
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > دنیا اور آخرت

دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کائنات ک تقسیم اسالم تصور کائنات کا ای اور موضوع ہے۔ غیب و شادت کے عنوان
سے پلے ہم جو کچھ عرض کر چے یں اس کا تعلق ایس دنیا سے تھا جو ہماری اس دنیا پر محیط ہے اور ہماری اس
دنیا کو سنوارتا ہے۔ اگرچہ ای اعتبار سے عالم آخرت عالم غیب ہے اور یہ دنیا عالم شادت لین یہ وہ دنیا ہے جس
میں ہمیں اس موجودہ دنیا کے بعد قدم رکھنا ہے لذا اس ک وضاحت ای علیحدہ عنوان کے تحت ضروری ہے۔ عالم
غیب وہ دنیا ہے جاں سے ہم آئے یں اور عالم آخرت وہ منزل ہے جاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت علؑ کے
:اس جملے کا بھ ی معن ہے
رحم الہ امرء اعلم من این و ف این وال این
الہ ک رحمت ہو اس شخص پر جس نے یہ جان لیا کہ وہ کاں سے آیا ہے؟ کس منزل پر ہے؟ اور اسے کاں جانا”
“ہے؟
حضرت علؑ نے یہ نیں فرمایا کہ الہ ک رحمت ہو‘ اس شخص پر جو یہ جان لے کہ کس چیز سے اس ک خلقت
ہوئ ہے‘ کس چیز میں اسے جانا ہے‘ اور جس چیز سے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہوتا تو
ہم یہ کتے کہ مٹ سے ہماری خلقت ہوئ ہے‘ اس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے‘ اور اس سے دوبارہ اٹھائے جائیں
:گے۔ اگر آپ کا یہ ارشاد ہوتا ہے تو قرآن ک اس آیت ک طرف آپ کا اشارہ ہوتا
منْا خَلَقْنٰم وفيا نُعيدُكم ومنْا نُخْرِجم تَارۃً اُخْرى

۵۵
ہم نے تمیں زمین سے تخلیق کیا ہے‘ اس میں تمیں لوٹایا جائے گا‘ اور پھر اس سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔“(سورئہ”
طہ‘ آیت
۵۵)
لین حضرت علؑ ک ناہ قرآن ک دوسری آیات ک جانب تھ کہ جو بلند تر مفاہیم ک حامل یں۔ آپ نے فرمایا ہم
کس دنیا سے یاں آئے یں؟ کس دنیا میں یں اور کس دنیا ک طرف ہمیں جانا ہے؟
حامل ہے نہ کہ نسب تصور کائنات کے اعتبار سے دو مطلق مفاہیم ک مانند اسالم ادت کغیب و ش دنیا و آخرت بھ
اگر کوئ ہے‘ وہ کار دنیا اور کار آخرت ہے‘ یعن جدا عالم ہے جو چیز نسب ر ای رو سے ان میں سے اور قرآن ک
کام نفس پرست کے تحت انجام دیا جائے تو وہ دنیوی کام ہو گا اور اگر ی کام خدا اور رضائے الٰ ک خاطر ہو تو کار
آخرت ہو گا‘ بعد میں ہم ”زندگ جاوید یا حیات اخروی“ کے عنوان سے دنیا و آخرت کے بارے میں تفصیل سے بحث
کریں گے۔
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