمهههْن وْقهههِبُم الِعْلهههَم " : وقههها ملسو هيلع هللا ىلص َّللا  

ههاً  َا ههِئُلاا، ِبَقههْبِم الُعَلمههاِ  حت هها ِإَذا لههْم ُيْرههِب َعاِلًمهها اههرْاَتْاا بَغْيههِر ، ا  َخههَذ الن ههاُا ُراوً هها ُعه 
 . متفٌب َعَلْاهِ ". َاَضل اا وَأَضل اا ، علم  
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اهههذ  األحا يههث الخم هه   امهها يتعلههب بفضههل وبقهها  اضههيل  الشههاب ااههن بههال  رحمههه ل : "
ووعهههاب ، ومههها وقههه  مهههن الخطهههر عنهههد اقهههد العلمههها ،  اهههه وشهههدم حاعههه  النهههاا إلاهههه العلهههم والترغيههها

 قههد  حههديث أاههأ ، اينههالص اههأ نلهها العلههم والتاعههه إلهها ل اههأ ذلههي وعههد  إرا م عههر  الههدناا
مههن  ههلي نربقهها يلههتمس  اههه علمهها  هههل ل بههه نربقهها إلهها "  :وربههرم  امهها روا  م ههلم اههأ الصههحاح

من  لي نربقا يلتمس  اه علما  هل ل به نربقها " الدر ا  المذكار  وو،ذا حديث أاأ، " ال ن 
اهههذا يرههين أي نلهها العلههم مههن أ ههباب  نهها  ال نهه  والن ههام مههن النههار، واههأ اللفههظ " إلهها ال نهه  

إي المالئمه  "  :واهأ الحهديث، متفهب علها وهحته" من ير  ل به نيرا وفقهه اأ الدين "  :اانر
وإي العهالم لا هتغفر لهه مهن اهأ ال هماواج ومهن اهأ ، لم رضا بما وصهن  ض  أعنحتها لطالا الع

وإي اضههل العههالم علهها العااههد كفضههل القمههر علهها  ههائر ، األر  حتهها الحيتههاي اههأ عههاف المهها 
المقصهها  أي وههذ  األحا يههث  ههد  علهها اضههل العلههم "   فضههلأ علهها أ نهها م"  قههد : و  " الماا هها
،  ملسو هيلع هللا ىلصالعلما  وم ورر  األنراا  كما قا  النرأ ، و خير المعيروما للعلما  العاملين من ال، والعمل به

االااعهها علهها ، وإنمهها وررههاا العلههم امههن أنههذ  أنههذ بحههظ وااههر، اا و   روًمههواألنراهها  لههم ياررههاا  ينههارً 
وأي ، أول العلم أي يرعا  اأ الناا وأي ينشرو  اأ الناا وأي وعلماا الناا وأي و تهدوا اهأ ذلهي

مههن  علههم علمهها ممهها : لحههديث، ين هلل وحههد  وبحههذروا مههن الربهها  وال ههمع و،انههاا اههأ ذلههي مخلصهه
ووهذا وعيهد ع هام كهذلي ، يرتغا به وعه ل   يتعلمه إ  للدناا لم و هد عهرف ال نه  وعنهأ ربحهها

مهن  هئل عهن علهم امتمهه وعنهأ علهم وعلمهه امتمهه أل هم يها  القاامه  ال ها   ملسو هيلع هللا ىلص  إذا كتم العلهم وقها 
و علههههامهم ، علهههها اههههذ  العمهههل والههههدعام إلهههها ل وإرشهههها  النههههاا الخيههههرمهههن نههههار افههههأ وههههذا الحههههث 
االمعمن مهن ، ا هلل يربد وعه ل والدار اانرموأي و،اي اذلي مخلًص ، و اعيههم وأ  يبخل بالعلم

، شرنه الحهرص علها اهذ  العلهم و اعاهه النهاا إلها الخيهر والحهرص علها ااهاي مها وحتهاعاي إلاهه
االمصههحف وكتهها الحههديث   ، اههإذا مههاج العلمهها  عههبم العلههم، لعلمهها والعلهم إنمهها وقههبم بمههاج ا
اهإذا اقهد مهن ورنهذ العلهم مهن القهرآي وال هن  وبرلغهه ، وا هط  العلمها ،  علم الناا إ  ااا ط  العلم

ولمهن ، ا ينتزعه من ودور الرعها إي ل لاقبم العلم انتزاعً " : ملسو هيلع هللا ىلصولهذا قا  ، الناا ذوا العلم
 عالمههاحتهها إذا لههم يرههب " واههأ اللفههظ اانههر " لعلمهها  حتهها إذا لههم يرههب عههالم وقههبم العلههم بمههاج ا

لمهل و  وذا ياعا لطالا العلهمو  "أضلاا و  اا ا علاا اراتاا بغير علم اضلّ ا عهاً  ا خذ الناا راو ً 
معمن الحرص علا نلها العلهم مها  ا  أولهه ماعها ين، لها بال هفر مهن بهال  إلها بهال ، مهن إقلهام 

اطالها العلهم   ، إلها يامنها العلم كما  اار العلما  واألناهار مهن عههد الصهحاب  إلا إقلام لطلا
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انلراا العلم ولا اأ "  :والحديث المشهار، يتقيد بقرب  أو الد ال وطلا العلم ولا اأ الداي أنرى 
، لمن المقصا  أي اين اي وطلا العلم أين وعهد ، وا حديث   وصح ال وا ماضاع" الصين 

، ولمهن وطلها العلهم وب تههد اهأ  حصهيله اهأ أي عهه  و هد  ايهها،   و،هاي ك هاً  ، وأين ذكر لهه
علههم ، علههم الطهها، أمهها علههم الههدناا اهههذا شههأ  آنههر ألولههه الخاههار  اههه، العلههم النههاا  العلههم الشههرعأ

من شا   علمها ومهن شها  ، وذ  أمار علا ح ا رغب  أولها، علم الزراع ، علم الحدا م، الن ارم
لمن ، لمنها بالن ب  لمل ار  إي شا  اعل وإي شا   ر ، ار  كفاو  علا الم لمينووأ ،  ركها

 عههرف الفههرائم التههأ ، علههم أح،هها  ل كاهه   صههلأ كاهه   صهها  كاهه   عرههد ر ههي، علههم الشههربع 
العهامأ ، وذا العلم الااعا   اّد أي يتعلمهه المهعمن، وذ    اّد منها، المحار  التأ حرمها، علاي

، بالهها ف، بالخطابه ، نالها العلهم يرذلهه اهأ النهاا وبرشهدوم وبعلمههم بالم،ا به ، لمو ر  أول الع
  ." ب،ل نربب و تطا  إوصا  العلم حتا ينتشر العلم وحتا  قا  الح   و نقط  المعذرم

 :  املفهوم اإلجرائي للعلم اللدني يف القرآن الكريم: املطلب الثالث
ههْن  }اههأ مح،ههم آوا ههه: –عههال و  عههل –وقهها  الحههب  ههْن ِ َباِ َنهها آَ ْيَنههاُ  َرْحَمههً  مِّ َاَاَعههَدا َعْرههًدا مِّ

اهأ وهذ  ااوه  المربمه  ن هد إشهارم واضهح  ووهربح   ]65: المهفِعنهِدَنا َوَعل ْمَنهاُ  ِمهن ل هُدن ا ِعْلًمها{]
 ؟ من  با  ، اما نراع  وذا العلم الصفام –عال و  عل –لنا ا  العلم الذي نّصها ل 

كمههها يتعلهههب ، يتعلهههب برقهههدار المخلاقهههاج ومصهههيروا –عهههال و  عهههل –ي ل وههها علهههم مهههن لهههد
 اقها  ، وهأ ح،مه  التهدايرو  بم رباج األمار من حالنا اأ وذ  الدناا ينب  من ح،م  ع ام  أ 

أى: و عد أي عها ا إلها م،هاي الصهخرم عنهد م مه  البحهربن مهرم أنهرى " : اضيل  ايما  ننطاوي 
«  با نها»وايضهاا  اهأ ، للتفخهام«  اعرهدً  »والتنميهر اهأ ، لحينالصها«  عردا من  با نا »وعدا 

 أى: وهههههذا العرهههههد الصهههههالح منحنههههها  وأعطينههههها   «آَ ْينهههههاُ  َرْحَمهههههً  ِمهههههْن ِعْنهههههِدنا  »، للتشهههههرب  والتمهههههربم
ووههذ  الرحمهه  ، رحمهه  ع امهه  مههن عنههدنا وحههدنا   مههن عنههد غيرنهها: وانتصصههنا  اههها  وي غيههر 

َوَعل ْمنهاُ  ِمهْن  »، كنعمه  الهداوه  والطاعه  وغيرومها -اهها علاهه - عالا - شمل النعم التأ أنعم ل
  يتا ر إ  لمن نربد  ا هير  ، اوعلمنا  من عندنا   من عند غيرنا علما ناًو : أى «ا َلُدن ا ِعْلمً 
   8  ." ومنحه له

عطاهه : ااههن ، وعلمنهها  مههن لههدنا علمهها أي علههم الغيههاوقهها  ايمهها  القرنرههأ اههأ  ف ههير  :" 
   عطههأ اههااور األح،هها  أاعالههه بح ههرها  ،  هاي علههم الخضههر علههم معراهه  اههاانن قههد أوحيهت إلاههه

   9 ".وكاي علم ما ا علم األح،ا  والفتاا ب اور أقاا  الناا وأاعالهم
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، وا اذلي و،اي ع،س علم ال ااورإذي االعلم اللدنأ وا علم باننأ، أو علم الراانن و 
  و ههال ا عتههها   اههه و  وحههد  –عههال و  عههل –عههن منه ههه اههها مههن ل أمهها ، ووههذ  كينانهه  ح،متههه

َوَمهها َاَعْلتُههُه َعههْن . . }:  مهها  رههين اههأ قالههه الخضههر  علاههه ال ههال   ل ههيدنا ما هها  علاههه ال ههال  
 . ]82: المهف] { .. َأْمِري 

 ترين أي مفها  العلم اللدنأ وا:ومما  رب ن
 به الخااص من نلقه، يتعلب اراانن األمهار –عال و  عل –ِعلٌم نفّأ بانن انتص ل 

 . ووا علم األقدار، م ربا ها   ب اورواو 

 .المطلا األو : الفرق اين الا و  والنرام والر ال 
 المطلا العانأ: ا نتصاص عند ل  بحانه و عالا.

 :  الرسالةو النبوةو الفرق بني الوالية: ولاملطلب األ
ِ َ  َنهْاٌف َعَلهْيِهْم َوَ  ُوهْم  }: اأ  ارم يانس –عال و  عل –وقا  المالا  َأَ  ِإي  َأْوِلَااَ  َّللا 

ْنَاا َوِاهأ اْاِنهَرِم ا َ  َ ْرهِديَل  (63) اُناا َيت ُقايَ ال ِذيَن آَمُناا َوكَ  (62َوْحَزُناَي   َلُهُم اْلُبْشَرُى ِاأ اْلَحَااِم الهد 
ِلَي ُوَا اْلَفْاُل اْلَعِ امُ ِلَمِلَما ِ ا ذَُ  . {(64) ِج َّللا 

 ل ولاي   أي ل حاا ي ،: ُبقا ، و وا النصير، و قا  بهو  وا كل مْن َوِلَأ أمًرا: الالأ
أر وهالح عنهد الم هلمين أي الرعهل المعهروف ب هير ه منه َوِله، و أي وربث الح،م: منه ولأ العهدو 

 . وا ما وقااله القدوس عند الم احين، و  لاكهو   با  هو  الم تقام 
قها  أاها ععفهر: وقها   عهالا ذكهر : واأ ااو  ال ابق  وقا  ايما  الطرهري اهأ  ف هير  :" 

عههنهم اههممنهم مههن  أ  إي أنصههار ل   نههاف علههيهم اههأ اانههرم مههن عقههاب ل، ألي ل رضههأ
ووا النصير، وانتلف ، "األولاا  " عم  " ولأ"، وعقابه، و  وم وحزناي علا ما اا هم من الدناا

وههم قهاٌ  ُيههْذَ ُر ل لههرابتهم، لمها علههيهم مههن : اقها  بعضهههم، أوهل التروبههل  ههامن و هتحب وههذا ا  ههم
أ  إي أولاههها  ل    : قههد ا تشههههدوا بقهها  ااههن  بهههاا حههين  هههئل عههن، و  ههاما الخيههر واينبهههاج

أاههأ  حههديث قهها  آنههروي اههأ ذلههيو  .الههذين ُيههْذَ ُر ل لههرابتهم: قهها     وههم وحزنههاي و  نههاف علههيهم
وربهههرم، قهههها : قهههها  ر هههها  ل وههههلا ل علاههههه و هههلم: إي مههههن  بهههها  ل  بههههاً ا و ههههبطهم األنراهههها  

 حهاا اا اهأ ل مهن غيهر أمهاا   والشهدا ! قيل: من وم وا ر ا  ل؟ العلنها نحهر هم! قها : وهم قها  
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و  أن اب، وعاوهم من نار، علها منهاار مهن نهار،   وخهاااي إذا نهاف النهاا، و  وحزنهاي إذا 
   11 ." 10  أ  إي أولاا  ل   ناف عليهم و  وم وحزناي :  حزي الناا. وقرأ

 ح هههن العبههها مأي أنههههم أنهههاا انتصههههم ل  عهههالا انفحهههاج  مهههن عنهههد  اهههأ الهههدناا رااًبههها ل
 النههارو  أشهار إلهيهم ر هاله المههربم اهأ الحهديث ال هااب بمعهل وههذ  النفحهاج معهل المحبه ، المعامله و 
اهههأ ذلهههي ، و لههههم –عهههال و  عهههل –وهههأ عطاههه  ل ، و الفهههر  عنهههد الحهههزي و  الطمرنينههه  عنهههد الخهههافو 

 . انتصاص  ار أ ذكر  آنًفا
عههل وبحهها أولاهها   وبنصههر  وقهها  ايمهها  الغزالأ:"الههالأ مههن العبهها  مههن وحهها ل عههز و 

وبنصهههر أولاههها   وبعههها ي أعهههدا  ، ومهههن أعدائهههه الهههنفس والشهههاطاي، امهههن نهههذلهما ونصهههر أمهههر ل 
 عهههالا ووالههها أولاههها  ل وعههها ى أعهههدا   اهههها الهههالأ مهههن العبههها "، وقههها  ايمههها  عرهههدل اهههن عمهههر 

  عهن الغيهر متاعههًا الراضاوي الا و     تم إ  :"بايعرا  عن غير ل عز وعل، ومن أعر 
 –نرى أي أي إن هاي قهد وصهل لههذ  المر به  اقهط بالتزامهه بهروامر ل و   12  ."إلاه اها من أولاائه

اير قههأ مرا هها ايومههاي شههيًئا اشههيئا ، البعههد عههن نااهاههه  وي أي يتخلههل ذلههي معصهها و  –عههل و  عههز
 ناوهر و  حار ههو  حاا هه –  عهالاو   بهار  – ا،هاي ل ، مهن رهم الا وه و  وواً  لمر به  ايح هاي

 . الهباج التأ وخصها ل  با   المخلصينو  غير ذلي من النفحاجو  مانحهو 
الصل  اين ل  عالا ووفا ه من نلقهه عهن نربهب المالئمه  أو مهن ورا  أما النرام اهأ 
وا الذي وختهار  –عال و  عل –ال ل ،   و تطا  أي إن اي انتااروا، و مح اب أو بالاحأ إليه

 اههالنرام  شههرب ، ب هههزوم مههن قرههل الههاحأ أو البعههثو  األ عههر مههن ذلههي وعههد لهههم، و ر ههلهو  أنراائههه
الر ها  و  اهالنرأ، كهذا الر هال ، و بصهطفاه مهن البشهرو  لمهْن وختهار  –عهال و  عل – مربم من ل و 

كهههذلي ، و بنهههها عهههن المنمهههرو  كالومههها وهههرمر بهههالمعروفو  –عهههل و  عهههز – الومههها  اع  لعبههها م ل 
مع هههزاج  اعمههه  لهههه اهههأ و  كتهههاب يتنهههز  علاههههو   شهههرب و  إ  أي للر ههها  مهههنهج، يهههاحا لهههه الومههها 

 . ان ااقهم ورا  شهاا هم، و ق ا ها ب را انتالف البشرو  لمشقتها، م ير ه الدعاب 
ْلَقها َوَما َأْرَ ْلَنا ِمْن َقْرِلَي ِمْن َرُ ها   َوَ  َنِرهأّ  ِإ   ِإَذا َ َمن هُا أَ  }: -عال و  عل –وقا  الحب 

ههْاَطاُي رُههم  ُوْحِمههُم َّللا ُ آَواِ ههِه   َ َّللا ُ َعِلههامٌ  ههْاَطاُي ِاههأ ُأْمِني ِتههِه َاَيْنَ ههُب َّللا ُ َمهها ُيْلِقههأ الش  : الحههج{]  َحِمههامٌ الش 
ر هاًل قرهل نها م النريهين محمهد اهن و  أر ل أنراا  –عل و  عز –اأ وذ  ااو  إرباج أي ل و  ]52

األمههر ، إرشها وم الصههرال الم هتقامو   ههالمه علاهه   لهداوهه  النهاا للحههبو  أعرهد ل   وههلااج ر ه
 –لمن وهل أنرهر ل ، و ناو  إذا اوتدوا، بزبد  كرًوا لرنأ آ  ، و الذي كاي وقتل الشاطاي غضًبا
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اهأ  ههارم  –عههال و  عهل –لنن هر قها  المههالا ، نيههر األنها  بقصههص الر هل عمههاعهم –عهال و  عهل
ا َأْوَحْيَنا ِإَلْاَي َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلُا ُنها   َوالن ِريِّهيَن ِمهن َبْعهِدِ  ا َوَأْوَحْيَنها ِإَلهُا ِإْاهَراِهاَم ِإن   }: حين وقا ، الن ا 

 اًرااُووَ  َل ُ َوِإْ َماِعيَل َوِإْ َحاَق َوَبْعُقاَب َواأْلَْ َباِل َوِ اَ ُا َوَأي اَب َوُباُنَس َوَواُروَي َوُ َلْاَماَي ا َوآَ ْيَنا  َ 
 َوُرُ اًل َقْد َقَصْصَناُوْم َعَلْاَي ِمهن َقْرهُل َوُرُ هاًل ل هْم َنْقُصْصهُهْم َعَلْاهَي ا َوَكل هَم َّللا ُ ُماَ هُا َ ْمِلاًمها  163 
ٌ  َبْعَد الر ُ ِل ا َوَكاَي َّللا ُ َعِزب 164  ِ ُح   ِربَن َوُمنِذِربَن ِلَئال  َوُماَي ِللن اِا َعَلا َّللا   ًزا َحِماًمار ُ اًل م َبشِّ
ِ َشهِهيًدا لُ ِمنِ   165    166  َّللا ُ َوْشَهُد ِبَما َأنَزَ  ِإَلْاَيۖ  َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه ۖ َواْلَماَلِئَمُ  َوْشَهُدوَي ا َوَكَفُا ِباهلل 
لم وخرر ر اله المربم   وهلااج  –عال و  عل –يتضح ونا علاًّا أي ل ، ]166-163: الن ا {]

 شهرنه محمهًدا و  اهل مهنهم مهْن أنرهر ل بقصهته، راها األنو   المه علاه   بشري عما  الر هلو  ر أ
 . منهم الذي لم ُيذكر نرر ، و ملسو هيلع هللا ىلص

ولمههن الر هها  وهها ، ومهها مر ههلكالالر هها  و  النرههأعلهها أي  ههد  ااوههاج المربمهه  ال ههابق  
مها النرهأ اهها الهذي أ كمها أ هلفنا نز  إلاه كتاب وشرع م تقل م  المع زم التأ  عرهت نرابه أالذي 

 وإنمههههها أوحهههههأ إلاهههههه أي يهههههدعا النهههههاا إلهههههأ شهههههربع  ر ههههها  قرلهههههه كرنراههههها ، تهههههابلهههههم ينهههههز  علاهههههه ك
ولهاس ، وهذا وعنهأ أي كهل ر ها  نرهأ، و انأ إ رائيل الذين كاناا يدعاي الناا إلها مها اهأ التهارام 

 .  ل نرأ ر اً  

 :  تعاىلو االختصاص عند اهلل سبحانه: املطلب الثاني
لعهههرب :" نصهههص َ نّصهههه بالشهههأ  عههها  اهههأ ل هههاي ا، و ا نتصهههاص اهههأ اللغههه  ا نفهههرا 

ها انتصهه أي أاهر   بهه  وي غيهر . وُبقهها  ، و الفهتح أاصهح، و ُنصاوها و  َنصاوها و  وخصهه نصًّ
   13  خصص له إذا انفر  ". و  انتص االي باألمر

 –احين وخّص ل ، انفرا   وي عما  المخلاقاج –عال و  عل –و ا نتصاص عند ل 
ب علههه ، و اههال ومههنح غيههر  وههالحااج وههذا األمههر، و بعمههل مههاأحههد نلقههه بههرمر أ – عههالا و   بههار 

اقهد ، اعلا  ريل التمعيل بالن ب  للمالئم  المرا ، لنا اأ ذلي نماذج عديدم، و منفرً ا به  وي غير 
 – عهالا  – علاما هه و  نااهاههو  نقهل أوامهر ، و األمهين عرربهل بهالاحأ –عهال و  عهل –نص المالا 

ِ َاَقههْد  }: كمهها نّصههه بالنصههرم اههأ قالههه  عههالا، ألنراائههه  وي غيههر  مههن المالئمهه  ِإي َ ُتاَ هها ِإَلهها َّللا 
ِلَي َوَغْت ُقُلاُ ُمَما ۖ َوِإي َ َ اَوَرا َعَلْاِه َاِإي  َّللا َ ُوَا َمْاَ ُ  َوِعْرِربُل َوَواِلُح اْلُمْعِمِنيَن ۖ َواْلمَ  اَلِئَمُ  َبْعَد ذَُ

ونهص عرربهل بالهذكر مه  أنهه " : مها  ننطهاوي اهأ  ف هير وقها  اضهيل  اي ] 4: التحهربم{] َاِهيرٌ 
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 - عهههههههالا  -والمرلهههههههِ عهههههههن ل ، اهههههههها أمهههههههين الهههههههاحا، للتنابهههههههه بمزبهههههههد اضهههههههله، مهههههههن المالئمههههههه 
    14 . " إلا ر له

لفرقهه  مههنهم اههأ  –عههالو  عههل –و بالن ههب  لل ههن علهها  ههريل التمعيههل يرههدو انتصههاص ل 
هها }َوِإْذ َوههَرْاَنا ِإَلْاههَي :- عههالا–قالههه  هها َحَضههُروُ  َقههاُلاا َأنِصههُتاا َاَلم  ههَن اْلِ ههنِّ َوْ ههَتِمُعاَي اْلُقههْرآَي َاَلم  َنَفههًرا مِّ

  ]29:األحقاف] { ُقِضَأ َول ْاا ِإَلُا َقْاِمِهم م نِذِربنَ 
 الصهههفام مهههن  بههها   بهههالنرام أو بهههالنرام – عهههالا  –و بالن هههب  لرنهههأ آ   اقهههد انهههتص ل 

كمههها قههها  ، أو انعمههه  منهههه غيهههر معممههه  ل هههائر البشهههر، الر هههال و  النرهههام الر هههال  أو الا وههه   وي و 
وا ما ا إنأ " : الخضر   علاه ال ال    لملام ل ما ا ان عمراي   علاه ال ال    حين قااله

"  وأنت علها علهم مهن علهم ل علم،هه ل   أعلمهه،    علمه أنت، علا علم من علم ل علمناه
 . ديث أاأ ان كعاكما ور  اأ ح  15 

 لهم وخهص بهه ر هاله، انتص الخضر بعلم مهن عنهد  –عال و  عل–و علا ذلي اإي ل 
 –مهها كههاي ما هها   علاههه ال ههال    لاعههرف ذلههي لهها  نطرتههه ، و كلامههه ما هها   علاههه ال ههال   و 

 هههالمه علاهههه   اهههأ و  كمههها أنررنههها ر هههالنا المهههربم   وهههلااج ر هههأ، اهههأ انهههأ ا هههرائيل –بهههإذي ل 
، أنهها: اقهها ؟ أي النههاا أعلهم: ا ههئل، ا اههأ انههأ إ هرائيلإي ما هها قهها  نطيًبهحههين قها  :" ، حديعهه

، ا بم م  البحهربن وها أعلهم منهياروحا ل إلاه أي لأ عردً ، إذ لم ير  العلم إلاه، اعتا ل علاه
احيعمهها اقهههدج ، ات علههه اههأ م،تههل،  رنههذ معههي حا هها: قهها ؟ اماهه  لههأ بههه، وهها رب: قهها  ما هها

حتها ، وانطلب معهه اتها  ياشه  اهن نهاي ، ا عله اأ م،تل رم انطلب، ارنذ حا ا، اها رم ،الحاج
ا هههقط اهههأ ، وضهههعا ر و ههههما انامههها واضهههطرب الحهههاج اهههأ الم،تهههل اخهههرج منهههه، إذا أ اههها الصهههخرم

اصهههار علاهههه معهههل ، اا خهههذ  هههريله اهههأ البحهههر  هههر ا وأم هههي ل عهههن الحهههاج عربههه  المههها ، البحهههر
حتها إذا كهاي ، واحبه أي وخرر  بالحاج اانطلقا بقا  يامهما وليلتهمهاالما ا تاقظ ن أ ، الطاق

ولههم و ههد ما هها : قهها ، آ نهها غههدا نا لقههد لقينهها مههن  ههفرنا وههذا نصههبا: قهها  ما هها لفتهها ، مههن الغههد
أرأيت إذ أوبنا إلا الصخرم اإنأ ن هيت : اقا  اتا ، حتا عاول الم،اي الذي أمر  ل به، النصا

، اماي للحاج  ر ا: قا ،   الشاطاي أي أذكر  وا خذ  ريله اأ البحر ع باالحاج وما أن اناه إ
رععهها : قهها ، ذلههي مهها كنهها نبههِ اار ههدا علهها آرارومهها قصصهها: اقهها  ما هها، ولما هها ولفتهها  ع بهها

اقههها  ، حتههها انتهاههها إلههها الصهههخرم اهههإذا رعهههل م ههه ا اعهههاب ا هههلم علاهههه ما ههها، وقصهههاي آرارومههها
أ يتههي ، نعههم: قهها ؟ ما هها انههأ إ ههرائيل: قهها ، أنهها ما هها: قهها ؟ وأنههأ بررضههي ال ههال : الخضههر
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إنهأ علها علهم مهن علهم ، إنهي لهن   هتطا  معهأ وهررا وها ما ها: قها ، لتعلمنأ مما علمت رشدا
: اقههها  ما ههها، وأنهههت علههها علهههم مهههن علهههم ل علمهههي   أعلمهههه، علمناهههه،    علمهههه،  عهههالا، ل

اهإي ا بعتنهأ اهال   هرلنأ عهن : قها  لهه الخضهرا،  ت دنأ إي شا  ل واارا و  أعصأ لي أمهرا
املمههاوم أي ، اانطلقهها ومشههااي علهها  ههاحل البحههر امههرج  ههفين ، شههأ  حتهها أحههد  لههي منههه ذكههرا

لهم وفاعهر إ  والخضهر قهد قله  ، الما ركبا اهأ ال هفين ، اعرااا الخضر احملا  بغير قا ، وحملاوم
، عمهدج إلها  هفينتهم، قهد حملانها بغيهر نها قا  : اقا  له ما ا، لاحا من ألاا  ال فين  بالقدو 

  : قهها ؟ ألههم أقههل إنههي لههن   ههتطا  معههأ وههررا: قهها ، اخرقتههها لتغههرق أولههها لقههد عئههت شههيئا إمههرا
: وههلا ل علاههه و ههلم، وقهها  ر هها  ل:  عانههذنأ بمهها ن ههيت و   روقنههأ مههن أمههري ع ههرا قهها 

لا حهرف ال هفين  انقهر اهأ البحهر ااق  ع، وعا  عصفار: قا ، وكانت األولا من ما ا ن اانا
مهها علمههأ وعلمههي مههن علههم ل إ  معههل مهها نقههر وههذا العصههفار مههن وههذا : اقهها  لههه الخضههر، نقههرم

ارينمهها ومهها ومشهااي علهها ال ههاحل إذ أبصهر الخضههر غالمهها يلعهها ، رههم نرعهها مهن ال ههفين ، البحهر
لهت نف ها لكاه  بغيهر نفهس أقت: اقا  له ما ها، ارنذ الخضر رأ ه ايد  ااقتلعه اقتله، م  الغلماي

قها : ، ووذ  أشد من األولها: لقد عئت شيئا نمرا قا  ألم أقل لي إني لن   تطا  معأ وررا قا 
اقهها  الخضههر ارقامههه ايههد ، ، مههائال: قهها ، يربههد أي يههنقم: إلهها قالههه .. إي  ههرلتي عههن شههأ  اههال

ه أعهرا قها  وهذا اهراق لها شهئت لتخهذج علاه، ولهم وضهافانا، قا  أ يناوم الهم وطعمانها: اقا  ما ا
و  نهها أي ما هها كههاي وههرر، حتهها : وههلا ل علاههه و ههلم، اقهها  ر هها  ل، اينههأ و ينههي ااوهه 

وكهاي أمهامهم ملهي ورنهذ كهل :  اي اان  بهاا وقهرأ: وقص علينا من نرروما، قا   عيد ان عرير
   16  ".وأما الغال  اماي كاارا وكاي أااا  معمنين:  فين  والح  غصبا، وكاي وقرأ

 علاهه  لعرهد الصهالح الخضهر – عهالا و   بهار  –وذا ا نتصاص إنما يرع  لمشهيئ  ل 
 ، شهربًفا بقالهه  عرهًدا مهن  با نها  – عهالا  –إنما كفا  ل ، ال ال     وي اااي  را أو مرععا 

لاهه كلامه ما ا  عو  وعتا علا ر اله – عالا و   بحانه -كري ل ، و التمربمو  التنمير للتفخامو 
احيئذ  اقط علم كلام ل  -عالو  عل –ال ال    حين ا تارر بالعلم علا نف ه  وي أي يرععه هلل 

 أوًضههها ب،افاههه  الهههذواب إلاههههو  بم،انهههه -عهههالو  عهههل –قهههد أنرهههر  ل ، و أي ونههها  مهههْن وههها أعلهههم منهههه
 أ  ووما: ، اأ وذا إشارم ألمربن وامين، و ا  تد   علا وذا الم،ايو 
 . قدر هو  – عالا  –  ع  علم ل – 1
 . إي كاي عالماو  عهلهو  ضعف علم اين اي – 2
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رنهههها نيههههر األنهههها  اههههأ الحههههديث  مهههها قهههها  الخضههههر لما هههها   عليهمهههها ال ههههال    كمهههها أنر
ااق  علا حرف ال فين  انقر اأ البحر نقرم، اقا  له الخضهر: ، وعا  عصفار: قا .. :"ال ااب

 ... "نقر وذا العصفار من وذا البحرما علمأ وعلمي من علم ل إ  معل ما 
 ههبحانه –يههها مههن وشهها  مههن اضههله وبحههر  مههن وشهها  بح،متههه  – عههالا–اا نتصههاص عنههد ل 

 له اأ نلقه شعوي. –و عالا

 . أرر اعل الخضر علا ما ا عليهما ال ال : المطلا األو 
 . م رباج األمارو  اااي  را الفعل: عانأالمطلا ال

 . الخضر عليهما ال ال و  الدروا الم تفا م من قص  ما ا: المطلا العالث

 :أثر فعل اخلضر على موسى عليهما السالم : املطلب األول
أاعهها  الخضههر مهه  كلههام ل ما هها  عليهمهها ، و أوً  و هها علينهها معراهه  الفعههل لراههاي أرههر 

 : اأ قاله –عال و  عل –وخررنا اها المالا ، ال ال   رالر  أاعا 
 { ِفيَنِ  َنَرَقَها   ] 71: المهف{]. . َاانَطَلَقا َحت ُا ِإَذا َرِ َبا ِاأ ال  
 {  َُاانَطَلَقا َحت ُا ِإَذا َلِقَاا ُغاَلًما َاَقَتَله . .[}74: المهف [  
 {  َأَ َاهها أَْوههَل َقْرَبهه   اْ ههَتْطَعَما أَْوَلَههها َاههَرَاْاا َأي ُوَضههاُِّفاُوَما َاَاَعههَدا ِايَههها ِعههَداًرا َاانَطَلَقهها َحت ههُا ِإَذا

 ] 74: المهف{]. . ُيِربُد َأي َينَقم  َاَرَقاَمهُ 

التههأ أنررنهها اههها رب و  ،  وههذ  وههأ األاعهها  العالرهه  التههأ قهها  اههها الخضههر   علاههه ال ههال 
، ال هدار الهذي أقامهه، و الغهال  الهذي قتلهه، و عهل اهأ ال هفين  التهأ نرقهها تمو  –عهال و  عهل –العبا  

وذ  األاعها  العالره  كهاي لهها  هررير ع هام علها كلهام ل ما ها   علاهه ال هال    حتها أنهه كهاي و 
اشهترانه علاهه أ  و هر  و  وعّلب عليها مباشرم رغم قا  العرد الصالح الخضر   علاه ال هال    لهه

َقهاَ  َاهِإِي ا  َبْعَتِنهأ َاههاَل  } :- عهالا  -اهأ قالههه ، حتها وحدرههه وها انف هه عنهه أو وعّلهب علها شهأ 
لمن كلام ل ما ا   علاه ال ال  و  ] 70: المهف{] َ ْ َرْلِنأ َعن َشْأ   َحت ُا ُأْحِدَ  َلَي ِمْنُه ِذْكًرا

وهها مها قالههه لهه الخضههر قرههل ، و   لهم وصههرر مهن شههدم  هررير الفعههل علاهه امههاي  علاقهه علاههه مباشهرمً 
َكْاهَ    و 67  ِطاَ  َمِعهَأ َوهْرًراَقهاَ  ِإن هَي َلهن َ ْ هتَ }: اهأ قالهه –عهال و  عهل –ذكر  لنا المالا و  ذلي

وقهها  ايمهها  الحههااظ ااههن كعيههر اههأ  ] 68-67: المهههف{] 68  َ ْصههِرُر َعَلههُا َمهها َلههْم ُ ِحههْط ِبههِه ُنْرههًرا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya74.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/saadi/sura18-aya68.html
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أنهت    قهدر أي  صهاحرنأ : أي إنهي لهن   هتطا  معهأ وهررا  : قا  الخضر لما ا  ف ير  :  
، مهها علم،ههه ل، لمهها  ههرى منههأ مههن األاعهها  التههأ  خههالف شههربعتي   ألنههأ علهها علههم مههن علههم ل

وأنت   ، امل منا م،لف برمار من ل  وي واحبه، ما علمناه ل، وأنت علا علم من علم ل
  17  . قدر علا وحرتأ

ههها الخضههر   علاههه ال ههال    النن ههر ااي أرههر وههذ  و بمهها أننهها عرانهها األاعهها  التههأ قهها  ا
 : الااضح اأ  علاقه عليهاو  األاعا  علا كلام ل ما ا ان عمراي   علاه ال ال   

،  ع هها لههه كلههام ل ما هها   علاههه ال ههال    نههااًرا الفعللا األول: وهللو اللرق السللفينة
َاانَطَلَقها َحت هُا ِإَذا  }: -عهل و  عز –اقا  كما ذكر المالا ، اذلي إلا ااور الفعل الذي رآ  أمامه

ِفيَنِ  َنَرَقَها ۖ َقاَ  َأَنَرْقَتَها ِلُتْغِرَق أَْوَلَها َلَقْد ِعْئَت َشْيًئا ِإْمًرا بردو ح،م و  ] 71: المهف{] َرِ َبا ِاأ ال  
علاه ال ال    وقا  نير األنها   0واضًحا علا اعل الخضر  –علاه ال ال   –ا ر ا  ل ما 

، املماوم أي وحملاوم، اانطلقا ومشااي علا  احل البحر امرج  فين . . ": اأ الحديث ال ااب
ا مهن لهم وفاعهر إ  والخضهر قهد قله  لاًحه، المها ركبها اهأ ال هفين ، ا ناعرااا الخضر احملا  بغير 

اخرقتهها ، عمهدج إلها  هفينتهم، قها  قهد حملانها بغيهر نها : اقا  لهه ما ها،   بالقدو ألاا  ال فين
   عانهذنأ بمها : قها ؟ ألم أقل إني لن   تطا  معأ وررا: قا ، لتغرق أولها لقد عئت شيئا إمرا

وكانت األولا من : ولا ل علاه و لم، وقا  ر ا  ل: ن يت و   روقنأ من أمري ع را قا 
 . "    رب  خرب ه   . ااناما ا ن 

أى: اانطلقها يبحعهاي عهن  هفين ، المها وعهداوا وا هتقرا  : وقا  ايما  ننطاوي اهأ  ف هير 
ونا ما كاي من ما ا ، و بري قل  لاحا من ألااحها: قيل. ما كاي من الخضر إ  أي نرقها، ايها

أاعلهت مها : .. أى. ِلُتْغهِرَق أَْوَلههاَأَنَرْقَتهها  :إ  أي قا  له علا  ريل ا  تنمار والتع ا ممها اعلهه
 ؟ اعلههههههههههههت لتمههههههههههههاي عاعبهههههههههههه  الههههههههههههرا رين ايههههههههههههها الغههههههههههههرق والمههههههههههههاج اهههههههههههههذ  الصههههههههههههارم المعلمهههههههههههه 

كهاي ر  اعهل كلهام ل و   18 .   وأوله كل شأ  شديد كريهر. وايمر: الداها ، اَلَقْد ِعْئَت َشْيئًا ِإْمرً 
ا عله ين ا ما نلبه منه الخضر  ،إنما من وا  ااور الفعل المر ما –علاه ال ال   –ما ا 

َقاَ  ِإن َي َلهن َ ْ هَتِطاَ  }:-علاه ال ال  –ونا  حقيب لقا  الخضر ، و ارعتذر منه –علاه ال ال   –
 ] 68 – 67: المهف] { َكْاَ  َ ْصِرُر َعَلُا َما َلْم ُ ِحْط ِبِه ُنْرًرا  وَ 67  َمِعَأ َوْرًرا

ِإَذا َلِقَاها ُغاَلًمها  َاانَطَلَقا َحت اُ  }: -عال و  عل –وقا  رب العزم ، قتا الغالم: الفعا الثاني
: وقها  ايمها  القرنرهأ ] 74: المههف{] َاَقَتَلُه َقاَ  َأَقَتْلَت َنْفً ا َلِ ا ً  ِبَغْيِر َنْفس  ل َقْد ِعْئَت َشْيًئا ن ْمًرا
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اانطلقا حتا إذا لقاا غالما اقتلهه قها  أقتلهت نف ها لكاه  بغيهر نفهس لقهد عئهت شهيئا : قاله  عالا" 
وعد غلمانا يلعراي ارنذ غالما كاارا ارض عه رهم ذبحهه :   ري قا  وعلا قا   عيدنمرا اأ البخا

واههههأ الصههههحاحين ووههههحاح ، قهههها  أقتلههههت نف هههها لكاهههه  بغيههههر نفههههس لههههم  عمههههل بالحنههههث  بال هههه،ين 
رم نرعا من ال فين  ارينما وما ومشااي علا ال احل إذ أبصر الخضر غالما يلعا   : الترمذي

أقتلهت نف ها لكاه  بغيهر : قها  لهه ما ها، أ هه ايهد  ااقتلعهه ايهد  اقتلههارنذ الخضهر ر ، م  الغلماي
ووذ  أشد مهن األولها. : نفس لقد عئت شيئا نمرا قا  ألم أقل لي إني لن   تطا  معأ وررا قا 

   19 ".قا  إي  رلتي عن شأ  بعدوا اال  صاحرنأ قد الغت من لدنأ عذرا   لفظ البخاري 
وبراعهه  ما هها نف ههه.  ا ههد أنههه قههد نههالف مهها ا فههب :"  وقهها  ايمهها  ننطههاوي اههأ  ف ههير 

علاههه مههه  الرعهههل الصههالح مهههر ين، ايبههها ر بإنبههار وهههاحبه أي يتهههر  لههه اروههه  أنيهههرم  اقههها : ِإْي 
َ َرْلُتَي أيها الصديب َعْن َشْأ   َبْعهَدوا أى: بعهد وهذ  المهرم العاناه  َاهال ُ صهاِحْرِنأ أى: اهال   علنهأ 

ْد َاَلْغَت ِمْن َلُدنِّأ ُعهْذرًا أى: اإنهي قهد الغهت الغاوه  التهأ  مهاي معهذورا واحبا أو ر اقا لي، اإني قَ 
يهدلي علها  -علاه ال هال  -ووذا المال  من ما ا .بعدوا اأ اراقأ، ألنا أ اي قد نالفتي مرارا

   20 . " اعتذار  الشديد للخضر، وعلا شدم ندمه علا ما ارل منه، وعلا ا عتراف له بخطئه
اقها  ر ها  ل :"  - هالمه علاهه و  وهلااج ر هأ –قها  ر ها  ل ، م لمو اأ وحاح 

ولا ل علاه و هلم عنهد وهذا الم،هاي رحمه  ل علينها وعلها ما ها لها  أنهه ع هل لهرأى الع ها 
   21 ".  ولمنه أنذ ه من واحبه ذمام 

علاهههه  –اهههإي وهههذ  المهههرم شهههرًنا ألي كلهههام ل ما ههها ، و إذا كانهههت المهههرم األولههها ن هههااًنا
كمها عها  اهأ لفهظ ، اشترل من شدم اعتذار  أنه إذا نالف لمرم رالع  اال وصهاحبه بعهدوا –ال ال  

 انهت . .  هالمه علاهه   :"و  قا  ر ها  ل   وهلااج ر هأ: قا ، البخاري لحديث أاأ اان كعا
   22 . " . األولا ن اانا والا طا شرنا والعالع  عمدا

َاانَطَلَقا َحت ُا ِإَذا َأَ َاا أَْوَل  }: -عال و  عل –وقا  رب العزم  ،إقامة الجدار: الفعا الثالث
اَ  َلههْا ِشههْئَت َقْرَبهه   اْ ههَتْطَعَما أَْوَلَههها َاههَرَاْاا َأي ُوَضههاُِّفاُوَما َاَاَعههَدا ِايَههها ِعههَداًرا ُيِربههُد َأي َيههنَقم  َاَرَقاَمههُه ۖ َقهه

َلْاهِه َوهْرًراَقه  77  َ   َخْذَج َعَلْاِه َأْعهًرا هَذا ِاهَراُق َاْيِنهأ َوَ ْيِنهَي ا َ هُرَنرُِّئَي ِاَتْرِوبهِل َمها َلهْم َ ْ هَتِط  ع   {اَ  وَُ
 ] 78-77: المهف]

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/baghawy/sura18-aya78.html
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انطلقهها بعههد  إنهمهها: قهها   عههالا مخرههرا عنهمههاوقهها  ايمهها  الحههااظ ااههن كعيههر اههأ  ف ههير  :" 
 روى اان عربر عن اان  يربن أنها األيل  واأ الحديث   حتا إذا أ اا أول قرب   المر ين األوليين 

  ارااا أي وضافاوما ااعدا ايهها عهدارا يربهد أي يهنقم  أي بخال   " حتا إذا أ اا أول قرب  لئاما:" 
. ا م اهههأ المحهههدراج بمعنههها الميهههلاهههإي اير ، إ هههنا  ايرا م واونههها إلههها ال هههدار علههها  هههريل ا  هههتعارم

اهر   إلها حاله  ا  هتقام  وقهد  قهد  اهأ الحهديث : أي   ارقامهه:   وقالهه. ال هقال: وا نقضها  وها
لا شهئت   خهذج علاهه   ووذا نارق اعند ذلي قا  ما ا له . و عمه حتا ر  ميله، أنه ر   ايدوه

-5 ااهههههن كعيههههههر،ج". م انهههههها ألعههههههل أنههههههم لههههههم وضهههههافانا كههههههاي ينبغهههههأ أ   عمههههههل لههههههم: أي   أعهههههرا
ناوهه  ، و التعههاو  ،و مهها قهها  كلههام ل ما هها وههذا التعليههب إ  حههين الغههه ال هههد ه 66،1419ص

لههذا كانههت العالعهه  كمهها ،  خههلو  وههذا شههر، و لمههنهم أاههاا أي وضههافاوما، أنهمهها ا ههتطعما أوههل وههذ  القربهه 
 مها ، و ا ها   علاهه ال هال    المه علاه   عمًدا من كلام ل مو  أنررنا نير األنا    ولااج ر أ

 بقاله وهذا وقه   –علاه ال ال   –أنه اشترل عد  المصاحب  إذا نالف كال  العرد الصالح الخضر 
  ااننههها أيو   ههرا أاعالههه –علاههه ال ههال   –لمههن قرههل الفههراق وّضههح لههه الخضههر ، و الح،ههم بههالفراق

ر وهذ  األاعها  معقبًّها عليهها  وي الذي ن هر ل هااو –علاه ال ال   –الح،م  منها لملام ل ما ا و 
 ونههها  هههر ا نهههتالف اهههين علمهههأ ما ههها، و الح،مههه  مهههن وقاعههههاو  أي ين هههر أو و هههر  عهههن أ هههبااها

 .  الخضر   عليهما ال ال    كما أ لفنا قرل ذليو 

 :  جمريات األمورو بيان سبب الفعل: املطلب الثاني
 ؟ وذ  األاعا  العالر  –علاه ال ال   –لماذا اعل الخضر 

إنما وأ المعروا  لنا بح،م ذكروها ، و الااق  مما ُذ ر أي وذ  األاعا  لم  من وأ الاحيدم
، اأ وذا اضل ع هام ألي القهرآي المهربم المصهدر الاحيهد الهذي   وقرهل الشهي، و اأ القرآي المربم

 مهن بهاب القههص علها حريبهه محمهد اهن عرهد ل  وهلااج ر ههأ –عهل و  عهز –قهد ذكروها المهالا و 
 . اه   لاقام الح   علا اليها  لما  رلا  عن ذلي المه علو 

إي وح القها  ، و -عال و  عل –و وذ  األاعا  إنما  اضح كا    ير األمار بإذي ل 
المطلهاب مهن نلقهه ، و علها نف هه –عهال و  عهل –القهدر وها غيها ا هتررر بهه ل ، و انقا  األقهدار

 –العلهأ القهدير  –  وعلمهه إ  ل ، غيرأ   و ال  اقعه أو البحث ورا   ألنه، و ايوماي به اقط
 –  يههرا  إ  مهههْن أرا  ل ، و امههها كههاي معروًاههها، الخضههر   علاههه ال هههال    نف ههه  ليهههل علهها ذلههيو 

 ووما: ، لنتناو  ونا نقطتين، و أي يرا   – عالا 
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 ؟ هل هو نبي أم ولي؟ ومْن هو الخضر: أوًلا
، لمهها  علهها أنههه حههأ ماعهها  اههين أاهرنههاقهها  ايمهها  النههاوي اههأ شههر  م ههلم: عمهههار الع

 ا عتمههاع بهههو  ح،اوهها هم اههأ رابتههه، و وأوههل الصههال  والَمعراهه ، وذلههي متفههب علاههه عنههد الصهها ا 
وها : وعا   اأ الَمااض  الشربف  قا  الشاب أاا عمهرو اهن الصهال و  األنذ عنه و عاله وعاابهو 

وإنمهها شههذ بإنمههار  بعههم : قهها . والعامهه  معهههم اههأ ذلههي. الصههالحينو  حههأ عنههد عمههاوير العلمهها 
 وقهها  القشههيري . وانتلفههاا اههأ كانههه مر ههال. وهها نرههأ: أاهها عمههروو  قهها  الحرههري المف ههر، المحههدرين

: قهها ؟ انتلههف العلمهها  اههأ الخضههر وههل وهها نرههأ أو ولههأ: قهها  المههالري …. وهها ولههأ: كعيههروي و 
و رنه أعلهم مهن ، نرأ أوحأ إلاهواحتج من قا  انرا ه بقاله :]َوَما َاَعْلته َعْن َأْمِري[ اد  علا إنه 

وأعهاب اانهروي برنهه و هال أي و،هاي قهد أوحها َّللا  . وببعهد أي و،هاي ولهأ أعلهم مهن نرهأ، ما ا
وقا  الععلرأ المف ر: الخضر نرأ معمر علا . إلا نرأ اأ ذلي العصر أي ورمر الخضر اذلي

إنهه   ومهاج : قيهل قها :. وعنهأ عهن أبصهار أ عهر النهاا، مح اب عهن األبصهار، عما  األقاا 
وذكهر الععلرهأ رالرهه  أقهاا  اهأ أي الخضههر كهاي مهن لمههن ، إ  اهأ آنهر الزمههاي حهين يراه  القههرآي

وا همه   ،  ناه  الخضهر أاها العبهاا. إاراهام الخليل ولا َّللا  علاه و لم أ  بعد  بقليل أ  ب،عيهر
، ي   بفههتح المههام وإ هه،اي الههال ااههن   َمْلَمهها، َاْلَاهها   بماحههدم مفتاحهه  رههم     هها ن  رههم معنههام  حههت

  َاْلَاها ْاهن َمْلَمهاي   ا م الخضهر: قا  ووا ان منبه:   َكْلَااي   قا  اان قتيب  اأ الَمعارف: وقيل
وانتلفهاا . وكاي أاها  مهن الملها : ْان َااِلِ ْان َعاِار ْان شالب ْان أراخشد ْان َ ا  ْان ُنا   . قالاا

والفهروم وعهه ، اصهارج نضهرا ، ألنهه علهس علها اهروم ااضها : اقا  األ عروي ، اأ لقبه الخضر
اقد وهح اهأ البخهاري عهن ، ألنه كاي إذا ولا انضر ما حاله والصااب األو : وقيل. األر 

َأ اْلَخِضههههر أِلَن ههههُه َعَلههههَس َعَلهههها  أاههههأ وربههههرم عههههن النرههههأ وههههلا َّللا  علاههههه و ههههلم قهههها   :" ِإن َمهههها ُ ههههمِّ
و  هههطت أحاالهههه اهههأ  ههههذيا األ هههما  واللغهههاج  َّللا  ، ِمهههْن َنْلِفهههِه َنْضهههَرا " َاهههْرَوم َاهههِإَذا ِوهههَأ َ ْهتَهههز  

 .  ال  الناوي   23 ".أعلم
  وهل ا َّللا  علاهه و هلم    حهدرنا ر ها  َّللا   : قها    أبا  عيد الخدري    أي  واأ وحاح م لم 

  نقهاب    محهر  علاهه أي يهدنل  وهر أ ووها : امهاي  امها حهدرنا قها    الهدعا     ياًما حديًعا ناباًل عهن  
أو    اخهرج إلاهه يامئهذ رعهل وها نيهر النهاا    الَمدين     لأ  التأ    ال باخ    اينته إلا بعم    الَمدين   

حديعهه  وهل ا َّللا  علاهه و هلم   الهذي حهدرنا ر ها  َّللا    الهدعا    اقا  لهه أشههد أنهي    من نير الناا 
قتلهت وهذا رهم أحييتهه أ شه،اي اهأ األمهر  اقالهاي   قها   اقتلهه رهم وحياهه  أرأيهتم إي الهدعا     اقا  
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اهال    أي وقتلهه  الهدعا      اقا  حين وحياه  َّللا  ما كنت  اي قهط أشهد بصهيرم منهأ ااي قها  ايربهد 
    اوه . علاه ال ال    الخضر   وقا  إي وذا الرعل وا    : أاا إ حب   قا  . و لط علاه

إي الرعل وا الخضر : وقا :   قا  أاا إ حاق: قاله الناوي اأ شر  م لم: قا  ايما  
وكذا قا  معمر اأ ، أاا إ حاق وذا وا إاراهام ان  فااي راوي المتاب عن م لم علاه ال ال    

، ووذا  صربح منه بحاهام الخضهر علاهه ال هال ، عامعه اأ أرر وذا الحديث كما ذكَر  اان  فااي
 كال  الناوي اوه . ووا الصحاح

 : طبيعة علم الخضر ) عليه السالم (: ثانًيا
لههاس و  الههذي ُوعنهها ارههاانن األمههار، و أي ذكرنهها أي علههم الخضههر وهها العلههم اللههدنأو   ههرب

علاهه ال هال   –الهذي كهاي عنهد كلهام ل ما ها ، و لذا اها ع،س علم الشهربع  ال هاوري ، ااوروا
لهههذا ، و ا ه نههارج نطههاق المعقهها  بالن ههب  لنهها صههراو  –علاههه ال ههال   –لههذا اههإي  ههلا  الخضههر  –

أي علها مها لهاس عنهد  ، قا  لما ا   عليهما ال هال    كاه   صهرر علها مها لهم  حهط بهه نرهرا
، ألحههد مههن نلقههه –عههال و  عههل –وههذا العلههم ماوههاب مههن ل ، و وهها بههانن األمههر، و بههه علههم م ههرب

 . بخصه به  وي غير و 
أو أنزلتهه ، ي ب،ل ا هم وها لهي،  هّميت بهه نف هياللهم إنأ أ رل  : ور  اأ الحديثو قد 

اهههذا  ليههل   24    أو ا ههترررج بههه اههأ علههم الغيهها عنههد ، ا مههن نلقههيأو علمتههه أحههدً ، اههأ كتابههي
وقهد  ) ا مهن نلقهيعلمتهه أحهدً   : علا نصاوا  التعلام ايلهأ احا  ونااص مهن الخلهب لقالهه

  25    علمه التروبل اللهم :   عا لعرد ل ان  باا عليهما ال ال  اقا 
. ومنه كذلي قالهه وهلا . والتروبل وا اهم بانن المتاب كما أي التف ير وا اهم ااور 

وإنهه إي كهاي اهأ أمتهأ وهذ  ، إنه قد كهاي  امها مضها قهرلمم مهن األمهم محهدراي   : ل علاه و لم
   26    منهم اإنه عمر ان الخطاب

وقههد ، شههف بههه ل مههن شهها  مههن  بهها  اهههذ  كلههها أ ّلهه  علهها وعهها  علههم نفههأ نههاص و،ا
اوههطلح علهها   ههميته بههالعلم اللههدنّأ أي العلههم الخفههأ البههانن الههذي انههتص ل بههه الخههااص مههن 

 . وقد و ماه البعم العلم الباننأ والعلم الاورأ، نلقه
ا مههن ل علهها  ههريل ا نتصههاص و  ا إي كانههت وهًبهها لههدناًّ أّمهها الحقههائب اإنههها  عترههر علًمهه

اشهرل وهذا العلهم أي ،   اا إي كانهت غيهر ذلهي، وقها   عهالا:  وعلمنها  مهن لهدّنا علًمها لدناًّ مً  ماي عل
والحهب  هبحانه وعّلهم  بها   عهن نربهب أمهار كعيهرم منهها الرابها وايلهها  ، و،اي المعّلم وا ل  عالا
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امهل مهن ، كتهاب لار عر العلم اللهدنأ   وهر أ إ  مهن الفههم اهأ ، والمشف وايلقا  والمنالل  والفهم
ألههم بعلههم الحقههائب عههن نربههب الدرا هه  أو القههرا م أو التفميههر وا  ههتنبال الههاس مههن العلههم اللههدنأ اههأ 

 .  وأما ما و،اشف به أو وطال  به أو يلقا إلاه من ر ه اها من لدي ل رّب العالمين،  شأ

 :  ماخلضر عليهما السالو الدروس املستفادة من قصة موسى: املطلب الثالث
لهههههههدروا والفاائهههههههد والعرهههههههر التهههههههأ ن هههههههتنبطها مهههههههن قصههههههه  الخضهههههههر علاهههههههه ال هههههههال  مههههههه  ا
المف ههههههربن، ح هههههها آوههههههاج و  متعههههههد م، ن مههههههل منههههههها اا ههههههأ مههههههن أقههههههاا  العلمهههههها و  كعيههههههرم ما هههههها

 القص  التأ ور  اأ  ارم المهف:
َِ َمْ َمهه َ : - عههالا –قالههه  -1  اْلَبْحههَرْبِن َأْو َأْمِضههَأ ُحُقًبهها }َوِإْذ َقههاَ  ُماَ ههُا ِلَفتَههاُ  َ  َأْاههَرُ  َحت ههُا َأْاُلهه

 60 }  
  هرا قالهه وهذا أي ل أوحها إلها ما ها أي عرهدا  اهتح البهاري . إنالق الفتا علا التاب 

 ااهههن ععامهههين . ا هههار ما ههها إلاهههه نلبههها للعلهههم، لنههها وههها أعلهههم منهههي عنهههد م مههه  البحهههربن
   27 ل ههههعديا. لمفاوهههه  المههههعي ونلهههها الراحهههه ، عههههاال أنههههذ الخهههها   اههههأ الحضههههر وال ههههفر
إذا اقتضههت المصههلح  اينبههار بمطلبههه وأيههن ، أي الم ههاار لطلهها علههم أو عههها  أونحهها 

اإنههه أ مههل مههن كتمههه اههإي اههأ إاهههار  ااائههد مههن ا  ههتعدا  لههه عد ههه وإ اههاي األمههر ، يربههد 
 اان  عدي. علا بصيرم وإاهار الشاق لهذ  العبا م ال ليل 

  { 61  َاَلم ا َاَلَغا َمْ َمَ  َاْيِنِهَما َنِ َاا ُحاَ ُهَما َاا  َخَذ َ ِريَلُه ِاأ اْلَبْحِر َ َرً ا }: - عالا –قاله  -2
 ولمههن القهها  إذا كههاناا اههأ ، أضههاف الفعههل إليهمهها مهه  أي النا ههأ وهها الفتهها ولههاس ما هها

ون هااي الحهاج ن هااي ذوها  ، حهد مهنهم أو القائهل إلها ال ماه شهري واحهد ن ها اعهل الاا
ووهذا مهن ح،مه  ل ووها عالمه  لما ها أنهي متها اقهدج الحهاج اهّعم ، ولاس ن ااي  ر 

وال ههرب وهها ال ههر اب أي أنههه وشههب ، والحههاج قههد ا خههذ نربقههه اههأ البحههر  ههر ا. الخضههر
 اان ععامين. رم وار حااالما  و  يتال   علاه ووذا من آواج ل وكذلي كانه ميتا 

َذا َنَصًبا}: - عالا –قاله  -3   { 62  َاَلم ا َعاَوَلا َقاَ  ِلَفَتاُ  آِ َنا َغَداَ َنا َلَقْد َلِقيَنا ِمن َ َفِرَنا وَُ
  عاال إنبار اين اي عما وها مهن مقتضها نراعه  الهنفس مهن نصها أو عهاع أو عطهه

 ال عدي . إذا لم و،ن علا وعه الت خط وكاي ودقا
 ال عدي . ا تحباب إنعا  اين اي نا مه من مر له وأ لهما عماعا 
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 إذا ، وعاال اينبار بالتعها وبلحهب بهه األلهم مهن مهر  ونحها ، ناا ا  الخا   لمخدومه
 اتح الباري . و اه عاال نلا القاج والضااا ،  اي علا غير  خط

 ااهب ألمهر ل وعهاي وأي الما ، أي المعان   نز  علا العرد علا ح ا عاامهه بالمهرمار بهه
 ال عدي . ما  وعاي غير 

 ولما عاولا الم،اي الذي  اهه ، وذا من آواج ل اقد  ارا قرل ذلي م اا  نابل  ولم يتعبا
  اان ععامين. الخضر  عبا  ربعا من أعل أ  يتما وا اأ البعد عن الم،اي

هههخْ  }: - عهههالا –قالهههه  -4 َرِم َاهههِإنِّأ َنِ هههيُت اْلُحهههاَج َوَمههها َأنَ هههاِناُه ِإ   َقهههاَ  َأَرَأْيهههَت ِإْذ َأَوْبَنههها ِإَلههها الص 
ْاَطاُي َأْي َأْذُ َرُ  ا َوا  َخَذ َ ِريَلُه ِاأ اْلَبْحِر َعَ ًبا    {  63  الش 

  اتح الباري . عاا  العذر بالمرم الااحدم وعاا  الح   بالعانا 
 وإي كههاي المههل بقضهها  ، إضههاا  الشههر وأ ههبابه إلهها الشههاطاي علهها وعههه الت ههابل والتههزبين

 ال عدي . ل وقدر 
 اان ععامين . أي محل الع ا أي الما   اا  ومر به وذا الحاج ولم يتال   الما  علاه 

ا عَ  }: - عههالا –قالهه  -5 ِِ ا َااْر َههد  ِلههَي َمهها ُكن ها َنْبهه ههْن   64 ا َ َلهُا آَراِرِوَمهها َقَصًصههَقهاَ  ذَُ َوَعهَدا َعْرههًدا مِّ
ْن ِعنِدَنا َوَعل ْمَناُ  ِمن ل ُدن ا ِعْلًما   {  65  ِ َباِ َنا آَ ْيَناُ  َرْحَمً  مِّ

  ولقهها  المشههاوب و  شههم المشههاق ، الرحلهه   اههها ههتحباب الحههرص علهها ا ل وهها  مههن العلههم و
 اتح الباري . وا  تعان  اأ ذلي با  باع، اأ ذلي

 الردا م باألوم اهاألوم، و كما اعل ما ا، اضيل  العلم والرحل  اأ نلبه وأنه أوم األمار ،
اههإي لبهها م العلههم وعلههم اين ههاي أوههم مههن  ههر  ذلههي وا شههتغا  بههالتعلام مههن  وي  ههزو  مههن 

أي ذلههي العرههد ووهها الخضههرالذي لقاهها  لههاس نراهها اههل ، و ال مهه  اههين األمههربن أ مههلو ، العلههم
عردا والحا ألنه ووفه بالعرا وه  وذكهر منه  ل علاهه بالرحمه  والعلهم ولهم يهذكر ر هالته 

وأمها قالهه  ومها اعلتهه عهن أمهري   اإنهه   يهد  علها ، ولا كاي نراا لذكر ذلهي، و  نرا ه
أي العلم الذي وعلمهه ، و كما أل  ما ا والنحل، لها  والتحديثأنه نرأ وإنما يد  علا اي

وعلم لّدنّأ يهبه ل لمن ومن ، علم م،ت ا يدركه العرد ب د  واعتها  : ل لعبا   ناعاي
 ال عدي . علاه من  با  

 حيههث أنلعههه ل علهها ، علههم الخضههر وهها علههم الغيهها ولههاس علههم نرههام ولمنههه علههم نههاص
 اان ععامين. يها البشرمعلاماج   وطل  عل
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  {  66  َقاَ  َلُه ُماَ ُا َوْل َأ  ِبُعَي َعَلُا َأي ُ َعلَِّمِن ِمم ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا }: - عالا –قاله  -6
  اههد أي وطلهها العلههم ، الطلهها اههد أي و،ههاي ماقههف نالهها العلههم مههن العههالم ماقههف أ ب اههأ  

" اههأ وههذا ال ههعا  مالنفهه  ومبالغهه  اههأ ح ههن : قهها  الشههاكانأ، وأي و،ههاي مع ًبهها، منههه بههر ب
    28 األ ب  ألنه ا ترذنه أي و،اي  ابعًا له علا أي ُوعلِّمه مما عل مه ل من العلم والرشد " 

 علاهه أوهل ال فها  أو بخهالف مها ، التهر ب مه  المعلهم ونطهاب المهتعلم إوها  ألطهف نطهاب
االهذ  للمعلهم وإاههار الحاعه  إلها  علامهه ، الِمرر الذي   و هر للمعلهم ااتقهار  إلها علمهه

اما ها بهال شهي أاضهل مهن ،  ااض  الفاضل للهتعلم ممهن  ونهه، و من أنف  شا  للمتعلم
اعلا وذا   ينبغأ للفقاه المحد  إذا كاي قاورا اأ أحد العلها  أي   يتعلمهه ، الخضر

، إضاا  العلم وغيهر  مهن الفضهائل هلل  عهالا، و من مهر  اه وإي لم و،ن محدرا و  اقيهام
ومها  هاى ذلهي ، أي العلم النهاا  وها العلهم المرشهد إلها الخيهر، و وايقرار اها وش،ر  عليها

 ال عدي. اإما أي و،اي ضارا أو لاس  اه اائدم

 ! ل أي علها نالها العلهم واهأ وهذا  ليه، أ ب ما ا مه  الخضهر و ااضهعه مه  أاضهليته
كههل إن هاي أعطهها  ل علمهها ينبغههأ ، و وأي وعاملههه بههاي را ، أي يتلطهف مهه  شههاخه وأ هتاذ 

ألي العلهم الهذي يعنهذ مهن اين هاي اهأ حاا هه ينتفه  بهه ، أي وفر  أي يعنذ منه وذا العلهم
 اان ععامين . أو علم ينتف  به   وحاح م لم  بعد واا ه كما ور  اأ حديث 

َوَكْاَ  َ ْصِرُر َعَلهُا َمها َلهْم ُ ِحهْط ِبهِه   67  َقاَ  ِإن َي َلن َ ْ َتِطاَ  َمِعَأ َوْرًرا }: -عالا  –قاله  -7
  {  68  ُنْرًرا
 ذلهي أنهه وفا هه  أي من لاس له قام الصرر علا وحب  العالم والعلهم وح هن العبهاج علها

ومههن ا ههتعمل الصههرر ، امههن   وههرر لههه   يههدر  العلههم، مههن العلههم بح هها عههد  وههرر 
أي ال هرا المريهر لحصها  الصهرر إحانه  اين هاي ، و و لمه أ ر  به كل أمر  عا إلاهه

وإ  االذي   يدري غايتهه ورمر هه لهاس ، علما ونررم اذلي األمر الذي ُأمر بالصرر علاه
 ال عدي .عند   را الصرر

ِإِي َقهههاَ  َاههه  69  َقهههاَ  َ هههَتِ ُدِنأ ِإي َشهههاَ  َّللا ُ َوهههاِاًرا َوَ  أَْعِصهههأ َلهههَي َأْمهههًرا }: - عهههالا –قالهههه  -8
  {  70  ا  َبْعَتِنأ َااَل َ ْ َرْلِنأ َعن َشْأ   َحت ُا ُأْحِدَ  َلَي ِمْنُه ِذْكًرا

  األمر بالترنأ والتعرت وعد  المبا رم إلا الح،م علا الشا  حتا وعرف مها يهرا  منهه ومها وها
اعههل أي العههز  علهها ، و  عليههب األمههار الم ههتقرلا  التههأ مههن أاعهها  العبهها  بالمشههيئ ، و مقصهها 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya67.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura18-aya70.html


  عواد عبد الرمحن صياح الرويليد/ 
 

 402 

  هت دنأ إي شها  ل وهاارا  اهاّنن نف هه علها : اهإي ما ها قها ، الشا  لاس بمنزل  اعلهه
أي المعلهههم إذا رأى المصهههلح  اهههأ إيزاعهههه للمهههتعلم أي يتهههر  ا اتهههدا  اهههأ ، و الصهههرر ولهههم وفعهههل

 ال عدي . ال عا  عن بعم األشاا  حتا و،اي المعلم وا الذي ياقفه عليها
 اهل ينت هر حتها وحهد  ، لم منهه أ  يتع هل اهأ الهر  علها معلمهه اه  اعاه من معلم لمن يتع

  اان ععامين. ووذا من آ اب المتعلم أ  يتع ل اأ الر  حتا يترين األمر، له اذلي ذكرا
ههِفيَنِ  َنَرَقَههها َقههاَ  َأَنَرْقَتَههها ِلُتْغههِرَق أَْوَلَههها َلَقههْد َاانَطَلَقهها َحت ههُا ِإَذا َر ِ  }: - عههالا –قالههه  -9 َبهها ِاههأ ال  

َقهاَ  َ  ُ َعاِنهْذِنأ ِبَمها   72  َقهاَ  َأَلهْم َأُقهْل ِإن هَي َلهن َ ْ هَتِطاَ  َمِعهَأ َوهْرًرا  71  ِعْئهَت َشهْيًئا ِإْمهًرا
  {  73  َنِ يُت َوَ  ُ ْرِوْقِنأ ِمْن َأْمِري ُعْ ًرا

 أي النا هأ غيهر معانهذ ان هاانه، و عاال ركاب البحر اأ غيهر الحاله  التهأ وخهاف منهها ،
أنهههه ينبغهههأ لإلن ههههاي أي ورنهههذ مههههن أنهههالق النههههاا و    اهههأ حهههب ل و  اههههأ حهههب العبهههها 

  أي و،لفههم مها   وطاقهاي ألنهه مهدعام ، ومعامال هم العفا منها وما  همحت بهه أنف ههم
  ال عدي. إلا النفار وال مم 

 والهذي و هرهه  ل أعلهم ه ، و ،ت عهن الفتها، اأ قاله  اانطلقا  الفاعل ما ا والخضر
أي ما ها كهاي شهديدا قابها ، و اطهاي ذكهر ، علهب بالم هرل لمن لم و،ن له  ، أنه كاي  ابعا
ولا   ، و هههين أي اعلهههه  هههتماي عاقرتهههه ايغهههراق، اهههها أنمهههر علههها الخضهههر، اهههأ ذاج ل

مهن شهدم وقه  ذلهي اهأ ، أي اين هاي ين ها مها  هرب، و  ا اخا بقاله  لقد عئت شيئا إمهرا 
 اان ععامين . النفس

َاانَطَلَقا َحت ُا ِإَذا َلِقَاا ُغاَلًما َاَقَتَلُه َقاَ  َأَقَتْلهَت َنْفً ها َلِ ا هً  ِبَغْيهِر َنْفهس  ل َقهْد ِعْئهَت }:- عالا–قاله -10
  { 73 َشْيًئا ن ْمًرا

 أ األماا  والهدما  و علب اها األح،ا  الدنياب  ا، أي األمار   ري أح،امها علا ااوروا
وما ها   و هعه ال ه،اج عنهها اهأ غيهر ، ا اور وذ  األمهار أنهها مهن المنمهر، وغيروا

و ا ر إلا الح،هم ولهم يلتفهت إلها وهذا ، اا تع ل، وذ  الحا  التأ وحا عليها الخضر
القاعدم المريرم ال ليل  أي ، و العار  الذي ياعا علاه الصرر وعد  المبا رم إلا اينمار

وبراعهها أ رههر المصههلحتين اتفابههت ، ه يههدا  الشههر المريههر بار مههاب الشههر الصههغيرووهها أنهه
، ولمهن بقها   حتها وفهتن أاابهه عهن  ينهمها أع هم شهرا منهه اإي قتهل الغهال  شهر،، أ ناوما

أي القتهل مهن أ رهر ، و االخير ابقا   ين أاابه وإومانهما نير من بقائه  وي قتل وعصمته
 ال عدي  بغير نفس  منمر لقاله  ي القتل القصاص غير أ، و الذناب
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 بههارم   لقههد ، و أي الغههال  الصههغير  متهها لههه الح ههناج و   متهها لههه ال ههيئاج اههها لكههأ 
عئههت شههيئا نمههرا   أشههد مههن األولهها ألي نههرق ال ههفين  قههد و،ههاي بههه الغههرق وقههد   و،ههاي 

أمههها قتهههل الهههنفس اهههها منمهههر حههها   مههها  اهههه ، الهههم  غهههرق ال هههفين ، ووهههذا وههها الهههذي حصهههل
  اان ععامين. ا احتم

َقاَ  ِإي َ َرْلُتَي َعن َشْأ     75 } َقاَ  َأَلْم َأُقل ل َي ِإن َي َلن َ ْ َتِطاَ  َمِعَأ َوْرًرا :- عالا–قاله -11
  { 76  ُدنِّأ ُعْذًراَبْعَدَوا َااَل ُ َصاِحْرِنأ ۖ َقْد َاَلْغَت ِمن ل  

 وعنههأ أي ، ألنههه قهها  لههه  ألههم أقههل لههي  ولههم وقلههها اههأ األولهها، شههدم لهها  الخضههر لما هها
  اههأ قالههه   اههال  صههاحرنأ، و ومهه  ذلههي نالفههت، الخطههاب ور  علاههي ورو ا   نفهها   اههه

  اان ععامين. إشارم إلا أنه أعلا منه منزل 
َاانَطَلَقا َحت ُا ِإَذا َأَ َاا أَْوَل َقْرَب   اْ َتْطَعَما أَْوَلَها َاَرَاْاا َأي ُوَضاُِّفاُوَما َاَاَعَدا ِايَها } :- عالا–قاله -12

 { 77  ِعَداًرا ُيِربُد َأي َينَقم  َاَرَقاَمُه ۖ َقاَ  َلْا ِشْئَت َ   َخْذَج َعَلْاِه َأْعًرا

   القاعهدم المريهرم وهأ أي عمهل اين هاي اهأ مهها  غيهر  إذا كهاي علها وعهه المصهلح  وإلالهه
،  ها علها عملهه إ هالف بعهم مها  الغيهرحتها ولها  ر ، ولها بهال إذي، المف دم أنه و ال

 ال عدي .  ما اأ أاعا  الخضر
 عهد  ، و عزوعهلاالقربه  لهم وعينهها ل . ما أاهمه ل اال حاعه  إلها أي نبحهث عهن  عيينهه

المههر  نقههص اههأ ايومههاي كمهها اههأ الحههديث   مههن كههاي يههعمن بههاهلل واليهها  اانههر الا،ههر  
 اان ععامين . ضافه   متفب علاه

َذا ِاَراُق َاْيِنأ َوَ ْيِنَي ا َ ُرَنرِّئُ } :- عالا–قاله -13 َلْاِه َوْرًراَقاَ  وَُ  { 78  َي ِاَتْرِوبِل َما َلْم َ ْ َتِط  ع 

 أنه ينبغأ للصاحا أي  وفهارق وهاحبه اهأ حاله  مهن األحهاا  حتها وعتبهه وبعهذر منهه ،
أي ماااقهه  الصههاحا لصههاحبه اههأ غيههر األمههار المحههذورم مههدعام و ههرا لبقهها  الصههحب  و 

  عديال. كما أي عد  الماااق   را لقط  المرااق ، و ر دوا
هههِفيَنُ  َاَماَنهههْت ِلَمَ هههاِ يَن َوْعَمُلهههاَي ِاهههأ اْلَبْحهههِر َاهههَرَر ج  َأْي أَِعيَرَهههها َوَكهههاَي :- عهههالا–قالهههه -14 ههها ال   } َأم 

م ا اْلُغاَلُ  َاَماَي َأَاَااُ  ُمْعِمَنْيِن َاَخِشيَنا َأي ُيْرِوَقُهَما َوأَ   79 َوَراَ ُوم م ِلٌي َوْرُنُذ ُكل  َ ِفيَن   َغْصًبا 
ْنهُه َلَ هاًم َوَأْقهَرَب ُرحْ   80  ُنْ َااًنها َوُكْفهًرا ها اْلِ هَداُر   81  ًمهاَاَرَرْ َنها َأي ُيْرهِدَلُهَما َر  ُهَمها َنْيهًرا مِّ َوَأم 
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َي َأي َاَماَي ِلُغاَلَمْيِن َيِتاَمهْيِن ِاهأ اْلَمِديَنهِ  َوَكهاَي َ ْحتَهُه َكنهٌز ل ُهَمها َوَكهاَي َأُااُوَمها َوهاِلًحا َاهَرَراَ  َر  ه
وُ  ِلههَي َ ْرِوبههُل َمهها َلههْم َيْرُلَغهها َأُشههد  ههن ر  ِّههَي ا َوَمهها َاَعْلتُههُه َعههْن َأْمههِري ا ذَُ َما َوَبْ ههَتْخِرَعا َكنَزُوَمهها َرْحَمههً  مِّ

َلْاِه َوْرًرا   { 82  َ ْ ِط  ع 
 أي ، و أنه ينبغأ للصاحا أي  وفارق وهاحبه اهأ حاله  مهن األحهاا  حتها وعتبهه وبعهذر منهه

، ألمههار المحههذورم مههدعام و ههرا لبقهها  الصههحب  و ر ههدواماااقهه  الصههاحا لصههاحبه اههأ غيههر ا
، أي العمهل و هال اهأ البحهر كمها و هال اهأ الرهر، و  ما أي عهد  الماااقه   هرا لقطه  المرااقه 

اههرنرر ل ، أي الم هه،ين قههد و،ههاي لههه مهها    يرلهِه كفايتههه و  وخههرج اههذلي عههن ا ههم الم هه،ن و 
االخضههر أضههاف ،   عههالا اههأ األلفههاىا ههتعما  ح ههن األ ب مهه  ل، و أي وههع   لهههم  ههفين 

أي ندمههه  و ، أي العرهههد الصهههالح وحف هههه ل اهههأ نف هههه واهههأ ذربتهههه، و عيههها ال هههفين  إلههها نف هههه
، ا هههتعما  األ ب مههه  ل اهههأ األلفهههاى، و الصهههالحين أو مهههن يتعلهههب اههههم أاضهههل مهههن غيروههها 

لخضهر وهأ قهدر أي وذ  القضاوا التأ أعراوها ا، االخضر أضاف الخير إلا ل   اررا  ر ي 
، محم أعراوا ل وععلها علا يد وذا العرد الصالح لا تد  العبا  علا ألطااه اهأ أقضهيته

أو وههأ ، وأنههه وقههدر علهها العرههد أمههارا و،روههها عههدا ووههأ وههال   ينههه كمهها اههأ قضهها  الغههال 
   ال عدي. وال   ناا  كما اأ قضا  ال فين 

  أي ل أرا  أي ، و ر الالههههد علههها الاالههههدولمههههن قهههد يهههعر، الغالههها أي الاالهههد يههههعّرر علههها ولهههد
وبعنهذ منهه أنهه ، وأووهل اهأ وهل  الهرحم، يتفضل عليهما بمن وها ألكها منهه اهأ الهدين

مهها اعههل الخضههر كههاي بإلههها  مههن ل ، و وقتههل المههاار نااهها مههن أي ينشههر كفههر  اههأ النههاا
   29 .  اان ععامين. ألنه ااق ما يدركه العقل البشري ، و اايب

ونعمتههه علينهها  اوههلنا اههأ نتهها  بحعنهها إلهها النتههائج المرعههام، والتههأ  معلههت اههأ  بفضهل ل
، البحهههث  هههالف  الهههذكر اهههأ نطههه  البحهههث أوهههداف الدرا ههه  وإعابههه  أ هههئلتها، اعتمهههاً ا علههها محهههاور

 و معلت اأ اا أ: 
    بهههههههه نبًقههههههها لمههههههها ور  التعربههههههه  و  التعهههههههرف علههههههها شخصههههههها  الخضهههههههر   علاهههههههه ال هههههههال

 . ال ن و  بالمتاب
  اضاح مفها  العلم اللدنأ ايعرائأ اأ ، و اوطالًحاو   اضاح مفها  العلم لغ و   عرب 

 . القرآي المربم
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  ااي ماقف الخضر   علاه ال ال    منهما، و الر ال و  النرامو  اااي الفرق اين الا و  . 
  ها مه  الخضهر  عليهمها ال هال   اهأ الاقاف ن رم  حليلا  علا مشهد لقها  كلهام ل ما 

 . ال ن و  ضا  المتاب
 الخضر   عليهما ال ال   و  اااي الدروا الم تفا م من قص  ما ا . 

الاقهاف عليهها ان ههرم ، و وناوهأ بضهرورم البحهث اهأ  هير األنراها  اهأ القصهص القرآنهأ
، رهد مهن ر هها هتنتاج كهل عمهل وهالح وقهرب الع، و ا  عاى اهاو    تخالص العرر،  حليلو   عمن

أ هههلاب  –عهههال و  عهههل –كمههها ناوهههأ بالبحهههث اهههأ ا هههتخدا  ل ، والقصهههص القرآنهههأ ملهههأ  اهههذلي
 ههبحانه  –وهها مههن األ ههاليا التههأ اعتمههدوا ل ، و القههص اههأ  اوههيل الر ههال  اههأ القههرآي المههربم

 أنذ العرر من قصص ال ابقين. ، و اأ البالغ من أعل ما  اه الخير للعبا  –و عالا 
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ماقه  المترونهأ علها الشهب،  العنمرا اه  قهائم علها روابهط المعهاعم  –مع م المعهانأ ال هام    1 
علههههههههههههههها الهههههههههههههههرابط  –  َعِلهههههههههههههههمَ  عربههههههههههههههه  ومعنههههههههههههههها   – . مهههههههههههههههرواي العطاههههههههههههههه   العر اههههههههههههههه 

http://cutt.us/oZ2H7. 
حامهد عرهد ، أحمهد الزبهاج،  اه  بالقهاورم   إاهراهام مصهطفام مه  اللغه  العر :   المع م الا اط2 

 . 624ص ، 2القاورم _ ج  – ار الدعام  –محمد الن ار   ، القا ر
 حقيههب وههال   –ه   1421للشههاب محمههد اههن وههالح اههن محمههد الععامههين   ج: :   كتههاب العلههم3 

 .  9ص ، 1ج  -رم القاو –الف ال   –الطباع  و  م،تب   ار نار الهدى للنشر –الدين محما  
محمهههههد وهههههديب نهههههاي اهههههن ح هههههن الح هههههينأ البخهههههاري القنهههههاعأ   ج: :   كتهههههاب أب هههههد العلههههها 4 

 - هاربا  -ايرشها  القهامأ ادمشهبو  ولارم العقااه  - حقيبَ عرد ال بهار الزكهار –ه  1307
 . 32،ص1ج –ه 1423 –الطبع  األولا - ار المتا العلما  

 ار الربهاي للتهرا   –د ان علأ اهن ح هر الع هقالنأ أحم:   اتح الباري شر  وحاح البخاري 5 
باب ما و تحا للعالم إذا  ئل أي الناا أعلم  ا،ل  –القاورم –كتاب العلم  –ه  1407 –

 . 264ص  122رقم  –العلم إلا ل 
مقا  منشار علا الماق  ا لمترونأ الر مأ علا الشب،  العنمرا اه  :   من مقا  شرف العلم6 

علهههههها الههههههرابط التههههههالأ  –ه  1436رعهههههها  25اتههههههاربب  –حاق الحههههههابنأ للشههههههاب أاههههههأ إ هههههه
http://cutt.us/dCOuX . 

 –ربههها  الصهههالحين  –شههرو  المتههها :   الماقهه  الر هههمأ ل هههماح  الشههاب ااهههن بهههال رحمهههه ل7 
علها . إلها ال نه  "  ههل ل بهه نربًقها، من حديث " من  لي نربًقا يلهتمس  اهه علمها 438
  http://cutt.us/hzX9Hالرابط 

،  ار نهضههه  مصهههر، اضهههيل  ايمههها  محمهههد  هههيد ننطهههاوي :   التف هههير الا هههاط للقهههرآي المهههربم8 
 . 545ص ، 8ج، القاورم، الف ال 

حمههههد اههههن أاههههأ ب،ههههر أاهههها عرههههد ل محمههههد اههههن أ:   ال ههههام  ألح،هههها  القههههرآي ط  ف ههههير القرنرههههأ9 
 ار ، أحمههد الرر ونههأ وإاههراهام أنفههاه: شههمس الههدين القرنرههأ ، حقيههب، األنصههاري الخزرعههأ

 .15ص  – 11وه ،ج  1384، 2ل ، القاورم –المتا المصرب  
روى ، رق ، وا " محمد ان اضيل ان غزواي الضرأ "، " اان اضيل " - 17713: األرر  10 

وكههاي اههأ المطراعهه  والمخطانهه  " . 14247: روهها رقههمآن، مضهها مههراًرا كعيههرم، لههه ال ماعهه 
إذ نقهل وهذا الخرهر عهن وهذا ، 314: 4واابه مهن  ف هير ااهن كعيهر ، أاا اضيل " ووا نطر
مضها ، ال ماعه  رقه  ،روى لهه، " اضهيل اهن غهزواي الضهرأ ": وأاها . الماض  مهن التف هير
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: مضهههها اههههرقم، عهههه روى لههههه ال ما، رقهههه ، و" عمههههارم اههههن القعقههههاع الضههههرأ ". 14247: اههههرقم
، و" أاههها لرعههه  اهههن عمهههرو اهههن عربهههر اهههن عرهههد ل الب لهههأ ". 14715، 14209، 14203

وكهههاي اهههأ المطراعهههه  ، 14715: مضههها مههههراًرا آنروههها رقهههم. روى لهههه ال ماعههه ،  هههابعأ رقههه 
و"حمههزم "  ههيئ  ، ومعلههه اههأ المخطانهه ، عههن عمههرو اههن حمههزم "، " أاهها لرعهه : والمخطانهه 

. وقد مضا الخطر اأ ا مه مهراًرا.  نل حرف منها علا حرف، " المتاب  وإنما وأ " عربر
إلها ااهن أاهأ ولا  ن هرته ، 310: 3ونرعه ال هيانأ اهأ الهدر المنعهار  .ووذا إ نا  وحاح

 . والريهقأ، ، واان مر وبهوأاأ الشاب، الدناا
ععفهر أاها ، محمهد اهن عربهر اهن يزبهد:   عام  الرااي اأ  روبل آي القرآي ط  ف هير الطرهري 11 

النشهر و   ار و هر للطباعه ، عرد ل ان عرد المح ن التركأ: ج، ه  310الطرري   ج:
 . 208ص  – 12ج ، ه 1422، 1ل ، ،ال يزم ،مصر

 ار  –ه  505أاههها حامهههد محمهههد اهههن محمهههد الغزالهههأ الطا هههأ   ج::   إحاههها  علههها  الهههدين12 
  .  2010ايروج  –المعرا  

أاهها الفضههل عمهها  الههدين محمههد اههن م،ههر ،  ار وهها ر،   مع ههم ل ههاي العههرب:اان من ههار، 13 
 . 99َ 3،9ايروج ،باب  نص ،ل 

 . 8مرع   ااب رقم ، اضيل  ايما  محمد  يد ننطاوي :   التف ير الا اط للقرآي المربم14 
بههاب حههديث ، أحا يههث األنراهها  كتههاب، البخههاري  محمههد اههن إ ههماعيل، البخههاري  وههحاح  15 

 . 3171رقم ،  الخضر م  ما ا عليهما ال ال
روا  ، 3400َ  3172، ه  256: محمههد اههن إ ههماعيل البخههاري   ج:   وههحاح البخههاري 16 

 .  عن  فااي، عن اان أاأ عمر كالوما، وروا  م لم، عن الحميدي، البخاري 
ايمها  الحهااظ أاها الفهدا  إ هماعيل اهن عمهر اهن :  ف ير القرآي الع ام ط  ف ير اان كعير  17 

 ار ، محمههد ح ههين شههمس الههدين: ج، ه   774لبصههري رههم الدمشههقأ  ج: عيههر القرشههأ ا
 . 164ص  –5ج، ه 1419، 1ل ، ايروج، المتا العلما 

،  8مرعه   هااب رقهم  ،  هيد ننطهاوي  اضيل  ايمها  محمهد:   التف ير الا اط للقرآي المربم18 
 . 555ص -8ج

محمهههد اهههن أحمهههد اهههن أاهههأ ب،هههر أاههها عرهههد ل :   ال هههام  ألح،ههها  القهههرآي ط  ف هههير القرنرهههأ19  
 أحمهههد الرر ونهههأ وإاهههراهام أنفهههاه:  حقيهههب، شهههمس الهههدين القرنرهههأ، األنصهههاري الخزرعهههأ

 . 20ص  -11ج،  9مرع   ااب رقم  



  عواد عبد الرمحن صياح الرويليد/ 
 

 408 

 8مرعه   هااب رقهم   ، اضهيل  ايمها  محمهد  هيد ننطهاوي :   التف ير الا هاط للقهرآي المهربم20 
 .556ص -8ج،  

 –ه  261ن م لم ان الح اج القشيري النا اااري  ج: لإلما  أاأ الح ي:   وحاح م لم21 
بهههاب مهههن  –كتهههاب الفضهههائل  – ار إحاههها  المتههها العر اههه   –محمهههد اهههعا  عرهههد البهههاقأ : ج

 . 1852ص  –اضائل الخضر علاه ال ال  
  هارم المههف - كتهاب  ف هير القهرآي، مرع   ااب، محمد ان إ ماعيل البخاري :   وحاح البخاري 22 

 . 264، ص اا حا هما اا خذ  ريله اأ البحر  ر اباب قاله الما الغا م م  اينهما ن  -
 –ه  261  وحاح م لم: لإلما  أاأ الح ين م لم ان الح اج القشيري النا اااري  ج: 23 

 .519ص ، مرع   ااب
رقهههم ، م هههند العشهههرم المبشهههربن بال نههه ، م هههند الم،عهههربن مهههن الصهههحاب  م هههند ايمههها  أحمهههد،  24 

 هههعا . وذكهههر  األلبهههانأ اهههأ وهههحاح الترغيههها، ، عهههن عرهههدل اهههن م4306َ عهههزو 4167
  10352   10َ210 ، والطررانهههههههأ 972وااههههههن حبهههههههاي  ، وقههههههها : وهههههههحاح. 1822رقههههههم

  .بانتالف و ير
 الم هههتدر  علههها الصهههحاحين، أاههها عرهههد ل الحههها م النا هههاااري، كتهههاب معراههه  الصهههحاب ،   25 
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ه ، 71لههأ اههن الح ههن اههن هبهه  ل  ج: اههن ع هها ر: أاهها القا ههم ع: اربب مدينهه   مشههب هه  26 
ايهههروج، لرنهههاي، ، التالبههه و  النشهههرو   ار الفمهههر للطباعههه ،  حقيهههبَ عمهههرو ن غرامههه العمروي 

1995،44َ 94 . 
 ا ير المربم الهرحمن اهأ : ه  1376عرد الرحمن ان ناور ان عرد ل   ج: ، ال عدي  27 

 . 482ص  -1المرع  ال ااب ،ج،  ف ير كال  المناي ط  ف ير ال عدي
 ار  –ه  1250محم ان علأ ان محمهد اهن عرهد ل الشهاكانأ الامنهأ   ج::   اتح القدير28 

 . 3َ  427 –ه 1414الطبع  األولا  – مشب  –اان كعير 
ورقههه  بحعاههه   –عرهههد الهههرحمن الاشهههمأ :   ااائهههد قصههه  ما ههها مههه  الخضهههر  عليهمههها ال هههال  29 
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