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 (Earth): زمين
 71زمين نظام شمسی ميں سورج سے تيسرے نمبر پر واقع سيارہ ہے۔ اس پر 

  ارب سال لگايا گيا ہے۔4.6 اس کی عمر کا اندازہ فيصد پانی اور باقی زمين ہے۔
  کلوميٹر فی گهنٹہ کی رفتار سے گردش کرتی ہے۔107,000يہ سورج کے گرد 
 زمين گردش کرتی ہے کبهی تبديل نہيں ہوتا کيونکہ اس ميں وہ مدار جس پر

زمين سے چاند کا فاصلہ اوسطأ  ملی ميٹر کا فرق بهی تباہی ثابت ہوگا۔ 3صرف 
  کلوميٹر ہے۔ 385,000

 
 سيارےاس کے گردسورج اور

 (Solar System): نظام شمسی
ں۔  سيارے سورج کے گرد گردش کررہے ہي8نظام شمسی ميں زمين سميت 

 Dwarf)سيارچہ فاصلہ پندرہ کروڑ کلوميٹر جبکہ اوسط زمين کا سورج  سے 
planet) زمين جيوپيٹر ارب کلوميٹر ہے۔ سب سے بڑا سيارہ 5.9 پلوٹو سے ،

 چاند ہيں۔ 20زحل نامی سيارہ کے سب سے زيادہ يعنی   گنا بڑا ہے۔1400سے 
ر وہ مزيد تقريبًا  او ارب سال ہے4.5ماہرين فلکيات کے مطابق سورج کی عمر 

 وںيہ روشنی اس ميں موجود گيس۔ سکتا ہےسات ارب سال تک روشنی فراہم کر
سورج کا حجم تقريبًا دس الکهہ زمين کے کے جلنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 

 مرکز ميں جبکہ سينٹی گريڈ 5,500 برابر ہے۔ سورج کا اوپری درجہ حرارت 
پروکسيما "ين ستارہ قريب ترسے سورج  گنا زيادہ ہے۔ 2,500اس سے 
  ٹريلين کلوميٹر کے فاصلے پر ہے۔ 30زمين سے " سينٹوری

 
 

 
ملکی وے: ہماری کہکشاں  

 

 
  اينڈروميڈا: ملکی وے سے مشابہہ کہکشاں

  (Galaxy) :کہکشاں
 ميں سورج سورج جس کہکشاں کا حّصہ ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ ملکی وے

سے   ارب1000 بڑی کہکشاؤں ميں  ہيں۔رب سے زيادہ ستارےا 400کے عالوہ 
جس طرح زمين سورج کے گرد گردش کرتی ہے اسی زيادہ ستارے موجود ہيں۔ 

سورج سميت يہ اربوں ستارے بهی کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش  طرح 
کرتے ہيں۔ ماہرين فلکيات يہ معلوم نہيں کرسکے ہيں کہ اس مرکز ميں کيا ہے جس 

 پر موجود يہ چار سو ارب ستارے اس کے گرد نہايت کے زير اثر انتہائی فاصلہ
 کلوميٹر فی گهنٹہ ہ الکه18 کی گردش کی رفتار سورج۔ رفتار سے گهومتے ہيں

 اور دوسرے نزمي ( مرکز کے گرد اپنےہمارا سورجاس رفتار سے اور   ہے۔
سال ميں لگاتا ہے، اس ) روڑ کڈهائی( ملين 500 ايک چکر تقريبا )سياروں سميت

  کہکشاں کی وسعت کا اندازہ لگايا جاسکتا ہے۔اریہمسے 
 

  قرٓان ميں ارشاد رّبانی ہے۔ ترجمہ
) يہ(اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنايا۔ "

اپنے گول راستوں  (ٓاسمان ميں ) يعنی سورج، چاند اور ستارے(سب 
 )33ٓايت نمبر: سورة النبياء  ("۔تير رہے ہيں ) پراس طرح چلتے ہيں گويا

 
غالب اور ) خدائے(يہ اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ "

 )38ٓايت نمبر : سورہ يٰسين ("اندازہ ہے) مقرر کيا ہوا(دانا کا 
 

جو حقيقت سائنسدانوں نے چند سال پہلے جديد ٹيکنالوجی کی مدد سے معلوم کی 
ی وے کا مرکز زمين سے ملک سال پہلے بتادی گئی تهی۔ 1400وہ قرٓان ميں 

 الکهہ 3 ايک سيکنڈ ميں  نوری سال کے فاصلے پرہے ۔ روشنی28,000
، اس کو  سفر طے کرتی ہے کا ٹريلين کلوميٹر9.46 ايک سال ميں کلوميٹر جبکہ

اوپر سے نيچے  ملکی وے ۔ کہا جاتا ہے (light year)ايک نوری سال 
کے برابر وری سال  ن100,000 (Diameter) قطر نوری سال اور 10,000

ہائيڈروجن گيس کے غالف ميں لپٹی ہوئی ہے جس کا حجم ملکی وے يہ ہے۔ 
 اب تک معلوم ہونی والی کہکشاؤں اس کہکشاں کے دگنا سے بهی زيادہ ہے۔

ميں سب بڑی کہکشاں ملکی وے سے تيرہ گنا زيادہ ستارے رکهتی ہے۔ اور 
 ارب 13ين سے سب سے دور کہکشاں جو اب تک معلوم ہوچکی ہے وہ زم

 يہ کہکشائيں اپنے ستاروں کے ساتهہ خود بهی نوری سال کے فاصلے پر ہے۔
 سفر کررہی ہيں اور ان کا ايک دوسرے سے فاصلہ بڑهتا جارہا ہے۔ 

 کہکشاں کا مرکز

سورج



 

 (Universe): کائنات
 ارب کہکشاؤں کا اندازاہ لگايا گيا ہے۔ 125والی کائنات ميں نظر ٓانے اب تک 

 روس اور  اور ان کے ميں امريکی ماہر طبيعات پال اسٹين ہارٹ1984سنہ 
"  کائناتبڑهتی" ساتهيوں نے ايک نيا نظريہ برطانيہ سے تعلق رکهنے والے

(The Inflationary Universe) جس ميں امکان ظاہر کيا گيا کہ يہ  پيش کيا
کائنات کا حّصہ کائنات جو ہميں نظر ٓاتی ہے وہ ممکنہ طور پر ايک اور عظيم 

  ۔ہے جہاں اس طرح کی اربوں کائنات گردش کررہی ہيں
(The inflationary model presents the possibility that our universe is 
only one of billions of universes.) 

۔ يعنی جيسے ہميں گول   ہے(flat)اس نظريہ ميں يہ بهی بتايا گيا کہ کائنات ہموار
 ايسے نہيں کيونکہ ہم صرف اس کا چهوٹا سا حّصہ ہی ديکهہ پائے ہيں۔نظر ٓاتی ہے

 )ترجمہ( ہے۔  تعالٰی ميں ارشاِد باری پاک قرٓان
 خطوں کا طومارجس دن ہم ٓاسمانوں کو اس طرح لپيٹ ليں گے جيسے  "

پہلے پيدا کيا تها اسی طرح ) کائنات کو(لپيٹ ليتے ہيں۔ جس طرح ہم نے  
) ايسا (ہے۔ ہم  )  جس کا پورا کرنا الزم(وعدہ  ) يہ(۔ دوبارہ پيدا کرديں گے 

 )104ٓايت نمبر : سورة النبياء " (ضرور کرنے والے ہيں۔ 
 کتابوں کے لئے لکهے صفحات کا مطلب خطوں کا طوماريہاں 

scroll rolled up for books)(سيدهے حات صف ہے۔ يہ ہم جانتے ہيں کہ 
يں۔ اس طرح کائنات کے ہموار يعنی ہموار ہوتے ہيں، چهتری کی طرح گول نہ

  سال پہلے بتاديا گيا تها۔1400ہونے کے بارے ميں ہميں 
 

نظريہ " بگ بينگ"تقريبأ تمام ماہر طبيعات کائنات کی پيدائش کے بارے ميں 
 ارب سال پہلے نہايت گرم 13.7 سے متفق ہيں۔ جس کے مطابق کائنات تقريبا

ا جس کے نتيجے ميں کائنات کی اور کثيف شئے تهی جہاں ايک عظيم دهماکہ ہو
موجودہ شکل وجود ميں ٓائی اور اس وقت سے يہ ٹهنڈی ہونے کے ساته مستقل 

  پهيل رہی ہے۔  
 )ترجمہ: (قرٓان نے ہميں اس بارے ميں بتايا

کيا کافروں نے نہيں ديکها کہ ٓاسمان اور زمين دونوں ملے ہوئے تهے            "
چيزيں ہم نے پانی سے بنائيں۔     تو ہم نے جدا جدا کرديا۔ اور تمام جاندار  

 )30ٓايت نمبر : سورة النبياء   " (پهر يہ لوگ ايمان کيوں نہيں التے؟   

 

 

 (Magnificence of Allah): اهللا کی عظمت
جس ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ خود کتنا عظيم ہوگا۔ اهللا پاک نے ارشاد 

 )ترجمہ(فرمايا۔ 
سی کرنی چاہئے تهی نہيں کی۔ اور قيامت اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جي "

کے دن تمام زمين اس کی مٹهی ميں ہوگی۔ اور ٓاسمان اس کے داہنے ہاته ميں             
  "وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ ) اور  (لپٹے ہوں گے۔ 

 )67ٓايت نمبر : 39سورہ نمبر (
کے ہاتهہ ميں اس  اور سارے ٓاسمان قيامت کے دن اهللا اتنی وسيع و عريض کائنات

 ) ترجمہ(ايک اور جگہ ارشاد فرمايا۔  ۔ طرح ہوں گے جيسے لپٹے ہوئے کاغذ
قلم ہوں ) سب کے سب(اور اگر يوں ہو کہ زمين ميں جتنے درخت ہيں  "

اس کے بعد سات سمندر اور ) اور(سياہی ہو) کا تمام پانی(اور سمندر 
ختم نہ ہوں۔ ) ںيعنی اس کی صفتي(تو خدا کی باتيں ) سياہی ہوجائيں(

 )27ٓايت نمبر : سورہ لقمان(" بيشک خدا غالب حکمت واال ہے۔ 
روِز ٓاخرت جو شخص کم سے کم درجے ميں بهی حديث ہے جس کا مفہوم ہے، 

  کامياب ہوگا اسے زمين سے دس گنا بڑی جنت ملے گی۔
دنيا ميں تهوڑی سی زمين يا چند روپوں کے لئے کيا کچهه کرنے کو تيار   ٓاج ہم

ٓائيے ٓاج ہم عہد کريں کہ تهوڑے سے ظاہری فائدے، تهوڑی سی ہوجاتے ہيں۔ 
ترقی اور تهوڑی سی عارضی خوشی کی خاطر اپنے ہی جيسے انسانوں کے 
سامنے جهک کر يا ان کو نقصان پہنچاکر اپنے مالِک حقيقی کو ناراض نہيں 

 ۔)ٓامين(کريں گے۔ 
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