
 

Misconception: Forced marriage is allowed in Islam 

�م م�ں ���� ��د� �� ا��زت ہے۔:��� �ہ���  ا

�	 د�ہ* �$ ر)	��(� )�ور� نہ�ں ہ��$ ۔ \�!  ��گ ا��	 ��	ل ���ے ہ�ں �ہ �	د� �ے ��	��ت ��ں د�ہ	: �� ����  
ا�(�* �	د� �$ �8��7 سے ا�5	ق ���ے ہ�ں �3 12$ �	د� �$ ا0	زت ہے۔�ہ	ں �- �ہ ا,� �ڑ�$ �ے و  

::�Aن �ے �?	2< وا)= >�ر �� ��90 �	د�	ں :	2; :9�ل نہ�ں  

  ]19 : 4[اIے ا�H	ن وا��ں ��1Hں �Gل نہ�ں �ہ F�ر��ں �ے وارث 2* 0	ؤ ز�2دسC$ ۔۔۔۔ " 

 �	د�	ں 2	ہH$ ر)	��(� سے >ے �$ 0	��ں ہ�ں۔

�ں �� >�ق دو اور ان �$ ���	د ��ر� ہ� 0	Iے �� اIے F�ر��ں �ے وا��� ان�1ں نہ رو�� اس سے �ہ اور F O� 30�ر�" 
  ] 232 : 2[ ا��ے ��ہ�وں سے نT	ح �� ��ں 30 �ہ ��A ��ں ��اR< ��ع ر)	��( ہ� 0	�Iں۔۔۔۔ 

�X ��ں اس 2	ت �$ 12$ و)	XG �$ ,$ ہے �ہ ا,� ا�- 0�ڑIے �ے در��	ن >�ق واA Y	2 وہ ��(ر0ہ �ہے � $Tچ �ہ \:
 ^�ف اس ^�رت ��ں ا�1ٹے رہ سCTے ہ�ں ا,� وہ ��A ��ں ر)	��( ہ�۔

اور >�ق وا��	ں ا��$ 0	ن� �� رو�ے ر��1ں ��* c�G �- ؛ اور ان�1ں �Gل نہ�ں �ہ چa1	�Iں وہ 0� ا` نے ان �ے " 
�ہ�وں �� اس �(ت �ے ان(ر ان �ے ���1 ���ے ��ٹ ��ں، ��(ا ��	 اور ا,� ا` �� :�	�X �� ا�H	ن ر�C1$ ہ�ں۔ اور ان �ے �

  ]� ] 2 : 228	 G< �ہ�!C	 ہے ، ا,� ��پ چ	ہ�ں۔۔۔۔۔۔

:�Aن ��8( ��ں ��0�د �H	م �j	��ں �	د� �ے ��ا�X داروں �ے در��	ن 2	ہH$ ر)	��(� �ے hi�Rے �� �	�; ���$ ہ�ں 
�	 �2 : 233 [  n5" [ �m	ور  ] " 24 : 4  ،233 – 232: 2" [ ��ا)� " �0 �ے ��ے 2�F$ ز2	ن ��ں اس �ے �9C	دل 

 اسH�C	ل ��	 0	�	 ہے � �0	 �3h? ہے �ہ 2	ہH$ ر)	��(� ۔

 -�:�Aن ��8( ��ں ا�- ��ہ� اور �2�� �ے در��	ن ��� >h	 hi�Rہ ��	ر و �X9p �$ ��اoI �� ��	 0	�	 ہے، نہ �ہ ��$ ا
:�ے hi�R ��90ے �	 ا>�ق دوس�Iے �� ��	 0	Iے  

 "mؤ ، اور اور اس �$ ن	رام �A ے ، �ہ ان سےI	�2 ےIڑ�ر� ہ$ ��0 سے 0	1H� ے��ے Iر	1H� ں ��ں سے ہے ، �ہ�ن�	
"�1H	رIے ��A ��ں �X9p و رXHG ر�1$ ۔ اور 2ے �- اس ��ں نm	ن�	ں ہ�ں ده�	ن ��نے وا��ں �ے ��ے ۔  

 ]30 : 21[  

  ] 187 : 2[ ۔۔۔۔ وہ �1H	ر� �9	س ہ�ں اور �O ان �ے �9	س ۔۔۔۔۔ 

[ " ر وہ 0� �Fض ���ے ہ�ں اIے ہH	رIے رب ہ�Hں دIے ہH	ر� �9�2�ں اور ہH	ر� اوYد سے  Aن1T�ں �$ ٹ�1ڈt ۔او" 
25 : 74 [  

:�Aن ��ں ا�- Aد�$ �ے ��ے �	د� ��نے سے �ہhے �ہ ��ط Yز�$ ہے �ہ وہ F�رت �� �ہ� دIے۔ ��(ر0ہ ذ�; �j	ل 
��	 ,�	 ہے۔د��1Tں �0 ��ں F�رت �� hi�Rہ س	ز� �ے HF; ��ں �	�;   



اور F�ر��ں �� ان �ے �ہ� ���$ سے دو اور ��1 ا,� وہ ا��$ دل �$ ���$ سے �ہ� ��ں سے �!  دIے د�ں �� اس " 
  ] 4 : 4 [ "سے �1	ؤ رچC	 C!2	۔

�� F *0�ر��ں �� نT	ح ��ں Yن	 چ	ہ� ان �ے �2(هے ہ�Iے �ہ� ان�1ں دو اور :�ارداد �ے �2( ا,� �1H	رIے ��A ��ں " 
  ] 24 : 4 [  ہ� 0	ؤIے �� اس ��ں ,�	ہ نہ�ں ۔۔۔۔۔ر)	��(�

 \��A ��ں :�Aن ہ�Hں اس 2	ت �$ �	د دہ	ن$ ��وا�	 ہے �ہ ا�H	ن وا�ے وہ ہ��ے ہ�ں 0� ا��ے ��	��ت �� 2	ہm� $H	ورت 
۔     ]38 : 42[ ^�ح سے >ے ���ں   

    


