
 

Misconception: Democracy is not compatible with Islam 

� اور ا��م ��� م�ں ہ� �ہ�� �ہ�ں ہ�ں۔: ��� �ہ�� ���ہ�ر  

 

'�م &�ر �� �ہ %��ل ��� ��"� ہے ، �ہ�ں "! �ہ � ��ن�ں �ے در���ن ��� ، �ہ �ہ�ر�� �� ن��م �� �ہ�ر	 : �� ���� 
م �ے س�"2 ��ہ1 ����ط نہ�ں ہ�ں۔ا-�ل ,�+ن �� اس)  

، "�ہ1 �ہ <�وہ� �=�ورت اور ) ��4ل �ے &�ر �� س���ن ، ��س9 ( ,�+ن دل�6 �ے س�"2 رہ��ؤں �� ��4ل ��3 ��"� ہے 
:  ن��D?<� �ے ل�Cظ سے ��A@? ��� ��"� ہے  

 

 �D���M، اور �ہ ہ�ں �G �� '@6 ہے�� ��ن ل�L �ے ��ت س��ں، ��� اس �ے �ہI �� �J��ں؛ �ہ ہ�ں �G �� اF نے ہ?ا�� " 
  ]18 : 39" [ ۔

  ]159 : 3 [ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اور ����ں ��ں ان سے �=�رہ ل� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

��ں �Lہ دDے <� ، اور �V �ہ� " " Fہ دو، اL� �" ، ہ دوL� ں ��ں� �W� ، ےD�� 1 سے �ہ�" V� �ن وال�اور اDے ا�
��رDے ا��: ��Dے �ہ " Fا �ے ہDاٹ2 ��ڑ �� Fے <�؛ اور اD���M ?��� 1 د�� <��، در�ے�' �� G� ں �ے ،اور ان �ے�ن وال

  ] 11 : 5" [ ۔"��رDے ����ں �� %�Z ہے

اور ����ں نے ا��ے رب �� ح\1 ��ن�، اور ن�ز ,�1D ر��� ، اور ان �� ��م ان �ے +�� �ے �=�رDے سے ہے ، اور " 
  ] 38 : 42 " [ ہ�ں۔ہ�رDے د�ے سے �`2 ہ�ر	 راہ ��ں %�چ ��"ے 

 " ،�����M نے F1 ��ے ، اور اD�, 6 سے 'ہ? ل�� اور ہ1 نے ان ��ں ��رہ س�دار�Dنے ��� اس�ا Fے ش! " اور �ےش! ا�
  ]12 : 5 [ ��ں "��رDے س�"2 ہ�ں �eور ا<� "1 ن�ز ,�1D ر��� اور ز��ة دو ۔۔۔۔۔

:� <� ��ViJ رہ��ؤں �� د	 <�h ��4ل �ے �f��g ,��دت ��ن� ہ  

��� ل�<�ں �� ��)�D �� ح\1 د�Jے ہ�، اور ا��� ��ن�ں �� ���لJے ہ�، ح�lن\ہ "�J� 1ب �ڑهJے ہ� ؟ ��� "��ں '@6 نہ�ں " 
  ] 44 : 2 [ ؟

  ] 2 : 61[  ؟ اDے ا��ن وال�ں، ���ں �ہJے ہ� وہ �� نہ�ں ��"ے" 

 اور "��ں ش�%�ں اور ,�Z�ے ��� ، �ہ +�� ��ں �ہ`�ن اDے ل�<�ں ، ہ1 نے "��ں ا�! ��د اور ا�! '�رت سے ��?ا ��� ،" 
ر��� ۔ �ے ش! اF �ے �ہ�ں "1 ��ں ز��دہ 'nت واl وہ �� "1 ��ں ز��دہ ��ہ�n<�ر ہے۔ �ےش! اF ��ن�ے وا�Z% ،lدار 

  ]13 : 49 " [ ہے ۔

 �Aن�� �� G=���:  

�ے ��س ان �� �@?�ہ اس ل�ے �ہ�`�ؤ �ہ ل�<�ں �� اور +�� ��ں ا�! دوس�Dے �� ��ل ن�حf نہ ���ؤ، اور نہ ح���ں " 
  ]188 : 2! [ �`2 ��ل ن���nD &�ر �� ��� ل� ��ن ���2 �� 



: اس�gح �� ا�! ا� � ن��م ہ� � � �ے D?D�Mے �ے ل�ے درج ذ�6 س��� ن��م �� �Mوغ د��J ہے   

  د�Jے ہ� اور ��ا�D سے ��u ��"ے ہ� ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ "1 �ہ�J ہ� ان سV ا�J�ں ��ں �� ل�<�ں ��ں �tہ� ہ��Dں۔ ��)�D �� ح\1" 
 ]3 : 110[  

: ۔۔۔ اور ن�\� اور ��ہ�n<�ر	 �� ا�! دوس�Dے �� �?د ��و اور <��ہ اور ز��د"� �� ��ہ1 �?د نہ دو؛ اور اF سے ڈر"ے رہ�
  ]2 : 5[ �ےش!، اx' �� Fاب س�i ہے ۔ 

 �ے ل�ے <�اہ� د�Jے ہ�Dے، �Iہے اس ��ں "��را ا��� ن@�zن، ہ� �� ان�zف �� %�ب ,�1D ہ� ��ؤ، اF! اDے ا��ن وال�ں" 
 ��ں ��پ �� ،�� رشJے داروں ��۔۔۔۔۔۔ 

 ]4 : 135[  

اF �ے ح\1 �� %�ب ,�1D ہ� ��ؤ، ان�zف �ے س�"2 <�اہ� د�Jے، اور "1 �� � � ,�م �� '?اوت اس ! اDے ا��ن وال�ں" 
  ]8 : 5 [ و، وہ ��ہ�n<�ر	 سے ز��دہ ,��V "� ہے ۔۔۔۔۔۔۔�� نہ ا���رDے �ہ ان�zف نہ ��و۔ ان�zف ��

 " �Jسے �ہ Vس �و ��� |C� �� سے، اور ان سے اس &��@ہ �C�zن ��Iا��ے رب �� &�ف �)ؤ �\� "?��� اور ا
  ]125 : 16" [ ۔ہ�

 �ہ "2W ��ں اور اس اور ن�\� اور �?	 ��ا�� نہ ہ� ���Dں <� ۔ اDے س��ے والے ��ا� �D� ���D( سے ٹ�ل ۔ �V ہ� وہ" 
  ]34 : 41" [ ��ں دش�� "�� ا� � ہ� ��Dے <� �ہ <ہ�ا دوس� ۔

اور ہ� ا�! �ے ل�ے "��ہ �� ا�! س� ہے، �ہ وہ اس� �� &�ف ��ہ ��"� ہے "� �ہ �Iہ� �ہ ن�\��ں ��ں اوروں سے "
  ]D�" ] 2 : 148ے۔+<ے ن\�D�� 6ں ۔ "1 �ہ�ں ہ� اF "1 سZ\� ا�ٹ�� لے +Dے <�۔ �ے ش! ا� F� �Iہے �

  ] 199 : 7 [ "اDے �ZC�ب ��Aف ��ن� ا%��Jر ��و اور ��)�D �� ح\1 دو اور ��ہ��ں سے ��ہ ���� ل� ۔" 

  

"� �� ش��gن �� نہ ��نے اور اF : �ے ش! %�ب �?ا ہ� <�h ہے ن�! راہ <�اہ� سے : �`2 ز��دس�J نہ�ں د�G ��ں " 
  ]256 : 2 [ ��� � ے ���Z ����� نہ�ں ۔ اور اF س��J ��ن�J ہے۔�� ا��ن Dlے اس نے �ڑ	 �C\1 <�ہ "�

�� وہ دن�� ��ں د�\��� 'اور +%� ��ں ، ا�! ���نٹ� �ے ل�<�ں �� ن�C�z �� ��"� ہے �ہ ان��ں "Z?��� ��ن� �Iہ�ے 
:' �IہJے ہ�ں  

� نہ�ں �?لV� �J "! وہ %�د ا��� ح�لAم سے ا��� ن�, � � F11 : 13[ � نہ �?ل�ں ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ �ے ش! ا [  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


