
 

Misconception: No freedom of religion 

م�ہ� �� ���� �زاد� �ہ�ں ہے۔: ��� �ہ��  

 


 ������ں(��� �� ہ��� +�ور* ہے ور�ہ )پ " �&���ن " ار$#اد !ے ل�ے ��ت اور : " ��ا�ے �ہ���� �ہ ��� �ہ�
)/ہ01 ��ں /�ؤ -ے۔   

 س�چDے ہ�ں !ہ اس�م ��ں �Aہ@ ! ا/�زت �ہ�ں د* -<۔ �=�ل !ے ;�ر �5، ا�9 �&���ن ��9 !78 ل�گ ا�&�: 45 ��31 
 �� اس�� ��K�ن !ے ز��$IJ ل�-�ں !� ا15ے �Aاہ@ F�G �5 !��ے ! ا/�زت �ہ�ں ہے۔

1 �Oا�� !ے ���N �ہ ���ن !�$� ہے !ہ د�M ��ں !�� /�L �ہ�ں ہے �P� ��� ! 0&K �� : �K)ن !&  

 �ہ�ں د�M ��ں !78 ز" Dسے : ��دس $� /� �U�Oن !� �ہ ���ے اور اT : �ے S 9O�ب /#ا ہ� -< ہے ��9 راہ -��اہ
 !���1 �ہ�ں ۔ اور اT س�D��/ �D1 ہے۔�L! ے&/   ]256 : 2 [ "�5 ا���ن �Yے اس �ے �ڑ* �0VJ -�ہ $���

:ہ� !& !� ا�15 ا�15 راسDہ ہے   

ے 5�/�،اور �ہ ��ں 5�/�ں -� /� 0$ �"   

   اور �ہ $0 5�/� -ے /� ��ں 5��D/ ہ�ں ،

" $���ں $���را د�M، اور �_�ے ���ا د�M۔  

] 109 :4- 6 [  

   ]19 : 73" [ �ے 9O �ہ �IJ�f ہے ، $� /� چ�ہے ا15ے رب ! ;�ف راہ لے۔" 

، 45 5�چ�� ا-� اT �ہ�ں !�$� $� �K)ن ���ن ����$� ہے !ہ اT ز��M �5 رہ1ے والے $��م ا�&���ں !� ا���ن واY ��1 س�DV ہے 
:!�ن ہے وہ /� ا�& ��$�ں L_� �5�ر !�$� ہے   

 !�ؤ -ے " Dز��دس �ں !�-�!�� $0 ل �1ے ہ�ں س@ !ے س@ ا���ن لے )$ے ، $D/ ں�� Mز�� ، �Dاور ا-� $���را رب چ�ہ
  ]99 : 10" [ �ہ�ں $9 !ہ �&���ن ہ� /���ں۔

  �ہ�ں ��Vہ وا+k ;�ر �K �5)ن، �I�V اور اچ�ے ال�jظ !ے ا�9 ��ر ��5، ہ��ں ��د دہ�� !�وا�Dہے !ہ ز��دس $�/
 /��ے ! IJ�f� ےlذر�:  

ہS 0�ب /�ن رہے ہ�ں /� وہ !ہہ رہے ہ�ں اور !78 $0 ان �L/ �5 !��ے والے �ہ�ں $� �K)ن سے �IJ�f !�و اسے /� " 
 سے ڈر�ے۔V45 : 50" [ ���* ده� [  

 "$ V5 ف ��ؤ�; #��� اور اچ� �IJ�f سے ، اور ان سے اس ;��Pے pJ� �5 !�ؤ /� س@ سے �ہ�D ا15ے رب !
  ]125 : 16" [ ہ�۔ 



 �� Dے !ے ل�ے ز��دس�Y ا���ن �! اور )�S ��ں، ��LOہ ا�9 ثL�ت �ہ ہے !ہ �K)ن �Aات S�د �ہ ���ن !�$� ہے !ہ !&
 !78 $&��0 !�وا�� اT !ے س�F;�� 7$ !ے �Dر !��� �� ز��دس�L_� ادف ہے�D :  

/� ا���ن Y !� ا�V1� �! T ہ� س�ا اس !ے /� �_L�ر !�� /��ے اور اس !� دل ا���ن �5 /�� ہ� وہ /� دل !��ل !� !��� " 
  "ہ� ان �5 اr� �! T@ ہے اور ان !� �ڑا AGاب ہے۔

 ]16 : 106 [  

Mے وہ�ں د���/ ! I��V� IJ$ ے! Mا���K ن !ے(�K ہ�ں/ ۔45 ا�9 ا�& س�س��ٹDVہ �ہ�ں لے سt/ �L/ ں��  

 �L�� ب�� �=�ل (  5ڑه�ں /4 ��ں اس وIK !ے ا���ن والے �M�!�u !ے س���O 7$ہ ���uہ رہDے $�ے ۔ ��9ا�ے �ہ����
۔ )!ے ;�ر / �5� S#ا !ے 9��O ٹ��ا$ے $�ے   

�ں ��/�د ہ�ں۔    اس !ے G�وہ �ہ�د��ں اور �G&����ں ! اس وIK !ے �&�����ں !ے س�$7 ��/�د رہ1ے ! �lD# �=�ل  


