
 نبذة عن قصة موسى عليه السالم

تعّد قصة النّبّي موسى عليه الّسالم من القصص العظيمة والمشهورة في القرآن الكريم، لقداسة سّره وعظامته الّصالة 

 والّسالم عليه، حيث أنّها تمتلئ باألحداث واألمور العجيبة، ومنها يتّم استنتاج أكثر العبر والّدروس فائدة، وكثير ما تتداول

هذه القّصة في عّدة مواقع وغالباً ما يعرفها ناس كثيرون، من خالل بيانها في اآليات القرآنيّة الكريمة وسنذكر فيما يأتي 

  .أحداث هذه القصة منذ والدة النّبي موسى عليه الّصالة والّسالم

 قصة موسى عليه السالم مختصرة لألطفال

نبياء الكرام الّذين أرسلهم هللا جّل وعال إلى األّمة اإلسرائيليّة الّتي كانت تقطن إّن موسى عليه الّصالة والسّالم نبّي من األ

مصر، وذلك إلرشادهم ودعوتهم لرسالة التّوحيد وعبادة هللا تعالى وحده، وجاء ميالد النّبي موسى عليه الّصالة والسالم 

فرعون معلناً قتل كل مولود يخلق حديثاً خوفاً من أن في نفس العام الّذي قتل فيه مولودان جديدان ألّمة إسرائيل حيث كان 

يأتي أحد منهم ويأخذ مكانه في الُملك، فألهم هللا تعالى والدة موسى أن تضعه في صندوق وترميه في البْحر خوفاً من أن 

ي لم ترضى يعلم به فرعون ويقتلوه، لكّن الّصندوق وصل إلى قصر فرعون والقوه الجواري فأعطوه لزوجة الملك، والّت

  .بقتله حتّى جعلت فرعون يوافق على تركه حيّاً ومن ثّم ربّته عندها

 قّصة دعوة موسى لفرعون ليسلم لألطفال

ذهب موسى وأخيه هارون عليهما الّصالة والّسالم إلى قْصر فرعون ليقومون بدعوته ليعبد هللا عّز وجّل، ويبتعد عن 

هلل سبحانه هو المستحّق لإلجالل والعبادة وحده ال شريك له، وقاموا بدعوته أيًضا تّرهاته بأنّه إله واألّمة عبيد عنده، فا

ليتوقف عن أذيّة أّمة إسرائيل ويترك لهم الحّريّة من عبوديّته، فكذّبهما ولم يصدقهما، فأطلعه موسى عليه الّسالم على 

ذين يطمعون بأمالكه واالستحواذ عليها وعلى مصر، المعجزات الّتي بعثها هللا سبحانه، فاّدعى فرعون أنهما من الّسحرة الّ 

، وعلى الّرغم من أنّهم فقلوا ذلك لكّن فرعون لم يصّدقهما  وقومه أشاروا ليقف النّبيّن سالم هللا عليهما أمام الّسحرة في تحّدٍّ

ل إلى حيّة تزحف على وبقي يكذّب أفعال موسى عليه الّسالم، فأراده أن يثبت ما يقوله بمعجزة، فرمى موسى عَصاه لتتحوّ 

األرض، ثّم أدخل يده في جْيبه وأخرجها مشعّة بالنّور والبياض، وبقي فرعون غير مصّدق لهذه األفعال واعتبرأنّها سحر 

  .وشعوذات

  قصة انشقاق البحر لموسى عليه السالم مختصرة لألطفال

إسرائيل معه، فعندما هربوا خرج فرعون وتبعهم، كان يرد فرعون أن يتّم قتل موسى عليه الّسالم جميع من أسلم من بني 

}َكاّل إّن معي َربّي  :فوصلوا وأمامهم البحر الخيار الوحيد فخافوا أن يمسك بهم فرعون إاّل موسى عليه الّسالم قال

أنه جبل  موسى أن يرمى العصا خاّصته في مياه البحر وعندما رماها انشّق البحر لنصفين كما  سيهديِن{، فألهم هللا تعالى

وخلق هللا سبحانه طريق يابس لهم في المنتصف، فعبره موسى عليه الّصالة ومن كان معه ونجوا بإرادة هللا جّل وعال، 

  .وعندما تبعهم فرعون ومن معه من جنود ليعبروا الّطريق غرقوا أيًضا بإرادة هللا سبحانه

 قصة موسى عليه السالم مختصرة لألطفال باإلنجليزي

يُطلب من الّطالب كتابة مواضيع وقصص قصيرة عن األنبياء، وفيما يأتي نرفق قصة النّبي موسى عليه الّسالم  غالباً ما

 :مختصرةً باللغة اإلنجليزيّة، مع ترجمتها للغة العربيّة

Moses, peace be upon him, came as a newborn at a time when he was killing children so 

that they would not destroy the king and the throne of Pharaoh, and this was the king of 

Egypt, then he claimed divinity. 

 And when Moses was born, God inspired his mother to throw him into the sea so that 

Pharaoh and his soldiers would not kill him, until Pharaoh’s wife found him and his love 

entered her heart with the permission of God and prevented Pharaoh from killing him. He 

grew up in the palace of Pharaoh facing great challenges, then he left Egypt and was called 

outside of it with prophecy.  on them 

 ما اسم فرعون موسى الحقيقي :شاهد أيًضا

 ترجمة قصة موسى عليه السالم مختصرة لألطفال

سالم وليداً في زمن كان يقتل فيه األطفال، ألن مكلها فرعوناً كان على دراية بأن هناك نبيّاً سوف جاء النبّي موسى عليه ال

يُخلق، وسيكون قاتله، وفرعون هو ملك مصر الذي ادعى األلوهية والذي رأى رؤيا فأخبره أحد المفسرين أن فتى ذكراً 
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م، ولما ولد موسى ألهم هللا أمه أن تلقيه في اليم كي ال من بني إسرائيل سيظهر ويسقط ملكك وعرشك، فأمر بقتل الكل منه

يقتله فرعون وجنوده، حتى وجدته زوجة فرعون ودخلت محبته قلبها بإذن من هللا ومنعت فرعون من قتله، وكبر في 

، قصر فرعون مواجهة تحديات كبيرة ثم غادر مصر ونودي خارجها بالنبوة وعاد لفرعون محذرا إياه من الكفر والبطش

وداعياً إياه لإليمان، فالقى كل صنوف التحدي والصد والتعذيب من فرعون حتى أغرقه هللا، وثم القى صنوف الغدر 

 .والكفر من قومه بني إسرائيل حتى أظهر هللا دينه عليهم

 قصة موسى عليه السالم مختصرة لألطفال مصورة

وردت في العديد من اآليات القرآنيّة الكريمة، إنّها هذه القصة من أعظم القصص وأشهرها في كتاب هللا تعالى، حيث 

تحتوي على مجموعة كبيرة من األحداث الغريبة والتفاصيل الدقيقة وفيها عبر ودروس عّدة يستفاد منها في الحياة، نظراً 

شكل لهذه العظمة التي تمتلكها القصة تم تصميم عدد من الصور عليها من أجل توضيحها بشكل أفضل وكانت على ال

 :التالي
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