
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

نبينا صىل اهلل عليه وسلم، حادثة اإلرساء واملعراج فتعالوا    وألننا ال زلنا نعيش احلدث الذي كرم اهلل فيه 

عليه وسلم عن اهلل  الكريم صىل  الرسول  إياه  بعض حديثا حدثنا  به    لنستعرض مع  ُعرج  ليلة  رآها  امرأة 

  اىل قرص الطاغية فرعون لنسمع قصًه لواحدة من اعظم  فتعالوا  ماشطة ابنة فرعون،    للسموات العىل، إهنا

 وصربًا...  وشجاعةإيامنًا وثباتًا النساء 

 َّ لم ا، أمتمْت عم يهم
يم ِب  ف  ت ي ُأرْس  ُة الَّ ْيلم انمت  اللَّ ا    قال صىل اهلل عليه وسلم: ))ملمَّا كم يُل، مم

رْب  ا ج  ُقْلُت: يم يِّبمٌة، فم ٌة طم حم
ائ  رم

ا مم : ُقْلُت: وم ا. قمالم هم
د  أمْوالم ْونم وم ْرعم

طمة  اْبنمة  ف  اش  ُة مم حم
ائ   رم
ه  ذ  : هم الم قم ُة الطَّيِّبمُة؟ فم حم

ائ   الرَّ
ه  ذ  يم    هم

ْينما ه  : بم الم ْأهُنما؟ قم شم

إ ْذ   ْوٍم،  يم ذماتم  ْونم  ْرعم
ف  اْبنمةم  ُط  مشِّ ؟  ُُت أمِب   : ْونم ْرعم

ف  اْبنمُة  ما  َلم ْت  الم قم فم اهللَّ .  ب ْسم   ْت:  الم قم فم ْْيما،  دم يم ْن 
م  ى  ْدرم

املْ  طمت   قم سم

اهم  عم ْتُه فمدم م أمْخربم ْم. فم ْت: نمعم الم ؟ قم ل كم ُه ب ذم ُ ْت: ُأْخرب  الم أمب يك  اهللَُّ. قم بُّ  رم ِبِّ وم ْن رم
لمك  ، وم المْت: الم نمةُ قم ا ُفَلم : يم الم قم ،  ا، فم

يمْت 
ُأْْح  اٍس فم ْن ُنحم

ٍة م  رم رم ب بمقم أممم بُّكم اهللَُّ. فم رم ِبِّ وم ْم، رم ْت: نمعم الم ي؟ قم ْْي  ا غم بًّ  رم
إ نَّ لمك  ةُ - وم ْيم

ب  ْدُر اْلكم يم اْلق 
ه  ، ُثمَّ  -وم

ًة.   اجم ْيكم حم ُه: إ نَّ ِل  إ لم ْت لم الم ا، قم يهم
ا ف  ُدهم أمْوالم يم وم

ى ه  ما أمْن ُتْلقم رم ِب  عم أممم مم ْ بُّ أمْن َتم
المْت: ُأح  ؟ قم ُتك  اجم ا حم مم : وم قمالم

ب أم  رم  أممم فم  : قمالم  . احْلمقِّ نم 
م  ْينما  لم عم  

لمك  ل كم  ذم  : الم قم ْدف نمنما.  تم وم ٍد، 
اح  وم ْوٍب  ثم ي ِف   لمد  وم ظمامم 

ع  وم ي 
ظمام  ُأْلُقوا ع  فم ا  هم

د  ْوالم

اْنتم  أمن   إ ىلم  ًدا،  اح  وم ًدا 
اح  وم ْْيما،  دم يم ْْيم  ْه، بم ُأمَّ ا  يم  : قمالم  ،

أمْجل ه  ْن  م  ْت  سم اعم قم تم ما  هنَّ
أم كم ٍع،  ُمْرضم ما  َلم ب يٍّ  صم إ ىلم  ل كم  ذم ى  هم

ْت((.  مم اْقتمحم ، فم
ة  رم
اب  اْْلخ  ذم ْن عم

ُن م  ْنيما أمْهوم ابم الدُّ ذم إ نَّ عم ي، فم
م   اْقتمح 

 الصرب  من   كبْياً   قدراً   يتطلب  عظيم،  مطلبها   أن  أدركت  سبيله،   ِف   حياهتا  وبذلت  هلل،  نفسها  نذرت  رأةام  إهنا

ةم اهلل اجلمنَّةُ )) ْلعم
يمٌة ، أالم إنَّ س 

ال  ةم اهلل  غم ْلعم
   ((أال إنَّ س 

  حمتسبة،  صابرة  فرتض  عليه،   وإرصارها بدينها  ُتسكها بسبب  تبتىل التي  املسلمة  للمرأة  رائع  نموذجل  صورة

   تسرتخصه. وال دينها  من  خترج ال لكن   روحها وخروج باملوت الدنيا من خترج

رصم   ُملُك   ِل    أملميسم }  : قومه  ِف  خيطب  أن  إىل  الطغيان  به  يصل  ملك  قرص  ِف  خادمة   تعمل  ضعيفة  امرأة
  م 

ه   ذ  هم هنمارُ  وم
ي األم ر  ن َتم ت ي م  ونم  أمفمَل  َتم ُ

 . [52-51 الزخرف:]{  ُتبرص 

 



 

 

 

ا}  وكفراً   طغياناً   يزداد  بل بٌُّكمُ   أمنم اه  كامرأة  جسمها  ضعف  ،[24  النازعـات:]{األمعىلم   رم م   إيامهنا،  عمُق   قوَّ  وتدِنِّ

  أن   تباِل   ال  بل  رسا   إيامهنا   يكون  أن   ترض   ال   هي  ثم   ودينها،   بعقيدهتا   تساميها  به  ارتفع  االجتامعية   منزلتها 

 املتأله.   الطاغية امللك سمع  إىل ذلك يصل

 رباً   لك    وإن  وغلظة:  ار بباستك   يسأَلا   وحْي  بقوة،  يديه  بْي  وتقف  بثقة،  إليه   ُتيش  الطاغية   يستدعيها   وحْي

   فحسب،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  رِبا  بأن  ختربهو  !ال  بقوة  فتخاطبه  ضعف،  يعرتْيا  وال  تردد،  ينتاِبا  َلف  غْيي؟

 اهلل.  وربك  رِب :ا قوَل ب ادعاءاته زيف وتبْي  كربيائه  تطأف

ة  التعذيب  بوسائل  يدعوف دَّ يتات،  الواحدة  امل يتة  َتعل  آلة   ،عليهم  يسخط  ملن  املُعم   رسالة   خَلَلا  من  يرسل  م 

 ! غْيه  إىل بالتوجه نفسه  َتّدثه من لكل

ض  أن  يريد  ال  الكاذبة،  العزة  من  به   حيس  بام  هو  ثم    يريد   بل  ذلك،  من  أحقر  عنده  فهي  الرجوع،   عليها  يمعر 

 مغفرته!   وتطلب رجليه قبللت  مهانة ذليلة  ترجع  جيعلها ،وعنفه  بشدته وحده العذاب  من

 أمام اْلخر  بعد  واحداً   أوالدها  بإلقاء   يأمر  احلرارة،  من  تكون  ما  غاية  ِف   وهي  الرهيبة   التعذيب  آلة  وأمام

 آلة  ِف  ليلقوه  وحيملونه  بوحشية،  أوالدها  من  بالواحد  حييطون  الزبانية  ترى  وهي  قلبها  يتقطع  يك   ،عينيها

  قلب   ويرق  رضيع،  َلا  طفلٍ   إىل  الدور  يصل  حتى  ،أهناراً   َتري  ودموعه  ينقطع   ال   رصاخه  ،املتوهجة  القتل

  ولكن   البرشي،  الضعف  ويدركها  املبدأ،  عن  وتتزحزح  تنهار  تكادو  الرضيع،   الطفل  َلذا  شديدة  رقة  األم

  أهون   الدنيا   عذاب  فإن   اقتحمي  أماه  يا  واضح:   بلسان  يقول  هو  فإذا  الصبي،   ذلك  ُينط ُق   وتعاىل  سبحانه  اهلل

 اْلخرة.  عذاب  من

  عظامًا،   لتنتهي  والقتل،  التعذيب  آلة  تقتحم  ثابتة  بخطى  هي  وإذا  يكون،  ما  كأقوى  التامسك  إليها  يعود  وهنا

  أعتى   أمام  املبدأ   عىل  الثابتة  الصابرة  الصادقة  املؤمنة  للمرأة  نموذجاً   العصور   عرب  سْيهتا  أريج  ويبقى

 التحديات. 

ماذا قدمنا بْي يدي   ماذا قدمنا لديننا، بامذا فدينا أنفسنا من النار؟!  فأسألكم باهلل: أين نحن من هذه املرأة

 ربنا نلقاه به يوم القيامة؟ 

 واهية.  بأعذار عتذر نف  ات التي يقع فيها بعضنا،حرمامل  بعض  ترك اطلب من   كم

 



 

 

 

وواهلل لو    ال أستطيع! يغلبني النوم،   م، فيقول:للنوصل ثم عد   االستيقاظ لصَلة الفجر،  ا أحدنا يطلب من 

 ألفلح واستطاع وأعانه اهلل، ولكن أبت نفسه إال إيثار الدنيا واَلوى.   اهللدعا  حاول و

وأقوى من  ،  وأقوى من الشيطان وجنوده،  أقوى من الطغيان ، يكون  اإليامن حْي ختالط بشاشته القلوبإنه  

 ! وأقوى من الدنيا بأرسها، غرائز النفس ورغباهتا وطبائعها

علمتنا ماشطُه بنت فرعون، أن مواقف الصرب والثبات والتضحية إلعَلء كلمه اهلل ال تقف عند الرجال او 

 د تصنع ذلك امرأة، رغم ضعفها!تقترص عليهم، بل ق

وراجعوا سْي من خلد القرآن مجيل فعاَلن كمريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخدجية بنت خويلد، 

 واخلنساء وغْيهن كثْي وكثْي  

 ة!  قيم والا وزن َل ال تي فهي قد تساوي بذلك آالف الشنبات ال

 النساُء عىل الرجال    لفضلت  هذه  فلو كانت  النساُء كمثل   من قال: صدقو

ف آمنوا ولنبيه وكليمه موسى عليه السَلم  الذين  الطاغية وجنده،  انتقم اهلل للامشطة وسحرة فرفون  أهلك 

تعاىل: قال  وعشيًا  غدوًا  النار  ِف  يصطلون  ُة  }  فهم  اعم السَّ ُقوُم  تم ْومم  يم وم يًّا 
ش  عم وم ا  ُغُدوًّ ا  ْيهم لم عم ُضونم  ُيْعرم النَّاُر 

ُلو اب  أمْدخ  ذم دَّ اْلعم ْونم أمشم ْرعم
   .  [46]غافر:{ا آلم ف 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملْي 

 

 

 

 

 

 


