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۱۰۔ ناقابل تجزیہ و تقسیم اکائ
ناقابل تجزیہ و تقسیم اکائ ای ذات میں بھ طرح اپن حامل ہے اس نظام ک ناقابل تخلف اور کل دنیا جس طرح ای
ہے یعن اپن مجموع حیثیت میں ای جسم ک مانند اکائ پر مشتمل ہے پس نہ صرف شرور اور نیست و نابودی‘ خیر و
ہست سے جدا نیں ہو ست بلہ اجزائے کائنات کا مجموعہ بھ ای اکائ اور ای جلوہ ہونے سے ای دوسرے سے
جدا نیں ہو ستے۔
مذکورہ دس اصولوں ک بنیاد پر جو چیز وجود کا امان رکھت ہے وہ معین کل اور غیر متغیر نظام ہے پس امر دنیا اس
بات پر منحصر ہے کہ یا تو معین نظام کے ساتھ موجود ہو یا اصال موجود نہ ہو لین یہ بات کہ خود تو موجود ہو لین
نظام نہ رکھتا ہو یا نظام تو رکھتا ہو مر اس نظام ک کوئ دوسری شل ہو مثال علتیں معلوالت ک جہ اور معلوالت
مت بالغہ کے حوالے سے قابل بحث ہے‘ وہ یہ ہے کہ دنیا یا تو ایہ ہوں تو یہ محال ہے۔ پس جو بات حج علتوں ک
ہے یعن مت افضل کا تقاضا کرتبات ہے کہ ح موجود نہ ہو۔ واضح س منظم نظام کے تحت موجود ہو یا کچھ بھ
ہست کا تقاضا کرت ہے‘ عدم کا نیں۔ اس طرح وہ چیز جس کا وجود ممن ہے وہ اشیاء کا اپنے سے جدا ہونے والے
لوازم اوصاف کے ساتھ وجود رکھنا ہے اور جاں ت اس بات کا تعلق ہے کہ نییاں اور ہستیاں شر اور نیست سے جدا
ہو جائیں‘ خیال محض اور توہم محال ہے۔ پس اس اعتبار سے بھ جو چیز حمت بالغہ کے حوالے سے زیربحث ہے
وہ یہ کہ خیر و شر کا بی وقت نہ ہونا ہے نہ کہ خیر تو موجود ہو لین شر موجود نہ ہو۔
اس طرح جو چیز امان وجود رکھت ہے وہ ای دوسرے کے ساتھ متصل اکائ ک صورت میں کل کائنات کا موجود
ہونا ہے نہ کہ ای جزو کا موجود ہونا اور دوسرے کا معدوم پس حمت بالغہ ک نظر سے جو چیز قابل بحث ہے وہ کل
کا ہونا یا نہ ہونا ہے کس جزو کا ہونا اور دوسرے جزو کا نہ ہونا نیں ہے۔
مذکورہ اصول اگر اچھ طرح سمجھ میں آ جائے تو یہ حمت بالغہ اور عدل کامل الٰ سے متعلق تمام شبات اور تمام
اشاالت کو ختم کر دینے کے لئے کاف ہے۔ میں ای بار پھر اپنے پڑھنے والوں کو اپن کتاب ”عدل الٰ“ ک طرف
رجوع کرنے ک دعوت دیتا ہوں اور اس بات کے لئے معذرت چاہوں گا کہ میں نے ضرورت کے تحت ان مسائل کو پیش
کیا جو اس کتاب ک سطح سے باالتر یں۔
آخر میں اس عنوان سے کہ ”عدل“ ک بحث مسلمانوں کے درمیان خاص تاریخ ک حامل ہے یاں ت کہ اسے شیعہ
مذہب کے اصول میں داخل کر دیا گیا ہے یعن شیعہ نقطہ نظر سے عدل اصول اسالم کا حصہ ہے لذا اس ک مختصر
تاریخ ک طرف اشارہ بے سود نیں ہو گا۔
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