
 www.alawis.net  المجمع العلوي السوري

1 
 

قصة سيدنا موسى واخلضر

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

ِة ؟ َوَما هو امُلراد من قصىىَّعلينا سىىُُمُهاخلضىىر سىىُيُدنا ُموسىىى ( ه هو النَّيبُّ هل الَعاِلُم الذي راَفَقُه 

العربُة منها؟موسى واخلضر؟ وما هي 

ِم القَننم   ِِ،  ْن  قص ََلبَْا ِْْلي ا ُو ٌ  لأ ََ ْْ ِِ ِمْم  يقول تعاىل يف كتابه العزيز: )َلَقْد َكاَن ِفي َقصََِص

ُو   ِِ )(، ْ سَِّددنا  اليت َحَمَلِت الكثرَي ن  املعاني قصَة َم رسسِّددنا النةيبد نوسَ  كلِّمم ا ُِ اخلض ولم الوالي

ُِ ِلِّنا سَمنههه  َمفوهه أهله الشةَائعم مجِِّعِا  فِو ِنَد اإلسممم )العْده الصةاحله،  ِْنَد املسِّحِّة   الذي يع

أنريه املؤننني اإلنَام ِلي )م، أنة اهَهه )تَالَِّةا،  ْهو الذي قال اإلنامه     نوالنَا  )نَار رَر(،  ْككََ  

ِِ  ْاإلقَارم بُنَِّْ   فِّه: )إنة اخلضََ راَء إىل قوِنِه  َف ِلِّنا سمنهههالصةادقه  اِئِه َََدََِاههََم إىل توحَِِّد ا

ال ْال أرإال بِّضاَء إال  اهتزةْ      ال يابس ََِلِه ْكتِِْه  ْكانت نيتههه أنةهه كاَن ال خل(ه ِل  سشَْ َََََ ْرهسَهَََ

َِِْاِدَنا نَتَِّْن ًَِْْدا ندْ   ِِنِدَنا، اَسَضاًرا  ْإنةما سهمدَي اخلضََ لذلَك،  ْقاَل تعاىل فِّه: )َفَوَرَدا  ًُ ِنْ   هه َرْحَم

َََيِم املمثولم  َةفعم ْالتةشََ ُّ بال ََا َيتَت ِِلبًما، أي  َِل ْمَناهه ِن  ل دهنةا  َْ َةفعم  ) ٌو قََْل ال  ْهي الوحيه ْالنُّْوة

َةفعم. بالعلمم ْهو ِلمه التةشَيِم بعَد ال

ُو   ُِ اسَِّددنا  ََْنا قصَة َم النةيبد نوس  )(، نع رسولم الوالي مم املؤن م أال  إال  لتعلِّ ِلِّنا سمنهههخلض

ََارا ه  مله يف هِّةاِتِا ِلًما كثرًيا ال يه ِّ ه   ََههه املادديةاِ   فاإلش ََيءال إكا بلَتْت نُس يظ ة أنةهه ِلَم كلة ش

َحمَلهه الضُّعُاءه.

ْةَد ََ سِّددهنا النةيبُّ نهوَس  )(، نوالنا الوصية يوشع )م، أن َيَتَز َْإمْك ِلَ َلِِْه حِّث ق أسَْ ال تعاىل: )

ًََا،  ْكانت ِمنتههه للوصولم إىل  ْْ َأْنِضَي حهقوَََْ ََْي م َأ َْْمَع البَْْح ََ َن ُه َحتة  َأْبلو ََ ََُتاهه ال َأْب  َقاَل نهوسََ  ِل

َنَْمعم الْحَي  أن حيمَل حوًتا  فإكا انتعَش َْحَِّا دل هه ِل  ْهصهوِلِه.

َمفبهه َفَحَمم حوًتا َْسََارَ  َةا بالعِْد الصةاحلم الذي مل َيع ،  فقام يهصلأي  النةيبُّ نوس  )(سِّددنا ا َْن

ََْحَِّا  فُفَلَت ن  َيِدِه ْدسَل الْحََ  نوالنا ْأسََج  ال   َْ الوصََيُّ يوشََعه )م، ا وَ  ْْهََََعهه ِل  َح

ََ نوالنا ْأظََِ  ََكا السِّدَدنا الوصيُّ يوشعه )م، أنةهه َنِسَي أن يهتِْ عَْد الصةاحَل النةيبة نوس  )(، بذلَك  َفَت
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لنةيبة اسِّدَدنا الوصََيُّ يوشعه )م، نوالنا  ِل  الصَةتٌَِ ْنشََِّا ِن  كلك املوهَعم  ْبعَد أن َاَدراه أس َ   

ََهه،  ْق   ََْنا َأنسََاِنِّهه إمال  الشةَِّْ انه َأْن َأْككو َم ا وِ   كما قال تعاىل: ) اَن يف كلَك د كنوسَ  )(، ِ  أن

ُِ كلَك العِْد الصةاحلم  َفَعادا يْحثانم ِنه. ًُ ملعَف ِمن

ََِّدَدنا ْقد ْرَد أنة  الوصية يوشع )م، قد َرِرَعا َفَورَدا ا وَ  قد نوالنا النةيبة نوس  )(، ْسَََ

َم  ََ حتة  أَتَِّا العَْد الصََةاحَل يف رزيَال ن  رزائ َم  فاقَتصََةا اََ َم َسَة يف الْح سََِّددنا َفسَََل َم ِلِِّه  الْح

ََممم  ْقال: َن  أنَت    ََةمم  إْك كاَن بُرإال لَِّ( فِِّا سَ َُّْْهه ن  السَ ََ َتَع َِ ََ  )(،  َفُظ النةيبُّ نوسَ

ِو َتكلًِّما. فقاَل: ْنا َحاَرتهك  قال: ِرْ ته ِلتهَعلأَمم ِنمةا  فُراَبهه: أنا نهوسََََ  ب ه ِمَاَن الذي َكل َمهه ا

ِهلأْمَت رهْشًدا،؛ يعم: أريده أِهلأْم ََِل  َأن تهَعلأَم م ِنمةا  ن َت رهشًدا لقولِه تعاىل: )َقاَل َلهه نهوَس  َهْل َأتةِْعهَك 

ُِ سِّددنا رسولم  َََقامم َْنْنزمل أصحََْك ِل  أن تهَِشَدني إىل العلمم ْهو اِرتافم ن  سِّددنا النةيبد نوس  )(، 

َم  ُِ اخلض ُِ  فقال  نا سمنهههِلِّالوالي ُِ سِّددنا يف ِلمم الوالي : )َقاَل إمنةَك نهههِلِّنا سماخلضَه رسوله الوالي

ًَا ال َتحَتِملوهه    ًَا،؛ يعم: إنة لدية أن ِب ِبِه سهْْ ََِل  َنا َلْم تهِح َه  ِْ ََْكَِّْم َتصََْ ًَا    َل  َتسَََْتِ َِّع َنِعَي صَََْْ

َُ لَك ِلِّه  ْال  ُِ  فم اسَت اِ ِب به استْاًرا ْفًِما  فقال  بالوالي النةيبُّ ِّددنا سَصَ  لك ِل  نا مل تهِح

ًَا،  فقاَل له    ِِْصي َلَك َأْن َْال َأ ًَا  ِْدهِني إمن َشاء الل هه َصاِب ُِ دنا سِّدنوسَ  الكلِّمه )(،: )سَََت رسوله الوالي

َِ  َشْيِلِّنا سمنهههاخلضَه  ًَا،.ءال َحتة  أوْحِدَث َلَك ِنْنهه ِك: )َفإمنم اتةَْْعَتِني َفم َتْسَُلبِني  كب

ُم املؤن م لعقَِّدِتِه ِبَتْنِحَِِّتِا ِ  ركائلم    ََم ُِ  هو االهتداءه إىل إصََ ََ يف ا ي ََده الذي كهِك فَالَُّشََ

ََالتةش ََِِّْه ْالتةَ ََْتْحِلَِِّتِا خبصَ ََع ِّلم  َه ِنه بالعشَ ََائلم التةوحِِّد  ْيهَعْة ََدةَبنا س م  ْقد أَ  ِّددنا النةيبَُّ

ََنوسَ  ََ ال  لَب ْالسُّؤاَل  َََ ََ ُِ ال  لِب  حِّثه َتَنزةَل ن  َنقاِنِه العالي إىل َنقامم السَةائلم  ْأب   )(، بكُِِّّة

ََتُِامم  ْيف هذا تعلِّمم للعْاِد كَِّم َينْتي ِلَمْ  أراَد العلَم أن َي لوَْهه ن  العاملم  َْتنِّْهم   ََورٌِ االسََ بصََ

فَتَقَدهه كثريال  فم َينْتي أن َيَتُف َم ِ  التةَعلُّمم  بل َينْتي أن َي بلوَب نا ا للمؤن م  ْإْن كاَن كا َفضَََاِئلَ 

ِنمةْ  َيْعَلمه أنة املُقوَد ِنَده.

ُِ اخلضَه  الكلِّمم )(،  النةيبد نوس سِّددنا َتعظًِّما لعزمم  ِلِّنا سمنهههْقد قال سِّددنا رسوله الوالي

ًَا،  ْكلَك ََْتْثًِّْتا َْتكِمًِّم   سِّددنا نة لَْتمًِِّدا َْسِذ املِّثاقم اَكِِّد ِلِِّه: )إمنةَك َل  َتْسَتِ َِّع َنِعَي َصْْ

َم    ُِ اخلضَ ْهكأَل النةيبُّ نوس  )(،  َفالنةيبُّ نهوس  )سِّددنا أنَم ال َيحَتِملوهه  ِلِّنا سَمنههه رسَولم الوالي  ،)

ََاِتِب ْتشَََ َََم ُبِ  ا قوقم ْإيصََاِلِا إىل أهِلِا  ْإرَاِء أحكامم بعلمم اإلشََارٌِ ْحُِ  الَََ َم ِْح يعم الظ واه

ٌِ  نع َكمََالَِِه يف التةوحِِّد  ْإْن كاَنت        ََ ا ملم ْا َامم ْحَهدِْدهمَا  ْكلََك أنَم ِظِّمم هو نقَامه الكث
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َه   ُِ اخلضََ ٌو تهناِقضه بشَََاِئعِا أسَََاَر التوحِِّد ََْائِِْه. أنةا رسََوله الوالي فِو  لِ ِّنا سََمنهههِلالكثَ

   ُِ ُِ املتناقض َمها  ْنالكو أسََارم التةوحِِّد. فاملؤن ه ا اف و َْهََا(م الشََةَيع ُِ ْْكِّله روه صَاحبه الوالي

َََارم التةوحِِّد  ال يهمِكنههه َتَحمُّله نا َيظَِه ن   ُِ ْأسََ َم الوالي ِِ جبوه ْأحكامم الَكثٌَِ الظ اهٌَِ  َريه احمِلِّ

اَسَارم.التَائِب ن  صاحِب 

ُِ تعلِّمم للمؤن م أن يهداَْم ِل  التةعلُّمم العَفانيد ايوهَيد اخلاود  ْالتةورِِّب    يف هذِه القصةََََََ

ََْب املَءه ِبِعلِمِه لقوله   ِِ تعاىل  اليت فِِّا ُاتههه  ْأال  يهع َُ ا ََوليد الَذي يهلقي إلِِّه نعَف َةسََ للمعلأمم ال

َب   َ َه ال يهِحبُّ كولة نهْتَتالال َفتهورال،  ْأال  يهْاِدَر إىل إنكارم نا لَ  تعَاىل: )َْال َتْمشم ِفي ال ََحًَا إمنة الل م َُْرإم َن

ًّا ال يعلمههه. َمفبهه ْتكذيِب نا َيسَمعههه  َفَلَعلة فِِّه سَََ يع

ُِ اخلضَه   ِِ  لمم ا أظََِهه تعلَِّم املؤننني السُّ ِلِّنا سمنهههْقد أراَد سَِّددهنا رسوله الوالي وَك إىل ا

ُِ املادديةاِ  للوصولم إىل الُّْحانِّةاِ   ْكلَك حيتاجه  فُرفعه نَاتِب السُّلوِك هو السةريه باخَلموم ن  نَحل

َِ ن  سهل انم الشةِواِ   ْيهَسلأَم لِقَوى العقلم  ْباملعن  التةوحِّديد:  إىل حموم الََْدنم ْالنةُ(م حتة  َيتتل 

 ََ ُو توحِِّدِه إَْاًتا ْنُ إنة السُّ ِِ هو نعَف ُِ ا : لِّنا سمنهههِ ًِّا  إك سهََِ َل اإلنامه ا سنيَََلوَك إىل نعَف

َمَفهه بم ِنثالال     َمَفِته  فقال: )أن تع ِِ ح ة نعََفِته،. قِّل: ْنا َح ُّ نع ُو ا ُه العلمم  فقَاَل: )نعَفَ نَا رأ

 ْال شِّْهال ْال ِندٍّ،.

 

 ْاِ أِلمنكتُي لعدم اإلهالُ 

 الْاحث الديم العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


