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 علينا سالمه اخلضرسيدنا شرح مقاصد 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

قد أجبَت عن رحلِة النَّيبِّ موسى  ع(  م  سىيِّدنا اخلضىر علينا سىالم ه ن لَنَّ ت ر ْ رحا مقاصَد ما     

 فما هي الغايُة من ذل ت كلِِّه؟قاَم به سيِّدنا اخلضر ن 

 

 خرق  السَّفينة: -أواًل

اخلضر سَّوَل الوييِ   رأي أنَّ سَّنددنا   َخَرَقَها( السََِِّّنََ ِ  ِفي َرِكَبا ِإَذا َحتَّى قال تعاىل: )َفانَطَلَقا

موسى )ع(:  لَّيبُّاله سنددنا  كسَر ناحنً  من السَِّنَِ  كأنَُّه يريُد إغراَقها مَبن فنها، فَقاَلعلنَا سالُمُه 

 للمؤمِنعلنم ا لُّ َتُدموسََّّى )ع( هَا َي الَّيبُّ(، وكان سََّّنددنا ِإْمر ا شَََّّْنئ ا ِجْئَت َلَقْد َأْهَلَها ِلُتْغِرَق )َأَخَرْقَتَها

تَّهُم َيتذمَُّر َوَيَوتساَءُل َنَف املؤمَنَيجري على َي أمٍل َوَوجٍعى أماَمُه من ُل ما َيَرِمعلى اإلنساِن الذي ي َيحَت

لبشَََّّّريُّ هذا القضَََّّّاَء تقبَُّل فكُرُه اي َي ائاًل: )ملاذا يِعُل الرَّبُّ هذا بالَّاِس!؟(، إْذسَََََّّّتاَلِتِه ُمَداهلَل يف َع

ِل ِقَب ِمنخلرِق ا وسََََّّلَم لِِعِل َتَعجََّبموسََّّى )ع( أنَُّه  الَّيبُّاإلهليَّ فُنَكُرُه على اهلِل كما أظهَر سََّّنددنا 

 !!علنَا سالُمُهاخلضر رسوِل الوييِ  سنددنا 

 َمِعَي ِطنَعَتْسَت َلن ِإنََّك َأُقْل : )َأَلْمعلنَا سَّالُمهُ اخلضَّر  رسَّوِل الوييِ   هَا كاَن جواُب سَّنددنا  

وَله تعاىل: قموسََّّى )ع(، وهَا نتذَكُر  الَّيبُّعلُمُه سََّّنددنا (؛ يشََُّّ  إىل أنَُّه يعلُم من العلِم ما ي َيصَََّّْبر ا

 اْلَعاِقَبَ  ِإنَّ َفاْصِبْر ََََََّّّّّذاَه َقْبِل ِمن َقْوُمَك َوَي َأنَت َتْعَلُمَها ُكََت َما ِإَلْنَك ُنوِحنَها اْلَغْنِب َأنَباء ِمْن )ِتْلَك

 ِلْلُمتَِّقنَي(.

( ُعسََّّْر ا َأْمِري ِمْن ُتْرِهْقَِي َوي َنسََِّّنُت ِبَما ُتَؤاِخْذِني موسََّّى )ع(: )ي الَّيبدوكان ردُّ سََّّنددنا 

لنِم علنم ا لَا على احرتاِم العاِلِم وُحسَِّن التَّس ، وَتعلنَا سَّالُمهُ اخلضَّر  رسَّوِل الوييِ   تواضَُّع ا لسَّنددنا   

 والَقبوِل.

ِِنََُ  وكاَن تأويُل ذلَك يف قوله تعاىل: )َأمَّا  ْنَأ َفَأَردتُّ اْلَبْحِر ِفي َنَيْعَمُلو ِلَمَساِكنَي َفَكاَنْت السَّ

ِِنٍََ  ُكلَّ َيْأُخُذ مَِّلٌك َوَراءُهم َوَكاَن َأِعنَبَها َِن من َغصََّّْب ا(؛ ومعَاُه أنَّ ملًكا غاصََّّب ا كان يأخُذ السََُّّّ سَََّّ

البحِر غصب ا َفَخَرَق سنددنا رسوُل الوييِ  اخلضر علنَا سالُمُه السَِّنََ  حِاًظا على أصحاِبها املساكنِي 
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موسى )ع(  لَّيبدااصَُّب فَنَرى السَِّنََ  رروقً  َفَنرُتَكها، ولن  عَد سنددنا  ِمن أن ُيهِلَكهم امللُك الغ

 ِعلُم ذلَك.

ويف هذا إشََّّارٌ  إىل التَّقنَِّ  الأ أظهَرها امئمَُّ  علنَا سََّّالُمُهم َتسََِّّكنت ا للجهلِ  وأهِل الَعَمى  

حنَي كانوا َيسَّتَكروَن اعتقاَد خاصَِّ  اخلاصَِّ ، َفَنأتوَن للشَّكوى إىل امئمَِّ  علنَا سالُمُهم، فُنجنُبهم  

 اَسالَّ َملَِّكا أن ُننْرِمُأ امنبناِء ا معاشَََّّرإنَّالرَّسََّّوِل ):(: )دنا سََّّندامئمَُّ  مبا َيَتَحمَّلوَنُه اقتداء  بقوِل 

 (.هموِلُقُع ِرْدَقِب

وا مبعرفِ  اهلِل الذين أِنُس حمُل الََّاَس املساكنَيوهَا َيظهُر للملِك الغاصِب عنُب السَِّنَِ  الأ َت

لِ  الشََّّدرِ  غناُنُه إىل مرحَلُه َعَماُه وُطصَََّّْوالغاصََِّّب الذي َأَفسََََّّكَُوا إىل رمحِ  اهلِل َوَنجَّاُهم من ظلِم امللِك 

 َعِظنٌم(. َلُظْلٌم الشدْرَ  وسوِم بالظُّلِم يف قوله تعاىل: )ِإنََّمَّال

وِلَتتحَقَق هذه السَََّّّكنَُ  كاَن يبدَّ من التَّقنَِّ  قرِق السَََِّّّنَِ  فَنَظر إلنها امللُك الغاصََُّّب   

؛ وهي لُّص يَِّ ا َنَتَجَّبها، كما َتَتَجَُّب الَّاِصَبُ  اإلمياَن بعلوِم احلقائِق العلويَِّ َفَنرى فنها َعنب ا َف

سِنَُ  الوييِ  الأ َمن َرِكَب َمعرَفَتها َنَجا، وَمن َتَخَلَف عَها َغِرَق وهلَك َوَهَوى، منَّها بالَدسبِ  

اِء وامئمَِّ  نَّناَن لدى اموصََّص والعجَز واخلطأ والَدسََّّ الَّقإلنهم َمْخُروَقٌ  ُمَعاَبٌ ، كما كانوا َيَروَن 

وامنبناِء )ع( فُنثبتوَنُه علنهم حقنقً ، وما هو إَي ِعَلٌ  يف ُعنوِنهم وَنقٌص وَعجٌز وَوهٌن يف إدراِكهم، 

م بالذدكِر احلكنِم ِكهحتَّى َوَصُلوا بسبِب َضالِلهم وُكِِرهم َوَشكِّهم إىل َتعظنِم الِحشاِء واملَكِر وإشرا

َِْرُتْم َوْحَدُه الَلُه ُدِعَي ِإَذا ِبَأنَُّه يف قوله تعاىل: )َذِلُكم َُواُت ِبِه ُيشَََّّْرْ  َوِإن َك  اْلَعِليد ِلَلِه َفاْلُحْكُم ْؤِم

 اْلَباِطُل ُدوِنِه ِمن َيْدُعوَن َما َوَأنَّ اْلَحقُّ ُهَو الَلَه ِبَأنَّ اْلَكِبِ (، وتِضنِلهم علنِه يف قوله تعاىل: )َذِلَك

 اْلَكِبُ (. اْلَعِليُّ ُهَو الَلَه َوَأنَّ

اها  َيَرنََِتهم الأََََََِِّّّّّّ َسالَ  ِبَحِنَِ  غارقوَن ي َمََََََّّّّّّ نُّ أنَّ أهَل السَُّظَنملُك الغاصُب َسَََّّّوهذا ال

وًّا ُلنَََّّدِتهم الأ يظُّوَن فنهََّّا ُغِقخروقًَّ  َفَنرتكهََّّا، كمََّّا يظنُّ الَّواصََََُّّّّب أنَّ أهَََّّل احلقد هََّّاِلكوَن بعَ َم

 َا عقنَدِتيف اخلالِص كَجاِ  أهِل السَِّنَِ ، ولنَ  ناوحنِدََّبوَنها، واحلقنقُ  أنَّ جناَ  أهِل احلقد بَتَجَتَنَف

 اَمْكر  ْرَناَوَمَك ْكر اَم ضلنِل الكافريَن لقول تعاىل: )َوَمَكُروارِق حلمايِ  املؤمَنَي وَتشائبٌ  إَي على سبنِل اخَل

 َيْشُعُروَن(. ي َوُهْم
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 قتل  الغالم: -ثانًيا

ِْس ا َأَقَتْلَت َقاَل َفَقَتَلُه اُغَلام  َلِقَنا ِإَذا َحتَّى أمَّا بالَدسَّبِ  للغالِم املقتوِل يف قوله تعاىل: )َفانَطَلَقا   َن

ٍِْ  ِبَغْنِر َزِكنًَّ  ردُم قتَل الََِِّ  حنَي َحيعٍ  ُتموسى )ع( جاَء بشر الَّيبُّنا (، فسندُدنُّْكر ا َشْنئ ا ِجْئَت َلَقْد َن

 َأنَُّه ِإْسَراِئنَل َبَِي ىَعَل َكَتْبََا َذِلَك َأْجِل قوله تعاىل: )ِمْنكما ُتْل(، ْق: )ي َتبالشََّّريع ِ اياُه صََّ كان من َو

ِْسَّ ا َقَتَل َمن ٍِْ  ِبَغْنِر َن  (.اَجِمنع  الَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما اَمْرِض ِفي َفَساٍد َأْو َن

 َمِعي َتِطنَعَتسََّّْ َلن ِإنََّك َلَك َأُقل : )َأَلْمعلنَا سََّّالُمُهاخلضََّّر رسََّّوُل الوييِ  هَا قال له سََّّنددنا 

 َزَلِتِه: )ِإنِم واعرتاًفا مبعلى احلناِء من العاِلللمؤمَنَي علنم ا موسََّّى )ع( َت الَّيبُّ(، فقال سََّّنددنا صَََّّْبر ا

 (.ُعْذر ا َلُدندي ِمن َبَلْغَت َقْد ُتَصاِحْبَِي َفال َبْعَدَها َشْيٍء َعن َسَأْلُتَك

 ُطْغَنان ا ُيْرِهَقُهَما نَأ َفَخشَََِّّّنََا ُمْؤِمََْنِن َأَبَواُه َفَكاَن اْلُغالُم وكاَن تأويُل ذلَك يف قوله تعاىل: )َوَأمَّا

ِْر ا،  هذا الغالُم مل َيقُتْل ُرْحم ا(، وقد يقوُل قائٌل: إنَّ َوَأْقَرَب َزَكاً  مدَُْه َخْنر ا َربُُّهَما ُيْبِدَلُهَما َأن َفَأَرْدَنا َوُك

 َفُقِتَل، وهذا رالٌف للقرآِن الكريِم، وهو قاصٌر وهذا َيعين أنَّها َجرميٌ  ُيحاِسُب علنها القانون!!!

 ْقُتْلَي ي الكافِر بدلنِل قوله تعاىل: )َوَمن هََّا نقول: إنَّ رريَم القتِل كان ررمي ا لقتِل املؤمنِ 

(، ولكنَّ َخَطئ ا ِإَي ْؤِمَ اُم َيْقُتَل َأن ِلُمْؤِمٍن َكاَن ِفنَها(، وقوله: )َوَما َخاِلد ا َجَهَُّم َفَجَزآُؤُه مَُّتَعمدد ا ُمْؤِمًَا

 طبوع ا بالكِِر.هذا الغالَم كان َم

ُِسَََُّّكْم ُلوْاَفاْقُت َباِرِئُكْم ِإَلى جازيٌّ مثُل قوِلِه تعاىل: )َفُتوُبوْاَل القتِل هَا َمْعكما أنَّ ِف  َخْنٌر َذِلُكْم َأن

 طهٌ  للََِِّ . هَا تاجلاري الرَِّحنُم( فالقتُل  التَّوَّاُب ُهَو ِإنَُّه َعَلْنُكْم َفَتاَب َباِرِئُكْم ِعََد َلُكْم

عََُتُه وإبعاُدُه من رمحِ  اهلِل الأ هي معرفُ  احلقد، وذلَك الِم هو َلمن هَّذا املَطلِق فننَّ قتَل الغُ 

منَُّه لنَ  من أهِلها مَُذ الَبدِء، وَمن مل يكُن من أهِلها لن يكوَن مهما مرَِّت العصََََّّّّوُر، ولو أنَّه عرَفها 

نَي َََََّّّّّسدَدَُْمفهو كاْل ،جبَُّر ويسبدُب امذى للمؤمَنَي الذيَن يعنُش معهمَتحبقنقِ  املعرفِ  َلَكاَن سَنطغى وَي

حً  شََََّّّّكاًل واضََََّّّّمنمً  الماٍت َذكونوا بنََا النوَم، لكَُّه أظهَر علنهم َعالذيَن أراَد اهلُل أن َيُمَافقنَي واْل

 رفتَا وُحُرماِتَا.ِث مَبعَبَذَر إدخاَلهم إىل بنِتَا، وُنبِعَدهم عن الَعْحََكشُف جواهَرهم اخلبنثَ  ِلَتوِخْلَقً  

نَ  أْن َأبعَدُه عن املعرفِ  منَُّه لعلنَا سالُمُه اخلضر رسوِل الوييِ  وهكذا كاَن من حكمِ  سنددنا 

 ِإنَُّه ُنوُح اَي يف قوله تعاىل: )َقاَلعلنَا سالُمُه  رسوِل الوييِ  نوحمن أهِلها، كما حدَث يف قصََِّّ  سنددنا  

َتْل اِلٍح(، ومثُلها الَلعَُ  الأ حصَََّّلْت على جعِر الكذَّاِب الذي مل ُيقصَََّّ َغْنُر َعَمٌل ِإنَُّه َأْهِلَك ِمْن َلْنَ 

 حني َسندَّعي ددَقُه الَّاُسَصكنال ُي علنَا سالُمُهمَجسَّد ا، إنَّما ُقِتَل لعًَ  رذير ا مَه على لسَّاِن امئمَِّ    

 ِبِه.ي مقطوَع السَّبنِل إىل بلوِغ مآِرلَِِسِه اإلمامَ  فَنطغى على أهِل اإلمياِن والوييِ ، فكاَن مقتوًي أ
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 بناء  اجلداِر: -ثالًثا

 َأن َفَأَبْوا َأْهَلَها سَََّّْتْطَعَماا َقْرَيٍ  َأْهَل َأَتَنا ِإَذا َحتَّى أمَّا بالَدسََّّبِ  للجداِر يف قوله تعاىل: )َفانَطَلَقا

ُِوُهَما(،   للَََُّّّمسِلمنَي )م(أم  املؤمَنَي اإلماِم علي موينا هذا يف حقنقِ  اممِر ي خيتلُف عن دعوِ  فُيَضند

وُقْلُت َلُكُم  اا وِإْعالن ا وسََََِّّّّرًّيِء اْلَقْوِم َلْناًل وَنَهار َأي وِإندي قََّْد َدَعْوُتُكْم ِإَلى ِقتََّاِل َهؤُ  للقتَّاِل يف قولَّه: )  

(، وخذيِن ْم وَتَخاَذْلُتْمِر َداِرِهْم ِإي َذلُّوا َفَتَواَكْلُتاْغُزوُهْم َقبََّْل َأْن َيْغُزوُكْم َفَواللََِّه َما ُغِزَي َقْوٌم َق ُّ ِفي ُعقْ  

َِِّرد واْلُقََّفِنَذا ُكَُْتْم ِمَن اْلَحبقوله: ) للَُّمَقصدَرِ وبنِخِه ، وَتلحقدالَّاِس ل ْنِف َََُّّّتْم والَلِه ِمَن السََّّرُّوَن َفَأْنَّرد َت

بضربٍ  َر الباطَل أن يقه يقدُرلم ا أنَُّه ما كاَن حباَجِتهم منَُّه كاَن !(، ِعِرَجاَلَيا َأْشَباَه الردَجاِل وي . َأَفرُّ

يف  لصدراِعاعلنم ا للمؤمَنَي على أصوِل َت ، وقد أشََّ  هلذا يف أكثِر من روايٍ ، ولكنْ واحدٍ  من ذو الِقاِر

 ُتشََََِّّّّْطْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني، َعُج: )املسََََّّّّنِح )ع( الَّيبدسََََّّّّبنِل احلقد، والدَّلنُل ما ورَد عن سََََّّّّنددنا 

(، يَِّإَل ْمَفَأَتْنُت ي، َمْحُبوس اَفَكسََّْوُتُموِني، َمِريضَّ ا َفُزْرُتُمونِ   ان اَيْرُعَفآَوْيُتُموِني،  ْنُتُموِني، ُكَُْت َغِريب اَفسََّقَ 

 مهأم هو واقٌع فن املسََََّّّّنح )ع(!! الَّيبدي واملرُض حادٌث بسََََّّّّنددنا ِرفهل هذا اجلوُع والعطُش والُع

 !؟ردوٌد إلنهمَمَو

 الَّيبدسَََّّّندِدنا  يقنُيَفَأَقاَمُه(، وهَا ازداَد  َيََقضَّ َأْن ُيِريُد ِجَدار ا ِفنَها ثمَّ قال تعاىل: )َفَوَجَدا

نا سََّّندُد فقال إنكاِرهم( مقابَل َأْجر ا َعَلْنِه يتََّخْذَت شََِّّْئَت موسََّّى )ع(، وقال سََّّنددنا موسََّّى )ع(: )َلْو

 َوَبْنََِك(. َبْنَِي ِفَراُق : )َهَذاعلنَا سالُمُهاخلضر رسوُل الوييِ  

 ما يأتي به من للعاِلِم يف كلد ُيَسلُِّمواأْن  وهَاَ  الكثُ  من امقواِل فنها تأديٌب وتعلنٌم للمؤمَنَي

ِل التَّعلنِم بنيواِفْقها، إنَّما على سَََََّّّّالضَََََّّّّّعنَِ  أو مل العامَِّ  أفهاَم وامفعاِل وامحكاِم، إْن وافَق العلوِم 

 راجٌع. عامَِّ  اخَللِق واقٌع وإلنهم ، منَّ ذلَك يفللمؤمَنَي والتَّأديِب

 َكٌَز َتْحَتُه َوَكاَن ْلَمِديََِ ا ِفي َيِتنَمْنِن َمْنِنِلُغال َفَكاَن اْلِجَداُر وكان التَّأويُل يف قوله تعاىل: )َوَأمَّا

رَّبدَك(، فأهُل  مدن ْحَمً َر َكََزُهَما َوَيسَََّّْتْخِرَجا َأشََُّّدَُّهَما َيْبُلَغا َأْن َربَُّك َفَأَراَد صَََّّاِلح ا ُبوُهَماَأ َوَكاَن َلُهَما

كََز وا هذا الُِشََََّّّاحلاِن من أهِل املديَِ ، ولو أنَّ أهَل القريِ  قد اكَتالمان صََََّّّموَن، وهذا الُغاِلالقريِ  َظ

وَحَرموا مَُه املؤمَنَي، وَلكاَن قد ساَد الظُّلُم الدُّننا وما فنها، منَّ هذا الكََز مل يكُن تَّكوا به َهَسرقوُه وَتَل

 فقاَل: َِزالك هذا عن عَدما سئلعلنَا سَّالُمُه   عرفنًّا بدلنِل ما ورَد عن اإلماِم الصََّّادقِ كَز ا نقديًّا بل َم

 َيضَََّّحْك مل باملوِت أيَقَن َمن أنا، إَي إلَه ي كلماٍت: بَعأر كان وإنَّما فضًَََّّّ ، وي ذهب ا كاَن ما أنَُّه )َأَما

 اهلَل(. إَي َيْخَش مل بالَقَدِر أيَقَن َوَمن قلُبُه، َيَِرْح مل باحلساِب أيَقَن َوَمن ِسُُّه،
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لََََُّّّّمخَتِبِ  افكاَن اجلداُر الََََُّّّّمقاُم مبثابِ  احِلصِن احَلصنِي على اجلوهِر الََِّنِ  والكَِز الثَّمنِي 

 رَتُه، والذي سنحصُل علنِه َبَوُه من أهِل املديَِ  حنَي يبلغوَن أُشدَّهم ويستحقُّوَن اقتَاَءُه.

ظُّوَن أنَّ هذا اجلداَر هو الغايُ  الأ أقاَمها َنويبَّدَّ من إقامِ  اجلداِر لنقَف علنِه امشََََّّّّراُر، فَ 

َرَ  ميارسوَن َّصدَقُمَََّّّاعتقاد ا على أنَُّه احلقنقُ  الُعظمى، كما جنُد ال تمسَّكوَن بِهَنِ  الَّيبد، َفَبْحالوليُّ بُص

دوَن  علنَا سالُمُهممئمَِّ  وِر اُبُقعَلقوَن ِبَتاني الِقبَلِ  والُقبلِ  والتَّوجُِّه، وَيَعَِقهوا َمشَّعائَر احلِّد دوَن أن يَ 

 وراننَِّ .هم الُّنُق حبضَرِتِلَزيِههم عن احلايِت البشريَِّ  الأ ي َتَت

، وكث  ا موَنمديَِ  ها هَا، فأهُل القريِ  ظاِلَََّّّويبدَّ من التََّويِه على عدِم اخللِ  بني القريِ  وال

َِِت القريُ  بالظُّلِم والكِِر والُع مودِ ، كونا مَها بل من املديَِ  احملؤمَاِن مل َيُمََََّّّّود، والغالماِن الُتما ُوِص

كما أنَّ  مزَج بنَهما،ى أنَّه ي ُيقاُل: )قريٌ  فاضََََّّّّلٌ ( بل )مديٌَ  فاضََََّّّّلٌ ( لذلك فننَّه ي خلَ  ويَ حتَّ

م ا أنبناَءُه ِمن ُل دائِسالرَّسول ):( أطلَقها على نِِسِه بقوله: )أنا َمديَُ  العلِم(، وقد كاَن اهلُل يُرسنددنا 

 اْلَقْرَيِ  َحاَبََّأْص مََّثاًل َلُهم ِرْبَّور  ي : )َواْضسَّله تعاىل يف َرى كما يف قوَّذاِر أهِل الُقََّّ َِ  إلنََّّ مديََّّ ال

 اْلَمِديََِ  َأْقصَََّّى ِمْن اْلُمْرسَََُّّلوَن(، وَمن جاَء كان ِمن املديَِ  يف قوله يف نِ  السََّّور : )َوَجاء َجاءَها ِإْذ

 اْلُمْرَسِلنَي(. اتَِّبُعوا َقْوِم َيا َقاَل َيْسَعى َرُجٌل

احلقد العلويد فننَّهم بالغوَن مبعرفِتهم أنَّ وراَء هذه اجلدراِن الأ ُنصَََََِّّّّبْت على أعنِي  أمَّا أهُل

ي مْكُتُم : )إندعلنَا سالُمُهأهِل القريِ  كَز ا مثنَ ا من العلوِم واملعارِف كما قاَل اإلمام علي زين العابدين 

أنَّ إقامَ   َعلُِّمَاُيوالوليُّ حنَي يقنُم اجلداَر  َجهٍَّل َفنَِتََََِّا(.  ِمَن ِعلمي َجواِهَرُه... َكي ي َيَرى الِعلَم ُذو 

 (.: )التَّقنَُّ  يف داِر التَّقنَِّ  واجَبٌ علنَا سالُمُهالتَّقنَِّ  الدديَنَِّ  واجبٌ  لقوِل اإلماِم الردضا 

 

 نكتِي لعدم اإلطال  واهلل أعلم
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