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ففي القرآن قصص عظيمة ،اشتملت عىل أرقى أنواع الفصاحة ،وأعىل أصناف البالغة ،مع
سمو الغاية ،ورشف املقصد ،فكلها دروس وعَب ،وأحكام وعظات .قال تعاىل ﴿وكال نقص
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك ِف هذه اْلق وموعظة وذكرى للمؤمني﴾
وروى البخاري ومسلم من حديث أيب بن كعب عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :خطب
موسى ِف بني إرسائيل يوما حتى ذرفت العيون ووجلت القلوب ،فلام انرصف تبعه رجل،
فقال :يا نبي اهلل! هل هناك أعلم منك ِف األرض؟ قال :ال .فعتب اهلل عز وجل عليه إذ مل يرجع
العلم إليه ،قال :بىل ،إن يل عبدا ِف جممع البحرين ،هو أعلم منك ،قال موسى :أي رب! وكيف
يل به؟ قال :خذ نونا ميتا -والنون :هو اْلوت ،واجعله ِف مشكل ،وهو الزنبيل ،فحيث فقدته
فهو ثم -أي أنك ستلقى اخلرض ِف املكان الذي تفقد فيه اْلوت .فعزم موسى عىل الذهاب إليه
وقال لفتاه أي :لغالمه الذي خيدمه ويتعلم منه ،وهو يوشع بن نون قال له﴿ :ال أبرح حتى
أبلغ جممع البحرين﴾؛ أي :ال أزال مستمرا ِف السري حتى أصل إىل ملتقى البحرين ﴿أو أمِض
حقبا﴾؛ أي :ولو أسري سنوات طويلة ،حتى أصل إىل بغيتي ،وأحصل مطلبي فانطلق موسى
وغالمه ،حتى إذا كانا ببقعة من األرض عند صخرة ،قال موسى لفتاه :أيقضني إذا رد اهلل
اْلياة ِف اْلوت ،ثم إن اْلوت ارتدت إليه اْلياة بإذن اهلل وقفز ِف البحر ،فلام استيقظ موسى
عليه السالم نيس غالمه أن خيَبه أن اْلوت قفز ِف املاء ،فانطلقا بقية يومهام وليلتهام ،فلام كان
من الغد أراد موسى أن يأكل ويسرتيح فقال لفتاه﴿ :آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا﴾
أي تعبا ومشقة ،فتذكر الفتى أن اْلوت الذي كانا سيأكالنه قد قفز ِف املاء ،قال :أتذكر عندما
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كنا عند الصخرة ﴿فإِّن نسيت اْلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره﴾ فقال موسى ذلك
ماكنا نبغ ألنه يعلم أن اخلرض ِف املكان الذي فقد فيه اْلوت ﴿فارتدا عىل آثارِها قصصا﴾
رجعا يقصان آثار أقدامهام ،فلام وصال إىل املكان الذي فقدا فيه اْلوت ،وجدا عبدا مسجى
بَبدة خرضاء ،فسلم عليه موسى ،فكشف عن وجهه ،وقال :وهل بأريض سالم؟ من
أنت؟قال :أنا موسى .قال :أنت موسى بني إرسائيل ؟قال :نعم .قال :وما تريد؟ قال :أريد أن
أتعلم .قال﴿ :إنك لن تستطيع معي صَبا﴾ قال موسى﴿ :ستجدِّن إن شاء اهلل صابرا وال
أعِص لك أمرا﴾ .فقال اخلرض﴿ :فإن اتبعتني فال تسألني عن َشء حتى أحدث لك منه
ذكرا﴾ أي حتى أحدثك بخَبه ،فانطلقا ووقفا عىل شاطئ البحر ،فمر مركب فأراد اخلرض
وموسى أن يركبا ،فقال الغلامن :عبد اهلل الصالح وكانا يعرفان اخلرض؛ ال نحمله بأجر ،فعمد
إىل مكان ِف السفينة فخلع منه لوحا ،فقال موسى :قوم محلونا بغري أجره؛ ختلع لوحا من
سفينتهم لتغرق أهلها ﴿لقد جئت شيئا إمرا﴾ أي منكرا قال اخلرض ﴿أمل أقل إنك لن تستطيع
معي صَبا﴾ قال موسى ﴿ال تؤاخذِّن بام نسيت وال ترهقني من أمري عْسا﴾ فلام نزال من
السفينة وجدا أغيلمة يلعبون ،فعمد اخلرض إىل ولد ويضء مجيل ذكي ،فأخذه من رأسه
وأضجعه عىل األرض وقتله ،فقال موسى :عمدت إىل نفس فقتلتها بغري حق ،لقد عملت أمرا
منكرا ،قال اخلرض عليه السالم﴿ :أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صَبا﴾ قال موسى ﴿إن
سألتك عن َشء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لدِّن عذرا﴾ فدخلوا إىل قرية وكانوا
جياعا ،فأبى أهل القرية أن يقدموا هلم طعاما ،فوجدا ِف القرية جدارا يريد أن ينقض ،يعني
يسقط وينهدم ،فأصلحه اخلرض ،فقال له موسى ملاذا أصلحت اجلدار بدون أجرة نتزود هبا ِف
مسرينا ﴿قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صَبا﴾ أي :سأخَبك
بمآل األمور التي صدرت مني ،ومل تصَب عليها ،أما السفينة التي خرقتها ﴿فكانت ملساكي

قصة موسى واخلرض

يعملون ِف البحر﴾ فأردت أن أجعل فيها عيبا ،ألنه كان أمامهم ملك ظامل ،يعتدي عىل
أصحاب السفن السليمة ،فـيأخذها غصبا من أصحاهبا ،ويرتك السفن املعيبة.
وأما الغالم الذي قتلته فكان كافرا ،وكان أبواه مؤمني فخشينا أن حتملهام حمبته عىل متابعته
ِف الكفر ،فيوقعهام ِف املشقة واهلالك﴿ .فأردنا أن يبدهلام رهبام خريا منه زكاة﴾ أي :طهارة
﴿وأقرب رمحا﴾ أي :رمحة هبام وصلة هلام.
وأما اجلدار الذي أقمته ﴿فكان لغالمي يتيمي ِف املدينة وكان أبوِها صاْلا﴾ وكان حتت
اجلدار مال مدفون ﴿فأراد ربك أن يبلغا أشدِها﴾ أي :تكتمل قوهتام بالعقـل والرأي
﴿ويستخرجا كنزِها﴾ بعد ذلك ليترصفا فيه ،وينتفعا به ﴿رمحة من ربك﴾ أي :حصل ذلك
رمحة من اهلل تعاىل ﴿وما فعلته﴾ أي :ومل أفعل ما رأيته عن رأيي واجتهاد مني ،وإنام فعلته بأمر
اهلل تعاىل.
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اْلمد هلل
من فوائد قصة موسى واخلرض:
مرشوعية اختاذ الرفيق ِف السفر ،ومرشوعية الرحلة ِف طلب العلم ،وأن العلم ال يستغني
عنه اإلنسان مهام بلغ من املنزلة ،ومنها :أنه ال ينبغي للمرء أن يعجب بعلمه ،ومنها :استحباب
اْلرص عىل لقاء العلامء ،وجتشم املشاق ِف ذلك ،ومنها :مرشوعية التزود للسفر ،حيث أخذا
معهام ما يكون غداء هلام .ومنها :استحباب إطعام اإلنسان خادمه من مأكله ومرشبه ،حيث قال
موسى خلادمه﴿ :آتنا غداءنا﴾ ومل يقل هات غدائي.
ومنها :أن من اآلداب أن ينسب النسيان ونحوه من األمور املكروهة إىل الشيطان ،كام ِف
قوله ﴿وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره﴾ ومنها :تأدب املتعلم مع معلمه ِف اخلطاب ،وتلطفه
معه ِف الكالم؛ لقول موسى للخرض﴿هل أتبعك﴾
ومنها :أنه ينبغي للمرء أن يعلق أموره عىل مشيئة اهلل تعاىل ،كام قال﴿ :ستجدِّن إن شاء اهلل
صابرا وال أعِص لك أمرا﴾
ومنها :أنه ينبغي للمرء أال يبادر بإنكار ما مل يستحسنه ،فلعل فيه رسا ال يعرفه ،وهذا أصل
ِف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ومنها :أنه جيوز للغريب أن يطلب حق الضيافة :من طعام ورشاب ونحوه؛ ومنها :جواز
أخذ األجرة عىل العمل املباح ،حيث عرض موسى عىل اخلرض أخذ األجرة عىل إصالح
اجلدار.
ومنها :حسن األدب مع اهلل تعاىل بحيث ال يضاف إليه ما يستهجن لفظه ،وإن كان الكل
بتقديره جل وعال لقول اخلرض عن السفينة ﴿فأردت أن أعيبها﴾ وقال عن اجلدار ﴿فأراد
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ربك أن يبلغا أشدِها﴾ فأضاف بلوغ األشد إليه تعاىل ،ومل يضف إليه عيب السفينة ومنها :أن
اهلل تعاىل حيفظ الولد بسبب صالح والده.
ومنها :إطالق القرية عىل املدينة؛ لقوله تعاىل ﴿حتى إذا أتيا أهل قرية﴾ ثم قوله ﴿لغالمي
يتيمي ِف املدينة﴾

