
 

Misconception: A Muslim husband can divorce his wife immediately 

��� �� ��ر� ��ر �� ��ق د�ے ��� ہے۔: ��� �ہ�� � ��ا$# م"��ن م�د ا�  

ے �ے ���( ہے ، �'& %�گ 	ہ #�"!ے ہ�ں �ہ ا	� �����ن ��د ���� �� ہ� ا��� �����ن ���� �� �ق د	�: �� ����
"ت��4ں �ق د	�� "�ہ!� ہ�ں۔"  د+'ہ 	ہ �ہ�ے #ے �ہ ��ں 3.� �� �-�, 	ہ ہ�ا �ہ +�ر� �ر ��   

اور وہ .� ��< ��4 ��ٹ4!ے ہ�ں ا��� >�رت�ں �ے ��س .�نے ��، ان�4ں "�ر �ہ��ے �� �ہ�: ہے۔ �� ا�9 اس �7ت ��ں " 
  " "�4ڑ د	�ے �� ��G ارادہ �� %��، ت� اD #�!�، .�ن!� ہے۔�EF �4ے، ت� ا�BC� Dے واA، �ہ���ن ہے۔ اور ا�9 

 ]2 : 226 – 227[  

ا�9 ت< �� ���ں �� �� �ے .T4ڑEے �� خ�ف ہ�، ت� ا	� ��O ��د وا%�ں �� �ف #ے ��P�4 اور ا	� ��O >�رت " 
 ش� اD .�ن�ے واA، وا%�ں �� �ف #ے؛ 	ہ دون�ں اU�V �9 ��ان� "�ہ�ں 9ے، ت� اD ان ��ں ��( �� دEے �9۔ �ے

  ]35 : 4 " [ خ�Yدار ہے۔

اEے ن�Y ., ت< %�گ >�رت�ں �� �ق دو۔ ت� ان �� >7ت �ے و�: �� ان�4ں �ق دو ،اور >7ت �� ش��ر ر��4۔ اور " 
ا��ے رب اD #ے ڈرو، >7ت ��ں ان�4ں ان �ے �49وں #ے نہ ن�G%�، اور نہ وہ Fپ ن��Gں، ��T 	ہ �ہ ���V �E	U �ے 

�E��_ اس نے ا��� .�ن �� `�< ���۔ � �� ��ت �EAں۔ اور 	ہ اD �� _7	ں ہ�ں۔ اور .� اD �� _7وں #ے 9Fے �ڑه� �ےش
 ت��4ں نہ�ں �'��م ؛ش�	7 اD اس �ے �'�E�� 7 ن�� _P�4� >Gے۔

و۔ اور ا��ے ��ں ت� ., وہ ا��� �'��د ت� �ہ��eے �� ہ�ں، ت� ان�4ں ��E�4 �ے #�تc رو ،�% d	� ��E�4 �ے #�تc .7ا ��
دو hiہ �9اہ �� %� اور اD �ے %�ے �9اہ� ��E< ��و۔ اس #ے ن�E���+ :f�g .�ت� ہے ا#ے .� اD �� اور ��4eے دن �� 

  ] 2 – 1 : 65" [ ا	��ن ر�4!� ہ� ۔اور .� اD #ے ڈرEے، اD اس �ے %�ے ن�Pت �� راہ ن�Gل دEے �9۔


