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اسالم تصور کائنات
اسالم تصور کائنات دراصل الٰ توحیدی تصور کائنات ہ ہے۔ اسالم میں توحید کو اپن خالص اور پاک ترین شل میں
:بیان کیا گیا ہے۔ اسالم ک نظر میں خدا ک کوئ مثل و نظیر نیں ہے
ءَش ہثْلمك سلَي

۰
ۚ
(
سورہ شورٰى‘ آیت
۱۱)
خدا نہ تو کس چیز سے شباہت رکھتا ہے اور نہ ہ اسے کس چیز سے تشبیہ دی جا ست ہے‘ خدا مطلقاً بے نیاز
ہے‘ سب اس کے محتاج یں جبہ وہ سب سے بے نیاز ہے۔
اَنْتُم الْفُقَرا
ۗ
ہال َلا ء

۰
ۚ
والہ ہوالْغَن الْحميدُ

۱۵ (
سورہ فاطر‘ آیت
۱۵)
:خدا ر چیز سے آگاہ ہے اور ر چیز پر قادر ہے
ميلع ءَش لِب نَّہا

۱۲ (
سورہ شورٰى‘ آیت
۱۲)
رقَدِي ءَش لك ٰلع اَنَّہو
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۶
ۙ
(
سورہ حج‘ آیت
۶
(اور دیر بت س آیات
وہ ر جہ پر ہے اور کوئ جہ اس سے خال نیں۔ آسمان کے باالئ حصے‘ زمین ک گرائ ک نسبت اس کے ساتھ
ای ہ ہے۔ ہم جس طرف بھ رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو اس ک جانب کھڑے ہوں گے۔
نفَاَي
ـ
ما تُولُّوا فَثَم وجہ اللِہ ( سورہ بقرہ‘ آیت
۱۱۵)
:وہ سب کے دلوں کے بھید‘ ذہن خیاالت و نیتوں اور ارادوں سے واقف ہے
ہنَفْس بِہ وِسسا تُوم لَمنَعانَ ونْسلَقَدْ خَلَقْنَا او

۰
ۚۖ
(
سورہ ق‘ آیت
۱۶)
:وہ انسان ک شہ رگ سے بھ زیادہ اس سے نزدی ہے
ونَحن اَقْرب الَيہ من حبل الْورِيدِ

۱۶(
سورہ ق‘ آیت
۱۶)
:وہ تمام کماالت کا حامل ہے اور ر نقص و عیب سے مبرا اور منزہ ہے
ولہ اسما
ۗ
ء الْحسنٰ( سورہ اعراف‘ آیت
۱۸۰)
:وہ جسم نیں ہے اور نہ ہ اسے آنھوں سے دیھا جا ستا ہے
ارصبا ہتُدْرِك 

۰
ۡ
ارصبدْرِكُ ايوہو




۰
ۚ
(
سورہ انعام‘ آیت
۱۰۳)
الٰ اور اسالم تصور کائنات ک نظر میں کائنات ای مخلوق ہے اور الہ ک مشیت و عنایت ہ کے ذریعے قائم ہے۔
اگر کائنات ای لمحے کے لئے بھ الہ کے لطف و کرم سے محروم ہو جائے تو نیست و نابود ہو جائے گ۔ اس کائنات
یں۔ کوئ یمانہ مقاصد کارفرماتخلیق میں ح یں بنایا گیا۔ انسان اور کائنات کو و لعب کے لئے نکو عبث و باطل اور ل
بھ چیز بے جا اور فائدہ کے بغیر پیدا نیں ک گئ۔ موجودہ نظام‘ ای احسن و اکمل نظام ہے‘ کائنات عدل اور حق پر
قائم ہے‘ نظام عالم اسباب و سببات پر استوار ہے اور ر نتیجے کو اس کے مخصوص مقدمے اور سبب میں تالش کرنا
چاہیے‘ ر نتیجے اور سبب سے صرف اس کے مخصوص اثر ک توقع رکھن چاہیے۔
قضا و قدر ال ‘ٰر موجود کو اس ک خاص علت کے راستے سے وجود میں الت ہے۔ قضا و تقدیر الٰ بعینہ سلسلہ عدل
و اسباب ک قضا و تقدیر ہے۔
(“مزید وضاحت کیلئے استاد مطری ہ ک کتاب ”انسان اور حیوان)
الہ ک مشیت اور ارادہ ”سنت“ ک صورت میں یعن ای کل اصول اور قانون ک صورت میں کائنات میں جاری و ساری
ہے۔ الٰ سنتیں تبدیل نیں ہوتیں بلہ جو چیز تبدیل ہوت ہے وہ الٰ سنتوں ک بنیاد پر تبدیل ہوت ہے۔ انسان کے لئے
دنیا ک اچھائ اور برائ کائنات میں اس کے طرز سلوک اور طریقہ عمل کے ساتھ مربوط ہے۔ انسان کو اچھے اور برے
اعمال پر جاں آخرت میں جزا یا سزا دی جائے گ‘ واں یہ اس دنیا میں بھ تاثیر سے خال نیں ہوں گے۔ ترویج و ارتقاء
الہ ک سنت ہے‘ کائنات انسان ارتقاء کا گوارہ ہے۔
قضا و قدر الٰ پوری کائنات پر حاکم ہے اور انسان اس قضا و قدر ک رو سے آزاد‘ خود مختار‘ ذمہ دار اور اپن تقدیر پر
حاکم ہے۔ انسان ذاتاً شرف و بزرگ کا حامل اور خالف الٰیہ کے الئق ہے۔ دنیا اور آخرت کا ای دوسرے سے گرا
کے مرحلے کے درمیان پائے جانے والے رابطے ک کٹائ رشتہ ہے دونوں کا رابطہ کاشت کے مرحلے اور فصل ک
مانند ہے یعن ر شخص آخرت میں وہ کاٹے گا جو دنیا میں بوئے گا۔ اس ک مثال بچپن اور بڑھاپے کے مابین رابطے
ک ہے کیوں کہ بڑھاپے ک بنیاد بچپن اور جوان ہ میں پڑت ہے۔
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