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:۔ اصول غنا اور اصول کمال ذات حق۱
الہ تعال اس عنوان سے کہ واجب الوجود عل االطالق ہے اور کوئ ایسا کمال اور کوئ ایس فضیلت نیں جو اس میں نہ
ہو‘ کس کام کو اپنے کس مقصد یا کمال ت پنچنے یا اپنے اندر کس کم کو پورا کرنے کے لئے انجام نیں دیتا‘ اس
کا کام نقص سے کمال ک طرف حرکت کے مفوم میں نیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اس کے بارے میں مفوم حمت یہ
نیں ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بترین مقاصد کو اپنے لئے اور بترین وسائل کو اپنے اداف ت پنچنے کے لئے
ٰمت الیں‘ حہے۔ خدا کے بارے میں ن وم میں انسان کے بارے میں صادق آتمت اپنے اس مفانتخاب کرتا ہے۔ ح
کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام موجودات کو ان کے وجودی کماالت اور غایت وجود ت پنچانا ہے‘ اس کا کام ایجاد کرنا
میل ہے اور اشیاء کو ان کے کماالت اور ان کتدبیر و ت نچانا ہے یا ان کپ ہے کہ جو خود (عدم سے) کمال وجود ت
جات خیر ت پنچانا ہے‘ خود ای طرح سے افاضہ و تمیل ہے۔
سواالت‘ اشاالت کا ای حصہ خدا کو انسان پر قیاس کرنے ک وجہ سے عمل میں آتا ہے‘ اکثر جب یہ سوال کیا جاتا
ہے کہ ”فالں مخلوق ک حمت اور فائدہ کیا“ تو سوال کرنے واال خدا کو اس مخلوق ک مانند سمجھتا ہے کہ جو اپنے
کاموں میں دوسری مخلوقات اور موجودات سے اپنے مقصد ت پنچنے ک خاطر فائدہ اٹھانا چاہت ہے اور اگر پوچھنے
واال پلے سے اس چیز کو اپن نظر میں رکھے کہ حمت الٰ کا مفوم یہ ہے کہ اس کا فعل غایت رکھتا ہے نہ کہ خود
اور ر مخلوق ک غایت خود اس کے وجود میں پناں ہے اور خداوند عالم اس کو خود اپن ذات غایت ک سمت بڑھاتا ہے
تو بت سے سواالت کا خود بخود جواب مل جائے گا۔
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