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KISAH KHIDHIR BERSAMA MUSA

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah
Aku mendengar tentang kisah Khidhir bersama Musa ‘alaihis salam, aku berharap Anda
menjelaskan dengan menyebutkan surat yang terdapat padanya kisah tersebut, dan
terkhusus apa yang terjadi dari Khidhir membangun dinding untuk penduduk desa, kendati
mereka tidak mau menjamu tamu?
Kisah Khidhir adalah benar adanya di dalam Kitabulloh yang agung di dalam surat al-Kahﬁ,
Anda baca surat al-Kahﬁ niscaya Anda akan menemukannya, dan Khidhir menurut pendapat
yang shahih adalah seorang Nabi dari para Nabi, inilah yang shahih, oleh karenanya Alloh
mengajarkannya beberapa perkara apa yang tidak diajarkan kepada Musa ‘alaihis sholatu
was salam, oleh karenanya Alloh menganjurkan Musa untuk menemaninya agar dapat
berguru kepadanya tentang apa-apa yang telah Alloh beritakan kepada Khidhir; karena
karena Alloh Subhanahu wa Ta’ala memberitakan kepada Musa bahwa Kami di Majma’
Bahrain (pertemuan dua lautan) memiliki seorang hamba maka Musa pun pergi dan meminta
berjumpa dengannya agar dapat belajar darinya, maka Alloh memberikan izin kepadanya
untuk itu, dan bertemu dengannya di Majma’ Bahrain, dan Alloh kisahkan kepada kita kisah
mereka di dalam surat al-Kahﬁ, dan itu merupakan kisah yang nyata dan jelas dan tidak
butuh kepada syarh.
Alihbahasa: Ustadz Muhammad Sholehuddin ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ
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ﻗﺼﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ
 وﺧﺎﺻ ًﺔ، أرﺟﻮ أن ﺗﺘﻔﻀﻠﻮا ﺑﺬﻛﺮ اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻘﺼﺔ،ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
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 رﻏﻢ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻨﻮا اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ؟،ﻣﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﺨﻀﺮ ﻟﻠﺠﺪار ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ
 واﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻧﺒﻲ ﻣﻦ، ﺗﻘﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ وﺗﺠﺪﻫﺎ،ﻗﺼﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
 وﻟﻬﺬا رﻏﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺘﻪ، وﻟﻬﺬا ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ،اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ أﺧﺒﺮه اﻟﻠﻪ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ أﺧﺒﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄن ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺪا ً ﻓﺬﻫﺐ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘﻴﺎه
 وﻫﻲ ﻗﺼﺔ، وﻗﺺ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺼﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، واﺟﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﺄذن اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ،ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻪ
.واﺿﺤﺔ وﺑﻴﻨﺔ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﺮح
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/10324
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