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۲۔ توحید صفات
ت کاندوسرے سے ی ای وحدانیت اور ان صفات ک صفات کے ساتھ عین ک سے مراد ذات حق تعال توحید صفات
ر قسم ک خود ذات سے ہ توحید صفاتکرنا ہے جب نف اور مثل و نظیر ک ثان ‘معرفت و ادراک ہے۔ توحید ذات
ترکیب ک نف کرنا ہے اگرچہ ذات خداوند تعال اوصاف کمالیہ جمال و جالل سے متصف ہے لین مختلف عین جات
ک حامل نیں ہے ذات کا صفات کے ساتھ اختالف اور صفات کا ای دوسرے کے ساتھ اختالف کس وجود کے محدود
ہونے کا الزمہ ہے‘ لین کس اور المتناہ وجود کے لئے کوئ دوسرا قابل تصور نیں ہے۔ اس طرح ذات و صفات کے
اختالف اور کثرت و ترکیب کا بھ کوئ تصور نیں‘ توحید ذات ک مانند توحید صفات بھ اسالم معارف کے اصولوں اور
انسان کے عال ترین اور باال ترین افار میں سے ہے جو خاص کر متب تشیع میں جلوہ گر ہوئ ہے۔ یاں پر ہم صرف
:نج البالغہ کے پلے خطبے کو درج کرتے یں
الحمدلہ الذی الیبلغ مدحة القائلون وال یحص نعماء ہ العادون‘ وال یودی حقہ المجتھدون‘ الذی الیدرک بعدالھمم وال ینالہ غوص
الفطن‘ الذی لیس لصفة حد محدود و النعت موجود
تعریف اس خدا ک جس ت تعریف کرنے والوں ک تعریف نیں پنچ ست اور نہ شمار کرنے والے اس ک نعمتوں کو
نہ ذات تک اس ک یں اور نہ ہ تےکا حق ادا کر س بندگ کوشش کرنے والے اس ک یں اور نہ ہ تےشمار کر س
بلند پرواز ہمتیں پنچ ست یں‘ نہ عقل و فم ک گرائیاں اس ک تہ ت پنچ ست یں۔ اس ک صفت ک کوئ حد انتا
نیں نہ اس کے لئے توصیف الفاظ یں۔
:ان جمالت میں الہ ک المحدود صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چند ہ جملوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے
کمال االخالص لہ نف الصفات عنہ لشھادۃ کل موصوف انہ غیر الصف و شھادۃ کل صف انھا غیر الموصوف فمن وصف الہ
سبحانہ فقد قرنہ و من قرنہ
کمال اخالص یہ ہے کہ اس سے صفتوں ک نف ک جائے کیوں کہ ر صفت شاد ہے کہ وہ اپنے موصوف ک غیر ہے
اور ر موصوف شاد ہے کہ وہ صفت کے عالوہ کوئ چیز ہے لذا جس نے ذات الٰ کے عالوہ صفات مانیں اس نے
ذات کا ای دوسرا ساتھ مان لیا اور جس نے اس ک ذات کا کوئ اور ساتھ مانا‘ اس نے ان جملوں میں الہ کے لئے
:صفت کو ثابت بھ کیا ہے
الذی لیس لصف حد محدود
وہ ہست جس ک صفات ک کوئ محدود حد نیں اور صفات ک نف بھ ک گئ ہے (لشھادة کل صفة انھا) ان الفاظ سے
یہ بھ معلوم ہو جاتا ہے کہ الہ سے جو صفت منسوب ک گئ ہے وہ ذات ک طرح المحدود ہے اور عین ذات ہے اور
جس صفت سے الہ ک ذات مبرا و منزہ ہے‘ وہ محدود ہے اور غیر ذات کے ساتھ ساتھ دوسری صفت کا بھ غیر ہے۔
پس توحید صفات سے مراد ذات اور صفات حق ک وحدت و یانت ک معرفت ہے۔
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