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اهللا مـــن شــرور أنـفــسنا ومن ســيئات أعمالنــا مـــن  ستعيـنه ونــستـغفره ونـعــوذ ب ْإن احلمد هللا حنمده ون ْ ْ ــ َْ َ ََ َ ُ ُ ُ َِ َِ َ َ ْ َ ْ َ ــ َْ ََ َِ ــ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ًُ َ ْ َ ـ َْـ ِ ُ ـُ ِـ ْ ُ ُ ْ َُ َ ُْ َ َّ ِ

ُيـهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ُ َْ ََ َِ َِ َ َْ ِ ِْ ُ َ ُ َْ َّ ِ ْوأشـ... ُ ُهد أن ال إلـه إال اهللا وحده ال شريك لـه ََ ََ ََ ْ ُ ِْـ َـ َ َُ ُ َّ ِْ ِ َ ...
ُُوأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ُ ََ َُ ُْ َُ ً َّ َُ َّْ َ ََ.ُأما بـعد ْ َ ََّ :  










)اخلضر (
 )موسى (


(
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 (اخلضر (





 



ِـفـوجدا عبدا من عبادنا آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمنـاه م ِ ِـ ِ ُِ َ َ ُ َ َْ ْ َّْ َ َـ ََ َِ ْـ ًَ ْ ْ َْ َ ِ َ ًَ ًن لـدنا علمـاَ ْ َِ َّ ُ ْ٦٥: الكهـف (
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)الرمحـة (
 َوقـالوا لـوال نــزل هذا َـ َ َ ُِّ َُ ْ َ

َاْلقــرآن علــى رجل من اْلقــريـتـين عظيم أهــم يـقسمون رحمــت ربــك ََِّ َ ََ ُ ْ ْ َ ْْ َْ ُِ ــ ْ َ َ ُُــ َ ٍ ــ ِ َ َِ َ َ ــُ ِ ٍ ك ... َ َورحمــت رب َـِّـُ ََ ر ممــا َْ َّخيـ ِ ٌ ــ َْ
َيجمعون  ُ َ ْ َ)٣٢ ـ ٣١: الزخرف(

ـــة مـــــن ربــك ك اْلكتـــــــــاب إال رحمـــ َ ومــا كنــت تـرجــو أن يـلقــى إلي َ َِّ َْ َْ ِ ً َ ْ َْ َِّْــ ُِ َِ َ َْ ُُ ُ ََ َ ْ
)٨٦: القصص(


 َوأنــزل اللـه عليك اْلكتاب َـ ُِ َ ْـ ََ َ َّ َ ََْ

ُواْلحكمة وعلمك ما لم تكن تـعلم  َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َّ َ َ ْ ِ)١١٣: النساء(

 ...َـوإنـه لـذو علـم لمـا علمنا َْ َّ َ َِ ٍ ْ َِ ُ ُ ُه َِّ
)٦٨: يوسف(

اخلـضر ( 
اخلضر

الـرمحــة نكـرة


أبــو الــسعود ــا ن عبادن َفـوجــدا عبــدا م ِ َ َِ ْ ــ ّ ً َْ َ َ َ 
  .التنكري للتفخيم، واإلضافة للتشريف 
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   .إلياس : وقيل. واجلمهور على أنه اخلضر، وامسه بليا بن ملكان 

َآتـيـن ْ َاه رحمة من عندناَ ِ ْ ِ ِْ ً َ ْ َ ُ ُوهي الوحي والنبوة كما يشعر بـه تنكـري الرمحـة واختـصاصها جبنـاب ُ
ًوعلمناه من لدنا علماالكربياء، ْ َِ َِّ ُ ْ ُْ َ ََّ َُخاصا ال يكتنه كنهه، وال يقادر قدره، وهو علم الغيوب ُ ً

ًعبدا
عبدنا

اخلـضر(

)إلياس()ملكان()بليا(

َآتـيـن ْ َاه رحمة من عندناَ ِ ْ ِ ِْ ً َ ْ َ ُ
الرمحـة(

)الكربيـاء(دنا علمـا ًوعلمناه من ل ْ َِـ َِّـ ُ ْ ُْ َـ ََّ َ




الفخر الرازي

)القــرطيب( ) العبــد هــو اخلــضر يف قــول 
عبــد صــاحل واآليــة تــشهد : واخلــضر نــيب عنــد اجلمهــور، وقيــل... الثابتــةاجلمهـور، ومبقتــضى األحاديــث 

  .وأيضا فإن اإلنسان ال يتعلم وال يتبع إال من فوقه . بنبوته؛ ألن بواطن أفعاله ال تكون إال بوحي
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كان ملكا أمر اهللا موسى أن يأخـذ عنـه ممـا : وليس جيوز أن يكون فوق النيب من ليس بنيب، وقيل
   .)١( واألول الصحيح واهللا أعلم... اطن محله من علم الب

)اخلــضر ( 
)اخلـضر (









)موسـى(


)ابن كثري()١ ج :٣٢٨ص : البدايـة والنهايـة (
)موســى( ) اخلــضر(

)قــوله تعـاىل: أحدهــا: وقـد دل سـياق القـصة علـى نبـوة اخلـضر مـن وجـوه :  َفـوجـدا َ َ َ
ُعبدا مـــن عبادنــــا آتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من لد ْ ًَ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ََّ َ ََ َِ ً ْ ْ َْ َ ِ ًنا علما َ ْ ِ َّ)٦٥ :الكهف( . (  

                                                             
  . )١١ج  : ١٦ص : تفسري القرطيب ( )١(
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)اخلضر(
 َفـوجدا عبـدا من عبادنـا ِ َ َِ ِْـ ً ََْ َ َ

ْآتـيـناه رحمة من عندنا وعلمناه من ْ ِْ ِ ُِ َ َ ُ ََّ َ ََ ِ ْ ً ْ َْ ً لدنا علما َ ْ َِ َّ ُ

)موسـى، اخلـضر(
 )اخلـضر (

 ُهـل أتبعك على أن تـ ْ َ َـَ َ َ ُـ َِّ ْ ًعلمنـي ممـا علمت رشـدا َ ْ ُ َ ْـ ِّ ُِّ َّ ِ ِ َ َ
َقال إنك لن تستطيع معي صبـرا وكيـف تصبر علـى مـا لم تحـط بـه خبــرا قـال سـتجدني إن شـاء  ْ َْ َْ ِ ِِ ُِ َ ََ َ َ ََ ْ َـ َ ََ ًَ ُ ًْ ْ ُْ َِ ِِ ُِ َـ ََ َ ْ ََ َـ َ ِ ِ ْ َّ

ال فــإن اتـبـعتني فــال تــسأْلني عــن ه صــابرا وال أعــصي لــك أمرا ق ْالل َ ِ ِــ ِ َِ ْ ََ َ ََ ََ ُْ ََّ ِ َ َــَ ً ــً َْ ََ ْ ِ َ ُ شيء حتــى أحــدث لك منــه َّــ ْ ِ َ َــ َ ِ ْ ُ َّ َ ٍ ْ ــ َ
ًذكرا ْ ِ ) ٧٠ ـ ٦٦: الكهف. (

) ابن كثري () البداية والنهاية () وقـد دل سـياق
ْهـل [ :  قولـه تعـاىل حكايـة عـن قـول موسـى للخـضر:... القصة على نبوة اخلضر من وجـوه َ

َأتبعك على  َ َ ُ ًأن تـعلمني مما علمت رشدا ََِّ ْ ُ َ ْ ِّ ُِّ َّ ِ ِ َ َ ُ ْ ًفال تـسأْلني عـن شـيء حتى أحدث لك منـه ذكـرا... َ ْ َِ ُ ْ ِ َ َـ َ ِ ْـ ُ َّـ ََ ٍ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ 
) ـذه املخاطبـة، ومل يـرد علـى ) ... ٧٠ ـ ٦٦: الكهف فلو كان وليا وليس بنـيب مل خياطبـه موسـى 

العلم الذي اختصه اهللا به دونـه، فلـو موسى هذا الرد، بل موسى إمنا سأل صحبته لينال ما عنده من 
كـان غــري نــيب مل يكـن معــصوما ومل تكــن ملوسـى ـ وهــو نـيب عظــيم ورســول كـرمي واجــب العــصمةـ كبــري 
رغبـة وال عظـيم طلبـة يف علـم ويل غـري واجـب العـصمة، وملـا عـزم علـى الـذهاب إليـه، والتفتـيش عليــه، 

ع لـه وعظمـه واتبعـه يف صـورة مـستفيد منـه، دل ولو أنه ميضي حقبا من الزمان، مث ملا اجتمع بـه تواضـ
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علــى أنــه نــيب مثلــه يــوحى إليــه كمــا يــوحى إليــه، وقــد خــص مــن العلــوم الكونيــة واألســرار النبويــة ممــا مل 
   .)٢()يطلع اهللا عليه موسى الكليم نيب بين إسرائيل الكرمي

)اخلـضر ( 
)موسـى ( )اخلـضر(
    ًهل أتبعك على أن تـعلمني مما علمت رشـدا ْ ُ َ َْ ِّ ُِّ ََّ ِ ِ َ َ ُُ ْ َ ََ َِّ ْ ٍفـال تـسألْني عـن شـيء ... َ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ

ًحتـى أحـدث لـك منـه ذكرا ْـ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ْ ُ َّ َ ) ٧٠ ـ ٦٦: الكهـف... (
)موسـى ( 

)موسـى ( 


)اخلـضر( 
)موســى ( 


)حقـب (







                                                             
  ) .١ ، ج ٣٢٨ص : البداية والنهاية  ( )٢(
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)موســـى(
)إسرائيل(

)اخلـضر( 
 ِومـــــا فـعلته عن أمري َْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ)٨٢: الكهف(،



)اخلـضر ( 


ابن جرير الطـربيُومـا فعلـت يـا موسـى : يقـول
.)٣(ُلته عن أمر اهللا تعاىل إياي بهمجيع الذي رأيتين فعلته عن رأي، ومن تلقاء نفسي، وإمنا فع

)موسـى(




ابـن كثـري
ِومــا فـعلتــه عــن أمــري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َُلكــين أمــرت بــه ووقفــت عليــه، وفيــه داللــة ملــن قــال بنبــوة اخلــضر : أي ٌِ

()٤(

                                                             
  ) .٨/٢٧٠: تفسري الطربي ( )٣(
  . )١٦٢ / ٣: تفسري القرآن العظيم ( )٤(
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)اخلضر(ِوما فـعلته عن أمري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ


)الـخضر(

القـرطيب يــدل ـ أي قــول اخلـضر: َومــا َ
ِفـعلته عـــن أمري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َُوته، وأنه يوحى إليه بالتكاليف واألحكـام، كمـا أوحـي إيل األنبيـاء  ـ على نب 

)٥(غري أنه ليس برسول

)اخلضر(ِومـا فـعلته عــــن أمري ْـ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ


 



١٥٦ / ٦: البحــر احملــيطُومــا فـعلتــه ُْ َ َ َ َمــا رأيــت مــن خــرق : أي
جتهـاد مـين، ورأي، وإمنـا فعلتـه بـأمر اهللا، وهـذا يـدل علـى السفينة، وقتل الغالم، وإقامـة اجلـدار؛ عـن ا

ُأنه أوحي إليه




                                                             
  ) .٣٩/ ١١: تفسري القرطيب ( )٥(
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النووي(بـل بـأمر اهللا : يعـين
)٦(فدل على أنه نيب أوحى إليه... تعاىل 




احلافظ ابن حجر

)اخلضر( قال اهللايف خربه عن موسى حكاية عنه  : 

ِوما فـعلته عن أمر َْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ ، وهذا ظاهر أنه فعله بـأمر مـن اهللا، واألصـل عـدم الواسـطة، )٨٢: الكهف (يَ
  .وحيتمل أن يكون بواسطة نيب آخرمل يذكره، وهو بعيد

ًوال سـبيل إىل القــول بأنــه إهلــام؛ ألن ذلــك ال يكـون مــن غــري نــيب وحيــا، حـىت يعمــل بــه مــا عمــل، مــن 
   .)٧(، فال إنكار يف ذلكإنه نيب: قتل النفس، وتعريض األنفس للغرق، فإن قلنا

)موسـى( ومـا َ َ
ِفـعلته عن أمري  ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ




                                                             
  ) .٢١١، ١٩٧ / ١٥: شرح صحيح مسلم ( )٦(
 ) .٦٦ص: الزهر النضر(، و ) ١ ج ٤٣٠اخلضر، ص : أي) باب ما ورد يف كونه نبيا(متييز الصحابة اإلصابة يف  ( )٧(
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ُومن أوضح ما يستدل به على نبوة اخلـضر قولـه:ِومـا فـعلتـه عـن أمـري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ)٨(



)اخلضر(

ِوما فـعلته عن أمري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ

)٢٧٥ / ٨( ... ويف احلديث من
:ُعدة معـاين قـد نبهـت عليهـا فيمـا تقـدم كقولـهواستدل به على نبوة اخلضر ل... الفوائد غري ما تقدم 

ِومـــا فـعلتـــه عـــن أمـــري َْ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ ،وكاتبـــاع موســـى رســـول اهللا لـــه ليـــتعلم منـــه، وكإطالقـــه أنـــه أعلـــم منـــه 
ًوكإقدامه على قتل النفس فال يسوغ اإلقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفـسا كثـرية قبـل 

إمنا فعل اخلضر ذلك إلطالع اهللا تعاىل عليهًأن يتعاطى شيئا من ذلك، و


)اخلـضر(

ْومـا فـعل َ َ َ ِتـه عـن أمـريَ ْ َ ْ َ ُ ُ
                                                             

  .)٢٦٥ / ١: فتح الباري ()٨(
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)موسـى()موسـى(



)اخلـضر(



حممـد األمـني الـشنقيطي
)١٥٨ / ٤: لبيانأضواء ا( ّومن أظهر األدلة يف أن الرمحة والعلم اللدين الـذين

ما علـى عبـده اخلـضر عـن طريـق النبـوة والـوحي ِومـا فـعلتـه عـن أمـري:قولـه تعـاىل: امنت اهللا  ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ 

هر األمـر، وتعييـب سـفن  وال سـيما قتـل األنفـس الربيئـة يف ظـاأي وإمنا فعلته عن أمـر اهللا 

)ألن العدوان على أنفس الناس وأمواهلم، ال يصح إال عن طريق الوحي من اهللا تعاىل: الناس خبرقها


)اخلـضر(

 ُومـا فـعلتـه ُْ َ َ َ َ
ِعن أمري َْ ْ َ
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ذا كله تعلم أن قتل اخلضر للغـالم، وخرقــه للـسفينة، وقولـه ُومـا فـعلتـه :و ُْ َ َ َ َ
ِعن أمري َْ ْ َ٩()دليل ظاهر على نبوته(

)اخلضر(
ِوما فـعلته عن أمري ْ َ ْ َ ُ ُْ َ َ َ َ



ْقـال لـه موسـى هـل َ َ ُ ُ َ َ َ 
ًأتبعك على أن تـعلمن مما علمت رشـدا  ْ ُ َ َْ ِّ ُِّ ََّ ِ ِ َ َ ُُ ْ َ ََ َِّ)٦٦: الكهـف(موسـى(

)اخلـضر(


موسـى(اخلـضر(


اخلــضر(اخلــضر(
موسـى(


اخلـضر(


موسـىحقبـة

                                                             
  .)١٧٧ / ٤: املصدر نفسه ()٩(
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احلافظ ابن حجر(١١٧ -١١٦ / ٢: اإلصابة فكيـف
ًيكـون النــيب تابعــا لغــري نـيب ؟ مهمــا كــان قــدره عنــد اهللا




احلافظ ابن حجـر
اخلضر




اخلضر


َفأردت أن أعيبـها َ ِ َ َْ ُ ْ َ ََ )٧٩: الكهف(،

َـفأردنـا أن يـبدلهما ربـهما َُ ُُّ ََ ََ ِ ُْـ ْ َ َ ْ َ)٨١: الكهـف(
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ا أش ُـــفــأراد ربـــك أن يـبـلغ َ ـَ َـ ُ َْ ْ َ ُّ ََ ََ َدهماَ ُ َّ... 
)٨٢: الكهف(



اخلـضر







يالقرطبـ)١٦: ١١ ( واآليـة
) ألن بواطن أفعاله ال تكون إال بوحي: تشهد بنبوته

اخلـضر


)ابن حجر( وغالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح
)١٠(ً)قول من قال إنه كان نبيا

                                                             
  .)٢٤ص : الزهر( و  ) ١١٧ ـ ١١٦ / ٢: اإلصابة ( )١٠(
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اخلـضرموسـى(
اخلـضر



اخلـضر(











 ُعالم اْلغيب فال يظهـر ُِْ ُ َ ِ َْ ِ َ
ْعلى غيبه أحدا إال من ارتضى من  ِ َ َْ َ َِ َِّ ً َ َِِْ َ ه ومن خلفـه رصدا َ ين يدي ًرسول فإنه يسلك مـن بـ َـ َ َِ ِ ِْ َ ُْ ِـْ َِ ْـْ َْ َ َـ َـ ُِ َُّ ُ َِ ٍ)اجلـن :

)٢٧ ـ ٢٦
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الـشنقيطيأن الغيـب ال يعلمـه إال اهللا ملـا جـاء القـرآن العظـيم بـ
ــا التوصــل إىل شـــيء مــن علــم الغيــب غـــري الــوحي مــن الــضالل املبـــني،  كــان مجيــع الطــرق الـــيت يــراد 

، )١١(ًوبعض منها يكون كفرا







)اخلـضرالغيـب





 



)ابـن كثـري()  وقـد دل سـياق القـصة علـى
لــوحي إليــه مــن إن اخلــضر أقــدم علــى قتــل الغــالم، ومــا ذاك إال ل: الثالــث: ... نبــوة اخلــضر مــن وجــوه

امللـــك العـــالم، وهـــذا دليـــل مـــستقل علـــى نبوتـــه، وبرهـــان ذلـــك علـــى عـــصمته؛ ألن الـــويل ال جيـــوز لـــه 
اإلقدام على قتل النفوس مبجرد مـا يـدور يف خلـده؛ ألن خـاطره لـيس بواجـب العـصمة، إذ جيـوز عليـه 

                                                             
  .)٤٨٢ / ١: أضواء البيان ()١١(
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لمــا منـه بأنــه إذا بلــغ اخلطـأ باالتفــاق، وملـا أقــدم اخلــضر علـى قتــل ذلــك الغـالم الــذي مل يبلـغ احللــم، ع
يكفـر، وحيمـل أبويـه علـى الكفـر؛ لـشدة حمبتهمـا لـه؛ فيتبعانـه علـى الكفـر، ففـي قتلـه مـصلحة عظيمـة 
تربو على بقاء مهجته، صيانة ألبويه عـن الوقـوع يف الكفـر، وعقوبتـه دل ذلـك علـى نبوتـه، وأنـه مؤيـد 

   .)١٢(من اهللا بعصمته

)اخلـضر ( 
)اخلضر (





)اخلضر (

 







                                                             
  ) .١، ج ٣٢٨ص : البداية والنهاية ( )١٢(
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ًفأوحى اهللا إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك )١٣(

 ) موسـى
جممع البحرين

)اخلضرموسى
)ابن كثري(

 ..خصه بعلم مل يطلع موسى عليه()١٤(موسـى


خـضرموسـى


احلافظ ابـن حجـر
،وأيضا فكيف يكون غري النيب أعلم من النيب؟فإن قلنا إنه نيب فال إنكار يف ذلك ً  

ً، وأيـضا )بلـى عبـدنا خـضر: ( يف احلـديث الـصحيح أن اهللا تعـاىل قـال ملوسـىوقـد أخـرب النـيب 
)١٥(ًفكيف يكون النيب تابعا لغري نيب

                                                             
 ) .رواه البخاري ومسلم  ( )١٣(
  ) .١٠١ / ٣: تفسريه ( )١٤(
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خـضر


صـحيح
موسـىخـضر








ابـن حجـر
أول عقــد حيـل مــن الزندقــة

كمــا !! ًاعتقـاد كــون اخلــضر نبيــا، ألن الزنادقــة يتــذرعون بكونــه غــري نــيب إىل أن الــويل أفــضل مــن النــيب 
  :قال قائلهم

ٍمقـام النُّبـوة يف بـرزخ ََْ ُ َِ َ ُ َ      َفـويق الرسول ودون ُُ َ ِ ُ َّ َ ْ )١٦(َْ الويلَ





                                                                                                                                                                                                                 

  ) .٢٣ص: الزهر( و  ) ١١٦ / ٢: اإلصابة ( )١٥(
  ) .١١٦ / ٢: اإلصابة ( )١٦(
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)٢٦٥ / ١: فــتح البــاري(هــو أعلــم منــك
 ظــاهر يف أن اخلــضر نــيب بــل نــيب مرســل، إذ لــو مل يكــن

)كذلك للزم تفضيل العايل على األعلى وهو باطل من القول

)اخلـضر(




)النـووي()١٧٩ / ١: ـذيب األمسـاء واللغـات(
واخلضر على مجيع األقوال نيب

)اخلضر(

)اخلـضر(


)ُألــو العــزم(
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ْقـال هذا فـراق بـي َ ُ َ ِ َ َـ َ ِـني َ

َوبـينك ِْ ََ٧٨: الكهف

)اخلـضر()موسـى(


املنـار املنيـف(
)ابـن اجلـوزي( فكيـف يرضـى لنفـسه مبفارقـة مثـل موسـى
 !!!اخلــارجني عــن الــشريعة، الــذين ال حيــضرون مجعــة، وال مجاعــة، وال !!! مث جيتمــع جبهلــة العبــاد

ًفيــا عجبــا لــه !!! أوصــاين اخلــضر!!! جــاءين اخلــضر!!!  قــال يل اخلــضر:جملــس علــم، وكــل مــنهم يقــول
تان عظيم يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل ال يصحبه إال شيطان رجيم سبحانك هذا 

)اخلضر(
) موسـى(


)اخلـضر(

)اخلـــضر()  اخلـــضر(


)اخلـضر()موسـى(
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)اخلـــضر(
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ضعيف، و موضوع 

اخلضر 

 بينمـا هـو ذات يـوم ميـشي يف : بلـى يـا رسـول اهللا قـال:  أال أحدثكم عن اخلضر؟ قـالوا
  .تصدق علي بارك اهللا فيك : سوق بين إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال

  .عندي شيء أعطيكه آمنت باهللا ما شاء اهللا من أمر يكون ما : فقال اخلضر

  .أسألك بوجه اهللا ملا تصدقت علي فإين نظرت السيماء : فقال املسكني

  ) .سيماء اخلري يف وجهك ورجوت الربكة عندك: ويف رواية(

  .آمنت باهللا ما عندي شيء أعطيكه إال أن تأخذين فتبيعين : فقال اخلضر

ــا إين ال نعـــم احلـــق أقـــول لقـــد ســـأ: وهـــل يـــستقيم هـــذا؟ قـــال: فقـــال املـــسكني لتين بـــأمر عظـــيم أمـ
  .أخيبك بوجه ريب بعين 

فقــدم إىل الــسوق فباعــه بــأربع مئــة درهــم فمكــث عنــد املــشرتي زمانــا ال يــستعمله يف شــيء : قــال
أكـره أن أشـق عليـك إنـك شـيخ : إنك إمنـا ابتعتـين التمـاس خـري عنـدي فأوصـين بعمـل؟ قـال: فقال له

. هذه احلجارة وكان ال ينقلهـا دون سـتة نفـر يف يـوم فقم وانقل : قال. ليس يشق علي : قال. كبري 
أحسنت وأمجلت وأطقت ما : فخرج الرجل لبعض حاجته مث انصرف وقد نقل احلجارة يف ساعة قال

  .مل أرك تطيقه 
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: قـــال. إين أحـــسبك أمينـــا فـــاخلفين يف أهلـــي خالفـــة حـــسنة: مث عـــرض للرجـــل ســـفر فقـــال: قـــال
فاضــرب مــن اللــنب : قــال. لــيس يــشق علــي : قــال.  عليــك إين أكــره أن أشــق: قــال. فأوصــين بعمــل 

  .فرجع الرجل وقد شيد بناءه :] قال. [فمضى الرجل لسفره : قال. لبييت حىت أقدم عليك 

ــه اهللا مــــا ســــبيلك ومــــا أمــــرك ؟ قــــال: فقــــال ســــألتين بوجــــه اهللا ووجــــه اهللا أوقعــــين يف : أســــألك بوجــ
مـسكني صـدقة ] رجـل[ضر الـذي مسعـت بـه سـألين سأخربك مـن أنـا؟ أنـا اخلـ: فقال اخلضر. العبودية 

وأخربك أنه من سئل بوجـه . فلم يكن عندي شيء أعطيه فسألين بوجه اهللا فأمكنته من رقبيت فباعين 
  .جلد وال حلم إال عظم يتقعقع ] وليس على وجهه[اهللا فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة 

  .ال بأس أحسنت وأبقيت : قال.  ومل أعلم آمنت باهللا شققت عليك يا نيب اهللا: فقال الرجل

بـــأيب أنـــت وأمـــي يـــا نـــيب اهللا أحكـــم يف أهلـــي ومـــايل مبـــا أراك اهللا أو أخـــريك فـــأخلي : فقـــال الرجـــل
احلمــد هللا الــذي : فقــال اخلــضر. فخلــى ســبيله . أحــب أن ختلــي ســبيلي فأعبــد ريب : ســبيلك؟ فقــال

   .أوقعين يف العبودية مث جناين منها 

) أبـو أمامـة ( 
سلـسلة األحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة وأثرهـا ()حممـد ناصـرالدين األلبـاين(

) ضـعيف() ٥٠٧: ضـعيف الرتغيـب والرتهيـب، بـرقم ( )٥٣٥٣: السييء يف األمـة، بـرقم


  ملــا مــرض رســـول اهللا  جــاءه جربيـــل ،يـــا حممــد أرســـلين اهللا عــز وجـــل :  فقــال
: كيف جتدك؟ قال: يقول: إليك تكرميا لك وتشريفا لك وخاصة لك أسألك عما هو أعلم به منك

  .أجدين يا جربيل مغموما وأجدين يا جربيل مكروبا 
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  . أول يوم مث جاءه اليوم الثاين فقال ذلك له فرد عليه النيب كما رد عليه

  .مث جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم، ورد عليه كما رد 

إمساعيــل علــى مئــة ألــف ملــك، كــل ملــك مــنهم علــى مئــة ألــف ملــك، : وجــاء معــه ملــك يقــال لــه
هذا ملك املوت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك، وال : فاستأذن فسأل عنه مث قال جربيل

  .ك يستأذن على آدمي بعد

يـا حممــد إن اهللا عــز وجــل أرســلين : فـأذن لــه فــسلم عليــه مث قــال. ائــذن لــه : فقـال رســول اهللا 
ــه تركتـــه  ــرتين أن أقـــبض روحـــك قبـــضته، وإن أمـــرتين أن أتركـ ــل يـــا ملـــك : قـــال. إليـــك، فـــإن أمـ أو تفعـ

، فقـــال  إىل جربيـــل فنظـــر النـــيب : نعـــم بـــذلك أمـــرت وأمـــرت أن أطيعـــك قـــال: املـــوت؟ قـــال
امـض ملــا :  مللـك املــوتفقــال النـيب . يـا حممــد إن اهللا عـز وجـل اشــتاق إىل لقائـك : جربيـل 

  .فقبض روحه . أمرت به 

سالم علـيكم أهـل البيـت :  وجاءت التعزية مسعوا صوتا من ناحية البيتفلما تويف رسول اهللا 
كــل مــا فــات فبــاهللا ورمحـة اهللا وبركاتــه إن يف اهللا عــزاء مــن كــل مـصيبة وخلفــا مــن كــل هالــك ودركـا مــن 

أتــدرون مــن هــذا؟ هــذا : فإمنــا املــصاب مــن حــرم الثــواب فقــال علــي عليــه الــسالم: فثقــوا وإيــاه فــارجوا
اخلضر عليه السالم 

) حممد ناصرالدين األلبـاين(
)ضــوعة وأثرهــا الــسييء يف األمــة، بــرقمسلــسلة األحاديــث الــضعيفة واملو :

٥٣٨٤( )موضوع( 
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  إلياس و اخلضر أخوان، أبومها من الفرس، و أمهما من الروم 

) حممــد ناصــرالدين األلبـاين( 
)١٢٢٢: صحيح وضعيف اجلامع الصغري( )موضوع( 

  اخلضر هو إلياس 

) حممـد ناصـرالدين األلبـاين( 
 )ضعيف( )٢٩٤١: صحيح وضعيف اجلامع الصغري(

نـاه ذو القـرنني اخلضر يف البحر و إلياس يف الرب، جيتمعان كل ليلـة عنـد الـردم الـذي ب
بــــني النــــاس و بــــني يــــأجوج و مــــأجوج، و حيجــــان، و يعتمــــران كــــل عــــام، و يــــشربان مــــن زمــــزم شــــربة 

تكفيهما إىل قابل 

)حممـد ناصـرالدين األلبـاين(
)٢٩٤٠: صـــحيح وضـــعيف اجلـــامع الـــصغري( )ضـــعيف( 

ضعيف جدا

 ا بقلة األنبياء، مفعول عنها، وهي طعام اخلضر، وإلياس، !  يا بين كل الكرفس؛ فإ
والكرفس يفتح السدد، ويذكي القلب، ويورث احلفظ، ويطرد اجلنون، واجلذام، والربص، واجلن 

) ينحممــد ناصــرالدين األلبـا( 
)٢١٣٦ :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرهـا الـسييء يف األمـة، بـرقم( 

)موضوع( 
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 من أكله مث نـام عليـه؛ نـام ونكهتـه طيبـة، وينـام آمنـا مـن وجـع
)حممـد ناصـرالدين األلبـاين (األضراس واألسـنان

السلسلة الضعيفة و املوضـوعة) وهـذا باطـل
مـــن طريـــق ) الغرائـــب امللتقطـــة: ٢٨٠ / ٣: مـــسند الفـــردوس(أخرجـــه الـــديلمي يف ... موضـــوع، ... 

  .حممد ابن هشام 

مــنت موضــوع، لعلــه مــن وضــع بعــض املتــصوفة املتزهــدة، أو األطبــاء و هــذا ): األلبــاين: أي(قلــت 
  )) .١٣٩ص : ذيل األحاديث املوضوعة(اجلهلة، و إسناده مظلم، و قد أورده السيوطي يف 

ما : جربيل وميكائيل وإسرافيل واخلضر، فيقول جربيل:  جيتمع كل يوم عرفة بعرفات
مـا : ما شـاء اهللا، كـل نعمـة مـن اهللا، فـريد عليـه إسـرافيل: ه ميكائيلشاء اهللا، ال قوة إال باهللا، فريد علي

ما شـاء اهللا، ال يـصرف الـسوء إال اهللا، مث يتفرقـون عـن : شاء اهللا، اخلري كله بيد اهللا، فريد عليه اخلضر
فمـا مـن أحـد يقـول هـذه : هذه الكلمات، فال جيتمعون إىل قابل يف ذلك اليوم، قال رسـول اهللا 

  . احلديث ... الت حني يستيقظ من نومه إال وكل اهللا به أربعة من املالئكة حيفظونه األربع مقا

) حممــد ناصــرالدين األلبـاين( 
)٦٢٥٠ :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرهـا الـسييء يف األمـة، بـرقم( 

)موضــوع(  أخرجــه ابــن عــساكر يف)ـ ٦٤٧ / ٥: تــاريخ دمــشق 
كالمهـا مــن طريـق اخلطيـب ـ ومل أره يف ) ١٩٨ ـ ١٩٦ / ١: املوضــوعات(، وابـن اجلـوزي يف )٦٤٨

نــا ضــمرة بــن : نــا علــي بـن احلــسن اجلهــضمي: ـــ عــن حممــد بــن علـي بــن عطيــة احلــارثي) تـاريخ بغــداد(
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عـالء بــن زيـاد القــشريي عـن عبــداهللا بـن احلــسن عـن أبيــه عـن جــده عــن نــا ال: نـا أيب: حبيـب املقدســي
  ) .باطل، فيه عدة جماهيل: (وقال ابن اجلوزي. ًعلي بن أيب طالب مرفوعا 

: وذلك معىن قول الذهيب يف ترمجة ضمرة هذا. كأنه يشري إىل من دون عبداهللا بن احلسن : قلت
  ) .جاء يف إسناد جمهول مبنت باطل(

): ٣١٦ / ١٣(فقــال ) ــذيب الكمــال(وذكــر حنــوه شــيخه املــزي يف . ذا احلــديث مث ســاق لــه هــ
  )) .وهو حديث منكر، وإسناد جمهول((

))رواته جماهيل: (َّإال أنه بني اجلهالة فقال) ذيبه(وتبعه احلافظ يف 

قــال أخــي موســى َ ُ ِ َ َ ِّيا رب : َ َ ِأرين الــذي كنت أريـتين يف الــ! َــ َّ َََْــِِ ََ ْــ ُ ِ هِ ِسفينة، فأوحى الله إلي َِْــِ ُ ـَّـ َ َــَْ َ ِ َّ :
اب،  ب الـــريح، حسن بـيـــاض الثـي ضر، وهـــو فـــىت طي اه اخل سريا حـــىت أت تـراه، فـلـــم يـلبـــث إال ي ك س ِإن َـــ ََ ـــ ُ َ ــ َـ َ َ ـــ َِّ ِِ ُ ْ ُ َ ِّْ َـــ َـِّــْ َّ ََ ُ ُ َِ ـــ َْ ُ َُ ً َِ َِّ ِْ َ َ ــ َّـ

ال َمـــشمرها، فـق َـــ َ ُ ِّ َ رأ عليـــك الـــسال: ُ َالـــسالم عليـــك، إن ربـــك يـق َ َ ََّ ََّ َ َْ َْ ََُ ـــ ْ َ ََّ َّ ِ ال موســـى. َم ُ َفق ُ َ ـــ ه : َ ــو الـــسالم، وإلي ِهـ ْـــ ََِ ُ َ َّ َ ُ
ِالسالم، ومنه السالم، وإليه يرجع السالم، واحلمد لله رب العالمني الذي ال أحـصي نعمـه إال مبعونتـه  ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُّ َ َـ ُ ُ َُ ُِ ِ َِّ َِّ ُ َُ َ َْ ُ َ َ َِ َّـِ َ َ ْ ِّ َ ْ َْ

.  

) حممــد ناصــرالدين األلبـاين( 
)٦٣٧٧ :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرهـا الـسييء يف األمـة، بـرقم( 

)موضــوع( )) كــان يــضع : (واآلفــة مــن زكريــا هــذا قــال ابــن عــدي
  ) .حدثتا زكريا الوقار، وكان من الكذابني الكبار: (وقال صاحل جزرة) . احلديث
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، وابن )٦٩٠٤ / ٤٦٠ / ٧: األوسط(، والطرباين يف )٢١٧ / ٣(ريقه أخرجه ابن عدي ومن ط
بـه، وعنـدمها زيـادة طويلـة، فيهـا وصـايا يف طلـب ... من طرق أخرى عـن زكريـا ) ٦٣٩ / ٥(عساكر 

  .العلم، ومواعظه، ساقه ابن عساكر بطوله 

ا ابـن وهـب عـن الثـوري عـن ثنـ: احلـارث بـن مـسكني وأيب طـاهر قـاال: مث رواه ابن عدي من طريق
  .، ومل يذكر أبا الوداك، وال أبا سعيداحلديث إىل رسول اهللا ] رفع[جمالد 

 ٨: الثقـات(هـذا يف كتابـه ) زكريـا(أنـه ذكـر : وإن من غرائب ابن حبان وتساهله يف التوثيق: قلت
ِخيطــئ وخيالف،أخطــأ يف حديث : " وقــال) ٢٥٣/  ِ ــ َ  جمالــد عــن: حيــث قــال] علــي الــسالم) [موســى(ِ

  .مث ذكر الطرف األول من احلديث ... " عن أىب الوداك عن أىب سعيد عن عمر، إمنا هو الثوري 

أخطـأ يف وصـله وإسـناده عـن عمـر، وأن الـصواب ) زكريـا(أن أبـا : يعـين" إمنـا هـو الثـوري : " وقوله
"  ســقط مــن ًأنـه عــن الثــوري معــضال، وهــذا خيــالف مــا تقــدم يف روايــة ابــن عــدي مــن الطــريقني، فلعلــه

  .واهللا أعلم " . عن جمالد : " قوله" الثقات 

رواه الطــرباين ): " ١٣١ ـ ١٣٠ / ١(بطولـه، وقــال " جممــع الزوائـد " واحلـديث سـاقه اهليثمـي يف 
  ") .كان يضع احلديث : ، وفيه زكريا بن حيىي الوقار، قال ابن عدي)األوسط(يف 

ُوآخر ِ َدعوانا َ ْ ِأن َ ُاْلحمد َ ْ ِّرب ِِّلله َ َاْلعالمين َ ِ َ َ  

 




