
Misconception: Islam is a religion 

ا��م ا�� م�ہ ہے۔: ��� �ہ��   

 

�ہ ,� + �*���ن&ں ��"( )��م �&'&ں $ے در�"�ن �� � ��نے وا�� �� �ے ز��دہ ��م ��� �ہ�� ہے۔: �� ����  

$ے " ا�8م " �ں ہ"ں ، �"56 ��م 1&ر �� �ہ�ں �4ہ�، ان $ے ��2 + اور �1ز ��0 $ے .�ر ے �"ں .ہ( �� ��� �ہ�"
ہے اور �ہ $� �1ح ن�� �+'� $�)� " ا�8م " B&ا�ے �ے A@&?� 1&ر �� ا�*� ہے ۔ �ہ�� <�.0 )=��> ��م .�ت �:9 

ہے۔ �ہ ا�D ��.� �:9 ہے �& $ہ <�Fن $ے ��E6ے �ے �ہ�ے ہ� �&�&د )�E اور ا�D ?:(، ا�D ��0 ، .4ات A&د �� 
' �ے ن86 ہے �� $� ���J ہے $*� $ے " ا�8م " ے �"ے ا�I=��ل $"� ��)� )�E ۔ �ہ �=G"�*( 0 $�نے �� ا�5 �"+ا $�نے $

�=�� $ہ وہ A&د �� )*�"G $� د ے �� ا�5 �"+ا $� ے ( ۔ ��م 1&ر �� ا�D �*���ن وہ ہے �& ا�8م �"ں ہے ' ��Lد $� د��� 
۔ )  

$�IE اور نہ ہ� �ہ $*� $� ��&ان ہے ۔ ا'�Pہ $ہ F�06 �ہ �&ر $�ن� �Pہ"ے $ہ �ہ �:*$ 9� E.� G*> $� �4ہO� �:ہ&م نہ"ں ر
�ہ ا�D ��2 $ے 1&ر �� ا�I=��ل $"� ��)� ہے۔ .4ات A&د <�Fن $ے �R.�J، $� ��ت �"ں �&�&د ہ� A ،Q"P&,� �ے �� نہ 

 $� ��ت �PہIے ہ& ے .E� A �AFU�.+ا $ے ����ے ا��Iاف $�)� ہے ، �� ا�8م $� .�"�دS )@&ر ا)�� ہ� ��ان� ہے ��I� $ہ
: A&د ��ان� ہے  

)& $"� اX $ے د�5 $ے �&ا اور د��P 5ہIے ہ"ں، اور ا�� $ے WB&ر '�دن ر$Eے ہ"ں �& $& � �F��ن&ں ز�"5 �"ں ہ"ں، 
  ] F�>3 : 83ن  [ A&,� �ے اور �OY&رS �ے، اور ا�� $� �1ف ���Eں 'ے۔

" ا�8م "  اس .�ت $� اB*�س نہ"ں ہے $ہ �&رو��6 $�نے $ے �"ے �ہ ن�2 �� �ے اہG ہے، $"&ن6ہ .ہ( �ے �&'&ں $&
" �ہ�ے اور �� �ے ز��دہ ا�D زن+ہ و��و�+ ہ*I� ر$�IE ہے، نہ $ہ ا�D �4ہ� $� ��&ان۔ �_�ل $ے 1&ر �� �ہ $ہ�� $ہ 

ان دون&ں $ے در�"�ن ��ق ہے ۔ �AFا�E. `a$ �$ �$4� � �"� ��J�� ��I6 ہے، " )6"ہ ن�م ہے " اور " )6"ہ ن�م ہے 
" �&�ٹ " $& .ڑ ے �Bف �ے �dہ� $"� '"� ہے، اور ہ�"ں ."�ن ���EYے $ے �"ے �ہ�ے " ا�� " " &�ٹ �"ں �" $"&ن6ہ 

$& EP&ٹے �Bف " ا�� " �� �"ں " �&�ٹ " $ے .�ر ے �"ں ����EY �ڑ ے '� $ہ اس �ے $"� ��اد ہے، �� $ہ �:9 
&@A Dا� �6"ے $( د $� رہ� ہے ، �ہ&A )Bوض� �ہ� $"� '"� ہے وہ ا���d ح �ہ �ے�Jن $�رہ� ہے ۔ ا��". &$ )"?

��Akا�4$� ���ہ ا�D '�وپ $ے �hi, " �2 ا�8م �"ں ہے۔" اور " ,hi ا�8م �"ں ہے " $ہ�ے �"ں .E� ��ق ہے $ہ 
$& ."�ن $�)� ہے ، �6Oہ �ہ�ے واU ���ہ ,hi $� ا�A D@&?"( $& ."�ن $�)� ہے ۔ �ہ A@&?"�ت ہ��ر ے ارد'�د 

"ں ہ"ں، .4ات A&د $� ��ت $ے )�نے .�نے �"ں ۔۔۔۔۔۔۔ �ہ�ں )D $ہ �ہ ہ��ر ے ان+ر .E� �&�&د �&�&د ہ� Q"P �"ں �� � ��)
 ہ"ں۔ 

اب �ہ $ہ ہG ا�8م $& ا�A D@&?"( $ے 1&ر �� ��IEYے ہ"ں ۔ �ہ .�ت واضl ہے $ہ $*� A@&?"( $� ہ&ن� $*� 
�&�@� Dا� �E. � &$ �� ص نہ"ں ہے ۔ �_�ل $ے 1&ر&@i� وپ $ے �"ے�' Dا� �E. Sرہ دار��ت ن�م ہ&نے �� ا�

نہ"ں $� �I6� ، .ہ( �� �@�&��ت ن�م ہ& �I6� ہ"ں۔ �ہ ہ� وہ ن��م ہے �� $& <�Fن �"ں ."�ن $"� ��)� ہے �& $ہ 
�4اہ� �ے ن����ں 1&ر �� ��Ii> ہے۔ .ہ( �ے �&'&ں $& اس .�ت $� اB*�س نہ"ں ہے $ہ �ہ ا� D���o ن��م ہے �& $ہ 

�Qا � $�)� ہے �& $*� ا�D '�وپ $ے �"ے �i@&ص نہ"ں ہے اور �I=+د .�ر اس �&ا �ٹ ا���ل اور �$ + �2� B&?�ہ ا
$& .���I ��)� ہے۔ �ہ ?�ف ا�D ہ� �"�qم $� )*�*0 اور اس $� )6�"0 ہے �& .�� ن&ع ان*�ن $ے ��Fز $ے .=+ �ے ہ� د�� 

 ��رہ� ہے ۔ 



I&ں٭،�"ں �ے وہ �& $ہ �aے دل �ے اX اور .ے ,D ا���ن وا�ے ، ن"Q �ہ&د�&ں، اور ن@�ان"&ں٭،اور ��Iرہ ���" 
 `a$ ہ ہ&، اور نہs�+ان `a$ ں"Eم $��ں، ان $� ث&اب ان $ے رب $ے ��س ہے، اور ان�$ D"ں اور ن" U ے دن �� ا���ن�Ea�

  ]G�] "2 : 62۔

S $ے $ے 1&ر �� $"� ��)� ہے�"56 ز��دہ )� اس $� B&ا�ہ �*&ع ن�?�" �"*� � " ٭ ��م 1&ر �� اس $� )���ہ 
 �"�و$�روں $ے 1&ر �� د�� ��)� ہے، ا�� و�ہ �ے ، �*&ع ن�?�S۔

�&ں $ہ&ں $ہ ہG ا���ن U ے اX �� اور اس �� �& ہ��رS �1ف ا)�ا اور �& ا)�ا ا.�اہ"G اور ا����"0 اور ا�Rw اور �=2&ب 
�"ں $*� �� ا���ن �"ں ��ق اور ان $ے ."ٹ&ں �� اور �& $a` �8 �&�� اور �"*� اور انO"�ء $& ان $ے رب �ے ہG ان 

  ]F�>3 : 84ن [ ۔ نہ"ں $�)ے اور ہG ا�� $ے WB&ر '�دن ��6E ے ہ"ں

A+ا $� ان:�اد�( اور واB+ان"( �� �2"5 ر$4A�� ، ��E وہ� ا?0 ہے �ہ�ں �ے : �&ر ے <�Fن $� .�"�دS �&ض&ع )&B"+ ہے
� &$ �� G�1ف ہ �$ ��ا?0 ہے  �اور وہ ہ �اء ہ& +I.ا �ق $&�i� ان"( )��م+Bد اور وا�w(ن� ہے ۔ �ہ )@&ر ا��ٹ $� &

$� ,��A( �ے <��O� )=�R ر$�IE ہے �& ان�Yم اور ہ+ا�( $ے B&ا�ے �ے ہ� Q"P �"ں �&�&د ہے ، اور �� ہ��را و�&د 
 Gا ، )� ہ+A $ہ �داراداء $�)� ہے �=��$ ��&�Y� Q� "*ے $ہ $� ��ت $� ہ��ے '� ،  ��ہ�| ہ& F G( $ے ��)` ہ��B �2"2B

ہG .4ات A&د ����6E "ں  'ے �� ا�E� 5"8 "ں 'ے ۔ : ہہ �I6ے ہ"ں $ہ ہG ا�8م $� ��B( �"ں ہ"ں $  

<�Fن $� ن��م ا)�wد اور 6B��ان� $ے ن��م $& ��وغ د��I ہے �& $ہ ��@:�نہ ہے اور )��م �=�,�وں $ے �"ے �� +ہ ��+ ہے 
R�=( ص �2"+ ے �ے�A اس &� �E. ہ ان �&'&ں $ے �"ے$ D( )2@"8ت ، �ہ�ں �ل $&B�� ا�*ے Dے ۔ �ہ ا�IE$نہ"ں ر 

�"� $�)� ہے �& ان*�ن&ں $& ان $� )��م )� ?"I"B8&ں $ے ��)` زن+ہ رہ�ے اور .ڑه�ے $� ا��زت د��I ہے ۔ �_�ل $ے 
1&ر �� <�Fن $ے و�&د �"ں Fنے $ے $a` د�� .=+ ہ� ، �ہ .ہ( اEPے 2��1ے �ے )���w $"� '"� ہے $ہ ��.&ں نے 

��م ,=O&ں �"ں ,�ن+ار $�ر$�د'� $� ���ہ�ہ $"� اور ا��ے ��G و 6B��ان� $& .ہ( �ے ����D �"ں �E"��8 ، �� �� $ے )
 اس و<( $ے �� �ے ز��دہ �+�+ اور $�ر�F+ �=�,�وں $& ��وان Pڑه��� ، �_�ل $ے 1&ر �� اUن+�� $� <�O1ہ ۔

 )& ہG، $� �1ح اس �I6� �$ 0?�B &$ +@2ے ہ"ں ؟ 

� � �a� �ن ا�F�> �"' �"$ ں �"ں&.�I$ ول ��.2ہQ$� ن ��0 ہے �Is� � ) ،G"& ا.�اہ�م �q"� �ہ Dل $ے 1&ر �� ا��_�
اور اس $& .4ات A&د .�� ن&ع ان*�ن $ے �"ے S�AF ,��=( ا�ہ� $ے 1&ر �� ) �&��، �"*�، اور دو��وں $& د�� '"�

ت $� �1ف Fنے $� د�&ت د��I ہے، اور �ہ ہ� ���EY ��)� ہے ۔ �ہ د��� )&S+"B ��2 + $ے �&'&ں $& ان $� ا?�� )=�"��
<*G $ے اض��ے $& GIA $�)� ہے �� $� اض��ہ ان*�ن� <&ان"5 ، روا�(، ث�Ii� ،)��2> ��<&ں اور �:5��6 و�"�ہ $� 

�1ف �ے $"� '"� ۔ اس $ے ��2?+ اور اس $� وض�B( $� 2��1ہ $�ر ذہ�&ں $& )=�"G د��I ہے اور زن+'� $ے �"ے ان*�ن� 
)O+�0 $�)� ہے۔ اس $� �2@+ �"� ض�ورQ"P Sوں $& �ڑ �ے ا$�Eڑن� ،ہ��ر2"2B S� �d &$ 06,ہ� $�ن� ہے رو�&ں $& 

اور Fد�� $ے ان+ر .4ات A&د ا�D ان82ب .��� $�ن� ہے ، �AF$�ر، ."�ون� دن"�وS )ہ��4 ان*�ن $� .4ات A&د ان+رون� 
� .�ت �ہ ہے $ہ ، �ہ $�� *aہے۔ د� �ہ�ر $�)d( $� ا��B �ن�Bہے، رو �Iد� �E. ا�ہ&B $ے 1&ر �� ا��� �ددہ�ن�� Dر ا��.

اس �1ف ا,�رہ $�)ے ہ& ے �ہ ہ�"ں >��F� ��a "�ں ��E6 رہ� ہے �& $ہ �ہ�ے �ے ہ� ہ��ر ے ان+ر اور ہ��ر ے ارد'�د 
 �&�&د ہ"ں۔   

�� $0E �� ے $ہ .ے,D وہ ا.E� ہG انE"ں د$�E "ں 'ے ا��� I�F"ں دن"� .�E �"ں، اور A&د ان $ے �Fے �"ں، �ہ�ں )D $ہ ان 
  ]F�>41 : 53ن ، [ ؟ RB ہے۔ $"� )��Eر ے رب $� ہ� Q"P �� '&اہ ہ&ن� $��� نہ"ں 

 S& ہ��ر�ے .�ر ے �"ں ہے، $ �� G& ہ�ب ہے �I$ D1&ر �� ، �ہ ا� lن"(، : .��06 واض�B2@+، )�ر�� رو� ،R"�i(
ے .�ر ے �"ں .�ت P"( $�)� ہے۔ �ہ ہ��رS ن:*"�ت، زن+'� $ے .ڑ ے �&اUت ، ان@�ف، �1ز 6B��ان� و�"�ہ $

 Dا� �ہ�ر $��ں، ا'� $& dں $� ا&I"B8"? �1&ر ��، ا�� ����I�اور ا Sان:�اد Gہے ، $ہ $� �1ح ہ �$�) �رہ��� 



نہ $ہ : راہ��� � �B?0 $�نے $ے �"ے اس $� ان�iIب $�)� ہے ، اس $& .E� $*�  دو���I$ Sب $� �1ح �ڑه�� �Pہ"ے
 $ے �"ے ، نہ ہ� �2"5 $�نے $ے �"ے �ڑه� �� ے اور ا�ے ا��J� Dء $ے 1&ر �� �"� �� ے �"P 56"��� اور )�د�+

 ?�ف �&چ .�aر اور �&رو��6 $�نے $ے �"ے �"� �� ے۔  

 F�>21 : 10ن ، [  ؟ .ے,D ہG نے )��EرS �1ف ا��I$ Dب ا)�رS �� �"ں )��EرS ن��&رS ہے، )& $"� )�E"ں، �02 نہ"ں
[ 

� �& ��م 1&ر �� ا�i� D@&ص ن&�"( ر$IEے ہ"ں �� $*� .E� ��RJ $ے ا�I=��ل $ے .q"� ��، �4اہ� $ے .��6
��2 + $& ��وغ د�Iے ہ"ں ، <�Fن .�رہ� ا)�wد �� زور د��I ہے اور ذہ�&ں $ے ا�I=��ل $ے ��)` ��)` دل $ے Fواز $ے ���ے 

.�ر ے �"ں �ڑه"ں ، �5 $ے .�ر ے �"ں $& .E� ��وغ د��I ہے ۔ ا'� Fپ ا�8م $ے .�ر ے �"ں .ہ( �� ��� �ہ�"&ں $ے 
اس �� ٹ �� .�ت P"( $� '�� ہے )& �F �Eپ $& اس .�ت $� ان+ازہ ہ& '� $ہ Fپ ا�8م $ے .�ر ے �"ں $"� �&IPے ہ"ں �� 

Fپ $"� �&IPے ہ"ں $ہ ا�8م $"� $ہ�I ہے اور ا�8م در2B"2( $"� ہے اور <�Fن 2B"2� �=�&ں �"ں $"� $ہ�I ہے ان دون&ں 
"�ن $��� ��ق ہے۔ $ے در�  

A&ش <*�I� �ے <�Fن $� .ہ( �� ز.�ن&ں �"ں )���ہ $"� '"� ہے ، اور ا$_� ہ� �ہ Fپ $� ���2� S���O U �"ں �ڑه�ے 
$ے �"ے د�I"�ب ہے ۔ ا'�Pہ $ہ ا�D )���ہ �6�0 1&ر �� ا?�d &$ 0ہ� نہ"ں $� ��I6 ، �ہ ا�D اEPے نJ2ے $� ��Fز 

�"*ے $ہ ، ا�:�ظ (  .ہ( �ے )���&ں $ے ��Is� �� �6�0 ہے، اور د��� ذرا �I6� �$ o ہے ۔ ��+ر�ہ ذ�0 و�� �� ٹ
Gا� ، ��E6ظ �ے د��w� ض&��ت $ے&� ،��E6ن $& د�F�> ظ �ے�w� -$ے �ڈ�& $& ����3 �F  ( &"�.پ ڈF &( ہ"ں�P پF �'اور ا

 ڈ.�"& ڈ.�"&۔ �ٹڈF�> Sن۔ Fر'�� 5s�Q �ے ا���$ ):� D� E.� I6� �$ ��1ے ہ"ں۔

�OI� �� ے ہ"ں ، �_�ل 1&ر ��، �ہ�ں �ے۔ �ہ�ں ا�8م $ےI6� +��A د$�ن&ں �ے <�Ii� �$ ں&.�I$ دل $ے 1&ر �� ، ا�ے
.�ر ے �"ں .ہ( �� Fن U 5 و�ڈ�&ز اور Fڑٹ"06 �&�&د ہ"ں ، �*���ن اور <�Fن ، �"56 اس $� .�Y ے وہ ��ان� �=�&��ت 

. &$ )"B8"? �ہے $ہ ا�� �Iر $�)ے ہ"ں ، �ہ .ہ�@w4 �ے اس �� انA�� 0?ل $�)ے ہ& ے اس $ےا��=I1&ر �� ا� �Iہ
 $� ���J=ہ $"� �� ے۔ �ہ ا�h�i� D اور ��EY+ار 2��1ہ $�ر ہ& '�۔  

 

 

 

 

   

 


