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۔ توحید در عبادت۴
مذکورہ باال تینوں مراتب کا تعلق توحید نظری اور ای طرح ک معرفت سے ہے‘ لین توحید در عبادت‘ توحید عمل اور
”موجود ہونے“ اور ”واقع ہونے“ ک نوع سے ہے۔ توحید کے گذشتہ مراتب حقیق تفر و تعقل سے متعلق یں جبہ
توحید کا ر مرحلہ حقیق معن میں ”ہونے“ اور ”ہو چنے“ سے مربوط ہے۔ توحید نظری کمال کے بارے میں بصیرت
ہے اور توحید عمل کمال ت پنچنے کے لئے حرکت کرنے کا نام ہے۔ توحید نظری‘ وحدانیت خدا ت پنچ جانے کا
نام ہے جب کہ توحید عمل انسان کا ممتاز ہو جانا ہے توحید نظری ”دیھنا“ ہے جب کہ توحید عمل ”راستے پر چلنا“
ہے۔
نقطے کا بیان ضروری ہے‘ کیا توحید نظری یعن لے توحید نظری کے بارے میں ایتشریح کرنے سے پ توحید عمل
ذات خدا کو اس ک وحدانیت‘ ذات و صفات ک یانت اور فاعلیت میں وحدانیت کے اعتبار سے پچاننا ممن ہے یا غیر
کوئ یں یا یہ کہ ان ک سعادت میں موثر بھ معرفتیں بشر ک صورت میں کیا اس قسم ک ن ہونے کن؟ مممم
ضرورت نیں ہے بلہ توحید کے مراتب میں صرف توحید عمل ہ مفید ہے؟
اس قسم ک معرفتوں کے امان یا عدم امان کے بارے میں ہم اپن کتاب ”اصول فلسفہ اور روش ریالیسم“ میں گفتو کر
چے یں لین جاں ت اس بات کا تعلق ہے کہ یہ باعث سعادت ہے یا فضول‘ اس کا تعلق انسان اور اس ک سعادت
کے بارے میں ہماری طرز معرفت سے ہے‘ انسان اور ہست کے بارے میں مادی افار اس چیز کا باعث بن چ یں کہ
خدا پر اعتقاد رکھنے والے بھ الٰ معارف کو بے فائدہ اور بے سود سمجھنے لے یں اور انیں ای طرح ک تصوریت
) پسندی
Idealism
) اور حقیقت پسندی (
Realism
سے گریز قرار دینے لے یں لین ای ایسا مسلمان جس ک انسان کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ انسان ک حقیقت (
صرف اس کے مادی بدن میں منحصر نیں ہے بلہ اس ک اصل حقیقت اور واقعیت اس ک روح ہے (ایس روح جس کا
جو ر علم و تقدس اور پاکیزگ ہے) وہ اس بات سے بخوب واقف ہے کہ توحید نظری جاں توحید عمل ک اصل بنیاد
ہے کیوں کہ توحید نظری انسان کو حقیق ترین کمال نفسان ہ عالہے بل بھ ذات میں کمال نفسان اں اپنہے و
معنوں میں الہ ک طرف لے جات ہے اور اسے کمال عطا کرت ہے۔
ہفَعري حالالص لمالْعو بِالطَّي ملْدُ العصي ہلَيا

۰
ۭ
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سورئہ فاطر‘ آیت
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۱۰)
“اس ک بارگاہ میں اچھ باتیں پنچت یں اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے۔”
انسان ک انسانیت معرفت الٰ ک مرہون منت ہے کیوں کہ انسان ک معرفت انسان سے جدا نیں ہے بلہ اس کے
وجود کا اصل ترین اور محترم ترین حصہ ہے انسان جتن زیادہ ہست‘ نظام اور مبدائے ہست ک معرفت پیدا کرے گا
انسانیت (کہ جس کا نصف جور علم و معرفت ہے) اس میں پیدا ہوت جائے گ۔
اسالم ک نظر میں خاص کر مذہب شیعہ کے معارف کے اعتبار سے اس بات میں ذرہ برابر بھ ش نیں ہے کہ ان
معارف پر مرتب سماج اور عمل آثار سے قطع نظر‘ الٰ معارف کا ادراک بذات خود انسانیت کا دف و مقصد ہے۔ (اس
تمید کے بعد) اب ہم توحید عمل ک طرف آتے یں۔
توحید عمل یا توحید در عبادت سے مراد ای خدا ک پرستش ہے۔ دوسرے الفاظ میں حق تعال ک پرستش ک راہ میں
منفرد اور ممتاز ہونا اور بعد میں ہم اس بات پر روشن ڈالیں گے کہ اسالم ک نظر میں عبادت کے کئ مراتب اور درجات
یں اور عبادت کے روشن ترین مراتب تقدس و تنزیہ پر مشتمل ایسے اعمال بجا النا ہے کہ اگر انیں غیر خدا کے لئے
انجام دیا جائے تو اسے بجا النے واال ممل طور پر ال توحید ک صف اور دائرئہ اسالم سے خارج ہو جائے گا‘ لین اسالم
ک نظر میں عبادت و پرستش صرف اس مرتبے پر منحصر نیں ہے بلہ کس بھ قسم ک جت کے انتخاب آئیڈیل اپنانے
اور اپنا روحان قبلہ قرار دینے سے عبارت ہے۔ جو شخص اپن حیوان خواہشات کو اپن راہ تصور اور روحان قبلہ قرار
دیتا ہے وہ بھ پرستش کرتا ہے۔
لاتَّخَذَ ا نم تيءاَر
ـ
ۈىہہ ہہ

۰
ۭ
کیا تم نے ایسے شخص کو دیھا ہے جس نے اپن ہوائے نفس کو اپنا خدا اور معبود قرار دے رکھا ہے؟“(سورئہ فرقان‘”
آیت
۴۳)
جو شخص کس ایسے فرد کے امر اور فرمان ک اطاعت کرتا ہے جس ک اطاعت کا الہ نے حم نیں دیا ہے اور اس
کے سامنے تسلیم محض ہو جاتا ہے تو اس نے اس ک عبادت ک ہے۔
اتَّخَذُوٓا اَحبارہم ورہبانَم اَربابا من دونِ الہ (سورئہ توبہ‘ آیت
۳۱)
“وہ لوگ) جنوں نے اپنے اپنے علمائے دین اور زادوں کو الہ ک بجائے اپنا خدا بنا لیا ہے۔)”
ہنِ الود نا ماببا اَرضعنَا بضعذَ بتَّخي و

۰
ۭ
(
سورئہ آل عمران‘ آیت
۶۴)
“بے ش ہم انسانوں کو آپس میں ای دوسرے کو اپنا خدا اور حاکم قرار نیں دینا چاہتے۔”
ک سمت اور اپنا آئیڈیل قرار دینا اور اس یا توحید در عبادت سے مراد صرف خدا کو قبلہ روح‘ اپن اس بناء پر توحید عمل
اطاعت کرنا اور اس کے مقابلے میں ر دوسرے قبلہ‘ آئیڈیل اور جت ک نف کرنا اور خدا کے سوا کس اور ک اطاعت نہ



کرنا ہے یعن الہ ہ کے لئے خم و راست ہونا‘ اس کے لئے قیام کرنا‘ اس ک خدمت کرنا اس کے لئے جینا اور مرنا‘
:جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کا ہے
وجھت وجھ للذی فطرالسموات واالرض حنیفا وما انا من المشرکین (سورئہ انعام‘ آیت
۷۹)
اپنے صفحہ دل اور چرہ قلب کو ایس حقیقت ک جانب موڑ دیا ہے جس نے اعل اور پست کائنات کو وجود بخشا اور”
میں رگز مشرکین میں سے نیں ہوں
نيلَمالْع ِبر ہل اتممو اييحمو نُسو تَنَّ صا

۱۶۲
ۙ
كَ لَہشَرِي 

۰
ۚ
لسالْم لاَنَا اَوو تركَ اُمبِذٰلو
ـ
نيم

۱۶۳ (
سورئہ انعام‘ آیات
۱۶۲
اور
۱۶۳)
”انوں کا رب ہے‘ اس کا کوئکے لئے ہے جو مختلف ج میری نماز‘ میری عبادت‘ میرا جینا مرنا خدا ہ بے ش
(ای) حق کے سامنے تسلیم ہونے والوں میں سے م دیا گیا ہے اور میں ہچیز کا مجھے ح یں ہے اسن شری
“ہوں۔
ی توحید ابراہیم ان ک توحید عمل ہے کلمہ طیبہ یعن ال الٰہ اال الہ ر چیز سے زیادہ توحید عمل پر داللت کرتا ہے
یعن خدا کے سوا کوئ پرستش کے الئق نیں ہے۔
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