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 2 (007سورة الكهف )-تفسري القرطيب

 نعم.

 . هللا الرحمن الرحيمبسم 

 . م على نبينا محمد وعلى آله وصحبهى هللا وسللصالحمد هلل رب العالمين، و 

 : -تعالى رحمه هللا-قال اإلمام القرطبي  

ِفيَنِة َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا } قوله تعالى:" َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَّ
َقاَل ال ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوال ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري    *َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا  َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنَّكَ   *ِإْمًرا
 . [73-71]الكهف: {ُعْسًرا

ِفيَنِة َخَرَقَهاَفانَطَلَقا } قوله تعالى:  فيه مسألتان: {َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَّ

على ساحل البحر، فمرر  سرفينةف فكلمروهم   نافانطلقا يمشي  :في صحيح مسلٍم والبخاري   :األولى
 ."أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول

 بغير أجرة، بغير نول يعني بغير أجرة بغير عطاء.

، بالقدوم نةيموسى إال والخضر قد قلع منها لوًحا من ألواح السفلم يفجأ فلما ركبا في السفينة "
لقرد جئرت  ،أهلهرا حملونا بغيرر نرول عمرد  إلرى سرفينتهم فخرقتهرا لتغررق  قومف  موسى: فقال له
وال ترهقنري  ،ا نسريتمربال تؤاخرذني  :قرال ؟امعي صربرً  إنك لن تستطيع : ألم أقل:قال ،اشيئا إمرً 
وكانرت األولرى مرن موسرى » :-صرلى هللا عليره وسرلم -( قال : وقال رسول هللا اعسرً  من أمري 

نسياًنا، قال: وجاء عصفورف فوقع على حرف السفينة، فنقر نقررًً فري البحرر، فقرال لره الخضرر: 
 .«ما علمي وعلمك من علم هللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر

وهرو أعرر ه  ،علماؤنرا: حررف السررفينة طرفهرا، وحررف كررل شريٍء طرفره، ومنره حرررف الجبرل لاقر
 ."بمعنى المعلومالمحدد، والعلم هنا 

بحيي  ذاا  ،، يعنيي عىيط فيرف[11]سورة الحج: {َمْن َيْعُبُد َّللاََّ َعَلى َحْرفٍ منهم  }الحرف الطرف،  
 رتد عن دينه، نسأل هللا العافية.اواجهه أدنط شيء 

في صحيح مسىم والبخيار،، قال:  -تعالط رحمه هللا-عىط حرف يعني عىط فرف، والمفسر   فهو
 مه في الذكر.تفضيل مسىم عىط البخار،، وليذا قد  جرى عىط عادة بعض المغاربة في 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

والعىييم انييا بمعنييط المعىييوم، مييا عىمييي وعىمييو ميين عىييم هللا، يعييول انييا: بمعنييط المعىييوم، لمييااا قييال 
 بمعنط المعىوم؟

حيييدي  الىومييياتي، ومعىوماتيييو ل أ ييير لهيييا فيييي عىيييم هللا، يعنيييي كأنهيييا ل شييييء، يعنيييي كميييا فيييي عم
فييي صييعيدح واحييد  ييم سييألوا هللا  لييو أا الخىييه كىهييم ذنسييهم وجيينهم أولهييم وا ييرام اج معييوا» طويييل:ال

ذل كميا يينعص المخيي    -جل وعيا-شيًئا، فأعطط كل واحدح مسأل ه، ما نعص الو مما عند هللا 
 .« أد ل البحر  اذا 

جييل -يسييير ذلييط مييا عنييد هللا المييراد النسييبة، نسييبة اييذا اليينعص الوالمييراد أنييه ل ييينعص شيييء لييي  
  -جيل وعيا-او ل ينعص شيًئا، فمراده بهيذا، أا عىمنيا عىميي وعىميو، بالنسيبة لعىيم هللا     -وعا

 كا شيء.

: { ِمْن ِعْلِمهِ ءٍ َوال ُيِحيُطوَن ِبَشيْ } والعلم هنا بمعنى المعلوم، كما قال:"  [.255]سوًر البقًر

وهذا مرن الخضرر تمثيرل، أي معلومراتي ومعلوماترك ال أارر لهرا فري علرم هللا،  ،من معلوماتهأي  
ل لره كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، ال أار لها بالنسبة إلى مراء البحرر، ومنمرا مثر  

ومطرر ق لفررن الررنص هنررا تجررو ف قصررد برره  ذلررك بررالبحره ألنرره أكثررر مررا يشرراهده ممررا  ررين أ ررد نا،
 تفهيم.التمثيل وال

 إذ ال نقص في علم هللا، وال نهاية لمعلوماته، وقد أوضح هذا المعنى البخاري، فقال:

وفري  .وهللا ما علمي وما علمرك فري جنرل علرم هللا، إال كمرا أخرذ هرذا الطيرر بمنقراره مرن البحرر
ق السرفينة ييرر موسرى، وكران عبرًدا ال ترراه رخرلم  رى الخضر حرين    :التفسير عن أ ي العالية

األعررين، ال تررراه إال عررين مررن أراد هللا لرره أن  رهرره، ولررو رآه القرروم لمنعرروه مررن خرررق السررفينة، 
، وتخلف الخضر، فخرق السفينة.  وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزهًر

كنرت  امرعباس: لمرا خررق الخضرر السرفينة، تنحرى موسرى ناحيرة، وقرال فري نفسره: وقال ا ن  
بمصاحبتي هذا الرجل، كنت في  ني إسرائيل أتلو كتاب هللا علريهم، يردوًً وعشرية، فيطيعروني، 
قال له الخضر: يا موسى أترهد أن أخبرك بما حداا به نفسك، قرال: نعرم، قرال: كرذا وكرذا، قرال: 

 الثعلبي، في كتاب العرائس. ذكره .صدقت
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 4 (007سورة الكهف )-تفسري القرطيب

 رنقص مرال اليتريم إذا رآه صر ًحا، مثرل أن  نأ: في خررق السرفينة دليرلف علرى أن للرولي الثانية
 يخاف على رهعه ظالًما، فيخرب بعضه.

 ."طان  بعض مال اليتيم عن البعضلوقال أ و  وسف: يجو  للولي أن يصانع الس

 لىظىم، يعني تخفيًفا لىظىم. تخفيًفا

، وال"  ".بالماء أهلها : ليغرق سائيكوقرأ حمًز

 ليغرق بالياء.

الم المرلل،  (لتغررق )فري  عرةبالرفع فاعرل يغررق، فرال م علرى قرراءً الجما  اه"ليغرق بالياء، أهل
 ."[8]سوًر القصص: {ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحَزًنا}مثل: 

 يرورة، اي لم المآل.صتسمط لم الو 

وعلررى قررراءً حمررًز الم كرري، ولررم يقررل لتغرقنرريه ألن الررذي يلررل عليرره فرري الحررال فررر  الشررفقة "
 معناه عجًبا، قاله الكتبي، وقيل: منكًرا، قاله مجاهد. {ِإْمًرا}حقهم، و عليهم، ومراعاً

 :وقال أ و عبيدً: اإلمر الداهية العظيمة، وأنشد

 قرررررررررد لقررررررررري األقرررررررررران منررررررررري نكررررررررررًرا
 

 داهيررررررررررررررررررًة دهيرررررررررررررررررراء إًدا إمرررررررررررررررررررًرا 
 أَمر"."يقال :وقال األخفش 

 أِمر.

 ."أمره، يامر أمرا إذا اشتد، واالسم اإلمر رأمِ  "
ر ابين أبيي كب،ية، يعنيي عظيم شيأنه، م  ر ألعد أم   :اركل من قول أبي سفيااجاء في حدي  قصة 

 األصفر، يعني عظم شأنه واش د. نه ل يخافه مىو بنيذح ط 

 [، في معناه قوالن:73ًر الكهف:و س] {َقاَل ال ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيتُ } قوله تعالى:"

 :  روى عن ا ن عباس، قال: هذا من معارهض الك م.أحدهما

: أنه نسري، فاعترذر فهيره مرا  ردل علرى أن النسريان ال يقتضري المؤاخرذً، وأنره ال  ردخل واآلخر
 ."تحت التكليف، وال  تعلق به حكم ط ٍق وال ييره، وقد تقدم، ولو نسي في الثانية العتذر
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يَنا معفٌو عنه؛ ألا الناسيي ل ياا يذ }    -جل وعا-في حعوق هللا    اايالنس ْذَنا ِإْن َنسرِ ا ال ُتَؤاخرِ َربَّنرَ
.286{ ]سورة البعرة:َأْو َأْخَطْأَنا  [، لكن النسياا في حعوق العباد، ذ مه مرفوع، لكن ضمانه باقح

[، في البخاري، قال يعلرى، 74]سوًر الكهف:   {َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُي ًما َفَقَتَلهُ }  قوله تعالى:"
 قال سعيد: "وجد يلماًنا  لعبون، فأخذ ي ًما كافًرا فأضجعه، ام ذبحه بالسكين".

 ."، لم تعمل بالحنثَقاَل َأَقَتْلَت َنْفًسا َ ِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفسٍ قال: 

  م، لم يك ب عىيها ذ م؛ ألنه غير مكىف.إليعني با

ام خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل، »يح الترمذي: حصوفي الصحيحين، و "
إذ أبصر الخضر ي ًما  لعل مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه  يده فاقتلعه  يده، فقتله، قرال لره 

سٍ }موسى:   ِر َنفرْ ًرا  َأَقَتْلَت َنْفًسا َ ِكيًَّة ِبَغيرْ ْيًئا ُنكرْ َت شرَ ْد ِجئرْ ْل لرَ   *َلقرَ ْم َأقرُ اَل َألرَ َتِطيَع كَ قرَ ْن َتسرْ َك لرَ  ِإنرَّ
ْيٍء } ، قرال: وهرذه أشرد مرن األولرى،[75، 74]سوًر الكهف: {َمِعَي َصْبًرا ْن شرَ َأْلُتَك عرَ اَل ِإْن سرَ قرَ

 ، لفن البخاري.«[76الكهف:سوًر ]{َبْعَدَها َف  ُتَصاِحْبِني َقْد َ َلْغَت ِمْن َلُدنِ ي ُعْذًرا

ا لريس فريهم أضروأ منره، وأخرذ برعوفي التفسرير: إن الخضرر مرر بغلمراٍن  ل ون، فأخرذ  يرده ي مرً
 حجًرا، فضرب به رأسه حتى دمغه، فقتله.

 .قال أ و العاليه: لم  ره إال موسى، ولو رأوه لحالوا  ينه وبين الغ م

قلررت: وال اخررت ف  ررين هررذه األحرروال الث اررة، ف نرره يحتمررل أن يكررون دمغرره أواًل بررالحجر، اررم  
 ."وحسبك بما جاء في الصحيح .رأسه، وهللا أعلم بما كان من ذلك أضجعه فذبحه، ام اقتلع

رِ } -جيييل وعيييا-شيييرع مييين قوىنيييا، وبيييأمر هللا  ايييذا فيييي أاومعىيييوم  ْن َأمرررْ ُه عرررَ ا َفَعْلترررُ ]سيييورة  {ي َومرررَ
لكن ل يجيو  ألحيدح أا يفعيل مهيل ايذا الفعيل مهميا قوييل عنيده العيرالن، واليدللل ذل [،  82الكهف:

، أو ت يييوارد عىييييه الر ييييا أنيييه يأتييييه مييين ييييأمره بيييذبح ابنيييه، ييييرى فيييي الر يييية ابحعهيييا، وكيييوا اإلنسيييا
 مهل اذه األمور. فيالر ى  عىطول يجو  أا يع مد  ،شو أنه اع داء ويحصل منه اذا، اذا ل

الر ى ل يهول بها  ،قد يحصل من بعض الجهال، لكنه لي  ب،رع -عىيه السام-بإبراهيم   اق داءً 
عىييه الصياة -فيي حيياة نوييه   -جيل وعيا-أحكيام، شيرعنا كاميل، أكمىيه هللا  اهيأحكام، ل يهول ب

 بحاجة ذلط مزيد. ،  ولي -والسام
ل بحعهيا اليذ، جياء بيه ل يجو  ألحدح أا يفعل مهل اذا الفعل مهما بىغل عنده الدللل، والعرالن ذ

 اإلسام.
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ميا ليي  م وإقام يه عىيط النيا ودج د حيأا مهيل تطوييه ال ،واألمر الهياني: أا مهيل ايذا ليي  لدفيراد 
عىيط وليده، ول ول  ،كياا كيل واحيد ينفيذ بنفسيه ليو ارت المسألة فوضيط،صيوكل ذلط األفراد، وإل ل

 لي  له الو. ،عىط  وج ه
رب عىيهيا، هيالحيد، ول يجاء في حد الزنط بالنسبة لدمية، جياء فيي ذاا  نيل أمية أحيدكم، فىيجىيداا 

 اه فىإلمام.د عوكل ذليه فع ، أما ما اذا 

 كيرًة بغيرر ألرف وتشرد د اليراء، قيرل:  : اكيًة باأللف، وقرأ الكوفيون وا رن عرامر  :وقرأ الجمهور"
، قاله الكسائي، وقال اعلل: الزاكية أ لغ، قال أ و عمر: الزاكية التي لم ترذنل قر ،  المعنى واحدف

 والزكية التي أذنبت، ام تا ت.

 ء في الغ م، هل كان بالًغا، أم ال؟ام، اختلف العل{ُي ًما}قوله تعالى: 

 إحدى القرهتين". وأ وه من عظماء ،فقال الكلبي: كان بالًغا يقطع الطرهق  ين قرهتين

 وأبوه من عظماء أال ذحدى العري ين.

 .""وأ وه من عظماء أهل إحدى القرهتين 

 ول يجد من يكفه. ،يعني اذا السوب الذ، جعىه ي مادى في غيه

  ".ء إحدى القرهتينامه من عظوأ و "

 وأبوه من عظماء أال ذحدى العري ين.

وأمرره مررن عظمرراء القرهررة األخرررى، فأخررذه الخضررر، "وأ رروه مررن عظمرراء أهررل إحرردى القرررهتين، 
رعه ونرز  رأسرره عرن جسرده، قررال الكلبري، واسررم الغر م شرمعون، وقررال الضرحاك: حيسررون، صرف

لي: أن اسم أ يه كا هر، واسم أمه يهوقال وهل: اسم أ يه س س، واسم أمه رحمى، وحكى الس
 سهوى.

 ."وقال الجمهور: لم يكن بالًغا

 تسمي ه لم ترد في  ور مىزم، وإنما م ىعاة عن بني ذسراليل.

ا، ولررذلك قررال موسررى:  اكيررًة لررم تررذنل، وهررو الررذي يقتضرريه لفررن " وقررال الجمهررور: لررم يكررن بالغررً
ا لره الجارهرة فري النسراء، وكران الخضرر قتالغ م، ف ن الغ م في الرجال يقرال علرى مرن  بلرغ، و 

 بع كافًرا كما في صحيح الحد ث، وأنه لو أدرك ألرهق أ وهه كفًرا.طُ  قتله لما علم من سره، وأنه

لقادر على مرا اوقتل الصغير يير مستحيٍل إذا أذن هللا في ذلك، ف ن هللا تعالى الفعال لما  رهد، 
 يشاء.
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ةً }للخضرر:    للمرا قرا  وفي كتاب العرائس: إن موسرى ا َ ِكيرَّ َت َنْفسرً ، اآليرة، يضرل الخضرر، {َأَقَتلرْ
واقتلع كتف الصبي األيسرر وقشرر اللحرم عنره، ومذا فري عظرم كتفره مكتروب كرافرف ال  رؤمن برا  
أ رًدا، وقررد احرتل أهررل القرول األول بررأن العررب تبقرري علرى الشرراب اسرم الغرر م، ومنره قررول ليلررى 

 األخيلية:

 الرررذي  هرررا شرررفاها مرررن الرررداء العضرررال
 

 قاهاررررررررررراً سرررررررررررز القنرررررررررررإذا ه  مف ريررررررررر 
  

 
 وقال صفوان لحسان: 

  تلررررررق ذبرررررراب السرررررريف عنرررررري فرررررر نني
 

 اعرٍ رت بشررررررر م إذا هوجيررررررت لسررررررريرررررر   
  

 
وفي الخبر: "إن هذا  الغ م كان يفسد في األرض، وهقسرم أل وهره أنره مرا فعرل، فيقسرمان علرى 

 قسمه، وهحميانه ممن يطلبه".

أنه لو كان عن قتل نفٍس لرم يكرن بره برأس، وهرذا  ردل علرى   يقتضي  {َغْيِر َنْفسٍ بِ }  :قالوا وقوله
 قتله  نفس، ومنما جا  قتلهه ألنه كان بالًغا عاصًيا. لكبر الغ م، ومال فلو كان لم يحتلم لم يج

لقرراءً  ها يقطع الطرهق، وذهرل ا رن جبيرٍر إلرى أنره  لرغ سرن التكليرفقال ا ن عباس: كان شابًّ 
أ ررٍي وا ررن عبرراس، وأمررا الغرر م، فكرران كررافًرا، وكرران أ ررواه مررؤمنين والكفررر واإليمرران مررن صررفا  

 ."المكلفين

 ألبويه، لكاا حكمه تابًعا ألبويه. تبًعا لهم كحه كاا غاًما صغيًرا لنأل

 طالل: ..........
شيو   وير الخضير بيذلو، لأنيه يميوت عىيط الكفير، وأ     -جيل وعيا-عىم هللا  ي  فيعني  بع كافًرا  ف  

  م له به أنه يموت عىيه.بع عىط الكفر،    أا من ف  

مير بيه وي ير  أا يفعيل ميا أ   هييمنهيي عى ولكن العدرية، من أين لهم أا اذا فبع كافًرا؟ او ميأمور
 .-جل وعا-هي عنه، والخواتيم بيد هللا ما ن  

 طالل: .........
عميييده كخطيييأ الكويييير، الخطيييأ ق يييل الخطيييأ منيييه عميييد فكوييييًرا عميييًدا،  ليييو ق يييل الصيييغير غيييير المكىيييف

 به. د عاالمجنوا حكمه حكم الخطأ، ل ي  الصوي، و 

على يير مكلٍف إال لحكم التبعية أل وهره، وأ روا   قوالكفر واإليمان من صفا  المكلفين، وال يطل"
الغرر م كانررا مررؤمنين بررالنص، فرر  يصرردق عليرره اسررم الكررافر إال بررالبلوه، فتعررين أن يصررار إليرره، 

 والغ م من االيت م وهو شدً الشبق.
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 ؟{ُنْكًرا} :، أو قوله{ِإْمًرا}اختلف الناس، أ هما أ لغ،  {ُنْكًرا}قوله تعالى: 

ًرا}لف  رين، وهنراك مترقرل، فرر  ترقفقالت فرقة:   أ لرغ، وقالرت فرقرة: هرذا قترل واحرد، وذاك قترل {  ُنكرْ
 أ لغ. {ِإْمًرا}جماعة، فر 

أفظع، وأهول من حيث هو متوقعف عظيم، { ِإْمًرا}قال ا ن عطية: وعندي أنهما لمعنيين، وقوله: 
 ." ينف في الفساده ألن مكروهه قد وقع، وهذا  ين{ ُنْكًرا}

وجييه قييوة، لكييل منهميا وجييه قييوة،  ييرق السييفينة م وقيع منييه الهييا ، لكنييه اييا  فالفيية  فىكيل منهمييا
 وجماعة، وأما ق ل الغام، فمحعه الها ، لكنه ق ل واحد، فىكل منهما وجه قوة.

اِحْبِني}قولرره: " َدَها فررَ  ُتصررَ ْيٍء َبعررْ ْن شررَ َأْلُتَك عررَ [، شررر ف وهررو ال م، 76]سرروًر الكهررف: {ِإْن سررَ
وفى برره، مررا التزمرره األنبيرراء، والتررزم ل نبيرراء، د شررروطهم، وأحررق الشرررو  أن  ررُ نررعوالمسررلمون 

ا، وقيرام الحجرة  ،  دل على قيام االعترذار{ْد َ َلْغَت ِمْن َلُدنِ ي ُعْذًراقَ }وقوله:   برالمًر الواحردً مطلقرً
أيًضا،  ةمن المًر الثانية بالقطع، قاله ا ن العربي، وقال ا ن عطية: وهشبه أن تكون هذه القص

 ."أصً  لآلجال في األحكام التي هي ا اة، وأيام المتلوم ا اة، فتأمله

 م من يطىب اإلمهال.يعني اإلمهال  اً ا، كما انا، الم ىو  

اِحْبِني}قولرره تعررالى: " ، كررذا قرررأ الجمهررور أي تتررابعني، وقرررأ األعرررج: تصررحبني، بفررتح {فررَ  ُتصررَ
تتبعنري، وقررأ يعقروب، تصرحبني، بضرم التراء، وكسرر  يأالتاء، وتشد د النرون، وقررأ: تصرحبني 
 الحاء ورواها سهلف عن أ ي عمرو.

دْ }قال الكسائي: معناه، ف  تتركني أصحبك،  ْذًرا قرَ ُدنِ ي عرُ ْن لرَ َت مرِ ا تعرذر بره  {َ َلغرْ أي  لغرت مبلغرً
ا، وعاصرًما خففرا ال ن، ونرفي ترك مصاحبتي، وقرأ الجمهور: مرن لردني، بضرم الردال إال أن نافعرً

فهي لدن اتصلت  ها ياء المتكلم التي في ي مي وفرسي، وكسر ما قبرل اليراء، كمرا كسرر فري 
 ."هذه

 غامي وفرسي، لدني.

وقرأ أ و بكٍر عن عاصم: لدني بفتح ال م، وسركون الردال وتخهيرف النرون، وروي عرن عاصرم، 
 لدني بضم ال م، وسكون الدال.

هذا التغلي  يشبه أن يكرون مرن جهرة الروايرة، فأمرا   قال ا ن مجاهد: وهي يل ، قال أ و علي:
 على قياس العربية، فهي صحيحة.

ا  عذًرا، وقررأ عيسرى: عرذًرا بضرم الرذال، وحكرى الرداني  :وقرأ الجمهور -روى عرن النبري  أن أ يرًّ
 عذري، بكسر الراء وهاٍء بعدها. :-صلى هللا عليه وسلم
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إذا دعرا ألحرٍد  ردأ  نفسره،  - عليره وسرلمهللاصرلى  -مسألة: أسند الطبري، قال: كان رسول هللا  
رحمة هللا علينا، وعلى موسى لو صبر على صراحبه لررأى العجرل ولكنره قرال: فر  »فقال  وًما:  

 .«تصاحبني قد  لغت من لدني عذًرا

رحمرة هللا علينرا وعلرى »: -صلى هللا عليه وسرلم-والذي في صحيح مسلٍم قال: قال رسول هللا  
، «ولو صبر لرأى العجرل  ،لرأى العجل، ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة  ،لموسى، لوال أنه عج

 قال: وكان إذا ذكر أحًدا من األنبياء  دأ  نفسه، رحمة هللا علينا، وعلى أخي كذا.

 -صلى هللا عليه وسلم-وفي البخاري عن النبي 

 أا يودأ بنفسه؛ ألنه مح اٌج ذلط الدعاء. هلمن دعا لغير  وجاء األمر بذلو

 رحم هللا موسى، لوددنا أنه صبر حترى »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-اري عن النبي  خالب  وفي
بالذال المعجمرة المفتوحرة، وهرو بمعنرى المذمرة، بفرتح الرذال   الذمامة  .«يقص علينا من أمرهما

ةف ومِذمرةف، وذمامرة، وكأنره  وكسرها، وهي الرقة والعار من تلك الحرمة، يقال: أخرذتني منرك مَذمرَ
 من تكرار مخالفته، ومما صدر عنه من تغلين اإلنكار. اياستح

ا }قوله تعرالى:   َدا ِفيهرَ يِ ُفوُهَما َفَوجرَ َأَ ْوا َأْن ُيضرَ ا فرَ َتْطَعَما َأْهَلهرَ ٍة اسرْ َل َقْرهرَ ا َأهرْ ى ِإَذا َأَتيرَ ا َحترَّ َفانَطَلقرَ
ْذ َ  ْئَت التَّخررَ ْو شررِ اَل لررَ ُه قررَ نَقضَّ َفَأَقامررَ َداًرا ُ ِرهررُد َأْن  ررَ ًرا جررِ ِه َأجررْ َك { }َعَليررْ ي َوَبْينررِ َراُق َ ْينررِ َذا فررِ اَل هررَ قررَ

ُئَك ِ َتْأِوهِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبرً   .[78-77الكهف:سوًر ] {َسُأَنبِ 

 فيه ا ث عشًر مسألة:

-ي برنفي صحيح مسلٍم عن أ ري  رن كعرٍل عرن ال {َحتَّى ِإَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَهةٍ } : قوله تعالىاألولى
َدا فَ }لئاًما، فطافا في المجالس، فاستطعما أهلها فأ وا أن يضيفوهما،  -صلى هللا عليه وسلم َوجرَ

نَقضَّ } َداًرا ُ ِرهررُد َأْن  ررَ ا جررِ هُ }، يقررول مائررل، قررال: {ِفيهرَ الخضررر  يررده، قررال لرره موسررى: قررومف  {َفَأَقامررَ
ْذَ  }أتيناهم، فلرم يضريفونا ولرم يطعمونرا،  ْئَت التَّخرَ ْو شرِ ًراعَ لرَ ِه َأجرْ َك  َليرْ ي َوَبْينرِ َراُق َ ْينرِ َذا فرِ اَل هرَ قرَ
ُئَك ِ َتْأِوهِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبر   .ا{َسُأَنبِ 

 رررحم هللا موسررى، لررودد  أنرره كرران صرربر، حتررى »: -صررلى هللا عليرره وسررلم-قررال رسررول هللا 
 أخبارها". يقصص علينا من

 أ باراما.

 .«أخبارهما "من

علماء في القرهة، فقيل هي أ لرة، قالره قترادً، وكرذلك قرال محمرد  رن سريرهن، لف التخوا:  الثانية
بجزهرًر النردلس، وروي ذلرك عرن   :أنطاكيرة، وقيرل  :وهي أبخل قرهٍة وأبعردها مرن السرماء، وقيرل
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أ رري هرهررًر وييررره، وهررذكر أنهررا الجزهررًر الخضررراء، وقالررت فرقررةف: هرري برراجروان وهرري  ناحيررة 
أذربيجان، وحكى السهيلي، وقال: إنها  رقة، قال الثعلبري: هري قرهرةف مرن قررى الرروم يقرال لهرا: 

، ومليهررا تنسررل النصررارى، وهررذا كلرره بحسررل الخرر ف، فرري أي ناحيررةٍ  مررن األرض، كانررت  ناصررًر
 ."ظقصة موسى، وهللا أعلم بحقيقة ذلك

وإبهام العرية؛ ألنه ل ي رتب عىط اكراا مصىحة، بل قد ي رتب عىط اكراا مفسدة، قد يوهم السيم 
سيييواٌء كييياا عىيييط وجيييه الخصيييوع، فييياا أو الجماعييية والعويىييية، أو الوىيييد والناحيييية، واإلبهيييام فييييه 

بهيذا ذليط اييام السياعة؛ ألنيه ليو عيرف اسيم العريية، ا ينويذوا لئا ي رتب عىيه مفاسد، ليئ  ؛مصىحة
أنيل مين قريية كيذا، أايل البخيل اليذين اسي طعمهم األنويياء   :كل مين قياللنوذوا بهذا، لنوذوا بالبخل،  

اقيية، اإلنسيياا ، ل انييب لييه ول عأولئييوفىييم يضيييفوام، فإبهامييه فيييه مصييىحة؛ ألا ميين جيياء بعييد 
 مصىحة. محاسٌب عن نفسه فإبهامهم لهم

يييرد فيهييا أسييماء موهميية، يييرد تعيييين بعييض الموهمييات، ويبعييط كهيييٌر منهييا ل وكهييير ميين النصييوع 
 س ًرا عىيه ل ي ناقىه الرواة س ًرا عىيه. ؛يعرف اسمه

حين سقى لبنتي شعيل، أحروج منره حرين أترى القرهرة مرع  -عليه الس م-: كان موسى  الثالثة"
ا،  ررل سررقى ا ترررد وفرري القرهررة سررألها القررو ، وفرري ذلررك للعلمررراء  ،اءً الخضررر، ولررم يسررأل قوتررً

ا لغيرره،  ، منها أن موسى كان في حد ث مد ن منفررًدا، وفري قصرة الخضرر تبعرً اتنفصاال  كثيًر
َذا }قلت: وعلى هذا المعنى  تمشى قوله في أول اآلية لفتاه   َفِرَنا هرَ ْن سرَ ا مرِ آِتَنا َيَداَءَنا َلَقْد َلِقينرَ

 [.62]سوًر الكهف: {َنَصًبا

ًً لصاحبه  وشع، وهللا أعلمأف  ."صابه الجو  مراعا
ولعىييه كيياا معييه  اد، ولييم يسييأل  ،لعىييه لمييا أتييط العرييية، قرييية مييدين، لمييا أتييط مييدين وسييعط لىون ييين

وأحسن  الطعام، بينما لما أتط مع الخضر اذا العرية، كانا بحاجة ذلط الطعام، فأبوا أا يضيفواما
 عىيهم الخضر بإقامة الجدار.

قيياه أبييو ،  ييم لييدد سيييد العييوم، فر فييي قصيية أبييي سييعيد، لمييا مييروا بعييوم اس ضييافوام، فىييم يضيييفوام
سعيد، وأ ذ األجرة من الغنم  ا ين رأًسا، والخضر لم يأ يذ عىييهم أجيرة، وأبيو سيعيد أ يذ األجيرة، 

 ل بأ  به. ، فدل عىط أا أ ذ األجرة-عىيه الصاة والسام-وأقره النوي 

 الىئام الذين فىول منهم الضيافة، فىم يضيفوام.الء العوم لسيما من مهل ا

، فوكررل إلررى  :وقيررل" لمررا كرران هررذا سررفر تأد ررل وكررل إلررى تكلررف المشررقة، وكرران ذلررك سررفر هجررًر
 العون والنصًر بالقو .
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: فرري هررذه اآليررة دليررلف علررى سررؤال القررو ، وأن مررن جررا  وجررل عليرره أن يطلررل مررا  رررد الرابعررة
متصوفة، واالستطعام سؤال الطعام، والمراد به هنا: سؤال الضيافة  ردليل جوعه، خ ًفا لجهال ال

يِ ُفوُهَمافَ }قوله:   أهرل القرهرة لرذلك أن  رذموا، وهنسربوا إلرى اللرؤم والبخرل،   ، فاسرتحق{َأَ ْوا َأْن ُيضرَ
 .-عليه الص ً والس م-كما وصفهم  ذلك نبينا 

الضرريف، وال تعرررف ال ررن السرربيل حقرره، ال تضرريف قررال قتررادً: فرري هررذه اآليررة شررر القرررى الترري 
وهظهر من ذلك أن الضريافة علريهم واجبرة، وأن الخضرر وموسرى إنمرا سرأال مرا وجبرا لهمرا مرن 

 الضيافة، وهذا هو األليق بحال األنبياء ومنصل الفض ء واألولياء.

 والحمرد هلل، وهعفرو هللا عرن الحرهرريه حيرث اسرتخف فري ،وقد تقدم القول في الضيافة في هرود
هذه اآلية، وتمجن، وأتى بخطٍل مرن القرول وذل، فاسرتدل  هرا علرى الكديرة واإللحراح فيهرا، وأن 

 ذلك ليس بمعيٍل على فاعله، وال من منقصًة عليه، فقال: 

 عليررك ومن ردد  فمررا فرري الرررد منقصررة
 

 رررررررررروالخض لرى قبررررررررررررررررقرررررررد رد موس 
وهرحم  ،سخافية أد ية، وهفوًف  النبيين، وهي شنشنةف  عن احترام : وهذا لعل بالد ن، وانس لف قلت  

ا بشريء : مهمرا كنرت العبرً لوافقرا راجرح، ، فلقد بالغوا في وصية كل ذي عقرلٍ سلف الصالحهللا ال
 .ف ياك أن تلعل  د نك

 ."{ِجَداًرا}قوله تعالى: : الخامسة

 عىط اس عمال الحرير،، الحرير، يعول: وجه العيب 

 عليررك ومن ردد  فمررا فرري الرررد منقصررة
 

 رررررررررروالخض لرى قبررررررررررررررررقرررررررد رد موس 
ا، لكيين كونييه يكييوا ا، لييم يضيييفواما، اييذا بيينص العيير ، فيينعمالعيييب أنييه يييذكر أنييه ردهذا كيياا وجييه  

لكيييل أحيييد، وإاا نييزل بأحيييد يسيييألهم  وسيياالهم الضييييافة أصييًا يكيييوا قصيية موسيييط والخضييير  ،صييًا أ
الضيييافة، وفيي ح بيياب لىم سييولين، وأا اييذا أصييل شييرعي، وأا ال سييول أمييٌر شييرعي، ول شيييء فيييه، 

  .وألح في الساال ،انية وعاشرة ومالة وسأل موسط والخضر وردوا، ولو رددت عاود مرة 

نعيم مين سيأل لضيرورة  « ..ال النا  تكهًرامن سأل أمو »  :صحيحل في السنة الوقد جاء ام الساا
 ام.هذا ل ي  فبعدر الحاجة 

اِئِل َواْلَمْحُروِم} ، لكين ي خيذ مهنية، اإللحيا  فيي السياال [19اليذاريات:سورة ] {َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
 ي ساالهم، فا.كفل النا  فديًدا لإلنساا عي، ه عىط ت هكونت خذ مهنة، 

 .طالل: ...........
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فيإاا نفيد اليزاد،  ،ويأ ذ الزاد الذ، يكفييه، ول يعيرن نفسيه لى ىيف، ويعيي نفسيه شير المسيألة، والهيا
، وكياا الطوييل أفييول مميا توقيع، أو اايب منيه بعيض العيوت والنفعيية، ايعنيي تعيديره ميا كياا مناسيبً 

 لىحاجة. فا مانع أا يسأل

 طالل: .........
عنيدام، السياال ميا فييه شييء، واليرد ميا فييه  ط المسألة أصل، ساال موسط والخضر أصيلح   ،ل

 رد، عاد، عندام.ييسأل و  ،شيء

 طالل: .........

 من أال العرية. ام سألوا أال العرية، فىووا منهم الضيافة

 طالل: ...........
اي اإللحا  في المسألة،  الكدية أا الو لي  بمعيبح عىط فاعىه، ول منعصةح عىيه،  يرى  الحرير، 

، اوعمييرً  اهيياني الهاليي  العاشيير، اسييأل  يييدً دو  اللىبيياب ذاا ر اتجييه  ،اسييأل مييرة  انييية وعاشييرة :يعييول
 نو ترد.أسهل  ،ما فيه عيب ف   و رد  ذاا ،اعويدً و 

   طالل: .........
 اذا سوء أدب؛ ألنه بهذا ي صور أا موسط والخضر فعا الو، وأا اذا أصل لىم سولين.

َداًرا}: قولرره تعررالى: امسررةالخ" الجرردار والحرردر بمعنررى، وفرري الخبررر حتررى  بلررغ المرراء الجرردر،  {جررِ
 ومكانف جد رف  ني حواليه جدار، وأصله الرفع، وأجدر  الشجًر طلعت، ومنه الجدري.

أي قرب أن يسق ، وهذا مجا ف وتوسع، وقد فسرره فري   {ُ ِرهُد َأْن َ نَقضَّ }: قوله تعالى:  السادسة
بقوله: مائل، فكران فيره دليرلف علرى وجرود المجرا  فري القررءان، وهرو مرذهل الجمهرور، الحد ث  

هري  وجميع األفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق، متى أسرند  إلرى جمراٍد أو  هيمرٍة ف نمرا
، أي لو كان مكانهما إنسانف لكان ممتثً  لذلك الفعل.  استعاًر

 "لك قول األعشىوهذا في ك م العرب وأشعارها كثير، فمن ذ
قوليه: واو اإلسناد ذسناد فعل الععاء ذلط غير عاقيل، اذا من األمهىة ال ي يذكرونها في المجا ،  

ةَ } َأِل اْلَقْرهررَ الحييي  واإلرادة ميين فعييل العييادرسييأل، يريييد [، مييهًا، العرييية ل ت  82]سييورة يوسييف:  {َواسررْ
ذرادة كييل  ل فييي لغيية العييرب، لكيينأا اييذا مسيي عمول شييو  ،يعييول: ل مييانع ينفييي المجييا لكيين ميين 

 له ععٌل يفكر ويريد ول يريد. هذرادته أن يعنيشيءح بحسبه، ذرادته ميىه ذلط السعوط، ول 

 فمن ذلك قول األعشى:"
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  أتنتهررررررررررون وال  نهررررررررررى ذوي شررررررررررط 
   
 

 ل فيررررره الزهرررررت والفترررررلركرررررالطعن  ذهررررر 
:ومن ذلك قول اآلخر،  النهي إلى الطعن فأضاف    :  

 راءردر أ رررررررري  رررررررررح صررررررررر رهررررررررد الرمرررررررر
    

 
 

  لراء  نررررررري عقيرررررررروهريرررررررل عرررررررن دمررررررر 
 وقال آخر:  

 ا  لررررررررررف شررررررررررملي بجمررررررررررلإن دهرررررررررررً 
 

 انررررررررررررررررررم باإلحسرررررررررررررررررران  هررررررررررررررررررلزم 
  

 
 وقال آخر:

  فررررررري مهمررررررره فلقرررررررت بررررررره هاماتهرررررررا
 

 فلررررررررررق الفرررررررررررؤوس إذا أردن نصررررررررررروالً  
ه وقرع السريوف علرى أي ابوًتا فري األرض، مرن قرولهم: نصرل السرف إذا ابرت فري الرميرة، فشرب   

 فأس يقع فيها، وهثبت ال يكاد يخرج. وقع الفؤوس في األرض، ف ن ال مرءوسه

 وقال حسان  ن اا ت:

 الرررررررو أن اللرررررررؤم  نسرررررررل كررررررران عبررررررردً 
 

 ور مرررررررن اقيرررررررفره أعررررررررقبررررررريح الوجررررررر 
  :  وقال عنتًر

 مررررررررن وقررررررررع القنررررررررا  لبانرررررررره فررررررررا ور  
      
 

 وشرررررررررررركا إلررررررررررري بعبرررررررررررررًٍ وتحمررررررررررررحم 
 وقد فسر هذا المعنى، بقوله: لو كان  دري ما المحاوًر اشتكى. 

 ."االمعنى كثيرف جدًّ وهذا في هذا 
وال،يييكوى والجيييواب قيييد يكيييوا بىسييياا المعيييال، وقيييد يكيييوا بىسييياا  لكييين أايييل العىيييم عنيييدام أا العيييول

تنظير ذليط جميل ازييل ف خافبيه، ميا اليذ، أدى الحال، ل يىزم أا يكيوا بىسياا المعيال، ممكين أا 
، بيييأا يعيييول: البيييو ذليييط ايييذه الحيييال؟ ف يييرد حاليييه، فييييرد بىسييياا الحيييال، وإا ليييم ينطيييه بىسييياا المعييي

 .واكذا، أاىي أجاعني ،اىيأ  ضيعني
أصحاب العوور: يا أصحاب العوور، ما أن م فيه؟ فنحن عندنا   -رضي هللا عنه-عىيٌّ   كما  افب 

 معروف عند العرب.و كل اذا بىساا الحال، واذا أسىوب مع ور  .كذا، وكذا فيجيووا 

داري تنظر إلى دار ف ن، وفي الحرد ث:  ا، ومنه قول الناس: إني هذا المعنى كثيرف جدًّ وهذا ف"
اشتكت النار إلى ربها، وذهل قومف إلى منه المجا  في القررآن، مرنهم أ رو إسرحاق اإلسرفرا يني، 

 ."وأ و بكر محمد  ن داوود األصبهاني، وييرهما
، بواسيط ه اوتيً غفا مين أايل ال حعييه، سيماه ابين اليييم جميعابين اليييم، و بين تيميية، و اشيخ اإلسام 

س طاع المو دعة ال حريف، تحريف النصوع، اس طاعوا بواسطة دعوى المجا ، كيل ميا يخيالف ا
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ذل أا  لم يكن مين األدلية فيي رد المجيا اذا مجا ، ولي  بحييعة، ولو   :مذااوهم يأولونه ويعولوا 
 المجا  يجو  نفيه.

،يبه باألسيد، ليو أا رأييل أسيًدا، وايو رجيٌل شيجاع ي :اا قيال  ييد مين النيا رأيل أسيًدا، ذ :ذاا قىل 
 كذبل ما رأيل أسًدا، ولي  في النصوع ما يجو  نفيه. :تعول

 طالل: ......... 
رسييالة، منييع جييوا  بعييل فييي فلييه محاضييرة  -تعييالط رحمييه هللا-مييين ال،يينييطي ال،يييخ محمييد األ
 المنزل لى عود واإلعجا .ا المجا  في العر 

قيقرة أولرى  رذي الفضرل والرد نه ألنره وكر م رسروله حملره علرى الح -عرز وجرل-ف ن ك م هللا  "
يقص الحرق، كمرا أخبرر هللا تعرالى فري كتابره، وممرا احتجروا بره أن قرالوا: لرو خاطبنرا هللا تعرالى 
ا، فر ن العردول عرن الحقيقرة إلرى المجرا ، يقتضري العجرز  بالمجا ، لزم وصفه بأنه متجو ف أيضرً

 عن الحقيقة، وهو على هللا تعالى محال.

ونَ }قرررال هللا تعرررالى:  اُنوا َيْعَملرررُ ا كرررَ ْم ِبمرررَ ِد ِهْم َوَأْرُجُلهرررُ َنُتُهْم َوَأ رررْ ْيِهْم َأْلسرررِ َهُد َعلرررَ ْوَم َتشرررْ سررروًر ] { رررَ
 .[24النور:

 .[30ق:سوًر ]{ َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزهدٍ }وقال تعالى: 

 [12الفرقان:سوًر ] {ِإَذا َرَأْتُهم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَ ِفيًرا}وقال تعالى: 

َولَّى}وقال تعالى:   َر َوترَ واشرتكت النرار إلرى ربهرا، واحتجرت [،  17المعرارج:سروًر  ]  {َتْدُعوا َمْن َأْد رَ
 ."النار والجنة، وما كان مثلها حقيقة

ينَ }منه قوله تعالط: و   ، يعني من حعاله.[11فصىل:سورة ] {َقاَلَ ا َأَتي َنا َفال ع 

 ."ل شيٍء أنطقهاوأن خالقها الذي أنطق ك"

ه  } د  ءح ذ ل  ي َسب  ح  ب َحم   [، وإا من شيء ذل يسبح.44اإلسراء: سورة { ]َوإ ا  م ن  َشي 

»فيخرتم علرى فيره، : -صرلى هللا عليره وسرلم-وفي صحيح مسرلٍم مرن حرد ث أنرٍس عرن النبري "
ك ، وذلررانطقرري، فتنطررق فخررذه ولحمرره وعظامرره بعملرره، وذلررك ليعررذر مررن نفسرره :وهقررال لفخررذه

 .«المنافق، وذلك الذي يسخ  هللا عليه، هذا في اآلخًر
صررلى هللا عليرره -وأمررا فرري الرردنيا، ففرري الترمررذي، عررن أ رري سررعيد الخرردري قررال: قررال رسررول هللا 

»والررذي نفسرري  يررده، ال تقرروم السرراعة حتررى تكلررم السرربا  اإلنررس، وحتررى تكلررم الرجررل : -وسررلم
 .ث أهله من بعده«عذبة سوطة، وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحد
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، وهذا حد ثف حسنف يرهل  ."قال أ و عيسى: وفي الباب عن أ ي هرهًر
ا، ايييذا كىيييه فيييي  :، بعيييرة تكىميييل، قاليييل ففيييي الصيييحيح الحيييدي  ميييا  ىعنيييا لهيييذا، واليييذلب تكىيييم أيضيييً

 الصحيح.

 طالل: ..........

 نعم.

 طالل: ......... 
  وارد.لي  ب بين الم امهات  ، فال فريهجاء ال فريهذاا ل، 

 طالل: .............
 نعم.

 طالل: ......... 
يعنيي ميا  ،جييب عنهياأ  مهل سياال العريية، كىهيا  ،مهل اإلرادة ه، سهلج   ما يصعب، كل شيء و    ل،

رحمييه - هراجعيوا ابيين الييييم فيي الصييواعه كييل شييء بينيي، المسييألة مبسييوفة عنيد أاييل العىييم، م،ييت
 .-هللا

ْئَت }فقرال موسرى للخضرر:    هدمره، ارم قعرد  بنيره،  :، قيرل{هُ َفَأَقامَ }: قوله تعالى:  السابعة" ْو شرِ لرَ
عرن ا رن عبراٍس عرن أ ري ه ألنه فعلف يستحق أجًرا، وذكر أ رو بكرٍر األنبراري {التََّخْذَ  َعَلْيِه َأْجًرا

َدا}أنره قررأ،  »:  -صرلى هللا عليره وسرلم-بكر عن رسرول هللا   نَقضَّ   َفَوجرَ َداًرا ُ ِرهرُد َأْن  رَ ا جرِ  ،{ِفيهرَ
 .«م قعد  بنيهافهدمه 

مجرى  -عليه الص ً والس م-إن صح سنده فهو جاٍر من الرسول  قال أ و بكر: وهذا الحد ث
ن نقرص آأن ذلرك قرر ٍن فري موضرٍع، فسررى آقرر تفسرير التفسير للقرآن، وأن بعض الناقلين أدخل 

 من مصحف عثمان، على ما قاله بعض الطاعنين.

 ."قاموأقامه  يده فجبير: مسحه  يده،  وقال سعيد  ن
ه  }اذا مع ضط الىفظ،   نَعض  َفَأَقاميَ ميا سيار فليه، أميا ليو ادميه وبنياه مين جدييد د  ، يعنيي ع{ي ر يد  َأا  ييَ

 فيه كرامة.

 رل واألوليراء،  -عليهم الص ً والسر م-وهذا القول هو الصحيح، وهو األشبه بأفعال األنبياء "
ا،  رذرا  ذلرك القررن، وطولره علرى  كران إن سرمك ذلرك الحرائ   :وفي بعض األخبرار ا ارين ذراعرً
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أي سرواه  -عليه السر م-وعرضه خمسون ذراًعا، فأقامه الخضر  ،وجه األرض خمسمائة ذرا 
 ."الثعلبي، في كتاب العرائس ه يده، فاستقام، قال

ىيه قصص األنوياء لىهعىوي، اذا أكهره م ىعط من بني ذسراليل، وكهيٌر منه ل يعوفي  ك اب العرال   
 ر من قراءته كهيٌر من أال العىم.ععل، وليذا حذ  

ًرا}فقرال موسررى للخضررر: " ِه َأجرْ ْذَ  َعَليررْ ْئَت التَّخررَ ْو شررِ ا نأكلرره، ففرري هررذا دليررلف علررى {لررَ ، أي طعامررً
في هذا البراب كلهرا أمرورف  -عليه الس م-كراما  األولياء، وكذلك ما وصف من أحوال الخضر 

 لنا على أنه وليف ال نبي.خارقةف للعادً، هذا إذا تنز 

ِري }وقولرره تعررالى:  ْن َأمررْ ُه عررَ ا َفَعْلتررُ وأنرره  رروحى إليرره  ،[،  رردل علررى نبوترره82سرروًر الكهررف:] {َومررَ
نره لريس  رسرول، وهللا أييرر    -علريهم الصر ً والسر م-بالتكليف والحكام، كما أوحي ل نبيراء  

 أعلم.

داٍر مائرٍل يخراف سرقوطه،  رل يسرر  : واجلف على اإلنسران أال  تعررض للجلروس تحرت جرالثامنة
إذا مرر أحردكم »: -صرلى هللا عليره وسرلم-ا عليهه ألن في حد ث النبري  في المشي إذا كان مارًّ 

 .«بطرباٍل مائٍل، فليسر  المشي

قررال أ ررو عبيررد: القاسررم  ررن سرر م، كرران أ ررو عبيرردً يقررول: الطربررال شرربيهف بررالمنظًر مررن منرراظر 
 ."المرتفعالعجم، كهيئة الصومعة والبناء 

   رج الحدي ؟

 طالل: .........  
 ماا يعول؟ 

 طالل: ......... 
 غيره؟ ما اكر شيئا؟

 طالل: ............

 ا؟ج تخريًجا بينً ر   ما    

 طالل: ......... 
 ؟شيء هفي 

 طالل: ......... 
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، يغىييب عىييط الظيين ذ الييفمييا يكفييي، الحييدي  الييذ، ل يوجييد دواوييين اإلسييام المعروفيية الم،ييهورة،  
بحيي  عنييه فييا يوجييد فييي دواوييين اإلسييام، سيي دل بييه عىييط وضييع الحييدي ، أا ي  مييا ي  ومعييدم  ووتييه، 

 كما يعول أال العىم.

 قال جرهر: "

 ألوِ ي  ها.."

 .ى ألو 

 ألوى؟

 نعم.

 عرررررروق مشرررررذبف  هرررررا شرررررذب ال ى ألرررررو "
  
 
 

 ت علرررررررررررى طررررررررررررربالنرررررررررررَ كَ فكأنمرررررررررررا وَ  
لقطعرة العاليرة مرن الجردار، والصرخًر ن يكرن إذا جلرس، وفري الصرحاح: الطربرال اكرَ وَ يقال منره:   

 العظيمة المشرفة من الجبل، وطرا يل الشام صوامعها، وهقال: طربل  وله إذا مده إلى فوق.

وال  نكرهرا   ،: كراما  األولياء اا تةف على ما دلت عليه األخبار الثا تة، واآليا  المترواتًرالتاسعة
 إال المبتد  الجاحد، أو الفاسق الحائد.

ما أخبر هللا تعالى في حق مرهم من ظهور الفواكه الشتوهة في الصيف، والصيهية فري   فاآليا 
وهري  ،ومرا ظهرر علرى  ردها حيرث أمرر  النخلرة وكانرت يابسرًة، فرأامر  ،الشتاء، على ما تقردم

 ."ليست  نبيٍة على الخ ف، وهدل عليها
يييزعم ابيين حييزم أا فييي و  ،أنييه لييي  فييي النسيياء نوييي، ول رسييول ، وعاميية أاييل العىييمعىييط الخيياف

 كىهن أنوياء، ولكن اذا قوٌل ضعيف. االنسوة س   

من خرق السرفينة، وقترل الغر م، ومقامرة   -عليه الس م-وهدل عليها ما ظهر على  د الخضر  "
 الجدار.

اه ألن إابررا  النبررًو ال يجررو  بأخبررار اآلحرراد،  قررال بعررض العلمرراء: وال يجررو  أن يقررال: كرران نبيررً
عليرره -مررن طرهررق التررواتر، مررن ييررر أن يحتمررل تررأوهً ، ب جمررا  األمررة قولرره السرريما وقررد روي 
 .«ال نبي بعدي»: -الص ً والس م

ينَ }وقررال تعررالى:  اَتَم النَِّبيررِ  ا، باقيرران مررع هررذه 40سرروًر األحررزاب:] {َوخررَ [، والخضررر ومليرراس جميعررً
صرلى هللا -ونا بعد نبينرا الكرامة، فوجل أن يكونا يير نبيينه ألنهما لو كانا نبيين لوجل أن يك

 ."نبي، إال ما قامت الداللة في حد ث عيسى أنه  نزل بعده -عليه وسلم
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عىيييط  ،بعيييي وأقوىيييه واسييي مر  ئوييي   عيسيييط موجيييود، لكنيييه نبيييأ قوىيييه، فىييييكن كيييذلو ذلييييا  والخضييير، ن  
تي فييي المسييألة  يياٌف فويييل يأالخضيير الييذ، سيييأتي فييي نووتييه وفييي بعالييه وموتييه، ييي فييي الخيياف

 ل العىم.ألا

 -عليره الصر ً والسر م-ا على ما تقدم، ولريس بعرد نبينرا الجمهور: أن الخضر كان نبيًّ   :قلت"
  تداًء، وهللا أعلم.ا دعي النبًو بعده  يبي، أن

 : اختلف الناس هل يجو  أن يعلم الولي أنه وليف أم ال؟ على قولين:العاشًر

أن   حظره بعرين خروف المكرره ألنره ال يجرل    ه ال يجرو ، وأن مرا يظهرر علرى  ديره: أنأحدهما
 يأمن أن يكون مكًرا، واستدراًجا له.

وقد حكي عن السري: أنه كان يقول: لو أن رجً  دخل بستاًنا، فكلمه من رأس كل شجرًٍ طائر، 
  لساٍن فصيح: الس م عليك يا ولي هللا، فلو لم يخف أن يكون ذلك مكًرا، لكان ممكوًرا به.

ا اييذه كراميية، وأنييه ولييي يسيي حه اييذه الكراميية، اييذا ل شييو أنييه اغ ييرار وتزكييية ألا معرفيية الييولي أ
ا وجيًا، ويسي فيد مين ايذه  لىنف ، فا يأمن أا  يمكر به مهل ايذا، ل ييأمن المكير، بيل يبعيط  الفيً

ما يس فيده في دعوته في حياته، لكين عىيط  يوفح ووجيل، وكيل ميا حصيل ليه شييء مين   كرامات ال
عىييييه أا يزييييد فيييي العميييل؛ ألا   -جيييل وعيييا-يء مييين اإلكيييرام مييين هللا حصيييل ليييه شيييو  ،الكراميييات 

 ...اذه


