
 در قرآن لیاسرائی)ع( بر بنیمعجزات حضرت موس

است که بر  یااز آن نُه معجزه ریمعجزات، غ نیقوم خود آشکار کرد و ا ی)ع( شش معجزه برایقرآن، حضرت موس اتیآ طبق

از  یعنی(؛ هاوهیو کمبود م ینزول طوفان، قّمل، جَراد، ضفادع، خون، قحط ضاء،یدبیعصا،  یفرعون و قوم او نازل شد )معجزه

که  .( نازل شدهلیاسرائی)بن یقوم موس ی)ع( ذکر کرده، شش معجزه برایحضرت موس یکه قرآن برا یامجموع پانزده معجزه

 عبارتند از:

 لیاسرائیو عبور بن ای. شکافته شدن در1

شود ها، مأمور مىآن رشیمعجزات گوناگون و عدم پذ یفراوان و دعوت فرعون و آل فرعون با ارائه غیموسى)ع( پس از تبل حضرت

 از مصر کوچ کند. لیاسرائبا بنى شبمهیکه ن

بودند، صاحب قدرت و شوکت او  انیو اطراف هالیکه فام انیبه نام قبط یبود که در رأس گروه یو سرکش گرانیطغ یفرد فرعون

 بود.

به دنبال آنان با هزاران اسب سوار حرکت کرد؛ همراهان موسى که  زیرا شبانه حرکت داد و فرعون ن لیاسرائیبن ،ینب موساى

اند، شدهما  یهستند که موجب خشم و ناراحت یگروه کم هانیآنان به همراهان خود گفت: ا دنیهزار نفر بودند، فرعون با د 620

به  زیو آل فرعون ن دندیرس ایرا حرکت داد تا به در لیاسرائحضرت موسى، بنىم؛یها هستآن امبارزه ب یما آماده یهمه یول

 یهمراه موس نکهیکردند از ا یابراز ناراحت یدستور فرعون، به دنبال آنان به راه خود ادامه دادند؛ در همان حال قوم حضرت موس

 رومندیسر، لشگر نو از پشت ایدر روشیبودند که از پ یتیچون در وضع رند؛یگیقرار م انید و هر روز مورد آزار فرعونبوده و هستن

 نازل شد: یهالکت آنها را بر قوم خود داد، فرمان اله یوعده یحضرت موس نکهیفرعون قرار گرفته بود؛ اما بعد از ا

 «مِیبْ بِعَصاکَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ کُلُّ فِرٍْق کَالطَّوْدِ الْعَظِأَنِ اضْرِ مُوسى إِلى نایفَأَوْحَ»

 «بود مىیاز هم شکافته شد، و هر بخشى همچون کوه عظ ایزن، در ایرا به در تیعصا م،یبه دنبال آن به موسى وحى کرد و»

راه مرطوب است و ما  نیگفتند: ا لیاسرائشد. بنى انیراه نما کیآمد و براى هر سبطى  دیاز هم شکافته شد و دو راه پد ایدر

 یبه موس گرید یراداتیآب، ا نیها خشک شد؛ البته در حال عبور از ب. خدا باد صبا را فرستاد تا آن راهمیغرق شو میترسمى

شدند،  ایوارد در ارانشیون با اما وقتى که فرع.ساختیها را بر طرف مآن یخدا، بهانه هیبا اعجاز از ناح یکه موس گرفتندیم

 متالطم شد: ایدر

 «نَ وَ أَنْتُْم تَنْظُرُونََو أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْ ناکُمْ یإِذْ فَرَقْنا بِکُُم الْبَحْرَ فَأَنْجَ وَ»

در حالى که تماشا  میرا غرق کرد انیو فرعون میو شما را نجات داد میرا براى شما شکافت ایهنگامى را که در دیاوریخاطر ب به»

 «دیکردمى

که دشمن به چه روزى افتاده  دندیبا چشم خود د لیاسرائها قرار گرفت و بنىلشکر فرعون روى آب یهالک شده جسدهاى

 اشاره شده است. میعظ یماجرا نیبه ا در چند سوره میدر قرآن کر است.

 دوازده چشمه دنی. جوش2



بعد از گذشتن  ل،یاسرائیو بن یبوده و حضرت موس یابانیب نیسرزم کیکه  نایس نیاتفاق افتاد )سرزم "هیت" یمعجزه در واد نیا

نمودند و از حضرت طلب آب  تیشکا ،یاز شدت تشنگى به حضرت موس لیاسرائیبن یشدند(. وقت نیوارد آن سرزم ل،یاز رود ن

 کرد: انیمعجزه را نما نیا یکردند، حضرت موس

 « مَشْرَبَهُمْ...لُّ أُناسٍقَْد عَِلمَ کُ ناًیجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَلِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاکَ الْحَ مُوسى إِذِ اسْتَسْقى وَ»

سنگ مخصوص بزن، عصاى خود را بر  میطلب آب کرد به او دستور داد شی( زمانى را که موسى براى قوم خواوری)بخاطر ب و»

مخصوص خود را  ی( چشمهلیاسرائبنى یگانه)از طوائف دوازده کیبطورى که هر  د،یناگاه دوازده چشمه آب از آن جوش

 «شناخت...مى

وحى شد  یبه موس یوقت آن را با خود داشت. شهی)ع( از کوه طور برداشته بود و همیآن سنگ مخصوصى بود که موس "حَجَر"

 رونیب لیاسرائدوازده چشمه به عدد دوازده سبط بنى جهیرا انجام داد؛ در نت یفرمان اله نیسنگ بزن، موسى ا ا بهر تیکه عصا

 شد. یاز آن سنگ جار هچشم کیآمد که برابر هر سبطى، 

ه و امت بودند که به صورت دوازده گرو لیاسرائیبن ند،یگو یم لیاسرائ یاست و فرزندان او را بن لیاسرائ عقوبیحضرت  لقب

 بودند. یلیاسرائ لیقبا یدوازده نفر، رؤسا نیبود و ا عقوبیدوازده گروه به دوازده پسر حضرت  نیبازگشت ا

 "إنْبَجَسَتْ"به  ریتعب کند،یمعجزه را مطرح م نیاعراف که هم 160 هیدر آ یشده ول "إنْفَجَرَتْ"به  ریتعب هیآ نیدر ا گرچه

مناسب آن  "انبجاس" ریشد که تعب یآب جار یعصا را به سنگ زد، مقدار کم یاست که ابتدا حضرت موس نیا لشیدل کند؛یم

با  "انفجار" ریشد که تعب یجار اد،یبه مقدار ز یدوازده گروه مانند جو یچشمه به سو دهاست و بعد از آن، آب به صورت دواز

 آن تناسب دارد.

 لیاسرائی. زنده شدن مقتول بن3

 کىیثروتمندى بود که برادرزادگانش او را به قتل رساندند تا از او ارث ببرند؛ جسد وى را بر سر راه  رمردیپ لیاسرائبنى انیم در

: چه دیدعوى نزد موسى رفتند، موسى پرس یخواهى برآمده و براى اقامهانداختند، سپس در مقام خون لیاسرائبنى لیاز قبا

هنگام خداوند وحى فرستاد و امر کرد که آنان  نی. در اخدا هستى و داناترى امبریگفتند: تو پ ت؟آگاه اس انیجر نیکسى از ا

 زنده شود و واقعه را شرح دهد.گاوى را کشته و عضوى از آن را به مقتول بزنند تا مقتول 

 «...أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً أُْمرُکُمْیلِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ  إِذْ قالَ مُوسى وَ»

اى از )و قطعه دیدهد ماده گاوى را ذبح کن( هنگامى را که موسى بقوم خود گفت: خداوند به شما دستور مىدیاوریو بخاطر ب)»

 «را معرفى کند و غوغا خاموش گردد( شیتا زنده شود و قاتل خو دیبدن آن را به مقتولى که قاتل او شناخته نشده بزن

شکل، رنگ و  یبر مقدار سن گاو، چگونگ یمبن یادیز یهادستورِ خداوند، بهانه نیبعد از ا لیسرائایبه ذکر است که بن الزم

ها را آن یها دستور ذبح گاو را داد، تصور کردند که موس)ع( به آنیکار که موس یدر ابتدا یکار آن گاو گرفتند؛ حت ینحوه

نمود، تا  انیگاو را به آنها ب یژگیشده، صفات و و انید که در قرآن باما حضرت بعد از هر بهانه، طبق امر خداون کند؛یمسخره م

 و ذبح کردند. افتندیگاو مورد نظر را  نکهیا

 دیدهد، شاخود را به شما نشان مى اتیکند و آمردگان را زنده مى گونهنیخداوند ا»: دیفرمایم مهیکر اتیآ نیهم یادامه در

هاى که خون از رگاز اعضاى گاو را به مقتول زدند، به اراده خداوند زنده شد، و درحالى یاچون پس از آن که پاره«.دیدرک کن



قاتلى  چیماجرا، ه نیکشته شده و مورد قصاص گرفت و پس از ا زیقاتل ن نکهیخود را معرّفى کرد، تا ا لقات د،یجوشگردنش مى

 از مقتول ارث نبرد.

 بانیسا یها. ابر4

به موسى گفتند: اى موسى  لیاسرائیبن ابانیشدند. در آن ب یابانیعبور داد، وارد ب ایرا از در لیاسرائحضرت موسى)ع( بنى وقتى

است، نه درختى و نه آبى. پس  یاهیاى که نه ساآورده ابانىیما را از آبادى به ب کهنیخواهى کشت، براى ا ابانیب نیتو ما را در ا

انداخت مى هیو سا ستادیاو بر باالى سر آنان مى خاستیافق برم یابرى از کرانه یآفتاب ی)ع(، روزهایموس ضرتن به اعجاز حاز آ

 :دیفرمایتبارک در قرآن م یها را آزار ندهد؛ خداتا گرماى آفتاب آن

 «الْغَمام... کُمُیظَلَّلْنا عَلَ وَ»

 «...میساخت بانیابر را بر شما سا و»

 "یسلو"و  "منّ ". نزول 5

به معنى گواراست و مراد  "سَلوى"منّت نهاد و بر آنان نازل فرمود، و  لیاسرائاست که پروردگار متعال بر بنى یذیغذاى لذ "مَنّ "

 است.گان هاى پرندگوشت نیبه کبوتر است که گوشت آن از گواراتر هیشب یااز آن، پرنده

 «ما رَزَقْناکُم... باتِیکُلُوا مِنْ طَ الْمَنَّ وَ السَّلْوى کُمُ یعَلَ وَ أَنْزَلْنا...»

)و  میبه عمل آورد ىیرایکبوتر( از شما پذ هی)مرغان مخصوص شب "سلوى"درختان( و  ذیمخصوص و لذ یرهی)ش "منّ "و با ...»

 «...دیبخور میکه به شما روزى داد اىزهیهاى پاک( از نعمتمیگفت

سرگردان بودند، در شب هنگام، به اعجاز  ابانیمدت چهل سال در آن ب لیاسرائینبود و بن ییگرم که آب و غذا ابانیان بهم در

 لیاسرائینشست و بنها مىها و سنگبوته اهان،یو روى گ شدیمنازل  "منّ" لیاسرائیبن یخدا برا یهی)ع( از ناحیحضرت موس

 یافتاد. وقتمى شانیهاو داخل سفره شدیها نازل م( بر آنانی)مرغ بر "یسلو"و در آخر شب،  خوردند،یو م گرفتندیها را مآن

 رفتند.کرده و مىباره پرواز ها دوشدند، آن مرغمى ریو س خوردندیم

 

 لیاسرائیسر بن ی. قرار گرفتن کوه طور باال6

ام که حاوى اعالم کرد، کتاب آسمانى آورده شیورد، به قوم خوکه موسى)ع( از کوه طور بازگشت و تورات را با خود آ هنگامى

. دیو به احکام آن عمل کن دیریکار شما قرار داده، آن را بگ یو حالل و حرام است؛ دستوراتى که خداوند برنامه نىیدستورات د

فرشتگان  زیمتعال ن یمشکلى براى آنان آورده، بناى نافرمانى و سرکشى گذاشتند؛ لذا خدا فیکالت یموس نکهیا یبه بهانه هودی

 [37ها قرار دهند:]از کوه طور را باالى سر آن مىیعظ یرا مأمور کرد تا قطعه

 

 [38«]َو رَفَعْنا فَوْقَُکمُ الطُّورَ... ثاقَکُمْیإِذْ أَخَذْنا مِ وَ»

 

 «...میو طور را باالى سر شما قرار داد میگرفت مانیه از شما پزمانى را ک دیاوریبه خاطر ب و»



 

و از سرکشى و تمرّد توبه  دیو به دستورات خدا عمل کن دیببند مانیچه پهنگام حضرت موسى اعالم کرد که چنان نیا در

 شد: دیشود و گرنه همه هالک خواهاز شما بر طرف مى فریعذاب و ک نیا د،ینمائ

 

 [39«]لَعَلَُّکمْ تَتَّقُون هِیبِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا ما ف ناکُمْیهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَظَنُّوا أَنَّ وَ»

 

( آن چه را به شما )از میو گفت میگرفت مانیها پحال از آن نیها فرود خواهد آمد )و در اکردند که آن کوه، بر سر آن گمان»

 زگاری( تا پرهدی)و عمل کن دیداشته باش ادیو آن چه را در آن است به  دیریبگ (تیبا قدرت )و جدّ میااحکام و دستورات( داده

 «.دیشو

 

که هر لحظه انتظار سقوط کوه را بر سر خود و براى خدا سجده نمودند، درحالى رفتندیشدند و تورات را پذ میها تسلآن پس

 [40ها دفع شد.]عذاب الهى از آن نیولى سرانجام به برکت توبه، ا دند؛یکشمى

 

 .میکنیاشاره م یذکر شده که به برخ یمطالب ل،یاسرائچگونگى قرار گرفتن کوه باالى سر بنى در

 

 [41.]ها قرار گرفتبر سر آن بانىی. به فرمان خداوند، کوه طور از جا کنده شد و همچون ساالف

 

قسمت باالى آن را بر سر خود مشاهده  یهیکوه چنان تکان خورد که افرادى که پاى کوه بودند، سا د،یشد یزلزله کی. بر اثر ب

 کردند.

 

 جا گذشت و کنار افتاد.ها قرار گرفت، سپس از آنزودگذر بر فراز سر آن یلحظه کیاز کوه کنده شد و در  مىیعظ ی. قطعهج

 

 .عىیطب انیجر کیه بوده، نه العادموضوع خارق کی نیکه ا ستین یهر حال شک در

 

 شیبر قوم خو یتعدد معجزات موس علل

 فراخوانده شود. دیتوح یو عموم مردم به سو افتهی تیلجوج و اهل بهانه بودند، هدا یکه قوم لیاسرائیبن -1



را  یاله یو رضا دهیگرو گانهی یخدا یبه سو جهیدر نت ابند؛یپند گرفته و رقّت قلب  یمعجزات اله نیا یتا مردم با مشاهده -2

 . رندیدر نظر بگ

قادر به رفع  یجز خدا کس نکهیمردم و توجه مردم به لطف و رحمت پروردگار نسبت به بندگانش، به ا یازهایبرطرف شدن ن -3

 آنها و شاهد اعمال آنهاست. ادیخدا به  شهیو هم ستیآنها ن میمشکالت عظ

 

 .یمکرر قوم موس یهارفع بهانه نیو همچن یموس یخدا تیو عظمت و حقان ،یموس کامل به نبوت نانیاطم -4


