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ها از آن ي خود كرده بود وهاي خود، مردم را بردهكرد. او براي ساخت كاخفرعون با ظلم بر مردم در مصر حكومت مي

  گرفت.كار مي
  كند.شود كه حكومت فرعون را نابود ميروزي ساحر به فرعون گفت كه پسري متولد مي

اي كه نوزاد پسري يافتند، او را بكشـند.  فرعون نگران شد. به مأموران خود دستور داد كه در مصر بگردند و در هر خانه
درانشان جدا كردند و كشتند. موسي، نوزادي بود كه مـادرش او را پنهـان   مأموران خانه به خانه رفتند و كودكان پسر را از ما

كرد تا به دست مأموران فرعون نيفتد. اما مجبور شد او را به جاي امني بفرستد. تصميم گرفت او را با توكل به خدا، در سبد 
  ي نيل بسپرد.بگذارد و به آب رودخانه

كنار رود نيل بردند، و در يك سبد گذاردند و به رود نيـل سـپردند. آب،    مادر موسي و خواهرش مريم، مخفيانه او را به
تابي كرد. خدا قلب او را محكم كرد كه دنبال سبد نرود و كرد، بيسبد را برد و مادر موسي كه با نگاه خود سبد را بدرقه مي

  تابي نكند.بي
از آب گرفتند و موسي را يافتنـد. موسـي نـوزادي     آب رود، سبد را برد و به ساحل كاخ فرعون رساند. نگهبانان سبد را

شد. اما همسر فرعون، از او درخواست كرد كه اين كودك را زنده نگـه دارد و  بود كه مانند ساير نوزادان پسر، بايد كشته مي
  به فرزندي خود بپذيرد. فرعون پذيرفت.

*******  
كه جوان شد، در كاخ فرعون جايگاه بـااليي يافـت.   موسي در كاخ فرعون، با حمايت همسر فرعون بزرگ شد. هنگامي 

سازي كاخ، متوجه شد كه يكي از مأموران فرعون، يك كارگر پير را با شـالق  ي ساختماناما روزي در موقع عبور از محوطه
  زد.كتك مي

مين خورد و كشته موسي به دفاع از آن پيرمرد با مأمور فرعون درگير شد. در درگيري مأمور فرعون و موسي، مأمور به ز
  شد.

كه ساير مأموران برسند و او را دستگير كنند، گريخت و از مصر خارج شد. در سـر يـك   موسي نگران شد و قبل از اين
ي شعيب رفت. شعيب با موسي قرار گذاشت كه موسي بـه مـدت   چاه آب با دختران شعيب پيامبر آشنا شد و با آنها به خانه

  جا ماند.ها آنسي با صفورا دختر شعيب ازدواج كرد و سالهشت سال براي او كار كند. مو
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اهللا ي يك درخت با موسي صحبت كرد. به اين دليل موسي را كليمروزي به كوه طور رفت. خدا در كوه طور در محوطه
خوانند، يعني كسي كه خدا با او صحبت كرده است. خدا، موسي را به پيامبري برانگيخت و او را به كاخ فرعون فرسـتاد  مي

ها را كشته است و اگـر  ه خدا دعوت كند. موسي گفت كه يكي از مأموران آنتا فرعون را كه عليه خدا طغيان كرده بود به را
اي نشان داد و به موسي گفت عصاي خود را بياندازد. موسي عصا را به زمين كنند. خدا معجزهها او را دستگير ميبرگردد آن

درش هـارون  ابرداشت و با بر انداخت. عصاي او به يك مار بزرگ تبديل شد، سپس دوباره عصا شد. موسي عصاي خود را
  به مصر رفت.

*******  
در مصر وارد كاخ فرعون شد و از او خواست كه به خدا ايمان بياورد. فرعون خنديد و گفت كه خودش خداست. پس 

  ها تبديل به مار شدند.هاي آنهاي خود را انداختند و طناببه ساحران گفت كه قدرت خود را نشان دهند. ساحران طناب
ي نيز عصاي خود را انداخت. عصاي موسي به مار بزرگي تبديل شد و مارهاي ساحران را خورد. ساحران به خـدا  موس

  ايمان آوردند، اما فرعون ايمان نياورد و بسيار عصباني شد.
ها، و در آخـر سـفير مـرگ بـراي پسـر فرعـون.       ها، و هجوم ملخي قورباغهخدا بالهاي مختلفي بر كاخ او فرستاد: گله

ها را تعقيب كردند. هنگامي كه به درياي احمر رسيدند، فرعون موسي، قوم خود را از مصر بيرون برد. فرعون و لشكرش آن
ها رسيد. قوم موسي ترسيدند. موسي عصاي خود را به دريا زد و دريا شكافت. موسـي و قـوم او از شـكاف دريـا     نيز به آن

وارد شكاف دريا شدند. اما پس از خروج موسي و قوم او از شـكاف، دوبـاره   ها عبور كردند. فرعون و لشكرش به دنبال آن
  آب دريا به هم پيوست و در نتيجه فرعون و لشكرش غرق شدند.

  فرعون در هنگام غرق شدن، فرياد زد كه خدايا من ايمان آوردم و مسلمان شدم. 
ي عبـرت و آيـت بـراي    ه فرعون گفت كه او را مايهآورد. خدا باما خدا گفت كه دير شده است و او بايد قبالً ايمان مي

  كند.دهد كه هر كس در برابر خدا طغيان كند خدا او را عذاب ميديگران قرار مي
  موسي قوم خود را به سالمت به سرزمين سينا برد.
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