
 

Misconception: Death for apostasy 

م��� �ے ل�ے م�ت �� �ا۔: ��� �ہ��   

 

�ں �� ���ل ہے �ہ ا�� د��ہ �� 
پ : �� ���� ���
پ ا��� �+ہ� *()�' ��نے �� " �%$#�ن " � �  ��/. ��*ے ہ�ں �,� ا

پ �� ��*) س#2,� ��1ے ��، ا �! �� ا�%� #9' �� �� ��ت �5 س7ا د6 ��*5 ہے��4$ہ ���ں �ے *  

�ر �� �ہ /��ن ��*� ہے �ہ �ہ�ں وہ /,5 ہ�ں �� ا�#�ن <*ے ہ�ں �,� ���� ہ� ��*ے ہ�ں ، �,� دو/�رہ ا�#�ن @ ABن وا
�C
<*ے ہ�ں ، �,� دو/�رہ ���� ہ���*ے ہ�ں ۔ �ہ ��*) �ے ��ے س7ا1ے ��ت �� �Fہ� ��*� ہے ، �DE ا�%� نہ�ں ہے ، 

��، ��%ے �ہ ان,�ں �ہ$5 د��ہ ���� ہ� ��نے �� �� ���� ہ� ��نے �ے /�) دو/�رہ ا�#�ن <ن� ن��#H. ہ* ، �*��نHہ ا�� ا�%� ہ
5�:�ے /�) س7ا1ے ��ت د1ے د6 ��1ے   

�گ �� ا�#�ن <1ے �,� ���� ہ�1ے�,� ا�#�ن <1ے �,� ���� ہ�1ے اور ��L ��ں /ڑهے اI ہ� �7 نہ ان,�ں " �/ے �N وہ 
O/ے نہ ان,�ں راہ د�,�1ے۔P ] " 4 : 137[  

:اس �� ��7) ��)ر�ہ ذ�' 
�W سے واAB ��� ��*� ہے  

�اہ5 د1ے چHے *,ے �ہ رس�ل س � ہے، اور " ��]ے اور ،  ��م �5 ہ)ا�W چ�ہے �� ا�#�ن < �� ���� ہC 5%ا� Iا�Hن���
�ں �� ہ)ا�W نہ�ں ��#��F I5 *,�ں ؟ اور اHچ 
  ]86 : 3" [ *�۔ان,�ں �,$5 ن�Pن��ں 

 


ن ��N 5��b� ��c 5� d%C 5,/ 5%اa1 �ے /`�� �ہ /��ن ��*� ہے ، �ہ د�. ��ں ��51 �(� نہ�ں ہے۔�C 

�]5 ہے ن�� راہ �#�اہ5 سے : � � ز/�دس5e نہ�ں د�. ��ں "  ��ب �)ا ہ� �N ے/ : Iنہ ��نے اور ا �� �h�Nن �� �*
��ہ *,��5 �%ے  dHE� 6ہے۔�� ا�#�ن <1ے اس نے /ڑ �eن�� �eس� I256 : 2 [ �(,5 �,$�� نہ�ں ۔ اور ا[  

 ��چ,� ا�� اI نہ�ں ��*� *� �� ، �,* �eHا�#�ن وا< /�� س �
ن /��ن ����*� ہے �ہ اI ز��. �� رہ�ے وا�ے *#�م ان%�ن�ں ��C
�ن ہے وہ �� ا�5% /�*�ں �� �2(�ر ��*� ہے �:  

 "�e� ز��. ��ں ، �eرا رب چ�ہ�,#* ���ں �� ز/�دس5e ��ؤ �ے اور ا��� d* ��� �ے ہ�ں س� �ے س� ا�#�ن �ے 
*ے ، *
  ]99 : 10" [ ۔�ہ�ں *� �ہ �%$#�ن ہ� ���1ں

�ں �� ����Pن ��نے اور ان �ے در���ن ا���neت ����گ /,5 *,ے �� اس وWC �ے ��
ن /��ن ��*� ہے �ہ وہ�ں ا�%ے �C

*ے *,ے ، �,� دن �ے دوس�1ے ح4ّے ��ں ���� ہ� ��*ے �� ��)ا ��نے �ے ��ے دن �ے � � ح4ّے ��ں ا�#�ن �ے 

�51 /,5 س#2,)ار 
د�5 ا�%� ��نے �5 ��qN نہ ��*� ���نHہ � �* ،�*�*,ے ۔ ا�� ��*) �ے ��ے س7ا1ے ��ت �� و��د ہ
: ا�� وہ ا�%� ��*� *� �ہ$5 /�ر ہ5 اسے eC' �� د�� ��*�  

�ں" ��ں �� ا�� ��وہ /�< وہ �� ا�#�ن وا�/�e� 1) وہ اور�N ؤ؛�� �� اس �� ا�#�ن <ؤ اور �Nم �� ���H ہ� A)ا*�ا ص �� 
  ]72 : 3" [ �,� ���1ں۔



�ں �ے س�*� �� �ہ 4 :88-91/�ا1ے �ہ�/�ن5 ����ں �� ان � ��ں �+��ر وا�v� ABل �� �nحu �����1ں، �� ��ں ا�#�ن وا
w���� / (*�� )51ڑا� �#�5 �5 ص�رت ح�ل �ے دوران ا��ے 9#' د�v� /Nل �ے @�ر �� ص�ف ن�م �ے �%$#�ن *,ے �

� ا�. �qHP�� 5 ��نے �� �ہ� ��� ہے ا�� وہ /,5 ا�. �qHP�� 5 ���ں ۔) �ے س�*� ���و6 نہ�ں ��*ے *,ے�  


ن ��ں �C ہے �ہ ABے ، �ہ وا���گ ا�#�ن <نے اور " ار*)اد �ے ��ے ��ت " ن2�eہ ا�+ ��نے �ے ��� و��د نہ�ں ہے ۔ 
�7ارنے �� نہ �7ارنے �ے ��ے 
زاد ہ�ں ۔ ا�� ا�� ��#��نٹ5 �� ن��م �� ��51 اور ڈه�ن ہ ا��ے اس �ے �w/�h زن)���ں 

 .� ���ں �� � ' د1ے ���� ��)ا ��1ے �� اور ا�%ے � Wb���� ہ� ،�ارا��. �� اس /���د6 
زاد6 سے ��Eوم ��*5 ہے *
�(� ا�� �#7ور �ے ��س ا�#�ن �WC�@ 5 نہ�ں ہے  �� ان �ے ��ے ا�%� ��م  ��نے �ے ��ے �c ص) نہ�ں ہ�ں اور �ہ�b� 51��

ن��م �� ��#��نٹ5 �� ��)ا ��1ے ��۔ �+ہ� �5 
زاد6 ا�� ا�%5 ہ�ا ہے �� زن)�5 �ے ��ے ��1)ہ ��) ہے اور ص�ف اس �5 
 و�ہ سے ہ1�N��� 5ے زن)ہ رہ سeHے ہ�ں۔   

  


