
 خضر

 هفسشیي اص تشخی. تَد صالحی تٌذُ سٍایات، اص دیگش تشخی اساس تش ٍ پیاهثشاى اص اسالهی، سٍایات تشخی اساس تش خضش

 کِ تَد ایي هعدضاتص اص. داًٌذ هی ًثی خصش است؛ آهذُ کْف سَسُ دس کِ داستاًی دس سا ًَى تي یَضع ٍ هَسی ّوشاُ

 خضش، صًذگی. است ّویي ًیض( سثض)خضش ًاهص، دلیل ٍ گطت هی خشم ٍ سثض صهیي ًطست، هی خطکی صهیي ّش سٍی

 هؤیّذ سٍایات، هدوَعِ. است هسلواًاى اتّفاق هَسد الضهاى، آخش تا صًذگیص اداهِ ٍ حاضش، صهاى تا هَسی صهاى اص لثل اص

 .داسد آدم فشصًذ هیاى دس سا عُوش تشیي طَالًی خضش، کِ است آى

 

 روایات ترپایه خضر، کیستی و وسة

 سثض هیٌطست کدا ّش کِ اًذ ًَضتِ خضش تسویِ ٍخِ دس. تَد رٍالمشًیي پسشخالِ ٍ ًَح تي سام اٍالد اص خضش اًذ گفتِ

 خضش ٍ تَدُ ًَح تي سام اٍالد اص کِ اکثش خضش اًذ، داضتِ ٍخَد خضش ًام تا ًفش دٍ ًیض، تشداضتی تِ تٌا حال ایي تا. ضذ هی

 .است تَدُ هَسی هصاحة ٍ تَد اسشائیل تٌی اًثیای اص کِ ثاًی

 

 روایات پایه تر حیات، آب و خضر

 ذوالقرویه تا دیدار

 تا ٍ سفت، هی پیغوثشی ساُ تِ ٍ تَد حکوت دٍستذاس خضش اها. داضت تسیاس ًعوت ٍ هال پذسش ٍ تَد ضاّضادگاى اص خضش

 لَم ساٌّوایی تِ سسیذ پیغوثشی تِ چَى ٍ پشداخت هی تیٌَایاى دستگیشی ٍ گوطذگاى ساٌّوایی تِ تَد، خَد خاًَادُ دس

 دس ٍ کشد هی ستایص سا ٍی خذاپشستی ٍ داضت گشاهی سا خضش ٍ تَد آگاُ خْاًذاسی رٍالمشًیي. یافت فشهاى رٍالمشًیي

 .ساخت هی هحَل اٍ تِ سا هشدم ضشیعت ٍ دیي کاس ٍ کشد هی هطَست ٍی تا کاسّا

 

 حیات آب ترای جستجو

 ًاهص ّست ای چطوِ خْاى دس کِ تَد خَاًذُ ّا کتاب دس ٍ خَاست هی خاٍیذاى عوش اها داضت دساص عوشی رٍالمشًیي

 کِ ّا ًطاًی خضش ٍ پشسیذ خضش اص سا آى ساص پس. یاتذ خاٍیذ عوش تٌَضذ آى اص کِ ّش کِ حیات آب یا حیَاى آب

 ٍ خضش ٍ کشد ساُ عضم رٍالمشًیي است، ظلوات دس حیات آب چطوِ خای کِ تَد  ضذُ هعلَم چَى ٍ گفت هی داًست هی

 اص ٍ کشدًذ گشدش خْاى تاسیک سشصهیي دس ّا هذت. تَد سٍصگاس تشگضیذگاى اص ًیض الیاس کِ کشد ّوشاُ خَد تا سا الیاس

 آب تِ خستدَ دس الیاس ٍ خضش ٍ ًثَد ًصیة سا رٍالمشًیي حیات آب خَسدى اها کشدًذ اهتحاى ای چطوِ ٍ آتی ّش



 چطوِ آى دیگش کشدًذ خستدَ ّشچِ سسیذ خثش رٍالمشًیي تِ چَى ٍ داًستٌذ سا آى اثش ٍ ًَضتیذًذ آى اص ٍ سسیذًذ حیات

 رٍالمشًیي عوش اها. تشًٍذ فشاّن اسثاب تا دٍتاسُ تا تشگطتٌذ داضتٌذ کن آرٍلِ ٍ تَد ضذُ دساص سفش هذت چَى ٍ ًیافتٌذ سا

 دسیا سفش ٍ تَد تاى کطتی خَاًی دس الیاس گَیٌذ هی ٍ یافتٌذ خاٍیذ عوش الیاس ٍ خضش تذیٌساى ٍ ًشسیذ دٍتاسُ سفش تِ

 خضش ٍ کٌذ هی ساّثشی سا دسهاًذگاى ٍ گوطذگاى ٍ تشد هی سش تِ دسیاّا دس تش تیص ٍی سثة تذیي ٍ داضت هی دٍست

 حاخت اٍ اص ٍ دسیاتذ سا خضش دیذاس ٍ ًکٌذ کَتاّی کی پا ٍ ساستی ٍ هشدم خذهت دس کِ ّش ٍ تشد هی سش تِ ّا خطکی دس

 .تطٌَد دسست خَاب تپشسذ اٍ اص ّشچِ ٍ ضَد تشآٍسدُ حاختص تخَاّذ

 

 قرآن آیات در خضر

 :است آهذُ چٌیي لشآى دس کْف سَسُ ۸۾ تا ۻۼ آیات دس خضش داستاى

 

 فشاٍاًی علن ٍ ، دادُ اٍ تِ خَد سَی اص[  عظیوی هَّثت ٍ] سحوت کِ یافتٌذ سا ها تٌذگاى اص ای تٌذُ[ خا آى دس] »

 هایِ ٍ ضذُ دادُ تعلین تَ تِ آًچِ اص تا کٌن پیشٍی تَ اص آیا: ) گفت اٍ تِ هَسی« ۻۼ. » تَدین آهَختِ اٍ تِ خَد ًضد اص

 تَاًی هی چگًَِ ٍ« ۽ۼ! » کٌی ضکیثایی هي تا تَاًی ًوی ّشگض تَ: ) گفت« ۼۼ( »؟ تیاهَصی هي تِ ، است صالح ٍ سضذ

 ؛ یافت خَاّی ضکیثا هشا خذا خَاست تِ: ) گفت[  هَسی« ]۾ۼ! »؟ تاضی ضکیثا ًیستی آگاُ سهَصش اص کِ چیضی تشاتش دس

 ّیچ اص ، تیایی هي دًثال تِ خَاّی هی اگش پس: ) گفت[ خضش« ]ۿۼ!( »کشد ًخَاّن تَ فشهاى هخالفت کاسی ّیچ دس ٍ

 ضذًذ، کطتی سَاس کِ آى تا افتادًذ؛ ساُ تِ دٍ آى« ۷۽.( » کٌن تاصگَ تَ تشای سا آى[  هَلع تِ] خَدم تا هپشس چیض

 تذی کاس چِ کِ ساستی! ؟ کٌی غشق سا اّلص کِ کشدی سَساخ سا آى آیا: ) گفت[  هَسی. ]کشد سَساخ سا کطتی[ خضش]

 ایي تخاطش هشا: ) گفت[  هَسی« ]۸۽!( »؟ کٌی ضکیثایی هي تا تَاًی ًوی ّشگض تَ ًگفتن آیا: ) گفت« ۷۽!( » دادی اًدام

 سا ًَخَاًی ایٌکِ تا دادًذ، اداهِ خَد ساُ تِ تاص« ۹۽!( »هگیش سخت هي تش کاسم ایي اص ٍ هکي هؤاخزُ فشاهَضکاسین

 صضتی کاس تشاستی! ؟ کطتی تاضذ، کشدُ لتلی آًکِ تی سا، پاکی اًساى آیا: ) گفت[  هَسی. ] کطت سا ًَخَاى آى اٍ ٍ دیذًذ؛

[  هَسی« ]ۻ۽!( »؟ کٌی صثش هي تا تَاًی ًوی ّشگض تَ کِ ًگفتن تَ تِ آیا: ) گفت[  عالن هشد آى تاص« ]ۺ۽!( » دادی اًدام

!( تَد خَاّی هعزٍس هي سَی اص[ صیشا] ؛ ًکي ّوشاّی هي تا دیگش ، کشدم سؤال تَ اص چیضی دستاسُ اگش ایي اص تعذ: ) گفت

 هْواى اص آًاى ٍلی دٌّذ؛ غزا ایطاى تِ کِ خَاستٌذ آًاى اص سسیذًذ؛ ای لشیِ هشدم تِ تا دادًذ اداهِ خَد ساُ تِ تاص« ۼ۽»

 تشپا سا آى[  عالن هشد آى] ٍ فشٍسیضد؛ خَاست هی کِ یافتٌذ دیَاسی خا آى دس[  حال ایي تا] ًوَدًذ؛ خَدداسی کشدًطاى

 ٍ هي خذایی صهاى ایٌک: ) گفت اٍ« ۽۽!( » تگیشی هضدی کاس ایي هماتل دس خَاستی هی[  الالل: )] گفت[  هَسی. ] داضت

 هال کطتی آى اها« ۾۽. » دّن هی خثش تَ تِ ، کٌی صثش آى تشاتش دس ًتَاًستی کِ سا آًچِ ساص تضٍدی اها ؛ سسیذُ فشا تَ

 سشضاى پطت[  کِ چشا] ؛ کٌن هعیَب سا آى خَاستن هي ٍ کشدًذ؛ هی کاس دسیا دس آى تا کِ تَد هستوٌذاى اص گشٍّی

 ٍ تَدًذ؛ ایواى تا هادسش ٍ پذس ، ًَخَاى آى اها ٍ« ۿ۽! » گشفت هی تضٍس سا[  سالوی] کطتی ّش کِ تَد[ ستوگش] پادضاّی



 تا ٍ پاکتش فشصًذی اٍ، خای تِ پشٍسدگاسضاى کِ خَاستین سٍ، ایي اص« ۷۾! »ٍاداسد کفش ٍ طغیاى تِ سا آًاى کِ داضتین تین

 دٍ آى تِ هتعلك گٌدی ، آى صیش ٍ تَد؛ ضْش آى دس یتین ًَخَاى دٍ آى اص دیَاس، آى اها ٍ« ۷۾! »تذّذ دٍ آى تِ تش هحثت

 کٌٌذ؛ استخشاج سا گٌدطاى ٍ تشسٌذ تلَغ حذ تِ آًْا خَاست هی تَ پشٍسدگاس ٍ تَد؛ صالحی هشد پذسضاى ٍ ؛ داضت ٍخَد

 آًْا تشاتش دس ًتَاًستی کِ کاسّایی ساص تَد ایي ؛ ًذادم اًدام خَدسشاًِ سا[ کاسّا] آى هي ٍ تَد؛ پشٍسدگاست اص سحوتی ایي

 ضوا تشای سا اٍ سشگزضت اص تخطی تضٍدی: )تگَ پشسٌذ؛ هی(  المشًیي رٍ) دستاسُ تَ اص ٍ« ۸۾!( » دّی خشج تِ ضکیثایی

 «۹۾.( »کشد خَاّن تاصگَ

 

 حیات آب

 هایعی سا آى ًیض ّا افساًِ اص تعضی ٍ ضفاتخص سا آى تعضی کِ است ای افساًِ هعدًَی یا آب حیات، اکسیش یا حیات آب

 هکاًی دس هایع ایي. ًاهٌذ هی خاٍیذساص هایع سا حیات آب ّا افساًِ اکثش اها. اًذاصد هی تأخیش تِ سا اًساى هشگ کِ ًاهیذًذ

 آب دًثال تِ ظلوات دس ّا سال رٍالمشًیي ّوشاُ تِ ًثی خضش کِ آهذُ ّا افساًِ دس. ًاهٌذ هی ظلوات سا آى کِ داسد ٍخَد

 آب اص خَاست رٍالمشًیي کِ ٌّگاهی اها. گطت خاٍیذاى ٍ ًَضیذ آى اص ٍ کشد پیذا دست آب تِ خضش. گطت حیات

 اٍ دیگش تشخی ٍ همذًٍی اسکٌذس سا رٍالمشًیي تعضی. تیاتذ سا آى ًتَاًست دیگش ٍ ضذ ًاپذیذ چطوِ ًاگْاى تٌَضذ، حیات

 .اًذ داًستِ کثیش کَسٍش ّواى سا

 

 کمیل دعای

 خضش حضشت تِ خثشائیل کِ است دعایی آى کویل دعای کِ است هطَْس. است ضیعیاى سایح دعاّای اص کویل دعای

 .آهَخت تَد ٍی خَاظّ اص کِ صیاد تي کویل تِ سا دعا آى علی اهام پس آهَخت

 ٍ دضوٌاى ضشّ اص آسَدگی تشای ضیعیاى تاٍس تِ. ضَد هی خَاًذُ خوعِ ضة ّش دس ٍ ضعثاى ًیوِ ّای ضة دس دعا ایي

 .است سَدهٌذ گٌاّاى آهشصش ٍ سٍصی گطایص

 


