شادی قران ےک مطابق

Marriage According to Al-Quran
بِس ِم ه ِ
اّٰلل ال َّر ۡۡح ٰ ِن ال َّر ِحيۡم
ۡ

اجا
َّو َّخل َّ ۡقن ٰ ُك ۡم ا َّۡز َّو ً

 AnNaba 78:08الن با
Husband and wife as a pair is Allah’s plan of Creation
اّٰلل کے ن ظام تخلیق میں شو ھر اور بیوی ایک جوڑا ہیں
ه
اور ہم نے پ بدا ک با تم کو جوڑا جوڑا

And We have created you
as pairs.

 AnNisa 4:1النسا
Husband and wife are for one another
ے ہ یں
شو ھر اور بیوی ایکدوسرے کے لئ

اس اتَّ ُق ۡوا َّربَّ ُك ُم ال َّ ِذ ۡى
يٰٰۤاَّيُهَّا النَّ ُ
َّخلَّقَّ ُك ۡم ِم ۡن ن َّ ۡفس َّوا ِح َّدة َّو َّخل َّ َّق
ِمنۡهَّا زَّ ۡو َّجهَّا َّو بَّ َّ
ث ِمنۡ ُه َّما ِر َّجال ً
اّٰللَّ ال َّ ِذ ۡى
كَّثِ ۡۡيًا َّو نِ َّسٓاءً ۚ َّو اتَّ ُقوا ه
ام ؕ اِ َّن ه
تَّ َّسٓاءَّل ُ ۡو َّن بِه َّو ۡال َّ ۡر َّح َّ
اّٰللَّ

ے ر ب سے جس نے
اے لوگوں ڈرو ا بئ
پ بدا ک با تم کو ایک جان سے اور پ بدا ک با اسی
ے ان دونوں
سے اس کا جوڑا اور پھ بال د بئ
ڈرے
سے کثرت سے مرد اور عورتیں اور ن
اّٰلل سے وہ ہستی کہ شوال ک نرے ہو تم
رہو ه
ے سے
ایک دوسرے سے جس کے وا سط

O mankind, fear your
Lord who created you
from a single soul, and
He created from it its
mate, and He has spread
from them both a
multitude of men and
women. And fear Allah,
Whom you ask your

ان عَّلَّي ۡ ُك ۡم َّرقِيۡبًا
ك َّ َّ

mutual rights through
اّٰلل ہےتم پر
اور رشتوں سے۔ بنسک ه
Him, and the kinship.
Indeed, Allah is over you
نگہ باں۔
All Watcher.
 AlFurqan 25:74الفرقان
Make Dua that Allah grants righteous wife

ِ
ب ل َّـن َّا
َّو الَّذيۡ َّن ي َّ ُق ۡول ُ ۡو َّن َّربَّنَّا َّه ۡ
ِم ۡن ا َّۡز َّوا ِجنَّا َّو ُذ ِريهتِنَّا ُق َّرةَّ ا َّۡع ُي
ِ
ي اِ َّمامًا
َّو ۡ
اجعَّلۡنَّا لل ۡ ُمتَّقِ َّۡ

اّٰلل صالحہ بیوی ع ظا فرمانے
دعا کریں کہ ه

ے ہیں ہمارے ر ب ظا فرما ہم And those who say: “Our
اور وہ جو کہئ
ع
Lord, grant us among our
کو ہماری بیونوں سے اور ہماری اوالد سے wives and our children
the comfort of our eyes,
پھ بڈک آنکھوں کی اور پ باہمیں پرہثزگاروں کا and make us leaders for
”the righteous.
بنشوا.

 ArRoom 30:21الروم
Allah has placed love and mercy between husband and wife
اّٰلل نے شو ھر اور بیوی کے درم بان رحمت اور حمبت رکھی ہے
ه

َّو ِم ۡن اٰيٰتِهٰۤ ا َّۡن َّخل َّ َّق ل َّ ُك ۡم ِم ۡن
اجا لِت َّ ۡس ُكنُ ۡوٰۤا اِلَّيۡهَّا
ا َّن ۡ ُف ِس ُك ۡم ا َّۡز َّو ً

وجع َّل بَّيۡن َّ ُكم َّمو َّدةً َّور ۡ َّ ِ
َّ َّ َّ
ۡحةً ؕ ا َّن ِِفۡ
ۡ َّ َّ
ك َّلٰيٰت لِقَّ ۡوم يَّت َّ َّف َّك ُر ۡو َّن
ذٰل ِ َّ

اور اسکی نسابیوں میں سے ہے کہ اس

ے ت مہاری ہی
نے پ بدا کیں ت مہارے لئ
جنس سے جوڑے یاکہ تم سکون جاصل کرو
ے یاس اور پ بدا کر دی اس نے
ا یک
ت مہارےدرم بان حمبت اور رحمت ۔
بنسک اس میں نساپ باں ہیں ان لوگوں

And among His signs is
that He created for you
from yourselves mates
that you may find
tranquility in them, and
He placed between you
love and mercy. Indeed,
in that are signs for a
people who reflect.

ے جو عور ک نرے ہیں ۔
کے لئ

 AlAaraf 07:189االعراف
Marriage for comfort in wife and Dua for good child
سا دی میں بیوی راحت ہے اور دعا کریں پ بک اوالد کی

ُه َّو ال َّ ِذ ۡى َّخلَّقَّ ُك ۡم ِم ۡن نَّـ ۡفس
َّوا ِح َّدة َّو َّجعَّ َّل ِمنۡهَّا زَّ ۡو َّجهَّا

وہ ہی نو ہے جس نے پ بدا ک با تم کو ایک He it is who has created
you from a single soul,
جان سے ۔ اور پ بایا اس سے اس کا جوڑا and He has created from
him his mate, that he
یاکہ راحت جاصل کرے وہ اس سے۔ شو
might find comfort in

لِي َّ ۡسك َُّن اِلَّيۡهَّا ۚ فَّل َّ َّما تَّغ َّ هشٮهَّا
ت بِه ۚ
ۡحال ً َّخ ِفيۡفًا فَّ َّم َّر ۡ
ۡحل َّ ۡت َّ ۡ
َّ َّ
اّٰللَّ َّربَّ ُه َّما ل َّ ِٮ ۡن
فَّل َّ َّما ٰۤ ا َّ ۡثقَّل َّ ۡت َّدعَّ َّوا ه
ا ٰتَّيۡتَّـنَّا ٰصلِ ًحا لَّـن َّ ُك ۡون َّ َّن ِم َّن
ال هش ِكرِيۡ َّن

حب ڈھایک ل با اس نے اسکو نو اپھال با
ے پھری
اس نے حمل ہلکا سا پھر وہ لئ
اسے۔ پھر حب وہ ہو گتی نوجھل نو پکارا
انہوں نے

اّٰلل
ه

کو جو ان دونوں کا رب

ہے کہ اگرع ظا فرم ناے نو ہمیں سالم تحہ نو
ً
س
یقن با ہم ہوں گے کرگذار وں میں سے۔

her. Then when he
covered her, she carried a
burden lightly, so she
went about with it. Then
when it became heavy,
they both prayed unto
Allah, their Lord: “If you
give us a healthy child,
we shall indeed be among
”the grateful.

 AnNahal 16:72النخل
Allah has made human progeny through wife and children
اّٰلل نے نسل انسانی کو بیوی اور اوالد کے ذر یعہ سے قاتم ک با ہے

ه

اّٰلل َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن اَّن ۡ ُف ِس ُك ۡم
َّو ه ُ
اجا َّو َّجعَّ َّل لـ َّ ُك ۡم ِم ۡن ا َّۡز َّوا ِج ُك ۡم
ا َّۡز َّو ً
ِ
ي َّو َّح َّف َّدةً َّو َّرزَّقَّ ُك ۡم ِم َّن
بَّن ۡ َّ
َّ
الط ِيب ٰ ِت ؕ اَّفَّبِالۡبَّا ِط ِل يُ ۡؤ ِمنُ ۡو َّن َّو
بِ ِن ۡعم ِت ه ِ
اّٰلل ُه ۡم ي َّ ۡك ُف ُر ۡو َّن
َّ

ۙ

ے تم میں
اّٰلل نے پ باتیں ت مہارے لئ
اور ه
ے
سے بیویاں اور پ ب ناے ت مہارے لئ
ے اور ن نوے اور رزق
ت مہاری بیونوں سے بیئ
دیات مہیں یاکثزہ چثزوں میں سے۔ نو ک با یاطل
اّٰلل کی یعمت
پر یہ اعت قاد ر کھئ
ے ہیں اور ه
سےیہ اپکار ک نرے ہیں۔

And Allah has made
for you from among
yourselves wives, and has
made for you, from your
wives,
children
and
grandchildren, and has
made provision for you of
good things. Is then in
falsehood
that
they
believe, and in the bounty
of Allah that they
disbelieve.

Performing Marriage
یہ نہثر ہے کہ دلہن یا دولہا کے والد خطبہ کاح کی یفرپب اتخام It is better that father of the bride
پ
or the groom should perform
دیں -سادی سدہ جوڑے کے لئ
ے یہ فخر اور یادگار واقعہ khutba-e-nikah ceremony. It will
be a pride and a memorable event
رہیگا-
for the married couple.
Recite Khutba-e-nikah in Arabic
خطبہ پکاح عرنی میں پڑھیں اور پرحمہ پھی پڑھیں-
and read the translation.
ے م بدرجہ ذیل کات In order to express the importance
سادی کی اہمبت کو واضح ک نرے کے لئ
پ
of marriage, mention the following
پ ب ا ت یں -
points.

* اّٰلل نے انسانوں کو سادی ک نرے کا جکم اور اسکی پر بب * Allah has commanded and
ع
ه
invited mankind to get married.
دی ہے-

* Marriage is a sacred relationship
* سادی مرد اور عورت کے درم بان مقدس رشبہ ہے
between man and woman.
* سادی ایک دبتی ذمہ داری نوری کرنی ہے اّٰلل کی رصا * Marriage fulfills religious duty
ه
to earn Allah’s pleasure.
ص
ے-
جا ل ک نرے کے لئ

* سادی بتی محمد ) ﷺ( کی شنت ہے-

* Marriage is a sunnah of Prophet
Muhammad (pbuh).

ے Recite Marriage Sermon
خطبۃ الیکا ح پڑ ھئ
أ َّ حْلم ُد ِ ه ِ
ّٰلل َّن ح َّم ُد ُه َّو ن َّ حست َّ ِعيحنُ ُه َّو
َّ ح
ن َّ حستَّغ ح ِف ُر ُه

ے ہے -ہم اسی All the praise belongs to
اّٰلل کے لئ
تمام یعریف ه
Allah. We praise him,
کی یعریف ک نرے ہیں-اور ہم اسی سے and we ask Him for help
ے ہیں-اور ہم اسی سے اشتغ قار and we ask Him for
مدد ما نگئ
forgiveness.

ون َّ ُع حوۙ ُذ بِا ه ِ
ّٰلل ِم حن ُش ُر حو ِر أَّن ح ُف ِسنَّا َّو ِم حن
َّ
س ِيئ َّ ِ
ات أ َّ حع َّمالِنَّا
َّ

And we seek protection
ے
اّٰلل کی سر سے ا ئ
اور پ باہ ما نگئ
ے ہیں ہم ه
ب with Allah from the evils
ےاعمال of our own souls, and
یفشوں کی -اور پرابیوں سے ا بئ
from the sins of our
کی-
actions.

ّٰلل فَّ َّال ُم ِض َّل ل َّ ُه َّو
َّم حن يَّهح ِد ِه ا ُه
َّم حن ي ُ حضلِل ح ُه فَّ َّال َّها ِد َّي ل َّ ُه

He whom Allah guides,
اّٰلل نو نہیں ہے کونی
وہ جسکو ھداپت دے ه
then no one can misguide
گمراہ نکرے واال اسکا-اور جسکو وہ گمراہی میں him, and whom He sends
astray, then there is no
ے واال
جھوڑدے نو نہیں ہے ھداپت د بئ
guide for him.

ک نرے ہیں-

اسکو -

َّ
َّ
َّ َّ
ّٰلل َّو حح َّد ُه
َّو أ حشهَّ ُد أ حن ل إِل ٰ َّه إِل ا ه ُ
ك ل َّ ُه
َّل َّش ِري ح َّ

اور گواہی دپ با ہوں میں کہ نہیں کو نی معیود And I bear witness that
there is no deity except
اّٰلل کے جو واجد ہے نہیں ہے کو Allah, He is One, no
شوا نے ه
associate is there to him.

َّو أ َّ حشهَّ ُد أ َّ َّن ُُم َّ َّم ًدا عَّب ح ُد ُه َّو
َّر ُس حول ُ ُه

ے پ بدے And I bear witness that
اور گواہی دپ با ہوں میں کہ محمد ا سک
Muhammad is His slave
ے رشول ہیں-
اور ا سک
and His Messenger.

نی سریک اسکا-

اس اتَّ ُق ۡوا َّربَّ ُك ُم ال َّ ِذ ۡى
يٰٰۤاَّيُهَّا النَّ ُ
َّخلَّقَّ ُك ۡم ِم ۡن ن َّ ۡفس َّوا ِح َّدة َّو َّخل َّ َّق
ِمنۡهَّا زَّ ۡو َّجهَّا
ث ِمنۡ ُه َّما ِر َّجال ً كَّثِ ۡۡيًا َّو
َّو بَّ َّ
نِسٓاء ۚ
َّ ً
اّٰللَّ ال َّ ِذ ۡى تَّ َّسٓاءَّل ُ ۡو َّن بِه َّو
َّو اتَّ ُقوا ه
ان عَّلَّي ۡ ُك ۡم
ام ؕ اِ َّن ه
اّٰللَّ ك َّ َّ
ۡال َّ ۡر َّح َّ
َّرقِيۡبًا
اّٰللَّ َّح َّق ُتقٰتِه
يٰٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُوا اتَّ ُقوا ه
َّو َّل ََّتُ ۡو ُت َّن اِ َّل َّو اَّنۡتُ ۡم ُم ۡسلِ ُم ۡو َّن

ے ر ب سے جس نے O mankind, fear your
اے لوگوں ڈرو ا بئ
Lord who created you
پ بدا ک با تم کو ایک جان سے اور پ بدا ک با اسی from a single soul, and He
created from it its mate.
سے اس کا جوڑا ۔
ے ان دونوں سے مرد کثرت And He has spread from
اور پھ بال د بئ
them both men in
سے او ر عورتیں
multitude and women.
ڈرے رہو اّٰلل سے وہ ہستی کہ شوال And fear Allah Whom
اور ن
ه
you ask your mutual
ک نرے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے rights through Him, and
the kinship. Indeed, Allah
اّٰلل
وا س ط
ے سے اور رشتوں سے۔ بنسک ه
is over you All Watcher.
ہےتم پر نگہ باں۔

O those who believed,
اے وہ لوگوں جو اتمان ال نے ڈرو اهلل سے
fear Allah as rightfully
جنسا کے جق ہے اس سے ڈ نرے کا اور یہ He should be feared, and
must not you die except
تم
م
that
you
are
ہرگز موت آ نے ہیں گر یہ کہ تم in
submission (to Allah).
اطاعت میں ہو )اهلل کی( ۔

اّٰللَّ اے وہ لوگوں جو اتمان ال نےہو ڈرو اهلل
يٰٰۤاَّيُهَّا ال َّ ِذيۡ َّن ا ٰ َّمنُوا اتَّ ُقوا ه
سے اور کہا کرو یات س بدھی ۔
دا ۙ
َّو ُق ۡول ُ ۡوا قَّ ۡول ً َّس ِديۡ ً
ي ُ ۡصلِ ۡح لـ َّ ُك ۡم ا َّۡع َّمالـ َّ ُك ۡم َّو يَّغۡ ِف ۡر لـ َّ ُك ۡم
ِ
اّٰللَّ َّو َّر ُس ۡولَّه
ُذن ُ ۡوبَّ ُك ۡم ۙؕ َّو َّم ۡن يُط ِع ه
فَّقَّ ۡد فَّازَّ فَّ ۡوزًا عَّ ِظي ۡ ًما

ے ت مہارے
شتوار دے گا وہ ت مہارے لئ
اعمال اور تخش دے گا ت مہاری جاطر

ت مہارے گ باہوں کو۔ اور جو کو نی اطاعت

کرے گا اهلل

ےرشول کی نو بنسک
اورا سک

وہ مراد ی ناے گا ۔نہت پڑی مراد۔

ا َّ ِلنکَّا ُح ِم ۡن سنَّ ِت فَّ َّم ۡن َّر ِ
ب ع ۡن
غ
َّ
ُ
س ِم ِن )حديث (
ُسنَّ ِت فَّلي َّ َّ

پکاح مثری شنت ہے جس نے اعراض
ک با مثری شنت سے وہ نہیں ہے مجھ سے
)حديث (

O those who believed, fear
Allah, and speak words
straight forward.
He will make righteous
for you your deeds, and
He will forgive for you
your sins. And whoever
obeys Allah and His
Messenger, then certainly
he has attained a great
achievement.
Nikah is my sunnah. So
whoever turned away
from my sunnah is not of
)me. (Hadith

Perform Nikah Now

7.189

Nikah must be performed in the
presence of two adults as witnesses.
It is good idea to have one witness
from each side.
Perform
mutual
agreement
between the bride and the groom.
Proposal: (Iejab) - Ask bride if she
is willing to accept name-of-groom
as her husband.
Acceptance: (Qubool) – She should
answer yes.
Proposal: (Iejab) - Ask groom if he
is willing to accept name-of-bride
as his wife.
Acceptance: (Qubool) – He should
answer yes.

 نہثر ہے-پکاح میں دو یا لغ گواہوں کی مو جو د گی ضروری ہے
-کہ ایک ایک گواہ دونوں طرف سے ہو
دولہا اور دلہن کے درم بان یاہمی رصا م بدی کی قیولبت کا
-عمل
یام کو اپ با-کا-ا تخاب – دلہن سے نو جھا جا نے کہ وہ دولہا
-شوہر قیول ک نرے پر راضی ہے
-ے
 اس کا جواب جی ہاں میں ہویا جا ہئ-قیولبت
یام کو ابتی-کا-ا تخاب – دولہاسے نو جھا جا نے کہ وہ دلہن
-بیوی قیول ک نرے پر راضی ہے
-ے
 اس کا جواب جی ہاں میں ہویا جا ہئ-قیولبت

Mahr: AnNisa 4:4 ۔And give the  اور دیا کرو ابتی عورنوں کو ) سادی پر ( ا کا-۴:۴  النساء:مہر
پ
women (at the marriage) their
-( یعد میں/ اشوقت- جہثز-تحفہ پکاح ) مہر
nikah gift (mahr-dowry-now/later).
Mention pre-agreed amount if it is  اسکو لکھ ل با-ے سے طے سدہ مہر اگر وہ اسے یول ہو
پ بادیں نہل
ق
acceptable to her. Record the
-ج ناے
agreed amount.
Legal Marriage License from the
City Authorities (should have
received it before nikah).

ب
- شہری ابت ظامبہ کی طرف سے قانونی سادی کا ال نسنس
-( ے
ے موصول ہویا جا ہئ
)پکاح سے نہل

Complete City forms. Get bride  دولہا دلہن اور گواہوں کے دسنخط-شہری کاعذات مکمل کریں
and
groom
and
witnesses
-کراتیں
signatures.
ے
ے جایدان والوں اور مہمانوں کے لئ
ے دلہن کے لئ
سے دعا کریں دولہا کے لئ

اّٰلل
ه

