
مادر برای آخرین بار كودك خود را شیر داد و به صورتش چشم دوخت. او را در آغوش 

فشرد و بارها بوسید.

نوزاد بی گناه اكنون باید به سفری پرخطر می رفت. این آخرین ِوداع1 چقدر برای مادر 

غم انگیز بود.

 

رود به آرامی در حركت بود. انگار هر لحظه آغوش می گشود تا طفل را در بغل بگیرد.

مادر قطره های اشك را از صورتش پاك كرد و با دلی اندوهگین اّما امیدوار به لطف 

خدا، كودك را درون صندوقی خواباند و آن را به آرامی روی آب گذاشت.

صندوق آرام آرام دور و دورتر شد. مادر، آن قدر به آن چشم دوخت تا ناپدید شد.

 

صندوِق چوبی سوار بر اَمواج از كنار كاخ فرعون عبور می كرد.

فرعون با همسر و خدمت كارانش كنار رود قدم می زد.

او صندوق را دید و به مأمورانش دستور داد تا آن را بگیرند.

صندوِق  آن  درون  بدانند  می خواستند  و  می كردند  نگاه  صندوق  به  تعّجب  با  همه 

اَسرارآمیز2 چیست.

صندوق گشوده شد.

چشم ها از تعّجب خیره ماند.

كودكی زیبا به آرامی درون صندوق خوابیده بود.
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1. وداع: خداحافظی

2. اسرارآمیز: عجیب

ُ
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فرعون كه شنیده بود در آینده، مردی از بنی اسرائیل1 حكومت او را بر هم خواهد 

زد، با خود گفت: نكند این كودك همان كسی باشد كه با من خواهد جنگید؟…

سپس، فكر كرد كه باید او را نیز مانند سایر نوزاداِن  پسِر بنی اسرائیل از بین ببرد.

پس فریاد زد: »مأموران مرا خبر كنید تا او را…«

ناگهان صدای محكمی، فرعون را سر جایش میخكوب كرد.

: »نه، هرگز اجازه نمی دهم چنین كاری بكنی.«

این صدای آسیه2، همسر فرعون بود. زن خداپرستی كه به كودك عالقه ی شدیدی 

پیدا كرده بود.

او كودك را محكم در آغوش گرفت و گفت: »من این كودك را مانند فرزند خود بزرگ 

می كنم؛ دلیلی ندارد از او وحشت داشته باشی.«

 

نوزاد گریه می كرد؛

گرسنه بود.

چه كسی می توانست او را شیر بدهد؟

مأموران تالش كردند تا دایه ای3 برای او پیدا كنند.

زنان زیادی آمدند و تالش كردند به كودك شیر بدهند اّما بی فایده بود؛

كودك شیر نمی خورد.

 

خواهِر موسی از دور ماجرا را می دید. او از لحظه ی به آب انداختن موسی، در ساحل 

رود به دنبال صندوق دویده و اكنون به نزدیكی كاخ فرعون رسیده بود. به صورت ناشناس 

جلو رفت و به مأموران گفت: »من زنی از بنی اسرائیل را می شناسم كه قلبی مهربان دارد 

و حاضر است به نوزاد شما شیر بدهد.«

مأموران خوش حال شدند و این خبر را به همسر فرعون نیز رساندند.

آسیه از شادی سر از پا نمی شناخت و به مأموران خود هدیه می داد.

 
1. بنی اسرائیل: پیروان حضرت موسی ــ علیه الّسالم ــ

2. آسیه: همسر خداپرست فرعون، كسی كه از حضرت موسی در كودكی نگه داری كرد.

3. دایه: زنی به غیر از مادر كه از كودك نگه داری می كند و به او شیر می دهد.
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 آن كودك چگونه از خطرهای زیادی كه بر سر راهش بود، در امان ماند؟
 چرا مادر موسی هنگام به آب انداختن او، نگران، اّما امیدوار بود؟

1. شكنجه: آ   زار و اذیّت

2. مقاومت: پایداری، صبر و تحّمل

بدین ترتیب، مادر موسی وارد كاخ فرعون شد.

نوزاد كه بوی مادر را احساس كرده بود، در آغوش او آرام گرفت؛ مادر موسی هم 

خدای مهربان را شكر كرد.
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هنگامی كه حضرت موسی ـ علیه الّسالم ـ به پیامبری رسید، آسیه از پیروان آن حضرت شد.

فرعون، همسرش را تهدید كرد و از او خواست كه از ایمان خود دست بردارد اّما موّفق نشد و سرانجام، دستور 

داد او را با بدترین شكنجه1 ها بكشند.

آسیه تا آخرین نََفس مقاومت2 كرد و با شجاعت از دنیا رفت. او به همه ی زنان و مردان آموخت كه از مبارزه با 

ستمكارانِ بی ایمان نترسند.

آسیه یكی از بهترین زنان عالَم است.




