
Misconception: Must be "Muslim" or you will go to Hell 

�ور� ہے ور�ہ �پ �ہ�� م�ں ��ؤ �ے۔: ��� �ہ�� ��#"� م!���ن ہ���   

 

 ���� �� : 	�

�	 ��ں دا�' ہ�نے �ے ��ے ای% ان#�ن �� �#"!�ن ہ�ن� ��ور� ہے ، \��� ����ں �� ���ل ہے �ہ  
ر ا�� وہ �#"!�ن نہ�ں ہے ، /� 
�#ے ہ2 وہ ای% د01ہ �� 
�+ے �� /� وہ 
ہ�, ��ں 
�+ے ��۔ او  

 >�;ن نے �4رہ� /�:�9، 
�اب دہ2 �� ا�37اف اور �253 ہ�نے �� �����24 �� ���0ر �34ی� ہے۔

ل سے اC اور 4ے B% ای!�ن وا�ے ، ن�A یہ�دی�ں، اور ن@�ان��ں٭،اور س�3رہ ��س�3ں٭،��ں سے وہ 
� �ہ س�ے د" 
��E"ے دن �� ای!�ن I+�ں اور ن�% ��م ��یں، ان �� �Gاب ان �ے رب �ے ��س ہے، اور ان�Eں ��� ان9یDہ ہ�، اور نہ ��� 

  ]J] "2 : 62,۔

4ے B% وہ 
� ا��ے ;پ �� �#"!�ن �ہ3ے ہ�ں ، اور اس�R 2ح یہ�د� ، اور ی#�ع ن�ص�� ٭، اور س�3رہ ��س	 ، ان " 
ے دل سے اC اور >���	 �� ای!�ن I+ے اور اچEے ��م ��+ے ، /� ان �� نہ ��� ان9یDہ ہے اور نہ ��ں سے 
� ��+2 س�

  ]J ��� ] "5: 69,۔

�ے �Rر �� ��� 
�/� ہے��XY زی�دہ /� اس �� :�ا�ہ ی#�ع ن�ص�� �ے " �7#�+2 " ٭ �7م �Rر �� اس �� /�
!ہ 
  ن�ص��۔���و��روں �ے �Rر �� دی� 
�/� ہے، اس2 و
ہ سے ، ی#�ع


� �ہ ) �]�ل �ے �Rر �� ��E"2 ا�ہ��2 ��4�3ں �ے ���و��ر ( ہ�ں " اہ' ��3ب ">�;ن یہ 2E4 ��4ن ��/� ہے �ہ یہ�ں ��� 
:  �253 ہ�ں اور ان�Eں ا
�و�Gاب دی� 
�+ے ��  

چ�X �ے اور ا�� ��3ب وا�ے ای!�ن I+ے اور ��ہ���Aر� ��+ے/� ��ور ہ, ان �ے ���ہ ا/�ر دی3ے اور ��ور ان�Eں " 
�J�4ں ��ں �ے 
�/ے۔ اور ا�� وہ >�+, رہ3ے ٭ /�ری	 اور ٭ ان[�' اور 
� ��� ان ��R 2ف ان �ے رب ��R 2ف سے 


�#ے ( ،ا/�ا /� ان�Eں رزق �"�3 او�� سے اور ان �ے ��ؤں �ے ن��ے سے ، ان ��ں ��+2 ��وہ ا�� ا937ال �� ہے ، اور 
" ں۔ان ��ں ا�]� 4ہ	 ہ2 �4+ے ��م �� رہے ہ�) �ہ   

]5: 65 - 66[  

 ٭ �7م  �Rر �� اس �� /�
!ہ a�/�3��4 /�ری	 اور ان�
�' �ے �Rر �� ��� 
�/� ہے۔

سa ای% سے نہ�ں؛ ���4�3ں ��ں ��� وہ ہ�ں �ہ :f �� >�+, ہ�ں؛ اC �2 ;ی�3ں �ڑه3ے ہ�ں رات �E� 2ڑی�ں ��ں اور " 
۔)اسے ( س[9ہ ��/ے ہ�ں   

�ں اور Y: �� 2+hE4, دی3ے ہ�ں اور �4ا+2 سے ��g ��/ے ہ�ں اور ن�% ����ں �� اC اور ��E"ے دن �� ای!�ن I/ے ہ 
 دوڑ/ے ہ�ں اور یہ ��گ f+I ہ�ں۔

"  اور وہ 
� hE4+2 ��یں ان �� :f نہ ��را 
�+ے �� اور اC �� �0"�م ہ�ں ڈر وا�ے۔  

]3 :113- 115   [   

 


