 ‐ 13205دﻧﯿﺎ آزﻣﺎﺋﺶ اور ﻓﺘﻨﻮں ﮐﺎ ﮔﮭﺮ ﮨﮯ
ﺳﻮال

دﻧﯿﺎ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟۔

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪہ ﺟﻮاب

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﮧ.

دﻧﯿﺎ داراﻟﻌﻤﻞ اور آﺧﺮت دار ﺟﺰا ﮨﮯ ،ﺗﻮ ﻣﻮﻣﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﺪﻟﮧ ﺟﻨﺖ اور ﮐﺎﻓﺮوں ﮐﻮ ﺟﻨﻢ ﮐ ﺻﻮرت ﻣﯿﮟ ﻣﻠﮯ ﮔﺎ۔
ﺗﻮ ﺟﺐ ﺟﻨﺖ ﻃﯿﺐ اور اﭼﮭ ﭼﯿﺰ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﻣﯿﮟ داﺧﻞ ﺑﮭ وﮨ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ اﭼﮭﺎ اور ﻃﯿﺐ ﮨﻮﮔﺎ اور ﭘﮭﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ
ﻃﯿﺐ اور ﭘﺎک ﺻﺎف ﮨﮯ ﺗﻮ وہ ﻗﺒﻮل ﺑﮭ ﻃﯿﺐ اور ﭘﺎک ﺻﺎف ﭼﯿﺰ ﮨ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ اﺳ ﻟﺌﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﻣﯿﮟ
ﯾﮧ ﻃﺮﯾﻘﮧ راﺋﺞ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ آزﻣﺎﻧﮯ ﮐﮯﻟﺌﮯ ﻣﺼﺎﺋﺐ اور ﻓﺘﻨﮧ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﺳﮯ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ
ﮐﻮن اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻮن ﮨﮯ اور ﺟﮭﻮﭨﮯ اور ﺳﭽﮯ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮨﻮﺳﮯ ﺟﯿﺴﮯ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
"ﮐﯿﺎ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ ﯾﮧ ﮔﻤﺎن ﮐﺮرﮐﮭﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ ﺻﺮف اس دﻋﻮے ﭘﺮ ﮐﮧ ﮨﻢ اﯾﻤﺎن ﻻﺋﮯ ﯿﮟ ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﺑﻐﯿﺮ آزﻣﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮨ ﭼﮭﻮڑ دﯾﻨﮯ؟ ان ﺳﮯ ﭘﻠﻮں ﮐﻮ ﺑﮭ ﮨﻢ ﻧﮯ ﺧﻮب آزﻣﺎﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻧﯿﮟ ﺑﮭ ﺟﺎن ﻟﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﺳﭻ ﮐﺘﮯ ﯿﮟ
اور اﻧﯿﮟ ﺑﮭ ﺟﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﮯ ﮔﺎ ﺟﻮ ﮐﮧ ﺟﮭﻮﭨﮯ ﯿﮟ" اﻟﻌﻨﺒﻮت2-1
ﺗﻮ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑ اور ﻧﺠﺎت اس وﻗﺖ ﺗ ﻣﻤﻞ ﻧﯿﮟ ﮨﻮﮔ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮧ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﻃﯿﺐ ﺧﺒﯿﺚ ﺳﮯ ﻋﻠﯿﺤﺪہ ﻧﮧ
ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ اور ﻣﻮﻣﻦ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﻧﮧ ﭼﻞ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ وﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ:
"ﺟﺲ ﺣﺎل ﭘﺮ ﺗﻢ ﮨﻮ اﺳ ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﯾﻤﺎن واﻟﻮں ﮐﮧ ﻧﮧ ﭼﮭﻮڑدے ﮔﺎ ﺟﺐ ﺗ ﮐﮧ ﭘﺎک اور ﻧﺎﭘﺎک ﮐﻮ اﻟ ﻧﮧ ﮐﺮدے اور ﻧﮧ
ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﯾﺴﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﺗﻤﯿﮟ ﻏﯿﺐ ﺳﮯ آﮔﺎہ ﮐﺮدے ﮔﺎ"آل ﻋﻤﺮان 179
وہ آزﻣﺎﺋﺶ ﺟﺲ ﺳﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ اور ﮐﺎﻓﺮ ﮐﮯ درﻣﯿﺎن ﺗﻤﯿﺰ ﮨﻮﺳﮯ اس ﮐﺎ ذﮐﺮ
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اس ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ:
"اور ﮨﻢ ﮐﺴ ﻧﮧ ﮐﺴ ﻃﺮح ﺗﻤﺎری آزﻣﺎﺋﺶ ﺿﺮور ﮐﺮﯾﻨﮯ دﺷﻤﻦ ﮐﮯ ڈر ﺳﮯ ،ﺑﮭﻮک ﭘﯿﺎس ﺳﮯ ،ﻣﺎل وﺟﺎن اور ﭘﮭﻠﻮں
ﮐ ﮐﻤ ﺳﮯ ،اور ان ﭘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دے دﯾﺠﺌﮯ ﺟﻨﯿﮟ ﮐﻮﺋ ﻣﺼﯿﺒﺖ آﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﮐﮧ دﯾﺎ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ
ﮐﮧ ﮨﻢ ﺗﺮ ﺧﻮد اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﻣﻠﯿﺖ ﯿﮟ اور اﺳ ﮐ ﻃﺮف ﻟﻮﭨﻨﮯ واﻟﮯ ﯿﮟ ،ان ﭘﺮ ان ﮐﮯ رب ﮐ رﺣﻤﺘﯿﮟ اور ﻧﻮازﺷﯿﮟ
ﯿﮟ اور ﯾ ﻟﻮگ ﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﮧ ﯿﮟ "،اﻟﺒﻘﺮۃ 157-155
ﺗﻮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﺎ اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﺳﮯ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺗﺎ اور اﻧﯿﮟ ﺟﻨﺖ ﮐ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮی دے
رﺎ ﮨﮯ۔
اور اﯾﺴﮯ ﮨ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﺟﺎد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﺑﮭ آزﻣﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ:
"ﮐﯿﺎ ﺗﻢ ﯾﮧ ﺳﻤﺠﮫ ﺑﯿﭩﮭﮯ ﮨﻮ ﮐﮧ ﺗﻢ ﺟﻨﺖ ﻣﯿﮟ ﭼﻠﮯ ﺟﺎؤ ﮔﮯ ﺣﺎﻻﻧﮧ اﺑﮭ ﺗ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﮯ ﯾﮧ ﻇﺎﺮ ﻧﯿﮟ ﮐﯿﺎ ﮐﮧ ﺗﻢ ﻣﯿﮟ
ﺳﮯ ﺟﺎد ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮن ﯿﮟ اور ﺻﺒﺮ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ ﮐﻮن ﯿﮟ؟" آل ﻋﻤﺮآن142
اور اﺳ ﻃﺮح ﻣﺎل واوﻻد ﺑﮭ ﻓﺘﻨﮧ ﯿﮟ ﺟﺲ ﻣﯿﮟ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐﮧ ﯾﮧ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮﻟﮯ ﮐﮧ ﮐﻮن
ﺷﺮ ﮐﺮﺗﺎ اور ﮐﻮن ﻧﺎﺷﺮی ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻮﺋﮯ ان ﻣﯿﮟ ﻣﺸﻐﻮل رﮨﺘﺎ ﮨﮯ ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ:
"اور ﺗﻢ اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐﮧ ﺗﻤﺎرے ﻣﺎل اور ﺗﻤﺎری اوﻻدﯾﮟ اﯾ اﻣﺘﺤﺎن ﮐ ﭼﯿﺰ ﯿﮟ اور اس ﺑﺎت ﮐﻮ ﺑﮭ ﺟﺎن ﻟﻮ ﮐﮧ
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐﮯ ﺎں ﺑﺖ ﺑﮍا اﺟﺮ ﮨﮯ" اﻻﻧﻔﺎل28/
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻣﺼﺎﺋﺐ اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﻧﻌﻤﺘﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﺳﮯ ﮐﮧ ﮐﻮن
ﺷﺮ ﮔﺰار اور ﮐﻮن ﻧﺎﺷﺮا اور ﮐﻮن اﻃﺎﻋﺖ ﮔﺰار اور ﮐﻮن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ ﺗﻮ ﭘﮭﺮ اﻧﯿﮟ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﮯ روز ﺑﺪﻟﮧ دے ﮔﺎ –
ﻓﺮﻣﺎن رﺑﺎﻧ ﮨﮯ :
" ﮨﻢ آزﻣﺎﺋﺶ ﮐﮯ ﻟﮱ ﺮ اﯾ ﮐﻮ ﺑﺮاﺋ اور ﺑﮭﻼﺋ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ اور ﺗﻢ ﺳﺐ ﮨﻤﺎری ﻃﺮف ﻟﻮﭨﺎۓ ﺟﺎؤ ﮔﮯ " اﻻﻧﺒﯿﺎء /
35
اور ﭘﮭﺮ ﯾﮧ آزﻣﺎﺋﺶ ﺑﮭ اﯾﻤﺎن ﮐﮯ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﮯ ﮨﻮﺗ ﮨﮯ ﺗﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﻣﯿﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ زﯾﺎدہ ﺳﺨﺖ آزﻣﺎﺋﺶ اﻧﺒﯿﺎء ﮐ ﭘﮭﺮ اﺳﮯ
ﮐﻢ درﺟﮯ ﮐ ﭘﮭﺮ اس ﺳﮯ ﮐﻢ واﻟﮯ ﮐ ۔
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ﻧﺒ ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮐﺎ ارﺷﺎد ﮨﮯ :
" ﻣﺠﮭﮯ اﺗﻨﺎ ﺗﯿﺰ ﺑﺨﺎر ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﺘﻨﺎ ﮐﮧ دو آدﻣﯿﻮں ﮐﻮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ " ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ 5648
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﮐﻮ ﮐ ﻗﺴﻢ ﮐ آزﻣﺎﺋﺶ ﻣﯿﮟ ڈاﻟﺘﺎ ﮨﮯ ۔
ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺗﻮ اﻧﯿﮟ ﻣﺼﺎﺋﺐ وآﻻم اور ﻓﺘﻨﮯ ﻣﯿﮟ ڈال ﮐﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﯿﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ ﻣﻮﻣﻦ اور ﮐﺎﻓﺮ اور اﻃﺎﻋﺖ ﮔﺰار اور
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اور ﺷﺮ ﮔﺰار اور ﻧﺎﺷﺮے ﮐﺎ ﭘﺘﮧ ﭼﻞ ﺳﮯ ۔
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت ﺟﺐ اس ﮐﮯ ﺑﻨﺪے ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ ﺗﻮ وہ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﯿﮟ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮ ﮐﮯ اﻧﯿﮟ ﺳﮭﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ اس ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺳﮯ ﺑﺎز آ ﺟﺎﺋﯿﮟ ۔
ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
" ﺗﻤﯿﮟ ﺟﻮ ﮐﭽﮫ ﺑﮭ ﻣﺼﯿﺒﺘﯿﮟ آﺗ ﯿﮟ وہ ﺗﻤﺎرے اﭘﻨﮯ ﺎﺗﮭﻮں ﮐﮯ ﮐﺮﺗﻮت ﮐﺎ ﺑﺪﻟﮧ ﮨﮯ اور وہ ﺗﻮ ﺳﺐ ﺑﺎﺗﻮں ﺳﮯ ﺗﻮ
درﮔﺰر ﻓﺮﻣﺎ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ " اﻟﺸﻮری 30 /
اﻟﮧ ﺳﺒﺤﺎﻧﮧ و ﺗﻌﺎﻟ ﮐﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮨﮯ :
" اور ﮨﻢ ﻧﮯ اﻧﯿﮟ ﻋﺬاب ﻣﯿﮟ ﺑﮭ ﭘﮍا ﺗﺎﮨﻢ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﻧﮧ اﭘﻨﮯ رب ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺟﮭﮯ اور ﻧﮧ ﮨ اﻧﻮں ﻧﮯ ﻋﺎﺟﺰی اﺧﺘﯿﺎر
ﮐ " اﻟﻤﻮﻣﻦ 76 /
اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﭘﺮ ﺑﺖ زﯾﺎدہ رﺣﯿﻢ ﮨﮯ اور اﻣﺖ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺎر آزﻣﺎﺋﺶ ﻻﺗﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ واﭘﺲ ﻟﻮٹ آۓ اور ﮔﻨﺎﮨﻮں
ﺳﮯ ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮ ﮐﮯ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ ﺣﺮام ﮐﺮدہ ﭼﯿﺰوں ﮐﻮ ﺗﺮک ﮐﺮ دے ﺗﺎ ﮐﮧ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﻧﯿﮟ ﺑﺨﺶ دے ۔
ارﺷﺎد ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟ ﮨﮯ :
" اور ﮐﯿﺎ ان ﮐﻮ ﯾﮧ دﮐﮭﺎﺋ ﻧﯿﮟ دﯾﺘﺎ ﮐﮧ ﯾﮧ ﻟﻮگ ﺮ ﺳﺎل اﯾ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﮐﺴ ﻧﮧ ﮐﺴ آﻓﺖ ﻣﯿﮟ ﭘﮭﻨﺴﮯ رﮨﺘﮯ ﯿﮟ ﭘﮭﺮ ﺑﮭ ﻧﮧ
ﺗﻮﺑﮧ ﮐﺮﺗﮯ اور ﻧﮧ ﮨ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮﺗﮯ ﯿﮟ " اﻟﺘﻮﺑﮧ 126 /
اور اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ ﮐ رﺣﻤﺖ ﮨﮯ ﮐﮧ وہ ﮔﻨﺎﮨﻮں ﮐ ﺳﺰا دﻧﯿﺎ ﻣﯿﮟ ﮨ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﮨﻮ ﺳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ﻟﻮگ ﺗﺰﮐﯿﮧ ﻧﻔﺲ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ
اور ﻣﻮت ﺳﮯ ﭘﻠﮯ ﭘﻠﮯ اﻟﮧ ﮐ ﻃﺮف رﺟﻮع ﮐﺮ ﻟﯿﮟ –
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" اور ﯾﻘﯿﻨﺎ ﮨﻢ اﻧﯿﮟ ﻗﺮﯾﺐ ﮐﮯ اور ﭼﮭﻮﭨﮯ ﻋﺬاب ﮐﮯ ﻋﻼوہ ﭼﮭﺎﺋﯿﮟ ﮔﮯ ﺗﺎ ﮐﮧ وہ ﻟﻮٹ آﺋﯿﮟ " ﺳﺠﺪہ 21 /
اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اﭘﻨﮯ ﺑﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻣﯿﮟ اس ﻟﮱ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐﮧ ان ﮐﮯ درﺟﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮے اور ان ﮐ
ﺑﺮاﺋﯿﺎں ﺧﺘﻢ ﮐﺮے ،ﺟﯿﺴﺎ ﮐﮧ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮی ﺻﻠ اﻟﮧ ﻋﻠﯿﮧ وﺳﻠﻢ ﮨﮯ :
) ﮐﺴ ﺑﮭ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ ﮐﻮﺋ ﺗﻠﯿﻒ اور ﺑﯿﻤﺎری ﻏﻢ اور ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ واﻓﺴﻮس ﺣﺘ ﮐﮧ اﮔﺮ ﮐﻮﺋ ﮐﺎﻧﭩﺎ ﺑﮭ ﭼﺒﮭﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﻮ اس ﮐ
ﺑﻨﺎء ﭘﺮ اﻟﮧ ﺗﻌﺎﻟ اس ﮐﮯ ﮔﻨﺎہ ﻣﻌﺎف ﮐﺮ دﯾﺘﺎ ﮨﮯ ( ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﺒﺮ  5641ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ .
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