
 

Misconception: Islam was spread by the sword 

ا��م ��ار �ے ذر��ے ������ ��� ��۔: ��� �ہ��   

 


 ������ں(��� ��   زاد� �ہ�ں ہے۔: ��ا�ے �ہ���� �ہ ��� �ہ��!" ) "ہ �$ہ# "  

=!ں ت; ا/�م "� (�:�م (���'ے " اہ8 و7ہ �ہ ت� "ہ اس "! ت�!ار "34 ل!گ ا��0 /!.-ے ہ�ں "ہ دوردراز *�: () �'&� 
 اور A'7 "ے ذر�?ے دو/�وں (� ���$ "�� <�� ت��۔ 

:=� ن "ے �J��K �ہ ا�; GH D��Iہ �DE�E ہے "ہ د�C ��ں "!� �B7 �ہ�ں ہے   

 ہے ��; راہ <��اہ /ے : "34 ز��د/- �ہ�ں د�C ��ں " N> !ا ہG7 ب!P ;H ت! 7! : �ے Qن "! �ہ ���ے اور ا�K�H
 "��'� �ہ�ں ۔ اور اQ /'-� ��7-� ہے۔�B" 07ے   ]256 : 2 [ (� ا���ن �Uے اس �ے �ڑ� �8RS <�ہ ت���

 \�ف ���� R/ �7-� ہے" Qہ ہے وہ را/-ہ 7) "ے ذر�?ے دو/�وں "! ا� ، J��K� ن "ے �= :  

 ت���G اور ا.� �^�DS /ے" R) ف ��ؤ�\  ، اور ان /ے اس \��Eے (� �S` "�ؤ 7! /# /ے �ہ-� ا('ے رب "
  ]125 : 16 [ "ہ!۔ 

، ا��!ں �ے N> b��� ہ!ں (� ل!<!ں �� *�=!ں "!   زاد "�وا�ے "ے ل�ے �8�0 ا�!اجd7 / Dہے "ہ �ہ e/ ت�ہ8 �ہ
�!ار "ے ذر�?ے (����� �ہ�ں <�� ت�!ار "� ا/-?��ل "�� 7! "ہ اس ز���ے ��ں ا/-?��ل "�� ��7ے واU ہ-���ر ت�� ۔ ت�ہ8 ا/�م ت

����0ن  ��د� ( ۔ "�!�Rہ �ہD /ے ا�0ے *�=ے ہ�ں 7ہ�ں ����0ن اب �� �!7!د ہ�ں ، ��iل "ے \!ر (� ا�ڈو����g ��ں 
ّ̂!ں ��ں، ا��0 "!� ر��Rرڈ �!7!د �ہ�ں )ر"�'ے واU /# /ے �ڑا ��;  ، ������g، .��'� اور ا���Eہ "ے �ہD /ے �

= ��  ہ!۔ �!ر "��ے "ے ل�ے "34 د��i� �dل�ں درج ذ�l ہ�ں ہے "ہ "0N> b��� ���0ن �!ج وہ�ں� " 80:  

 �B��E���0ن 700ت� CRل�  ت�> " ّ̂!ں (� ����0ن /�K'-!ں "ے ذر�?ے ���Rا�  /�ل ت; ���رت "ے ز��دہ ت� �
 ص!رت ��ں رہے۔ " D��=ہ وہ�ں ا�; اgہ�� 

 C�q/ ل) ( �����0!ں �ےGا�Uا (Eں ت�� �B��800 !" ت "ے دوران *����0!ں اور �ہ!د�!ںG� ۔ اس "  /�ل ت; ���Rا�
 �DE�E ہے۔sت�ر� �tاور �ہ ا�; د/-�و� ،  ا('ے ا('ے �$اہ# (� *�l در �G "��ے " �l�R  زاد� ��صl ت�

 "ے ����0ن *�=!ں ��ں ص�G!ں ت; ا('ے و7!د "! ��=�ار ر"�K/ق و�g� د�!ں �ے��  ���0 اور �ہ!د�* �ّ̂ � ۔ �
 ���/�H ،C�K0�� ،!Rم ، اور اردن 0�7ے ت��م ���ل; ��ں *����0!ں اور �ہ!د�!ں " ا�; ا.� �Pص ت?Gاد ��ں  ��د

 �!7!د ہے۔ 

� /ے (���'ے واU �$ہ# ہے اور �ہ ت�!ار "ے ا/-?��ل tہ اور �!رپ ��ں �ہ "ہ� �7ت� ہے "ہ ا/�م /# /ے ت�Rا���
 "ے�:�� ہے۔

ت�ہ8 ت�ر�} �ے ا/ے واyz "� د�� ہے ، "ہ �-Ggد �����0!ں " دا/-�ن "! د��� "ے : �� ل�R-� ہے "ہ ل�' �!رخ ڈ� ل�0 او
ذر�?ے ص�ف "���اور �-y ��ب "�ے ��7ے والے G��Pا�!ں "! ت�!ار " �!| (� �Bb!را ا/�م =B!ل "�وا�� ا�; *�b# و 

 ���# ���!زوں دا/-�ن ہے R07! �!رC�NP ہ��gہ دہ�اتے ہ�ں۔


