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Outra grande mulher que criou um grande homem a
despeito das dificuldades e pressões que enfrentou foi
Assiya.  É mais lembrada como a mulher do faraó.
Entretanto, essa grande mulher também foi a mãe adotiva
do profeta Moisés.

Como Maria, a mãe de Jesus, Assiya foi uma mulher escolhida por Deus para cuidar de
uma criança que cresceria para se tornar um profeta de Deus.    Que qualidades Assiya
tinha com as quais apoiou e influenciou Moisés?  Mais uma vez, foi sua confiança
completa e total em Deus.  Como esposa do homem mais poderoso e arrogante em todo o
Egito, Assiya estava cercada de luxo, riqueza e beleza, mas ainda assim foi capaz de
reconhecer que sem Deus os seres humanos estão perdidos e incompletos.

"Muitos homens alcançaram o nível de perfeição, mas nenhuma mulher alcançou esse nível
exceto Maria, a filha de Imran e Assiya, a esposa do faraó." [1]

Quando a mãe biológica de Moisés foi compelida por circunstâncias a colocar seu
pequeno recém-nascido em uma cesta nas águas do rio Nilo, seu coração estava
totalmente partido.  Mas Deus é o melhor dos planejadores.  A serva de Assiya atraiu
Moisés do rio e presenteou a esposa do faraó com o pequeno pacote.  Assiya, em
contraste com seu marido arrogante e orgulhoso, era uma mulher virtuosa e
misericordiosa.   Deus abriu seu coração e Assiya ao olhar para o pequeno bebê se sentiu
tomada de amor por ele.  Pediu ao marido para aceitá-lo na família.

"E a mulher do Faraó disse: Será meu consolo e teu. Não o mates!
Talvez nos seja útil, ou o adoremos como filho. E eles de nada se
aperceberam." (Alcorão 28:9)

Mais uma vez o Alcorão nos conta muito pouco sobre Assiya e menos ainda sobre a
relação dela com seu filho adotivo Moisés.  Entretanto, como uma mulher de fé, ela deve
ter tido influência profunda sobre seu filho adotivo.  Moisés era franco, acreditava em
dizer o que pensava e em defender os membros mais fracos da sociedade.   Sempre que
testemunhava opressão ou crueldade, achava impossível não intervir.  Hoje a psicologia
nos diz que esse senso de justiça e a habilidade de ter empatia é aprendida em uma tenra
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idade.  São habilidades que geralmente não se pode adquirir mais tarde.  Assiya deve ter
ajudado a instilar essas qualidades em seu filho adotivo.

Enquanto crescia Moisés foi considerado um rapaz sábio e visto como filho do faraó
em todos os aspectos.  Sabemos das palavras do Alcorão que a mãe biológica de Moisés
foi sua ama de leite.  Ibn Kathir acredita que a mãe biológica de Moisés viveu no palácio
enquanto ela o amamentava e que enquanto ele crescia, ela recebeu o privilégio de
visitá-lo.  A influência dela também deve ter desempenhado um papel na formação do
caráter de Moisés.

"Restituímo-lo, assim, à mãe, para que se consolasse e não se
afligisse, e para que verificasse que a promessa de Deus é verídica.
Porém, a maioria o ignora." (Alcorão 28:13)

Possivelmente Moisés foi uma criança amada tanto por sua mãe verdadeira quanto por
Assiya. Há pouca dúvida de que antes de ter se tornado um homem Moisés soube sobre os
Filhos de Israel e a situação política no Egito.  Várias circunstâncias, cujos detalhes
podem ser encontrados no Alcorão, [2] forçaram Moisés a fugir do Egito.  De filho real a
criminoso comum, como Assiya deve ter se sentido?

Podemos depreender que Assiya sabia do perigo inerente de permitir que Moisés
compreendesse as diferenças entre sua vida no palácio e a vida de sua família biológica
em um distrito empobrecido. No fim o faraó descobriu que sua esposa estava adorando
em segredo o Deus de Moisés.   Ficou indignado e enraivecido.  O faraó ameaçou e adulou
sua esposa Assiya, mas o coração dela agora pertencia somente a Deus.  O faraó ofereceu
à esposa uma escolha: aceitá-lo (o faraó) como seu deus ou continuar a adorar o Deus de
Moisés e ser torturada até a morte.  Assiya escolheu tortura e morte e em seus últimos
momentos dolorosos pode ser ouvida chamando por Deus.

'Ó Senhor meu, constrói-me, junto a Ti, uma morada no Paraíso, e
livra-me do Faraó e das suas ações, e salva-me dos iníquos!"
(Alcorão 66:11)

Como cuidadora e educadora principal, a mãe tem muitas e grandes responsabilidades,
a mais importante sendo a de ensinar os filhos confiados a ela por Deus.  É a mãe que
ensina primeiro aos filhos como conhecer e amar a Deus.  A melhor maneira de instruir as
crianças é pelo exemplo, porque estão aprendendo a partir do momento que podem
interagir com seu ambiente.  Como mães, tanto Maria quanto Assiya ensinaram os
meninos sob seus cuidados a ter confiança total no Único merecedor de confiança - Deus.

Notas de rodapé:

[1] Saheeh Al-Bukhari

[2]Deus menciona Moisés no Alcorão mais de 120 vezes e sua história atravessa vários capítulos. 
É a história mais longa e detalhada de um profeta no Alcorão e é discutida em detalhes
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elaborados.  No capítulo 28 do Alcorão chamado "A Narrativa", os primeiros 45 versículos focam
somente na história de Moisés.   
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