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توحید کے درجات اور مراتب
یں۔ جب ت درجات اور مراتب یں جیسا کہ توحید کے مقابلے میں شرک کے بھ توحید کے کچھ درجات اور مراتب
کوئ توحید کے ان مراحل و مراتب کو طے نیں کر لیتا وہ حقیق معنوں میں موحد نیں ہو ستا۔

۱۔ توحید ذات
لکے بارے میں پ ذات حق تعال معرفت ہے۔ جو کوئ ت کانوحدانیت و ی ک سے مراد ذات حق تعال توحید ذات
معرفت حاصل کرتا ہے وہ اس ک بے نیازی ہے یعن ای ایس ذات جو کس جت سے بھ کس وجود ک محتاج نیں
ہے اور قرآن ک اصطالح میں ”غن“ ہے جب کہ ر چیز اس ک محتاج ہے اور اس سے مدد لیت ہے جب کہ وہ سب
:سے غن ہے
ياَيا النَّاس اَنْتُم الْفُقَرا
ۗ
ہال َلا ء

۰
ۚ
والہ ہوالْغَن الْحميدُ

۱۵ (
:سورۃ فاطر‘ آیت
۱۵)
اور حماء ک اصطالح میں واجب الوجود ہے۔
اس طرح اس ک ای اور صفت ا”اولیت“ یعن مبدایت و مشائیت اور خالقیت ہے وہ دوسرے موجودات کا خالق و مبداء
ہے۔ تمام موجودات اس سے یں جب کہ وہ خود کس چیز سے نیں ہے اور حماء ک اصطالح میں ”علت اول“ ہے۔
ی وہ پل معرفت اور تصور ہے جو ر شخص الہ کے بارے میں رکھتا ہے۔ یعن جو بھ الہ کے بارے میں سوچتا
ہے اور اس کے اثبات یا نف اور تصدیق یا انار ک کوشش کرتا ہے اس کے ذہن میں ی معن و مفوم آتا ہے کہ کیا
کوئ ایس حقیقت موجود ہے جو کس اور حقیقت سے وابستہ نہ ہو۔ بلہ تمام حقیقتیں اس سے وابستہ یں‘ اس کے
ارادے سے وجود میں آئ ہوں جبہ وہ خود کس اور اصل سے وجود میں نہ آیا ہو؟ توحید ذات سے مراد یہ ہے کہ
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:حقیقت دوئ ک حامل اور قابل کثرت نیں ہے اور نہ ہ اس ک کوئ مثل و نظیر ہے
ءَش ہثْلمك سلَي

۰
ۚ
(
شورٰى‘ آیت
۱۱)
:اس طرح اس ک برابری کا کوئ اور وجود نیں ہے
ولَم ين لَّہ كفُوا اَحدٌ

۴
ۧ
(
اخالص‘ آیت
۴)
کس موجود کا ای نوع کا فرد ہونا مثال حسن کا نوع انسان کا فرد ہونا (اور المحالہ ایس صورت میں انسان کے لئے
دوسرے افراد بھ قابل فرض یں) مخلوقات و ممنات کے ساتھ مخصوص ہے جب کہ ذات واجب الوجود اس معن سے
مبرا و منزہ ہے اور چونہ ذات واجب الوجود واحد و یتا ہے لذا کائنات بھ مبداء و منشاء اور مرجع و منت کے اعتبار
سے واحد و یتا ہے۔
کائنات نہ تو متعدد سرچشموں سے وجود میں آئ ہے اور نہ ہ اسے متعدد سرچشموں ک طرف لوٹ کر جانا ہے بلہ
:کائنات ای ہ سرچشمے اور حقیقت سے وجود میں آئ ہے
قُل الہ خَالِ
ـ
ق كل شَء (رعد‘ آیت
۱۶)
اور اس سرچشمے اور حقیقت ک طرف لوٹ جائے گ۔
روما ريتَص ہال َلا َا

۵۳
ۧ
(
شورٰى‘ آیت
۵۳)
دوسرے الفاظ میں عالم ہست ای ہ قطب اور مرکز و محور ک حامل ہے۔
الہ اور کائنات کے درمیان رابطہ‘ مخلوق کے ساتھ خالق کے رابطے یعن معلول کے ساتھ علت (علت ایجادی) کے
رابطے ک مانند ہے‘ نہ کہ چراغ کے ساتھ روشن یا انسان کے ساتھ انسان شعور کے رابطے ک مانند۔ یہ بات بجائے
خود درست ہے کہ خدا کائنات سے جدا نیں ہے۔ وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہے جب کہ اشیاء اس کے ساتھ نیں یں۔
(ھو معم اینما کنتم (لیس عن االشیاء والفیھا ‘نج البالغہ



لین کائنات سے الہ کے جدا نہ ہونے کا مطلب یہ نیں ہے کہ پس خدا کائنات کے لئے چراغ کے لئے روشن اور جسم
انسان کے لئے شعور ک مانند ہے ایس صورت میں کائنات خدا کے لئے علت ہو گ نہ کہ خدا کائنات کے لئے علت
کیوں کہ چراغ روشن کے لئے علت ہے نہ کہ روشن چراغ کے لئے علت‘ اس طرح کائنات اور انسان سے خدا کے جدا
نہ ہونے کا مطلب یہ بھ نیں ہے کہ خدا‘ کائنات اور انسان سب ای ہ جت رکھتے یں اور سب ای ارادے اور روح
سے حرکت کرتے اور حیات رکھتے یں۔ یہ سب مخلوق و ممن ک صفات یں جبہ خداوند تعال مخلوقات ک صفات
سے منزہ ہے۔
سبحن ربِكَ ربِ الْعزۃ عما يصفُونَ

۱۸۰
ۚ
(
سورئہ الضافات‘ آیت۔
۱۸۰)

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۔

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۔

۔ 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
ۭ
(
سورئہ فاطر‘ آیت
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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