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

Home > توحید کے درجات اور مراتب > ۳۔ توحید افعال

۳۔ توحید افعال
توحیدا فعال سے مراد اس چیز ک معرفت اور ادراک ہے کہ کائنات اپنے تمام تر نظاموں‘ روایات‘ عقل و اسباب اور
معلومات و مسببات کے باوجود اس کا فعل اور اس کے ارادے کا نتیجہ ہے جس طرح موجودات عالم اپن ذات میں
مستقل نیں یں اور سب اس کے ذریعے قائم اور اس سے وابستہ یں اور وہ قرآن ک اصطالح میں پوری کائنات کے لئے
”قیوم“ ہے اس طرح تاثیر اور علت کے اعتبار سے بھ مستقل نیں ہے لذا خداوند تعال کا جس طرح اپن ذات کے
ر فاعل اور سبب ک یں ہے۔ن شری فاعلیت کے اعتبار سے بھ طرح اپن یں ہے اسن شری لحاظ سے کوئ
:حقیقت تاثیر اور فاعلیت نیز اس کا وجود اس سے ہے اور اس پر قائم ہے۔ ر حالت اور قوت اس پر قائم ہے
ماشاء الہ والقوۃ االبہ‘ الحول والقوۃ اال بالہ
انسان جو موجودات میں سے ای ہے اور خدا ک مخلوق ہے‘ تمام مخلوقات ک طرح اپنے کام ک علت اور اس میں
یں یعنمفوض ن موجود بھ کوئ طور پر بھ ن کسموثر ہے لی تقدیر میں بھ موثر ہے اور اس سے باالتر یہ کہ اپن
کوئ ایسا موجود نیں‘ جسے سب کچھ تفویض کر دیا گیا ہو۔
بحول الہ وقوتہ اقوم واقعد
“الہ کے حول و قوت سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں۔”
ای وجود کو تمام اختیارات سونپ دینا (چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان) فاعلیت اور استقالل کے اعتبار سے خدا کے
ساتھ اس وجود کو شری ٹھرانے کے مترادف ہونے کے ساتھ ساتھ ذات میں استقالل کو بھ الزم گردانتا ہے جو توحید
:ذات کے بھ مناف ہے‘ چہ جائیہ توحید افعال کے مناف ہو‘ ای دعا کے الفاظ یوں یں
الحمدلہ الذی لم یتخذ صاحبا وال ولد اولم ین لہ شری ف المل ولم ین لہ ول من الذل و کبرہ تبیراً (مفاتیح الجنان‘
(دعای افتتاح
حمد اس خدا ک جس نے ہمسر اور اوالد نیں اپنائ اور کائنات پر حومت کرنے میں اس کے ساتھ کوئ شری نیں
ہے اس طرح کائنات کا نظام سنبھالنے کے اعتبار سے ناتوان ک بناء پر کوئ اس کا مددگار بھ نیں ہے اسے اس طرح
بزرگ و برتر جانو جس طرح اس ک ذات پاک کے الئق ہو۔
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