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دعتدازدواج

بسم للا الرمحن الرحیم
واضے ہے ویںے تے االسمے کے روزے ازفوں رتقے اورے امکلے وے امجلے کے دےکیے کے دینے کے ہے وقمے االسمے کے وخن
ج
کے یپےیس رہے ےہ۔ے اورے االسمے پے جوبے جے ہے سقے کے لمحے کت اور ہنم کے اھکتے رہے ںیہ۔ے کیلے آ ے
کے اےیے ینے رفقے آریے انمے سے رومنے ہاے ےہے جے رساتپے انپے کئے ذاتے ذمہے نے رے تھکے ہئے ذماہے اعمل
کے اگلے ولگج اور زبراگنے دیے وے لمے ک جہے ب ملع پے نھکےیے ویغےہ ہنےیے ذیلے وے ریکے وظفلںے س
مینے .اوہنںے نے االسمے پکے اورے بے ئن االسم
اطخبے کانے ہے انے کے ذمہے ےہ۔ے ہی اکنے دےیے ےہے ہیے اے ے
کے واطسے جے انپک وظفلںے کے اامعتسلے ایک ےہ ۔ے مہ انے کے اینپ لقے س انھکل جزئ ںیہن ےتھجمس۔ ںیمہ
اسے راسہل ںیم رصفے ہلئسم دعتادے ازدواجے)ئکے وعرتںے سے اشدےی کانے(سج پے آری رتعمضے ںیہ اور
ی جزئے ںیہنے۔ے *انچچنے ایتسرتے پکش
تہکے ںیہ ہک *رشیے ااسنونں ک واطسے اےیے سے زائے اشدے ے
سملاسے  4رقفہے  110ںیمے تھکلے ںیہ ہک
تپے ربتے اورے ارتسیے ربتے درھومںے ک رببدے ہان۔ے اسے سقے کے نقصوںے ک بسے دوجں
رشےیںے )ںیمے ُپ ر وواہے (دورسیے اشدےی )یے اےیے سے زائے اشدےی (ھبکے ںیہنے ہنے اچیہے۔ے
ںیمہے اس راسہلے ںیمے داھکانے ےہے ہک یے مسلہے آرویںے ک وخدے استخے ےہے یے کئے ذمبہے اتکبے اسے ک
گ جے کے آرویںے نے اےنپ واطس آڑ انبئ ہئے ےہے انے کے معے س
لعتمے کحے دےیتی ےہ؟ے ۔ ی وہ زبر ے
ھبے آرویںے کے دوعےیے کے صتےیے ہتے ےہے یے ںیہن؟ے
م
اولے  -:مہے انے اوصلے رطفتے کے یپے کیے گے جے سے ئکے اشدیےںے اےیے رمدے کے واطسے الز ے
اثبے ہں
ںیہ
دومے -:انے رتعمیضے کے ارتعافے دالھکیئے گے جے سے آ ےرویےںے نے ارتعاض کنے ھکیسے ے
گےیے انے ہے کے یکے ہےے ارتعاوضںے کے قنے کلے کے پچنےیے وسارے نبے ںیہ ۔ے
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وسمے -:ان وےدیک درھم أاحصبے کے انمے یپے کیے گے وہنجں ن ئک کے اشدےیےں کک یلمع
ومننے دالھکے کے وبثتے دیے ےہ۔ے اورے انے کے انمے آریے اصابحنے خفےیے اینپے زبرگںے ںیمے تیلے ںیہ ۔ے
یس
اہچرم -:آرویںے کے ملسمے تکے کے وحاہل جتے دےیے گے ۔ے گے آریے اینپے حتےیےوں اورے قتےیےوں ے
کتےیے کتے ںیہ ۔ے گمے ھپے ھبے اعلم ںیہنے رباربے راڈنؤوںے کے دورسےیے اشدےیںے معے ںیم آرہے ںیہ۔
اوسفس۔
اصول فطرت
رمدے ںیمے وعرتے کے بسنے وقتے زیےدہ ےہے دقرتے بتے ےہے ۔
اےیے رمدے نتجے وعرںیت کےے انتے ہے چبے یپےاے ہںے گمے اےیے وعرتے دس رمدے ککے ھبے اےیے ہے چبے
یپےاے کتکسے ےہ۔
ہک ونجان ک یلے۔اےیے یھکے ک ئکے کاکتشر کتش ںیہن کت
وعرت ےننج ک یل ےہے نے ے
کلبے ایے کاکتشرے ئکے وتیھکںے کے کتشے ںیمے رتھکے ےہ۔
اےیے اخودنے کے دخمے ئکے ونکے کے تکسے ںیہ۔ے کیلے اےیے ہے ونکے ئکے اخودنوں کے دخمے ںیہن
کاتکس۔ے ذہلاے رمدے وے وعرتے ںیمے اسموات انے کممے ہئے اورے ذمکرہ بال اوصولںے کے ینبےدے پے اےیے رمدے کے کے
وعرںیتے کانے دقرتے اقتضے ارتعافے رتعمیضے ہاےئ
رٹسمڈےویےنے وپرٹ املیٹے ۔رگمے وکلمںے کے وعرںیتے ون دس ربس ک رمع ںیم کنح کنے کے ال ے
ک
ئ جانے گےی استے ہے استے ہتے ےہے ۔یبے ربس ے
ہجت ںیہ۔ے سپ ان ںیم نپچب اور کنحے کے ال ے
رمعے ںیم ڑبایھ ہجتے ےہے سپے اسے یلے یے اےیے دقرتے بت ےہ ہک ان وکلمںے ںیمے جے ہک کئے اقونن
امنے نے ہ۔ے ااسننے اےیے جرو کے الطقے دےے کے دورسےیے جرو کے لے اورے دعتدے ازدواجے کے اقدعہے جریے ایک
جوےے ۔ے
می
رٹسمے ے ےنگس -:ملعے وقاےے ااسننے اورے ملعے عیبطےتے کے امہیے نے عبے وجاہتے اسیے دریفے ک
ںیہ جے دعتدے ازدواجے کے واطسے وطبرے ایے ذعرے کے وصقمدے ہتکسے ںیہ۔ے اورے گمہے امشلے وکلمںے کے رسد
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وخنے وال۔ ڈنیمکے سیکے زماج ک جدناروں س لعتم ںیہنے ہے تکسے ۔ے گمے نبے اامسیعے س جے رگم
ںیہ لعتمے ہ تکسے ںیہ۔ے العوہے اسے کے وہ یبےن کتے ںیہ ہک رٹسمے ڈیلبے اویلس
رےتسگیےنے کے رنہے والے ے
اصحے کے ومجمعے مضتمے احالتے اےیشیے حفصے  108ںیمے ےہے ہک اےیشیے کے رگمے وکلمںے کے اتیثے س دوونں
رگوہے نعیے رمدے ووعرتے ںیمے اےیے اسیے االتخفے ہاتے ےہے جے ویرپے کے آبے وے ہاے ںیمے ںیہنے ےہے .اہجں
ہک فیعضے ںیم
دوونں دتبریے اعملے فیعض کے تچنہپے ںیہ۔ے گمے اےیشیے ںیمے رصفے رمےدے ہے ک یے بتے احصے ہتے ےہے ے
ھبے وقےیے اورے اطوتقرے راتہےہ۔
رٹسمے اطمے کرالےلی یہوزے اےنیے یہےوزے شے چکیلے دومے  -االسمے کے یمے الے اوہشلتے کے بسنے
ہبے چکے قتےیےی اورحتےییے ہئے ںیہ۔ے اورے یے ارتعاض ااصنفے کے حے س ڑبھ کے ںیہ۔ے وہے اجزںیتے ج
ی ۔ے وہے انے کے اخصے ااجیدے نے یھتے ۔
مہے کے حیبق ولعممے ہتے ںیہ اورے جے کے پواگنے بنے رعبے نے دے ے
دقیے سے رموج اورے یغے یعمےبے پےیے جے چکے ایکے وہے یے ایکے ہک انے ک
اوہنںے نے انے بتںے کے رعبے ںیمے ے
روک دیے ن رصفے اےی ہے رطفے سے کلبے کے لہپے س۔
ہک
رٹسمے یےوسرت ھتمس اصحے -:االسم کے بسنے ج بتے ہنےی برے برے ہکے جتے ےہے وہے ی ےہ ے
اسے کے اسے دقرے کیمےبے ہنے کے وجے یے ےہے ہک وہے اےیے ڑبیے حے تے وہشتے اسفننے کے وپرا کنے ک
اجزت دےتیے ےہے گمے اسے سے زیےدہ کئے وھجٹے بتے ںیہنے ےہے سجے کے ینعمے گےیے یے ںیہ ہک "اےیے ذمہ
اینپے بے االخیقےںے کے وجے سے ھبے دامئے کیمےبے احصے کے اتکسے ےہے -ںیمے ںیہنے تہکے ہک االسمے اینپے بے االخق
احلے ںیمے کلم اسیعیئے کے رباربے ےہے یکےکنے دمحم ﷺ نے رعوبں ک یلے ئنے صخےلی وے اعداتے وجتزی
ںیہنے یک ۔ے اور یے انے کے داانئ ھتے یکےکن رعوبںے کے صخئے و اعداتے ک کیےیے بلے دےنیے ی حمے کے ڈاانل کمم
نے ھتے۔
ہم

اےزیکے لیٹے اصح -:نے ارفےقیے ںیمے ذمہے االسمے کے بسنے حبے کتے ہیے بصقے وے دویےر

سینے کرگنیے کے روربوے اینپے رائے سحے ذےلیے یبےنے کے ےہ۔
3

دعتدازدواج
ہک دوے ڑبےیے یلمعے یلکشے ارفےقیے کے ااقتعدے پے النے کے یلے ںیہ نعیے دعتادے ازدواجے اورے اخدنانے الغم
دمحمے یلص اللے یلعے وملس ن انے کے اممعنے ںیہنے کے اسیج ہک ومیس ن ھبے ںیہن ک ھتے۔ے ی انے کمم ہات ےہ
کیلے اسے (دمحمے ﷺ نے انے دوونںے رباویئںے کے کلہے کدےنیے کے کشے کے الغمے ذمہے االسمے کے کئے زجو
ںیہنے ےہے وہے وطبرے اےیے ارطضاریے ربائے کے دمحمے نے جزئے رھکے ھتے اسیجے ہک ومیس اورے نیسے پلے نے ایکے ھت
دعتدے ازدواجے اےیے ڑباے دیقے ہلئسمے ےہے ومیس نے اسے کے ںیہنے روکے اورے داؤدے نے سجے کے دخاے اسے دلے ھتے اسے
کے معے ںیمے الیے۔ے اورے ایجنے ںیمے اصفے وطرے سے ونممعے ںیہنے ےہ۔ے ارگچے اسے کے ایلصے اشنمءے کے ربے الخف
ی کان
ےہ۔ے دمحمے ﷺ نے دعتدے ازدواجے ک حیبے اجزتے کے دحمودے کے دیے ۔ے رصفے ایے وعرت سے اشدے ے
اشذے وے اندر ںیہنے ےہے کلبے سے سے زیےد ےہ ہتےیے یےہتف املسمن وکلمں ںیمے ہیے ایے اعمے اقدعہے ےہ۔ے مہ
ویئںے کے ایس کے ومہزنے وفائ
کے یے شیمہے یپے ظنے رنھکے اچیہے ہک رسے دعتدے ازدواجے مے اینپے امتمے ربا ے
ھبے رتھکے ےہے ۔ے
ربمن 1۔اسے ن دتخے شکے کے رسے کے بکلے وموقفے کے دےیے۔
ربمن 2۔ہے اےیے وعرتے کے اےیے اقوننے ولے ایس کے بسے ہاتے ےہ۔
ج
ربمن  -3دعتدے ازدواجے کے بسے املسمونںے کے لمے شیپے ورے وعرتںے سے جے ذمہے سے اخر ے
کدےی ئگے ںیہ بکلے ربےیے ںیہ اورے یے امتمے اسیعےئے وکلمںے کے زیےدہ رتے روسائے کے بثع ںیہ ۔ے بے بسنے دعتد
ازدواجے کے جے ہک االسمے کے یلے ےہے اورے یھٹے وطرے سے باقدعهے رسے دعتدے ازدواجے املسمےونںے ک
وکلمںے کے وعرتںے کے ہبے کے ذیلے کن والے اورے رمدوں کے واطسے ہبے کے اصقننے اچنہپنے والے۔ے ب
ویئںے کے امتمے رہشوں کے وبلے ےہ۔ے جے االسمے ںیم
بسنے اسے انجزئے رسے دعتدے وشہوں کے جے اسیعے ے
بکلے ںیہنے پئے جتے۔ے مہے کے ربخدارے ہانے اچیہے ہک اشےدیے اےیے ربائے کے بے وقے دورے کنے ںیمے مہے اس
گجے اےیے اسے سے زےیےدہ وقےیے ربائے کے اقئے کدےی
ارگنےزیے احہیش -:آریے جے کے اےیے وعرتے کے یلے  11-8صخے ہنے نسپےدیہے ولعممے ہتے ںیہ
املسمونںے پے جے ہک وعرتںے کے دعتدے کے نسپے کتے ںیہ۔ے عطے کنے کے اجمزے ںیہنے جے کے ایے وعرت
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کے یلے کے صخے ہنے نسپدیےہے ولعممے ہتے ںیہ املسمونںے پے جے ہک وعرتںے کے دعتدے کے نسپے کت
ںیہ عطے کنے کے اجمزے ںیہنے۔ےازے اابخرے نیسے میجے زگٹے لندن مطبوعه  8اوتکربے 1887ء۔ے
پدریے سکف نشمےیے ؤنھکل:
اینپے اتکبے وموسمے بے "االصحے وہس"وبطمعے 1871ءے ںیمے تھکلے ںیہ ہک دعتدے ازدواجے کے دقمہم
ںیمے بے رتددے یلستے کتے ںیہ۔ے ہک نبے ارسایئے ںیمے ھبے اسے دوتسرے نے رواجے پےیے ھتے اورے دخاے نے ھب
اسے کے نمے ںیہنے ایکے۔ے کلبے انے سے ربتک کے ودعہے ایکے جے اسے پے تلچے ھتے ۔ے نعیے رثکتے ازدواجے کے دوتسر
پ۔ے
جنے ڈےوینے وپرٹ اصحے اینپے اتکبے ںیمے تھکلے ںیہ اورے یے ہک ج اسیعےئ ازلامے اگلتے ںیہ ۔ے
ہک آرضحنتے ﷺ وہشتے پسے ھتے یے ازلامے بطے ےہے یکےکنے جے آرضحنتے نے وہظرے ایکے ت
اسے زامنے ںیمے اہے رعبے ںیمے بے اہتنے کنوحںے کے رواجے ھتے سپے یے ارمے اظہاے وہیبدہ ولعممے ہاتے ےہ۔ے ہک
اےیے صخش جے وہشت پسے ہ وہ ب کریے اورے برویگیئ کے وخد دعموم کاتے ےہ۔ے العوهے اس ک جے مہ
لہپے اسے ببے ںیمے یبےنے کے کچے ںیہ ۔مہے یے بتے ھبے آرضحنتے کے رطفے سے ہکے تکسے ںیہ ہک آپے ھبے
اےنپے مہے وونطںے کے امننے وعرتںے سے ربغے رتھکے ھت۔ے اورے آپے نے ھبکے یے دوعےیے ںیہنے ایکے ہک ںیمے ان
ااسننے وخاوشہںے سے ربےیے ہںے جے سے آدویمںے کے ہتے ںیہ۔ے کلبے ربکعے یے رفامےیے ہک ںیمے ھبے یہمتے اسیج
ہک
آدمے ہں۔ے اورے اقمبلبے رضحتے داؤدے کے جے بنے اورے بداشہے ھتے اورے جے کے ببے ایجنے ںیمے ھکلے ےہے ے
وہے اےسیے آدمے ھتے ہک جدخاے اسے دلے رتھکے ھتے ۔ے اورے آرضحنتے ﷺ اےسیے اصفے ھتے ۔ے سیجے اےی
ربفے کے ڑکٹاے )پدکانمے اورے فعے کے دےوییے(پے رگاے ہ۔ے ومدیے االےالسمے حفصے 139
وےدیےک درھمے آری زبرگںے کے مع

اتریے سلطے نہے فنصمے وطاطے رامے اصحے وبطمعے ونےلکشورے ؤنھکلے حفصے  13ںیمے ھکلے ےہے سے گج
میب
ںیمے راجے وس ے ے ھوے نمے سے راجے اواتنے وہظرے ںیمے آیے۔ے اسے کے دواراینںے اےیے رسوجے سجے سے درھوے یپا
س
ہاے -دورسےیے نےیےبےیے اسے سے ا ُّتے یپاے ہا۔
5

دعتدازدواج
حفصے . 17رتےتیے گجے ںیم اقمبمے اَجدایھے(یفے آبدے) راجے درستے کے یتے راینںے ایے کیلشے سج
وسمراے اسے سے مھچلے اورے رتسوہے ہئ۔ے
کے طبے سے راجے رامے دنچرے ہےے-دورسےیے ّ
سیتےیے کےنےگیے سجے سے رھبتے یپےاے ہئے ،ے یے راجے ربمہے اثنے اہک جاتے ےہے ۔ے نعیے اچروں وےدیےوں ک
جننے واالے ۔ے کممے ےہے یتے راوینںے کے العوہے اورے ارثکے راینےںے اورے یثکے ولڈنےیںے رتھکے ہںے جے کے انمے یسک
انومرے اوالدے نے ہنے کے بثعے ذمکرے وہنا ہ۔ے
حفصے  -21راجے یھٹے نعیے راجے اججتے کے دپرے زبرگارے سجے کے اشدےی دےویجنے دتخے کُشے سے ہئے ۔ے
رساسمے ولڈنیے استے آئے اسے کے طبے سے وپرانمے ڑلکے ہاے جے کروں کے ومرثے ایلعے ھت۔
جب
دےویےجنے سے جے ڑلکے ہےاے اسے کے وکنمحے کیلشے ھتے سجے سے مےبےجےے یپاے ہئ۔

ب
ھیش
ی اگنگ سے ہئے سجے س ہک ے ے م اتپہم
حفصے  -33زبامنے دواپ۔ راجے سے یےاشنے ونت۔ے ک اشدے ے

یپےاے ہئے دورسےیے اشدےی وھچمد ےریے سے ہئے سجے کے دورساے انمے جنے دنگاھ
ی اسے کے قلعت اےی رماتض رشے پارش انم سے ہا اور اسے کے داعے سے اس
ہک بقے اشدے ے
ویےںے ہا ے
کے سجے سے لھچمے کے بسے دورے ہے گے اورے شمے کے وبے آنے گلے سجے کے ہمے ججے نعیے اچرے کسے تے جت
ھتے ۔ے اسے رماتض رشے کے ہفطن سے ججے رشے کے یپے سے وگھبان وےدیےویسے یپاے ہئے ھت اس
سے دوے ٹیبے رکچادگن اورے ورتچوےیےیے یپےاے ہئے ۔ے
حفصے 24۔ے ورتچوےیےیے کے حمے ںیمے اےیے رانے اابن۔ے دورسیے اکیبمے ۔ے سیتےیے اابمکلے یھتے الے ودل ہن
کے بسے انے کے اسسے ججے دنگاھ ن اےنپے ڑلک وےدیےویےسے کے الب کے اابنے س راجے پڈنو اور انیےیےکاا س
دیےھسٹررے یپاے کاۓ ۔ے راجے پڈنوے کے دوے راینےںے تنکے اورے امدریے یھتے ,تنکے نے وسرج انمے صخشے کے ہفطن
سے َکرن،ے درھمے انمے کے ہفطنے سے دیےھسٹررے اورے ادنرے انمے صخشے کے ہفطنے سے ارجے اورے واویے کے وےیی
سے یھبے ڑلکے ےنج۔ے اورے امدریے نے حمے اوشنے امکرے کے ہفطنے سے کنے اورے سہدےویے دوے ڑلکے احص
ککے سنے لچےئے۔
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دعتدازدواج
حفصے26۔ے جے پڈنوے اقممے ربانے وہے الکے کے علقے سے بے کے لکنے تے یھبے نے ہینے انمے دےویجنے س
اورے ارجے نے اےیے دنگرھوے سے اشدےی کے۔ے دورسےیے اشدےی کینلہے دےیے کے راجے درودپے کے ڑلکے س
سیتےیے اشدےی راج بسے کے ڑلکے اولپے یس کے وچھتے اشدےی سبھدرا دتخے سبےویے امومںے زادے ہبے سے کے ۔
ی
ہک راج ولتکے دنچ والے اودھ کے ھگے ںیم اےیے رویےاں کے زہشادے ے
اتریے اود ےھ حفص  18ںیمے ےہے ے
دورسےیے یمے وپریے کے زہشادےی ھتے۔
وچکنے اترےیے ںیمے اخصے اخصے آدویمںے کے احالتے ہتے ںیہ اعمے ںیہنے ہت ذہلاے انے اخص
ذتکوں سے اعمے رسے وے رواجے وے دوتسرے پے رونشے ڑپتے ےہے ہک ہیے اعمے دوتسرے اسے زامنے کے ھتے ۔
ذمکرہ بالے ااحصبے وہے صخشے ںیہ جے کے ذاتے پے آ ےرویےںے کے آریے ہنے کے خفے ےہے اور رطحے رطحے ان
کے آریے ہنے کے وبثت دےتیے ںیہ ارگ آرویںے ک دوعےیے یحصے ےہے ہک رشےیےں کے واطسے وےدی ںیم
دورسےیے اشدےی رحامے ےہے تے ااحصبے ذمکرہ بالے ودیے کے عطقے اخمفلے اورے وسامے دےیننے کے حتےی ک
ں کے ومبجے انے کے رشےی
ومبجے آ ےریے نعیے رشےی امجعے س اخرج ھت بے ارگے آ ےریے حتےیےو ے
آری یلست کےی تے ومجد ےہ آریے انے کے یعے ضے ہن ک بثع آریے نعیے رشیے الہکنے کے ااقحتسق
ںیہنے رتھکے رغضے یے ہک ہے دورے ںیمے سے ایے ہے رشےیے نعیے آریے الہکنے کے حتسمے نب اتکسے ےہ
ابے تکے کے یسے ےیجیک

دےھکیے رگےدیے ڈنملے وستکے  126مرے ،2،3،4ے رشے لکشوانے نے راجے انسیے کے دس ڑلیکےںے س

اشدےی کے یہجے ںیمے وسے اہرے دمعہے وھگڑےے ایے زہارے اسڈنے پےۓنمرمستے ادایھےے 9۔ اولشک  - 183اےی آدمے کے کے وعرںیتے ہں ان سے ںیمے اےیے ک
ڑلکے ہے بیقےںے کے ںیہن تے س ٹیبے وال الہکتے ںیہ۔ے )اسے سے ھب کے وعرتں کے اےی ہے وق ںیم
اےیے رمدے کے کنحے ںیمے ہنے کے کحے اورے وبثتے تلمے ےہ -یبکے)
س
نمرمستے ولشکے  123۔لہپے یبےہ وعرتے ںیمے یپےا ہاے وھچاٹ ڑلک لھچپے یبےہے کے ولپھٹے ے
زائے ہّصح نعی اوداھر (حے دقمم )ویلےے اسے سے ےھچیپ اس ڑبےے نعی ولپھٹے سے ھپے ج وھچےٹ
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دعتدازدواج
ہےییے اسے لہپے سے یپاے ہئے ٹیبے امںے کے وجے سے کے یلے اےسیے وھچوٹںے کے ہے اےیے کے اےیے اےیے ہصح
لسلس سے ھٹیجے (ڑباے )نپ ہات ےہ ارگے کے وعرتں کے کن ک کحے ودی
کے ہاتے ےہ۔ امںے کے یبہے کے ے
ںیمے نے ہاتے ت اس اقوننے درھم اشرتش نعیے نمے ںیمے میسقت وراتث ک یے ولشک اورے سح ذلیے ولشک نے
.ہاتے
ویئںے سے ھٹیجے وسہل
ولشکے  124۔لہپے یبہے وعرتے ںیمے جے یپاے ہے وہے یپےائے سے ھبے اھب ے
یبے مے دنپر ےہ اگےویںے کے ویلےے دعبہ اورے جے ہبے سے امؤں سے یپےا ںیہ وےے ڑلکے اینپ امؤں ک
یبےہے کے ٹیجے نپے سے ہنے کے احلظے سے بقے اگےویںے کے بنے یلے یے یقحتے ےہے ۔ے
ولشکے 125۔ے اےیے ہے ذاتے ک وعرتںے ںیمے یپاے ہئے ڑلکںے کے اخصے وفیقے نے ہن پے امں
کے یبہے کے لسلس سے ڑباے نپے رویشںے کے ومبجے ںیہنے جانے ےہے کلبے یپائے کے لسلس سے ایس س
وھچٹے سے ھبے یپاے ہئے کے لہپے اہک ہاے ےہ۔
سیبےیے ہصحے کے لے اسیے امںے کے ڑبےے ہنے کے یے ونممعے ہنے سے وسہلے یبے کے نیلے کے ھب
ویئںے کے نہے نمے اورے بے نہے ہنے ک بسے مکے کے تفےیے ےہے ۔ے
یخےلے ہا۔ے وہے تے اھب ے
ولشکے  128۔ٹیبے یپاے کنے کے جزئے جننے کے یلے دکے پجتپے یے وچیے پجتپے نے اینپ
سنے ڑباھنے کے یلے اسے ہکے ہےۓ جازے سے سے ویٹیبںے کے لہپے وخےدے ہے نے اصحے اوالدے ٹیب
واایلںے کیے ۔ے (ایکے تے کے کڑیے الیے اشبشے یبک)
ولشکے  129ڑلک ڑلایکےںے ہنے کے افمدے سے وخشے دکے پجتپ نے زےویےرے ویغےہے سے زعت
ککے یہج دےے کے دس ڑلایکںے درھم کے دےیے،ے ریتہے یشکے ک دےی،ے )ج یشکے ک،بپے رمےچیے کے ںینہب
یھتے نعیے یشکے کے اشدےی اینپے ریتےہے وھپویھپںے سے ہئے ھتے یے یشکے وہے یشکے ےہے سجے کے سنے س
رشےمینے ڈنپتے ھبے دجتے اصحے ایےرٹی اسمرفے آرگہے ںیہ دبعاکلےیے اخن)
) ڑلایکںے دنچرامنے کے دےیے )27
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دعتدازدواج
ولشکے  149۔ےربمہے کے ھگ ںیمے لسلسے رتیتے سے جے ربنمہ ویغہے اچرے وعرںیتے (ربنمہے تشکےی
اہک
وےیشیے وشدر ےا )ہںے تے انے کے ٹیبے یپےاے ہنے پے یے آگے ہکے ہےۓ وصحںے کے باقدعہے نمے ویغےہے نے ے
ےہ
اولشک . 150یھکے کنے واال یب اورے وھگڑےے ویغےہ وسارےی ۔اوگنھٹے ویغےہ نہگے اورے ھگے نتجے
صحے ںیہ انے ںیمے سے اےیے ڑباے زادیے ہّصح ربنمہے کے ڑلکے کے یلے دےنیے اچیہے اور آگے ہکے ہئے رتیکے
سے بنے یلے ۔
ولشکے  - 151ربنمہے کے ٹیبے املے ںیمے سے یتے صحے ویلےےے تشکیے کے ٹیبے دوے ۔ویشیے کے ڈےڑیھے اورے وشدرا
کے ٹیبے اےیے زجوے ل۔ے ایس رطحے اہجںے ربنمہے اورے تشکیے دوے ہے کے ٹیبے ہںے واہںے دولے کے پنے صح
ککے انے ںیمے سے یتے صحے ربنمہے کے ڑلکے اورے دوے تشکیے کے ٹیبے لے ایس رطحے ربنمہے اورے وےیشیے کے وٹیبں
ویغےہے ںیمے اورے دوے یے ہبے وٹیبںے ںیم ھبے ہیے بتے مے ظنے رنھکے اچیہے ۔
اولشکے  152۔ے امتمے ورثے سجے ںیمے حے دقممے نعیے ڑبےے نپے کے اخصے ہصحے الے ںیہنے ایکے یگے ےہ
اسے کے دس صحے ککے صحے کے رفایے جنے واالے جے درھمے کے الخفے نے ہے اےسیے ہصحے آگے ہک
رتیکے سے کے۔
ولشکے . 153اچرے صحے ربنمہے کے ٹیب ویلےے یتے صحے تشکیے کے ٹیبے لے اورے دوے صحے وےیشیے کے ۔ے اےی
وشدرا سے یپاے ہاے ایس رطحے ربنمہے اورے تشکےیے کے ٹیبے ہنے پے دھے کے استے صحے ککے انے ںیمے س
اچرے صحے ربنمہے کے ٹیبے کے اورے یتے تشکےیے کے ٹیبے کے اےسیے ہے ربنمہے اورے ویشیے ویغےہے کے وٹیبےںے ںیم
اورے ہیے دوے یے ہبے وٹیبںے ںیمے ھبے یخےلے کنیلے اچیہ
ولشکے  154۔ے سجے ربمہے کے دوجتے کے سے وعرتںے ںیمے ٹیبے ہےے یے وہنےے ۔ے ۔ے تے ھبے
وشدرا سے یپےا ہےے ڑلکے کے یلے میسقتے کنے واال دوسےیے صحے کے العوہے رفضے سے زائے نے دےویےے
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ولشکے  -155وشدرا کے تپے ربنمہے۔ے تشکےیے  -وےیشیے کے دھے کے پنے واالے ںیہن ہاتے ےہ۔ے کلبے ج
دھے بپے اسے کے دےویےے وہے اسے کے ہات ےہے ۔
ںیہ
ولشکے  - 156دوے جویتںے کے امننے جتے کے (رباد ےریے ک )وعرتںے کے جے ٹیبے یپاے ہئے ے
وےے سے ولپھٹے کے حے دقممے (اوداہرے )دےے کے بقے کے رباربے صحے کے کے ولپھٹے کے استے س
بنے یلے۔
ولشکے  183۔ے اےیے ےہے اخودنے سجے کے اےسیے سے وعرتںے ںیمے جے اےیے ٹیبے والے ہںے ۔ے تے اس
اےیے ٹیبے سے نمے نے انے س کے ٹیبے واایلےںے اہک ےہے ۔ے اسے سے وستے کے ٹیبے ہنے پے اور وعرتں ک
ّدتے ویغہے ٹیبے یپاے نے کانے اچیہے ۔
ولشکے  -198ربمہے کے س جتںے کے وعرںیتے ںیہ ۔ے اںیہنے تشکیے ویغےہ وعرت ںیمے سے
کئے بے اوالدے رمجئے تاسے کے بپے کے دےیے ہاے املے اسے کے یے دورسیے جتے کے وسَتے کے ڑلکے ڑلکں
کے ہنے پے ھب ربنمہے وستے کے ڑلکے ویلےےے اسے کے تپے کے دھے ہاتے ےہے ۔
ذمکرے بالے ولشکںے سے اسے ارمے کے وبثتے وخببے تلمے ےہے ہک آریے نہوے وقمے ںیمے اےیے سے زائے اشدےیےں
وعرتے کے رمنے ہ پے ںیہن کلبے اسے کے زدنگے ںیمے ھبے ہتکسے ںیہ۔ے ہئ ںیہ اورے آدنئہے ہںے گے۔ے مہ
نے اےنپے آریے دووتسںے کے انیمطےنے کے واطسے تشمے ومننے ازے رخوارےے ہبے سے وبثتںے اورے وحاولں
سے دنچے وحالے انے کے املسمتے سے یپے ککے داھک دےیے ہک آرویںے کے زبرگںے اورے نہوے وقمے ںیم
دقیے رواجے راہے ےہ۔ے
اےیے سے زائے ئکے ئکے۔ے وعرںیتے کنے کے اعمے دوتسرے اورے ے
ینے ودیے اشرتس ک عطق اورے اصفے اور رصےحی کحے ےہ است است یے ھب دالھک دےی ےہے ہک امومں وھپپ
زادے ہبے اھبئ الثمے (وسے دھبرا اورے ارجے )کے اشدیےں ھبے ہئ ںیہ ج سے ہب اھبئے کے اشدےی کے رواج
اظہے ہاتے ےہے اورے اسے کے ھبے کیف وبثتے اسے وجے سے تلمے ےہے ہک یے ولگے وےدیے کے الخفے کحے معے کن
ی
والے ںیہنے ھت۔ے اورے وھپپے جیتھبے کے اشدےی (اسیجے ہک کسےیےبے سے بپے رمچیے کے ریتےہے ونہبںے ک اشدے ے
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یشکے سے ہانے ہے ودیےوں ںیمے اس ک جاز ینے دقی رواجے کے وبثت ےہے ۔ے بپ کے اینپے ڑلیکں کے وخد
ہک
ہے اصحے اوالدے کانے ویغےہے۔ے سیجے دکے پجتپے نے اےنپے معے سے اثبے ایکے ےہے ۔ے ایکے جعتے ےہے ے
اسے وقے اسے بتے کے معے رواجے ہے اورے اتکبے ںیمے یسکے اخصے آدمے کے ہے ذکے اعمے اوصلے کے ومبجے آیے
ہے یکےکنے اعم معے درآم ک ذک ذتکےے تاریے ویغےہے تکے ںیمے ںیہنے آتے اخص اخصے ولگںے ک
ذتکےے آتے ںیہ انے سے اعمے دوتسرے وے رواجے ویغہے کے تپے لمے جاتے ےہ۔ے ذہلاے وھپپے جیتھبے کے اشدےی ۔ے
بپے کے اینپے ویٹیبےںے کے وخدے ٹیبے واایلںے انبانے ۔ے دس دس  -ریتےهے  -ریتےهے  -اتسیئے اتسیئے وعرتںے سے اکیےم
اشدےی کانے ۔ے اچروں وقمے کے وعرتںے سے اشدےی کانے ویغےہے وخببے اثب ےہے ۔ ذہلاے آ ےرویےںے کے اسے مسلہاے
دعتادے ازدواجے پے دراشفنے کانے اچدنے پے وھتنکے یے آامسنے پے دوھلے رباسانے ےہے جے اٹلے اےنپے ہنمے ںیمے رگاتے ےہے ۔
اہمترا اسے مسلہاے ںیمے املسمونںے سے االتخفے وے ارتعاےض جزئے ںیہنے۔ے کلبے وخدے اےنپے وےدیے اشرتسے اورے زبرگں
یہ کان ےہ *اورے ی سے چکے حمے اسے وج س ےہ ہک آپے ک یلےرے۔ے رفیےررمے رگوے ودیے
،کے تہے اورے ت ے
ںیہ ۔صعتمے اےسیے ہک اینپ آکنے کے یتہشے ان کظنے ںیہن آاتے دورسےے کے
اشرتسے اورے اتری سے ب رہبہے ے
آکنے کے کنتے رضورے دےتھکیے ںیہ اچےہے دورسےے کے بتے ںیمے الکے وخیبںے ہںے انے کے ھبکے ںیہنے دےتھکیے وخاہ
وخماہے وعطمنے کنے کے اعدےی ںیہ۔ے *گمے وبجمر ںیہ کیے تے ایکے کیے ہک نے ذاتے کئے ذمہے نے وخب سج
کے ااہظرے کیے ۔ے ذہلاے دینے کے زبرگںے کے تیہ ذمہے کے کتےیے ںیمے شے روزے رسے رگدانے ںیہ جے مہ
نے وسامے دےیننے اصحے کے وقلے وعفے انمے کے راسلے ںیمے دالھکےے ںیہ انے کے دےیھکیے
دہاکے اللے اعتٰیل
اطلسنے اانملرظیے دبعے ایبکلے اخنے دجالے وپریے کھٹے احجے کمے اہلے ونرے اہلے وسدارگانے فجے بزار
نلےبےمااراںے دیلہ
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