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 آسيہ بيوی کی فرعون
 

 معلومات ميں بارہ کے عنہا تعالی اهللا رضی آسيہ بيوی کی فرعون مجهے
 کے ان آپ کہ ہے توکياممکن ، ہے سامنا کا مشکل کچه ميں کرنے حاصل

 چهپ عبادت کی تعالی اهللا وہ اورکيا ، کريں فراہم معلومات کچه ميں بارہ
 ؟ تها نہيں معل کو فرعون کا جس تهی کرکرتی

 

 هللا الحمد
 ميں بارہ کے رحمہااهللا مزاحم بنت آسيہ بيوی اورصالحہ نيک کی فرعون
 آئ فضيلت بهی جتنی ميں بارہ کے اس ، تونہيں معلومات زيادہ پاس ہمارے

 ۔ ملتا نہيں ثبوت سے صحيح نص کا جن ہيں ت روايا اسرائيلی وہ ہے
 

 مخفی اپناايمان سے فرعون وہ کہ – اعلم واهللا_  ہوتا ہی ظاہرتويہ ليکن
 بعض ميں بارہ کے اس ، ہوگيا علم متعلق کے اس ميں اوربعد تهی رکهتی

 : ہے خدمت پيش واتفسير شروحات کی ان اور نصوص
 

 : ہے تعالی باری فرمان - ١
 

 ہے کی بيان مثال کی بيوی کی فرعون ليے کے والوں ايمان نے تعالی اهللا{ 
 ، گهربنا ميں جنت پاس اپنے ليے ميرے رب ميرے اے کہا نے اس جب کہ

 کی ظالموں فرمااورمجهے نصيب نجات سے عمل کے اوراس اورفرعون
 ) ١١(  التحريم} فرما عطا نجات بهی سے قوم

 
 وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي ابوموسی - ٢

 : فرمايا نے
 

 سے ميں عورتوں ليکن پہنچے تک کمال درجہ سے توبہت سے ميں مردوں
 اورعورت کوئ کے عمران بنت اورمريم آسيہ بيوی کی فرعون سواۓ
 سب باقی کی عنہا تعالی اهللا رضي اورعائشہ ، پہنچی نہيں تک کمال درجہ

 کهانوں سب باقی ثريد طرح جس کہ ہے طرح اسی پرفضيلت عورتوں
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 نمبر حديث مسلم صحيح)  ٣٢٣٠(  نمبر حديث بخاری صحيح۔  ہے پرافضل
 ۔)  ٢٤٣١( 
 

 عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہما تعالی اهللا رضي عباس ابن – ٣
 : لگے اورفرمانے لگائيں پرچارلکيريں زيمن نے وسلم

 
 عرض نے عنہم تعالی اهللا رضي کرام صحابہ ؟ ہے کيا يہ ہو جانتے تم کيا
 صلی نبی ، ہے علم کوزيادہ وسلم عليہ اهللا صلی رسول کے اوراس اهللا کيا
 : فرمايا نے وسلم عليہ اهللا

 
 محمد بنت اورفاطمہ خويلد بنت خديجہ افضل سے سب ميں عورتوں جنتی
 بنت اورمريم ، مزاحم بنت آسيہ بيوی کی فرعون اور ، وسلم عليہ اهللا صلی

)  ٢٦٦٣(  نمبر حديث مسنداحمد۔  ہيں اجمعين عنہن تعالی اهللا رضي عمران
 صحيح اسے ميں) ١١٣٥( الجام نےصحيح تعالی اهللا مہرح البانی عالمہ

 ۔ ہے قرارديا
 

 نے وسلم عليہ اهللا صلی نبی کہ ہيں کرتے بيان عنہ تعالی اهللا رضي انس - ٤
 : فرمايا

 
 ، عمران بنت مريم سے عورتوں سب کی دنيا)  اعتبارسے کے کمال( کو آپ

)  وسلم يہعل اهللا صلی( محمد بنت اورفاطمہ ، خويلد بنت اورخديجہ
 ترمذي سنن۔  ہيں کافی)  عنہن تعالی اهللا رضي(  آسيہ بيوی کی اورفرعون

 قرارديا صحيح اسے نے تعالی اهللا رحمہ ترمذي امام)  ٣٨٧٨(  نمبر حديث
 ۔ ہے

 
 : ہے کہنا کہ تعالی اهللا رحمہ حجر ابن حافظ - ٥
 

 کہ ہے سے ميں فضائل کے عنہا تعالی اهللا رضي آسيہ بيوی کی فرعون
 عذاب کے دنيا تهی وہ ميں جس ميں بدلے کے نعمتوں ان کی دنيا نے انہون

 موسی کی اوران ، اختيارکرليا ہونا قتل ميں بدلے کے اوربادشاہی وتکاليف
 السالم عليہ موسی نے انہوں جب تهی سچی فراست متعلق کے وسلم عليہ
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 کی وںآنکه ميری يہ کہا يہ)  ہوۓ نکالتے سے کودريا ان(  ميں بارہ کے
 ۔)  ٤٤٨/  ٦(  الباری فتح۔  ہے ڻهنڈک

 
 . اعلم واهللا


