أحاديث حياة الخضرفي امليزان  ،وبيان جهاالت وأكاذيب الصوفية
َّ
َّ
للا أما بعد:
هلل ،والصالة والسالم على رسو ِل ِ
الحمد ِ
فإن الخضر عليه السالم من األنبياء الذين ذكر للا شأنهم في القرآن دون التصريح باسمه،
َ َ
وذلك في سورة الكهف  ..قال تعالى عن موس ى وفتاه ـ وهو يوشع بن نون ـ{ :ف َو َجدا َع ْبدا ِم ْن
َ َ
َ َّ
َ َ ََْ ْ َ ْ
ال َله م َ
ند َنا َو َع َّل ْم َناه من َّلد َّنا ِع ْلما{َ }65ق َ
وس ى َه ْل أت ِبع َك َعلى أن
ِعب ِادنا آتيناه َرحمة ِمن ِع ِ
ِ
َ
ََْ َ َ ْ َ
ْ
َ َ َّ ْ َ ْ
ال إ َّن َك َلن َت ْس َتط َيع َمع َي َ
َ َ
ص ِبر َعلى َما ل ْم ت ِحط
ص ْبرا{ }67وكيف ت
ِ
ِ
تع ِلم ِن ِمما ع ِلمت رشدا{ }66ق ِ
َ َ
َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ
ال َس َتجدني إن َشاء َّ
اّلل َ
ب ِه خ ْبرا{َ }68ق َ
ال ف ِإ ِن ات َب ْعت ِني فال
ص ِابرا َوال أ ْع ِص ي ل َك أ ْمرا{ }69ق
ِ ِ ِ
ِ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ
انط َل َقا َح َّتى إ َذا َرك َبا في َّ
الس ِف َين ِة َخ َر َق َها َقالَ
تسأل ِني عن ش يء حتى أح ِدث لك ِمنه ِذكرا{ }70ف
ِ ِ ِ
ال َأ َل ْم َأق ْل إ َّن َك َلن َت ْس َتط َيع َمع َي َ
ص ْبرا{َ }72ق َ
َأ َخ َر ْق َت َها ِلت ْغر َق َأ ْه َل َها َل َق ْد ج ْئ َت َش ْيئا إ ْمرا{َ }71ق َ
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اخ ْذ ِني ب َما َنسيت َوَال ت ْرهقني م ْن أ ْمري ع ْسرا{ }73فانطلقا َح َّتى إذا ل ِق َيا غالما فقتله قالَ
ؤ
ال ت
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َ
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َ
َأ َق َتلت نفسا ز ِك َّية بغ ْير نفس لق ْد جئت ش ْيئا نكرا{ }74ق َ
ال أل ْم أقل ل َك ِإن َك لن ت ْست ِط َيع َم ِعي
ِ
ِ ِ
ْ
َّ
َ ََ َ
َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْ ََ ْ َ
َ
ص ْبرا{َ }75ق َ
احب ِني قد بلغت ِمن لد ِني عذرا{ }76فانطلقا
ال ِإن سألتك عن ش يء بعدها فال تص ِ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َ
ضيفوه َما َف َو َج َدا ف َيها ج َدارا يريد َأ ْن َين َق َّ
ض
ي
ن
أ
حتى ِإذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ َْ ََْ َ َ َ َ َْ
َ َْ
ال ل ْو ِشئت التخذت َعل ْي ِه أ ْجرا{ }77قال هذا ِفراق بي ِني وبي ِنك سأن ِبئك ِبتأ ِو ِيل ما لم
فأقامه ق
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َ َ
َت ْس َتطع َّعل ْيه َ
ص ْبرا{ }78أ َّما َّ
دت أن أ ِع َيب َها َوكان
الس ِفينة فكانت ِمل َس ِاكين ي ْع َملون ِفي البح ِر فأر
ِ
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ْ َ
َ
َو َراءهم َّملك َيأخذ ك َّل َسف َينة غ ْ
صبا{َ }79وأ َّما الغالم فكان أ َب َواه مؤ ِمن ْي ِن فخ ِشينا أن ي ْر ِهقه َما
ِ
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َ
َ
َ
َ
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ْ
َ
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ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ َ
َ
طغ َيانا َوكفرا{ }80فأ َر ْدنا أن ي ْب ِدله َما َرُّبه َما خ ْيرا ِمنه زكاة َوأق َر َب ر ْحما{َ }81وأ َّما ال ِجدار فكان
َْ َ َ
ََ
ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
ان َأبوه َما َ
لغ َال َم ْين َيت َ
ص ِالحا فأ َر َاد َرُّب َك أن َي ْبلغا أش َّده َما
يم ْي ِن ِفي امل ِدين ِة وكان تحته كنز لهما وك
ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َو َي ْس َت ْخر َجا ك َنزه َما َر ْح َمة من َّرب َك َو َما ف َعلته َع ْن أ ْمري ذل َك َتأويل َما ل ْم ت ْسطع َّعل ْيه َ
ص ْبرا{}82
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وبين النبي َ
َّ
ص َّلى للا عليه َو َس َّلم أن هذا العبد الصالح هو الخضر عليه َّ
السالم  ،فقد روى
ِ
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم أنه قال ..(( :حتى
البخاري ومسلم عن أبي بن كعب َر ِض َي للا عنه عن النبي صلى للا ِ
أتيا الصخرة فرأى رجال مسجى عليه بثوب .فسلم عليه موس ى .فقال له الخضر :أنى بأرضك
السالم؟ قال :أنا موس ى .قال :موس ى بني إسرائيل؟ قال :نعم .قال :إنك على علم من علم للا
علمكه للا ال أعلمه .وأنا على علم من علم للا علمنيه ال تعلمه .قال له موس ى ،عليه السالم:
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال :إنك لن تستطيع معي صبرا .وكيف تصبرعلى
ما لم تحط به خبرا .قال ستجدني إن شاء للا صابرا وال أعص ي لك أمرا .قال له الخضر :فإن

اتبعتني فال تسألني عن ش يء حتى أحدث لك منه ذكرا .قال :نعم .فانطلق الخضر وموس ى
يمشيان على ساحل البحر .فمرت بهما سفينة .فكلماهم أن يحملوهما .فعرفوا الخضر
فحملوهما بغيرنول .فعمد الخضرإلى لوح من ألواح السفينة فنزعه ))..الحديث .
وقد دلت اآليات السابقة  ،واألحاديث الصحيحة على أن الخضرعليه السالم نبي من األنبياء ،
وليس وليا فقط  ،بل هو من أعلى مراتب األولياء ..
فاألنبياء عليه السالم مرتبتهم أعلى مرات الوالية والقربى ..
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخضرليس نبيا  ،وقد تولى جمع من العلماء بيان ذلك  ،والرد
على من نفى عنه النبوة ..
وليس موضوعي هنا بيان هذا األمر  ،وإنما أردت بيان مسألة خطيرة وهي ما ذهب إليه بعض
العلماء من أن الخضرلم يمت ،وأنه ما زال حيا..
وهذا القول وإن قال به بعض العلماء فهو قول منكر ،وباطل ظاهر البطالن  ،وأدلة إبطاله
كثيرة من الكتاب والسنة  ..منها:
ْ َْ ََ
َ
َ
َْ َ
َ ْ َ
قال تعالىَ { :و َما َج َعلنا ِل َبشر ِمن ق ْب ِل َك الخلد أف ِإن ِم َّت فهم الخ ِالدون} ومعنى التخليد :البقاء
إلى قرب قيام الساعة  ،وهذا مما نفاه للا حل وعال عن البشر..
َ َّ
َّ َ َّ
عليه َو َسلم ملا بعث لم يأته ما يزعمون أنه الخضر ،ولم يبايعه ،ولم
وكذلك فإن النبي صلى للا ِ
يهاجر  ،ولم يجاهد ولم يحصل ش يء من ذلك ألبتة ..علما بأن الهجرة كانت واجبة قبل فتح
مكة...
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم  ،فال يخالفه في
وكذلك الواجب على الخضر لو كان حيا أن يتبع محمدا صلى للا ِ
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم  ،وطاعته  ..فقد قال عمر َر ِض َي
شريعة  ،ويجب عليه اتباع شريعة محمد صلى للا ِ
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم" :إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا ،أفترى أن نكتب
للا عنه لرسول للا صلى للا ِ
بعضها؟!!" فقال(( :أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟!! لقد جئتكم بها بيضاء نقية،
ولو كان موس ى حيا ما وسعه إال اتباعي))

وقد وضع الكذابون ،وروى املجهولون النكرات أحاديث يذكرون فيها أن الخضر ال يزال حيا!!
وجميع تلك األحاديث مكذوبة على رسول للا صلى للا عليه وسلم ..
َ َّ
عليه
وسأبين في هذا البحث البراهين على أن تلك األحاديث مكذوبة على رسول للا صلى للا ِ
َّ
َو َسلم ..
تنبيهان هامان:
وقبل ذكر تلك األحاديث أذكر شيئا ورد في صحيح مسلم قد يلبس به الصوفية على العامة
والجهال  ،فيزعمون كذبا وضالال أن مسلما روى ذلك في صحيحه!!
وبعد ذلك أذكربعض اآلثارالسيئة لتلك األحاديث املكذوبة التي وضعها األفاكون على رسول
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم ليموهوا على الناس بذلك  ،ويخدعوهم بأن الخضر عليه السالم ما
للا صلى للا ِ
زال حيا!!
أوال :روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري َر ِض َي للا عنه قال" :حدثنا رسول للا
صلى للا عليه وسلم يوما حديثا طويال عن الدجال .فكان فيما حدثنا قال(( :يأتي وهو م َّ
حرم
عليه أن يدخل نقاب املدينة .فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي املدينة .فيخرج إليه يومئذ رجل
َ َّ
صلى للا
هو خيرالناس ،أو من خيرالناس .فيقول له :أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول للا
َّ
عليه َو َسلم حديثه .فيقول الدجال :أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته ،أتشكون في األمر؟
ِ
فيقولون :ال .قال فيقتله ،ثم يحييه .فيقول حين يحييه :وللا! ما كنت فيك قط أشد بصيرة
مني اآلن .قال فيريد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه".
فقد قال إبراهيم بن سفيان راوي صحيح مسلم" :يقال :إن هذا الرجل هو الخضر عليه
السالم"
وقال معمر بن راشد في جامعه ملا روى الحديث :وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم
يحيه"..
وهذا القول باطل ألنه لم يسند إلى دليل  ،فاألول قال :يقال!  ،واآلخر قال :بلغني! وكل هذه
ليست أدلة ..
فالقول بأن ذلك الرجل هو الخضرمن القول على للا بغيرعلم  ،واإلمامان :معمر ،وإبراهيم
بن سفيان ؛ إنما نقاله عن مجهول ولم يقواله ..

ومسلم رحمه للا لم يذكرذلك وإنما هذا من زيادة أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان رحمه للا.
ثانيا :إن االعتقاد بحياة الخضرعليه السالم  ،جرإلى خرافات وباليا  ،نطق بها بعض املجانين
من الصوفية والحلولية والزنادقة ..
حتى وصل الحال إلى أن يزعم أكثر الصوفية أن كل ما ينقلونه من علومهم يسمعونه من
الخضر ،وقد زاد الجيلي أن الخضر مخلوق من روح للا" ..وال يعلم هذا الجاهل أن آدم هو
الذي أمر للا جبريل أن ينفخ فيه وجبريل هو روح للا وليس الخضرخلقا خاصا".
وقد أدى االعتقاد بحياة الخضر عليه السالم إلى التماس كثير من الناس للخضر  ،وبحثهم
عنه ليدعو لهم  ،وليتبركوا بجسده والتبرك بالذوات ممنوع شرعا إال ما خصه الشرع وهو
َّ
َ َّ
عليه َو َسلم .
التبرك بذات النبي صلى للا ِ
وقد اخترعوا لذلك أساطيروخرافات.
فزعموا أن الخضر عليه السالم يصلي مع الناس متخفيا بزي الفقراء وأن له عالمة وذلك أن
بؤبؤ عينيه يتحرك كالزئبق! وأن إبهام اليد اليمنى ال عظم لها!! [انظر :روح املعاني لآللوس ي
( ])326/15لذلك إذا صافح بعض الناس بعضهم قبض كل واحد منهم على يمين اآلخرمرتكزا
على اإلبهام عله أن يصادف الخضر!!
وكذلك مما يزعمونه من عالماته أنه يكون أول خارج من املسجد!! [سمعت هذا من بعض
العوام ،وحدثني بذلك الذي تزعمه العوام الشيخ عمر محمد فالتة رحمه للا  ،وذكر قصة
حصلت له مع بعض العامة في ذلك ] .
بل وصل حد الغلوفي الخضرعليه السالم أن كثيرا من املتصوفة يزعم أنه لقي الخضروتلقى
منه أحكاما شرعية وإن كانت مخالفة للشريعة اإلسالمية !!
والحكايات عن الخضر ولقيه من بعض الناس وإعانتهم ودفع البالء عنهم كثيرة جدا ال تحد
بحد وذلك من أبين األدلة على أنها كذب وبهتان ألن ميزة الكذب أنه ال نهاية له.
ومن ذلك :ما روي عن رياح بن عبيدة قال :رأيت رجال يماش ي عمربن عبد العزيزمعتمدا على
َ
يديه  ،فلما انصرف قلت له :من الرجل؟ قال :رأيته؟ قلت :نعم .قال :أحسبك رجال صالحا ذاك
َّ
أخي الخضر ،بشرني أني سأولى وأعدل [انظر :فتح الباري( )311/6والبداية والنهاية(] )334/1

وهذه حكاية باطلة وقد وردت بطرق وقد ذكرها الحافظ ابن كثير وفندها كلها [البداية
والنهاية(.] )334/1
ومن ذلك ما ذكرعن عبد للا بن املبارك رحمه للا .قال العالمة اآللوس ي [ :روى ابن بشكوال
في كتاب "املستغيثين باهلل تعالى" عن عبد للا بن املبارك أنه قال :كنت في غزوة فوقع فرس ي
ميتا  ،فرأيت رجال حسن الوجه طيب الرائحة قال :أتحب أن تركب فرسك؟ قلت :نعم  .فوضع
يده على جبهة الفرس حتى انتهى إلى مؤخره  ،وقال :أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة للا ،
وبعظمة عظمة للا  ،وبجالل جالل للا  ،وبقدرة قدرة للا  ،وبسلطان سلطان للا  ،وبـ"ال إله إال
للا"  ،وبما جرى به القلم من عند للا  ،وبـ"ال حول وال قوة إال باهلل" إال انصرفت  ،فوثب الفرس
قائما بإذن للا تعالى  ،وأخذ الرجل بركابي وقال اركب  ،فركبت  ،ولحقت بأصحابي  .فلما كان
من غداة غد وظهرنا على العدو  ،فإذا هو بين أيدينا فقلت :ألست صاحبي باألمس؟ قال :بلى.
فقلت :سألتك باهلل تعالى من أنت؟ فوثب قائما فاهتزت األرض تحته خضراء فقال :أنا الخضر
 .فهذا صريح "أقول :ولكنه ليس بصحيح  ،وعالمات الوضع عليه ظاهرة كما سيأتي من كالم
اآللوس ي رحمه للا  ،وللا أعلم" في أنه قد يحضربعض املعارك]
ثم قال اآللوس ي رحمه للا مفندا لهذه القصة ولغيرها من الشبه التي يستند إليها من يؤمن
بحياة الخضر عليه السالم[ :ال يخفى أن نظم الخضر عليه السالم في سلك أويس القرني
والنجاش ي رحمهما للا  ،ورض ي عنهما وأضرابهما ممن لم يمكنه اإلتيان إليه ؛ بعيد عن
اإلنصاف .
وإن لم نقل بوجوب اإلتيان عليه –عليه السالم فكيف يقول منصف :بإمامته لجميع
األنبياء واقتداء جميعهم به ليلة املعراج  ،وال يرى لزوم اإلتيان على الخضر –عليه السالم ،
واالجتماع معه مع أنه ال مانع له من ذلك بحسب الظاهر ،ومتى زعم أحد أن نسبته إلى نبينا –
صلى للا عليه وسلم كنسبته إلى موس ى –عليه السالم فليجدد إسالمه.
ودعوى أنه كان يأتي ويتعلم خفية لعدم أمره بذلك  ،عالنية لحكمة إلهية ؛ مما لم يقم عليها
الدليل  ،على أنه لو كان كذلك لذكره ولو مرة.
وأين الدليل على الذكر ؟ وأيضا ال تظهر الحكمة في منعه عن اإلتيان مرة أو مرتين على نحو
إتيان جبريل عليه السالم في صورة دحية الكلبي رض ي للا عنه .
وإن قيل :إن هذه الدعوى مجرد احتمال .قيل :ال يلتفت إلى مثله إال عند الضرورة  ،وال
تتحقق إال بعد تحقق وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده كوجوده عندنا .

نسلم ثبوته عنه  ،وأنت إذا أمعنت النظرفي ألفاظ
وأما ما روي عن ابن املبارك رحمه للا فال ِ
َ
صحتها .
القصة استبعدت
ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السالم يوم قال النبي صلى للا عليه وسلم لسعد رض ي
للا تعالى عنه(( :إرم فداك أبي وأمي)) كان أهم من حضوره مع ابن املبارك –رحمه للا واحتمال
أنه حضرولم يره أحد أشبه ش يء بالسفسطة ] .انظر :روح املعاني()324/15
ومن الخرافات التي نسجت حول الخضر  ،وما يفعله مع الناس ما ذكره البرزنجي في كتابه
"اإلشاعة ألشراط الساعة" عن العالمة مال علي قاري في كتابه "املشرب الوردي في مذهب
املهدي" والذي رد فيه على بعض الجهلة الذين نقلوا قصصا وحكايات من مصادر مجهولة .
فذكر هذه الحكاية( :اعلم أن للا قد خص أبا حنيفة بالشريعة والكرامة  ،ومن كراماته :أن
الخضرعليه السالم كان يجيء إليه كل يوم وقت الصبح  ،ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى خمس
سنين .فلما توفي أبو حنيفة رحمه للا ناجى الخضر عليه السالم ربه قال(( :إلهي إن كان لي
ْ
عندك منزلة فأذن ألبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على حسب عادته حتى أعلم شرع محمد
صلى للا عليه وسلم على الكمال ليحصل لي الطريقة والحقيقة))[.أقول :سبحان للا!! ما
أعظم افتراء مخترع هذه الحكاية إذ لو كان هذا الطلب سائغا لطلب من للا أن يكون معلمه
محمدا –صلى للا عليه وسلم ال سيما وهو صاحب الشرع وهو حي في قبره حياة أكمل من حياة
غيره من األموات ] .فنودي أن اذهب إلى قبره  ،وتعلم منه ما شئت  .فجاء الخضر  ،وتعلم منه
ما شاء كذلك إلى خمس وعشرين سنة أخرى حتى أتم الدالئل واألقاويل  ،ثم ناجى الخضرربه ،
وقال(( :إلهي ماذا أصنع؟)) .فنودي :أن اذهب إلى صعانك  ،واشتغل بالعبادة إلى أن يأتيك
أمري –إلى أن قال له :اذهب إلى البقعة الفالنية وعلم فالنا علم الشريعة .ففعل الخضر عليه
السالم ما أمره.
ثم بعد مدة ظهرفي مدينة ما وراء النهرشاب  ،وكان اسمه أبا القاسم القشيري  ،وكان يخدم أمه
ويحترمها  ،ثم إنه قال وقتا من األوقات ألمه :يا أماه قد حصل لي الحرص على طلب العلم  ،وقد
قال علي رض ي للا عنه( :من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه) فائذني لي بالسفرإلى بخارى
ألتلقى العلم  .فقدرت والدته أنها إن لم تأذن له فستكون مانعة للخير  ،وإن أذنت له لم تصبر
على فراقه  ،فلم يكن لها بد حتى أذنت له  ،فودع القشيري أمه وعزم على السفر مع شاب
صاحب له يطلبان العلم  .فقعدت أمه على الباب باكية حزينة وقالت :إلهي أشهد أني حرمت
ْ
على نفس ي الطعام واملنزل  ،وال أقوم من مقامي حتى أرى ولدي  .فمض ى القشيري ليقض ي

ْ
حاجته فتلوثت ثيابه ببوله وقال لصاحبه :اذهب أنت فإني أريد أن أرجع إلى املنزل  ،وأخاف أن
ْ
تصيب النجاسة جسمي في املنزل الثاني  ،ويصيب روحي في الثالث!!  ،فقعودي عند والدتي أولى.
ورجع إلى أمه  ،فوجدها في مكانها الذي ودعها منه  ،فقامت وصافحت ولدها وقالت :الحمد
هلل .فأمرللا الخضرعليه السالم :أن اذهب إلى القشيري وعلمه ما تعلمت من أبي حنيفة رحمه
للا ألنه أرض ى أمه  .فجاء الخضر إلى أبي القاسم وقال :أنت أردت السفر ألجل طلب العلم ،
وقد تركته لرض ى أمك  ،وقد أمرني للا تعالى أن أجيء إليك كل يوم على الدوام  ،وأعلمك .فكل
يوم يجيء إليه الخضرعليه السالم حتى ثالث سنين  ،وعلمه العلوم التي تعلم من أبي حنيفة في
َ
َ
دهره  ،وفريد
ثالثين سنة حتى علمه علم الحقائق والدقائق  ،ودالئل العلم  ،وصار مشهور ِ
عصره حتى صنف ألف كتاب وصارصاحب كرامة وكثرمريدوه وتالميذه …) إلخ هذا الهراء.
ِ
قال الشيخ مال على قاري رحمه للا بعد نقله الحكاية السابقة مختصرة جدا[ :وال يخفى أن
هذا مع ركاكته ولحنه ؛ كالم بعض امللحدين الساعين في إفساد هذا الدين إذ حاصله:
 1إن الخضر عليه السالم الذي قال للا في حقه{ :عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا
وعلمناه من لدنا علما } وقد تعلم منه موس ى عليه السالم ؛ أصبح من جملة تالميذ أبي حنيفة
رحمه للا! .
 2وما أسرع فهم التلميذ حيث أخذ عن الخضر في ثالث سنين ما تعلمه الخضر من أبي حنيفة
حيا وميتا في ثالثين سنة!.
 3وأعجب منه أن أبا القاسم القشيري ليس معدودا في طبقات أبي حنيفة!! .
 4ثم العجب من الخضرعليه السالم أنه أدرك النبي صلى للا عليه وسلم ولم يتعلم منه اإلسالم
 ،وال من الصحابة الكرام  ،وال من عظماء التابعين  ،وقد رض ي بغيرهم! فهذا ال يخفى بطالنه
حتى على العقول السخيفة!!
ثم قال العالمة البرزنجي :إن كالم القائل املذكور باطل من وجوه كثيرة منها ما أشار إليه
الشيخ علي القاري ومنها:
 5أن أبا القاسم القشيري من الفقهاء الشافعية  ،ومشايخه في الفقه والكالم والتصوف
معروفون.
 6أنه ال يعرف له من التأليف غيركتاب الرسالة والتفسيروكتب أخرمعدودة ال تبلغ ألف ورقة
فضال عن ألف كتاب.

 7أن الخضر عليه السالم الذي يخاطب ربه  ،ويناجيه  ،ويجيبه ربه  ،ويناديه ؛ لم ال يسأل ربه
أن يعلمه اإلسالم من غير واسطة أحد حتى يتعلم من قبرأبي حنيفة رحمه للا ؟!!.
 8أن الخضرعليه السالم إما أن يكون مأمورا بتعلم شرع النبي صلى للا عليه وسلم أو ال ؛ فإن
َ
َ
التعلم إلى زمن أبي حنيفة رحمه للا بل إلى بعد موته وهو إنما مات سنة
كان مأمورا به فت ْركه
 150ترك للواجب  ،وكيف يجوز للمعصوم أن يترك الواجب  150سنة؟!! إذا األصح أنه نبي .
وإن لم يكن مأمورا بذلك  ،وإنما هو زيادة تحصيل الكمال ِفل َم لم يأخذه من النبي –صلى للا
َ
عليه وسلم غضا ط ِريا؟!! وإن لم يعلم أنه كمال إال بعد موت أبي حنيفة رحمه للا فقد جوز
الجهل بالكمال!!.
 9أن اإلمام أبا حنيفة رحمه للا مجتهد ؛ واملجتهد قد يصيب  ،وقد يخطئ  ،ولذا خالفه صاحباه
في أكثرمن ثلث أقواله فكيف يقلد من ال يخطئ قط من يخطئ ويصيب!!.
 10أن جميع فقه أبي حنيفة يمكن أن تجمع أصوله وفروعه في كتاب واحد أو في كتابين فما
الذي في ألف كتاب؟!
 11أن فيها مفاسد كثيرة ال تنحصر ألنها افتراءات وأكاذيب ال يرضاها للا ورسوله –صلى للا
عليه وسلم  ،وال أبو حنيفة نفسه.
انتهى كالم العالمة البرزنجي انظر :اإلشاعة ألشراط الساعة(ص.)228230/
وقد أطلت في ذلك لبيان مدى تأثيرالقول بحياة الخضرعليه السالم على العامة والقصاص
والوعاظ الجهلة.
وقد رجح جمع من املحققين وفاة الخضر عليه السالم منذ أمد بعيد  ،وفندوا شبه من قال
بحياته ؛ منهم العالمة ابن الجوزي في كتابه"عجالة املنتظرفي شرح حال الخضر".
وكتاب"القول املنتصر على الدعاوى الفارغة بحياة أبي العباس الخضر لحسين بن األهدل
اليمني.
ومن أجمل من فند شبه من قال بحياة الخضر ودلل على موته العالمة ابن القيم رحمه للا
في كتابه املناراملنيف (ص.)6776/
وكثير ممن يعتقد بحياة الخضر يستغيث به لتفريج الكربات عند حصول املدلهمات وهذا
من الشرك األكبر .وللا املستعان

