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ف، رسوال و يتعلم من شخص غير معرواالجتماعية،كونهتجاوز النظرة 

.ترك قومه و هو رسولهم و تجاوز البعد و المشقة

ر ألن موسى رسول هللا فهو مشهور، و الخضر ليس له رسالة و هو غي

مشهور  



ألن القصة تركز عليهما

ألنها الهدف األول لموسى 

عليه السالم و يوشع

موسى عليه السالم و يوشع بن نون ، وكذلك البحران











لم من الحنث أن يقول المتكلم إن شاء هللا فيما يخبر به مستقبال، و يعفي المتك

.و الكذب

و كان بعلم و أمر هللا السيفينةفعل الخضر وقع على جزء من 

ليمة  لو وصلت سالسفينة،أمامضمونة و هي الحفاظ على تعالى،فالنتيجة

إلى الملك كانت النتيجة خسارة أصحابها لمالهم 



ام، الصبر على طلب العلم ، التروي و عدم التسرع باألحك

االلتزام باالتفاق، العمل عن علم





لتنظيم أن علم موسى في أمور الرسالة و الشريعةالفرق

حياة الناس و هداية قومه جميعا و هو علم عام يجب فيه 
الحياة و مصالح عدد البالغ، و علم الخضر متعلق بأمور

محدود من الناس، و هو خاص بالخضر ال يجب فيه 

.البالغ

د الصبر و االستعدا

الجيد، و الثقة و 

البحث و بذل الجهد



معرفة مكان الخضر :خاتمة الرحلةلقاء موسى مع الخضر

بيان حقيقة ما جرى

إغراق السفينة كان من مصالح -1

.أهل السفينة

قتل الغالم ألنه سيكون فتنة -2

.لوالديه

ما إصالح الجدار لليتمين ألن أباه-3

.  كان صالحا  

تهون الصعاب و 

المشاق أمام الهدف 

.هالذي تريد تحقيق

تعلم آداب طالب العلم -

الصبر و عدم االستعجال و

عدم التسرع في إطالق 

األحكام  



أن صالح األهل سبب في صالح الذرية و حفظها، و من واجب األهل تربية 
.و أخذ األسباب لذلكاألبناء تربية صحيحة

فضي الحكم يكون باألدلة، و ال يجوز الحكم بالظن على الناس، ألنه ي

إلى الخطأ، و عمل الخضر كان من علم بحقيقة األمور و عن أمر من 

.هللا تعالى، و لم يكن بالظن

ع السير ال أزال أسير وأتاب« يوشع بن نون»اذكر حين قال موسى الكليم لفتاة 

مع حتى أصل الى ملتقى بحر فارس وبحر الروم مما يلي جهة المشرق وهو مج

أي أسير زمانا إلى أن أبلغ ذلك المكان{ أو أمضي حقبا}البحرين 



.تسامح الخضر مع موسى عليه السالم عندما خالف الشرط

.التسامح مع أهل القرية عندما رفضوا إطعامهم، و مع ذلك أقام الجدار دون مقابل


