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ٰمت بالغہ اور عدل الح
یں‘ مثال ہ کے رابطے سے متعلقیں جو کائنات کے ساتھ ال تصور کائنات میں چند ایسے مسائل زیربحث آتے ٰال
حدوث و قدم عالم‘ نظام و ترتیب خلقت موجودات یا وہ دیر مسائل جن کا الیات میں تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس مقام پر
یں اور یہ دونوں مسائل ای سے متعلق مسائل ٰاور عدل ال ٰمت بالغہ الجس چیز کا تذکرہ مناسب حال ہے وہ ح
ای کا مسئلہ اس حوالے سے زیربحث آتا ہے کہ یہ نظام ہست ٰمت بالغہ الیں۔ ح ت زیادہ قریبدوسرے کے ب
حیمانہ نظام ہے یعن امور دنیا میں صرف علم و شعور اور ارادہ و مشیت ہ کا عمل دخل نیں ہے بلہ موجودہ نظام
ای احسن اور اصلح نظام ہے اور اس سے زیادہ بتر اور مفید نظام ناممن اور محال ہے جان موجود کامل ترین جان
ممن ہے۔
اور ی وہ مقام ہے جاں سے سواالت اور اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے حوادث و
واقعات مشادہ میں آتے یں جن پر اس کے نقص‘ شر‘ قبیح یا عبث ہونے کا عنوان آتا ہے۔ حمت الٰ کا تقاضا یہ ہے
کہ شر ک جہ خیر‘ بدصورت ک جہ خوبصورت‘ عبث اور باطن ک جہ مفید ہو۔ ناقص الخلقت لوگ‘ مختلف بالئیں‘
مصیبتیں‘ قبیح مناظر اور انسان و حیوان کے بدن میں زائد اعضاء و اجزاء خالف حمت کو ثابت کرتے یں۔ عادالنہ نظام تو
یہ ہے کہ ظلم اور امتیازی سلوک کا کیں وجود نہ ہو‘ آفت و بال نام ک کوئ چیز نہ ہو بلہ اس نظام میں عدم اور فنا بے
معن ہوں اس لئے کہ کس ہست کو وجود میں النا‘ اسے لذت ہست سے آشنا کرنا اور پھر دیار عدم میں بھیج دینا ظلم
ہے۔ عادالنہ نظام سے مراد یہ ہے کہ اس نظام کے تمام موجودات میں جل‘ عجز‘ ضعف و فقر جیسے نقائص موجود نہ
ہوں‘ اس لئے کہ کس موجود کو وجود کا لباس پنانے کے بعد اسے ہست و وجود کے شرائط کماالت سے محروم رکھنا
ظلم ہے۔ اگر موجودہ نظام ای عادالنہ نظام ہے تو پھر یہ تفاوت و تبعیض کیوں؟ اس ک کیا وجہ ہے کہ کوئ گورا ہے
کوئ کاال‘ کوئ خوبصورت ہے تو کوئ بدصورت‘ کوئ تندرست ہے تو کوئ بیمار؟ کیوں ای وجود کو انسان بنایا اور
دوسرے کو بھیڑ‘ بری یا بچھو یا زمین پر ریننے واال کیڑا؟
ای شیطان خلق ہوا‘ اور دوسرا فرشتہ سب ای جیسے کیوں نیں بنائے گئے؟ یا پھر ایسا کیوں نیں ہوا کہ وہ جو گورا‘
خوبصورت اور تندرست ہے‘ کاال‘ بھدا اور بیمار ہو جائے۔ آخر کیوں؟
یہ اور اس جیسے دوسرے سواالت کائنات کے بارے میں اٹھائے گئے یں اور اب الٰ تصور کائنات کہ جو اس دنیا کو
فعل خدائے حیم اور خدائے عادل عل االطالق جانتا ہے‘ کا یہ فرض ہے کہ ان سواالت کا جواب دے۔
چونہ ان سواالت کا اگر تفصیل جواب دیا جائے تو ای ضخیم اور مستقل کتاب بن جائے گ۔ اس کے عالوہ ہم نے خود
بھ اپن کتاب عدل الٰ میں ان موضوعات پر گفتو ک ہے جو کئ بار شائع ہو چ ہے اور بازار میں دستیاب ہے
بجائے حقیقت کے متالش اں پر تفصیل میں جانے کذا یکتاب میں پیش کر دیا ہے ل اور ہم نے ان سواالت کا حل بھ
افراد کو اس کتاب ک طرف رجوع کرنے ک دعوت دیتے یں۔ یاں پر ہم صرف ان اصولوں کے تذکرہ پر اکتفا کر رہے
یں جن سے آگاہ حاصل ہو جانے کے بعد ان اشاالت و سواالت کے حل ک راہ ہموار ہو جائے گ اور نتیجہ اخذ
کرنے ک ذمہ داری خود محترم قاری پر چھوڑ رہے یں۔
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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۔

:۔ اصول ترتیب۲
فیض الٰ یعن فیض ہست جس نے پوری کائنات کو اپن آغوش میں لے رکھا ہے‘ ای مخصوص نظام ہے۔ موجودات
و مخلوقات میں ایس خاص قسم کا تقدم و تاخر‘ ای ایس علیت و معلولیت اور سببیت و مسببیت موجود ہے جو ناقابل
تبدیل ہے یعن کوئ موجود اپنے خاص مرتبے سے تجاوز کر ستا ہے نہ اسے چھوڑ ستا ہے اور نہ ہ کس اور
موجود کے مرتبے پر اپنا قبضہ جما ستا ہے۔ پس مراتب ہست اور درجات ہست کا الزمہ یہ ہے کہ ان کے درمیان نقص
و کمال اور شدت ضعف کے اعتبار سے ای طرح کا اختالف موجود ہو‘ اختالف و تفاوت اس معن میں کہ وہ الزمہ مراتب
ہست ہے‘ امتیاز اور زیادت نیں کہ جسے خالف حمت اور خالف عدل سمجھا جائے‘ زیادت اس وقت ہو گ جب دو
موجود‘ کمال کے ای ہ معین درجے ک قابلیت رکھتے ہوں لین ای کو کمال عطا کر دیا جائے جب کہ دوسرے کو
محروم رکھا جائے لین جاں اختالف و تفاوت کا تعلق ذات میں موجود نقص اور کم سے ہو تو اسے امتیاز نیں کا جا
ستا۔

۔اصول کلیت۳
خدا کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کے نتیجے میں انسان ک ای اور غلط یہ ہے کہ انسان ای معین جہ اور معین وقت
میں (البتہ معینہ رائج شرائط کے تحت) گھر بنانے ک سوچتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے‘ کچھ اینٹیں‘ کچھ لوا‘ کچھ
سیمنٹ کہ جن میں ذات اعتبار سے کوئ جوڑ نیں انیں آپس میں مصنوع اتصال کے ذریعے ای دوسرے سے مربوط
کرتا ہے اور گھر کے نام سے ای معین عمارت کھڑی ہو جات ہے۔



کیا خدا کا کام بھ اس نوعیت کا ہے؟ کیا خداوند عالم ک مضبوط و مستحم صنعتیں بھ اس طرح چند التعلق چیزوں
جوڑ انسان جیس اور عارض یں؟ اس طرح کا مصنوع رابطے سے وجود میں آئ اور عارض کے درمیان مصنوع
مخلوق کا کام ہے کہ جو اس نظام کا ای حصہ ہے اور ای معین مقدار میں خلق شدہ موجود اشیاء کے خواص اور
طاقتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ کام اس مخلوق کا ہے کہ جس ک فاعلیت اور خالقیت‘ فاعلیت حرکت ک حد میں
ہے‘ فاعلیت ایجادی ک حد میں نیں یعن وہ کس موجود شے میں حرکت وجود میں التا ہے اور وہ بھ ”طبیع“ نیں
ہوت بلہ ”قسری“ نوعیت ک ہوت ہے۔ لین خداوند عالم فاعل ایجادی ہے‘ وہ اشیاء کو تمام طاقتوں‘ تمام خصلتوں اور
تمام خاصیتوں کے ساتھ خلق کرتا ہے۔
مثال انسان آگ اور بجل کے وجود سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے اس جزوی کام کو اس طرح مرتب کرتا ہے کہ جب
چاہتا ہے اس کے اثرات کو ظار کر کے اس سے استفادہ کرتا ہے اور جب نیں چاہتا یا ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے تو
فوراً ای لمحے میں اس کے اثر کو توڑ کر اس ک خاصیت منجمد کر دیتا ہے۔ لین خداوند عالم تمام خاصیتوں کے
ساتھ آگ اور بجل کا خالق ہے۔ بجل اور آگ کا الزمہ ہے کہ وہ گرم دے یا حرکت پیدا کرے یا جالئے۔ خداوند عالم
نے ان دونوں چیزوں کو خاص شخص یا خاص شے کے لئے خلق نیں کیا مثال وہ فقیر ک کٹھیا کو گرم کرے لین جب
اس کا لباس آگ میں گرے تو اسے نہ جالئے۔ خدا نے آگ کو جالنے ک خاصیت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ پس نظام عالم
میں آگ کو اس ک کلیت کے ساتھ دیھنے ک ضرورت ہے کہ جاں اس کا وجود الزم‘ مفید اور حمت کے موافق ہو‘
نہ یہ کہ اس ک جزوی حیثیت کو سامنے رکھ کر یہ کا جائے کہ فالں جزوی شے میں فالں ذات غرض کے پیش نظر‘ کیا
اس کا وجود فائدہ مند‘ خیر اور حمت ہے یا نیں؟ دوسرے الفاظ میں جاں حمت الٰ میں غایت کو غایت فعل سمجھنا
غایات ت ہے کہ اس نے موجودات کو ان ک ی یم ہونے کا مطلب بھیں اور خدا کے حچاہیے۔ غایت فاعل ن
پنچانے کے لئے بترین نظام ایجاد کیا ہے۔ اپنے نقص کو کمال اور قوت کو فعل سے بدلنے اور اداف کمالیہ حاصل
غایات کل ک ٰجاننا چاہیے کہ افعال ال یں ہے۔ اس کے عالوہ ہمیں یہ بھن فراہم ترین وسیلے ککرنے کے لئے ب
یں‘ جزوی غایات نیں۔ آگ کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ کل پر جالئے نہ کہ فالں مورد میں جالنے کے لئے کہ جو ممن
ہے ای شخص کے لئے مفید ہو اور دوسرے کے لئے مضر۔

۔ صالحیت اور قابلیت۴
کس حقیقت اور کس واقعیت کو پانے کے لئے صرف فاعل ک فیاضت اور اس کا تام الفاعلیہ ہونا کاف نیں ہے۔ اس
کے لئے صالحیت اور قابلیت کا ہونا بھ ضروری ہے۔ صالحیت اور قابلیت کا فقدان بعض موجودات کو بت سے موارد
میں بعض کماالت اور نییوں سے محروم رکھتا ہے اور نظام کل نیز واجب الوجود کے ساتھ ارتباط کے حوالے سے
جل و عجز جیسے بعض نقائص پیدا ہو جانے کا راز بھ ی ہے۔

۔ واجب بالذات۵
خداوندتعال جس طرح واجب بالذات ہے واجب من جمیع الجات بھ ہے اور اس لئے محال ہے کہ کوئ موجود قابلیت
وجود رکھتا ہو اور اس ک جانب سے اس کے لئے افاضہ وجود نہ ہو اور اسے وجود سے محروم رکھے۔



۔ حقیق وجود۶
ک اور غربت و افالس یا پھر ہست ل‘ عجز و ناتوانیں۔ جیسے ج صنف سے و عدم ک شرور اور برائیاں یا تو خود ہست
صنف سے یں لین ان کا شر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ یہ فقدان کا باعث بنتے یں جیسے زلزلے‘ جراثیم‘ سیالب اور
ژالہ باری وغیرہ۔ وہ ہستیاں جو نیست اور عدم کا باعث بنت یں ان ک شریت دوسری اشیاء ک نسبت سے ہوت ہے نہ
کہ اپن ذات حیثیت میں شر ہوت یں۔ ر شے کا حقیق وجود ف نفسہ اس کا وجود ہے اس کا اضاف اور نسب وجود
ای اعتباری اور انتزاع امر اور اس کے حقیق وجود کا جزوالینف ہے۔

۔ نییاں اور شرور۷
نییاں اور شرور دو علیحدہ اور مختلف چیزیں نیں یں اور نہ ہ ای دوسرے سے ال اور مستقل یں بلہ شرور نییوں
ک ناقابل جدا صفت اور ان کا الزم یں۔ وہ شرور جو خود نیست و عدم ک قسم سے یں ان میں صالحیت اور قابلیت کا
فقدان ہے لین قابلیت پیدا ہوتے ہ ذات واجب الوجود ک طرف سے افاضہ وجود حتم اور الزم ہو جاتا ہے۔ اب
رہے وہ شرور جو عدم ک قسم سے نیں یں انیں کبھ اچھائ سے جدا نیں کیا جا ستا۔

۔ عدم اور نابود۸
کوئ شر شر محض نیں ہوتا‘ عدم اور نابود اپن اپن جہ خود مقدمہ ہست اور مقدمہ کماالت و خیرات یں۔ شرور اپنے
مقام پر تامل کا زینہ یں اور اس لئے کا جاتا ہے کہ ر برائ میں ای اچھائ چھپ ہوت ہے اور ر عدم میں ای وجود
پوشیدہ ہوتا ہے۔

۔ قانون و سنت۹
عالم ہست اس جت سے کہ علت و معلول کے نظام کے مطابق جاری و ساری ہے اور وہ نظام جیسا کہ ہم پلے عرض
کر چے یں کل ہے لذا قوانین و سنن الٰ ک بنیاد پر قائم ہے اور قرآن مجید بڑی صراحت کے ساتھ اس ک تائید کرتا
ہے۔

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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