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توحید اور شرک نظری ہو یا عمل اس ک ٹھی حد کیا ہے؟ کون س فر توحیدی ہے اور کون س مشرکانہ؟ کس طرح
کا عمل توحیدی ہے اور کس طرح کا مشرکانہ؟ کیا الہ کے سوا کس اور ہست پر ایمان رکھنا شرک ہے؟ (شرک ذات) اور
کیا توحید ذات کا الزم ی ہے کہ الہ کے سوا کس چیز ک موجودیت (چاہے وہ مخلوق ک حیثیت ہ سے کیوں نہ ہو)
پہ ایمان نیں رکھنا چاہیے (ای طرح کا عقیدہ وحدت وجود)؟
مخلوق خدا کا فعل خدا ہونا ای واضح س بات ہے۔ فعل خدا خود اس ک شانوں میں سے ای شان ہے‘ کوئ اس کا
ثان نیں اور کوئ اس کے مدمقابل نیں۔ الہ ک مخلوقات اس ک فیاضیت ک تجلیاں یں۔ مخلوق ہونے ک حیثیت میں
حد کس ہے۔ پس توحید و شرک ک مل کرنے والہ اسے تمام اور میں ہے‘ بلضد ن وجود مخلوق پر اعتقاد توحید ک
دوسری چیز کا وجود رکھنا یا نہ رکھنا چاہے وہ اس مخلوق سے کیوں نہ ہو‘ نیں ہے۔
کیا سببیت و مسببیت اور تاثیر و تاثر پر اعتقاد رکھنا شرک ہے؟ (خالقیت اور فاعلیت میں شرک) اور کیا توحید افعال کا
الزم یہ ہے کہ ہم دنیا کے سبب و مسبب کے نظام کا انار کریں اور ر سبب اور ر اثر کو براہ راست اور بالواسطہ خدا
سے نسبت دیں اور اسباب کے لئے کس کردار کے قائل نہ ہوں؟ مثال ہم یہ کیں کہ آگ کا جلنے میں‘ پان کا سیراب
کرنے میں‘ بارش کا نشوونما میں اور دوا کا صحت دینے میں کوئ کردار نیں‘ اورخدا ہ ہے جو بطور مستقیم صحت
دیتا ہے‘ بطور مستقیم سیراب کرتا ہے‘ بطور مستقیم نشوونما کرتا ہے اور بطور مستقیم ہ صحت بخشتا ہے اور ان
عوامل کا ہونا نہ ہونا یساں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الہ کا طریقہ ی ہے کہ اپنے کاموں کو ان امور کے ذریعے انجام
کے ہونے یا نہ ہونے ک سر پر رکھتا ہو تو اگر ٹوپ ٹوپ ھتے وقت اپنعادت یہ ہو کہ ہمیشہ ل اگر انسان ک دے مثال
لھنے میں کوئ تاثیر نیں ہے‘ لین لھنے واال یہ نیں چاہتا کہ ٹوپ کے بغیر لھے۔ اشیاء کا ہونا یا نہ ہونا کہ جنیں
ہم عوامل و اسباب کتے یں اس مثال ک مانند یں اور اگر ہم اس کے سوا کس اور چیز کے قائل ہوتے یں تو گویا ہم
(خدا ک فاعلیت میں نہ صرف ای بلہ کئ شری قرار دیتے یں۔ (اشارہ اور جبری متب فر
یہ نظریہ بھ درست نیں ہے جس طرح مخلوق پر ایمان شرک ذات اور خدا کے مقابل ای دوسرے خدا اور محور پراعتقاد
کے مساوی نیں بلہ اس سے خدائے واحد کے وجود پر اعتقاد ممل ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہم اس امر پر توجہ کرتے
ہوئے کہ مخلوقات جس طرح اپن ذات میں مستقل نیں تاثیر میں بھ استقالل سے عاری یں اور اس کے وجود سے
موجود اور اس تاثیر سے موثر یں۔ تو نظام کائنات میں مخلوقات کے کردار اور تاثیر و تاثر پر اعتماد بھ شرک در
خالصیت نیں ہے بلہ یہ اعتقاد خداوند عالم ک خالصیت کو ممل کرتا ہے‘ اں! اگر ہم مخلوقات کے لئے تاثیر‘
استقالل اور تفویض کے قائل ہو جائیں اور یہ سوچنے لیں کہ کائنات سے خدا ک نسبت ایسے ہ ہے جیسے صنعت
گر ک صنعت کے ساتھ (مثال گاڑی بنانے وال ک گاڑی کے ساتھ نسبت) اس طرح کہ صنعت اپنے وجود میں آنے کے
لئے صنعت گر ک محتاج ہوت ہے لین جب یہ وجود میں آ جات ہے تو ای خاص طریقے پر اپنا کام جاری رکھتا ہے‘
صنعت گر کا صنعت کے بنانے میں تو اتھ ہوتا ہے‘ لین چیز کے بن جانے کے بعد اس کے کام کرنے میں نیں۔ اگر
گاڑی بنانے واال مر بھ جائے تب بھ گاڑی اپنا کام انجام دے گ۔ اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ الہ کے
ساتھ کائنات کے عوامل جیسے پان‘ بارش‘ بجل‘ حرارت‘ مٹ‘ گھاس‘ حیوان اور انسان وغیرہ ک نسبت بھ ایسے ہ ہے
(جیسا کہ معتزلہ اتفاق سے اس چیز کے قائل یں) تو یہ قطع طور پر شرک ہے۔ مخلوق اپنے وجود میں آنے اور بقا کے
لئے خالق ک محتاج ہے۔ اپن بقا اور تاثیر کے لئے اتن ہ محتاج ہے جتن اپنے وجود میں آنے کے لئے‘ یہ کائنات
عین فیض‘ عین تعلق‘ عین ارتباط‘ عین وابست اور عین ”اس سے“ ہے۔ لذا اشیاء ک تاثیر اور ان ک سببیت عین تاثیر
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خالقیت عین خالقیت خدا اور اس ک توانائیوں اور قوتوں ک اور سببیت خدا ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان کائنات ک
فاعلیت کا پھیالؤ ہے‘ بلہ کارخانہ عالم میں اشیاء کے عمل دخل ک سوچ شرک ہے اور یہ فر ہمارے ذہنوں میں اس امر
کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپن نادان ک بناء پر ذات حق کے مقابل موجودات کو مستقل گردانا ہے اور اس سبب اگر
موجودات کا اثرانداز ہونے میں کوئ کردار ہو تو ہم ان تاثیرات کو دوسرے محوروں ک طرف موڑ دیتے یں‘ پس توحید و
شرک ک حد یہ نیں ہے کہ ہم تاثیرات اور اسباب میں غیر خدا کے لئے کس کردار کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔
فطرت کے عام قوانین سے ماوراء طاقت ک حد ہے؟ یعن کیا مافوق الفطرت طاقت و تاثیر پر ایمان توحید و شرک ک
حامل ہست پر ایمان خواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان (مثال پیغمبر یا امام) شرک ہے لین متعارف اور معمول حد میں کس قوت
و تاثیر پر اعتقاد شرک نیں ہے اس طرح کیا دنیا سے چلے جانے والے انسان ک طاقت و تاثیر پر اعتقاد شرک ہے کیوں
کہ مردہ انسان تو جماد ہے اور طبیع قوانین ک رو سے جماد نہ شعور رکھتا ہے نہ طاقت اور نہ ار ادہ‘ پس مرنے والے
ک قوت ادراک پر ایمان‘ اسے سالم کرنا‘ اس ک تعظیم بجا النا‘ اسے احترام ک نظر سے دیھنا‘ اسے اپن حاجتوں کے
لئے بالنا اور اس سے کچھ چاہنا شرک ہے؟ کیوں کہ اس سے غیر خدا کے ماورائے طبیع طاقت پر اعتقاد الزم آتا ہے‘
شے کے لئے شفا دینے ک طرح کیا اشیاء کے لئے پراسرار اور ناقابل شناخت تاثیرات کا عقیدہ شرک ہے اور کس اس
تاثیر یا استجابت کے لئے کس خاص مان ک خصوصیت پر عقیدہ گمراہ ہے؟ کیوں کہ یہ امر کس شے کے بارے
میں مافوق الفطرت طاقت پر ایمان کا الزم ہے کیوں کہ کائنات ک ر قدرت و فطری چیز قابل شناخت‘ قابل تجربہ‘ قابل
حس اور قابل لمس ہے لذا اشیاء کے لئے مطلق تاثیر کا عقیدہ شرک نیں ہے (جیسا کہ اشاعرہ کا خیال ہے) بلہ اشیاء
کے لئے ماورائے طبیعت تاثیر کا عقیدہ شرک ہے‘ پس ہست دو حصوں میں تقسیم ہوت ہے۔ ای طبیعت دوسرا
ماورائے طبیعت‘ ماورائے طبیعت الہ تعال کا خاص دائرئہ کار ہے اور عالم طبیعت مخلوق کا خاص دائرئہ کار ہے یا پھر
یہ خدا اور مخلوق دونوں ک مشترک قلم رو ہے۔
بعض کاموں کا تعلق ماورائے طبیع پلوؤں سے ہے مثال احیاء (زندہ کرنا) و اماتہ (مارنا)‘ روزی دینا اور ایسے دیر کام
اور باق معمول اور غیر معمول کے کام الہ کے افار سے مختص یں اور باق کام مخلوقات کے دائرئہ کار میں آتے یں۔
یہ بات توحید نظری کے پلو سے ہے۔
لین توحید عمل کے پلو سے غیر الہ ک طرف ر قسم ک معنوی توجہ یعن توجہ کرنے والے کا چرہ و زبان دوسرے
شخص کے چرے اور کان ک طرف متوجہ نہ ہو بلہ توجہ کرنے واال اپنے اور مدمقابل شخص کے درمیان ای طرح کا
قلب و معنوی رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہو‘ اور اس رابطے کے ساتھ اسے بالئے‘ اپن طرف متوجہ کرے‘ اس سے متوسل
ان ٰپرستش میں آتا ہے۔ اس لئے کہ عبادت ال ہ کتمنا کرے‘ یہ سب کچھ شرک اور غیر ال ہو جائے اور اجابت ک
چیزوں کا نام ہے اور غیر الہ ک عبادت بحم عقل اور بضرورت شرع جائز نیں اور اس سے انسان الزم طور پر اسالم
سے نل جاتا ہے‘ عالوہ ازیں اس طرح کے اعمال ک بجا آوری اس چیز سے قطع نظر کہ یہ غیر الہ کے لئے عبادت کا
عمل نمونہ ہے اور بالل وہ طریقہ ہے جو مشرک اپنے بتوں کے لئے انجام دیتے تھے اور یہ چیز مدنظر شخصیت
(پیغمبر یا امام) کے لئے ماورائے طبیع طاقت پر اعتقاد کو بھ ظار کرت ہے (عصر حاضر میں وابیوں اور واب نماؤں
کا نظریہ ی ہے)۔
اس نظریے کو ہمارے زمانے میں کس حد ت فروغ حاصل ہوا ہے اور ای خاص طبقے میں روشن فری ک عالمت
بن گیا ہے۔ لین مختلف توحیدی معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظریہ توحید ذات کے لحاظ سے اشاعرہ کے
نظریے ک حد ت شرک سے آلودہ ہے اور خالصیت اور فاعلیت میں توحید ک رو سے اسے شرک آمیز ترین نظریات
میں سے ای قرار دیا گیا ہے۔
پلے اشاعرہ کے نظریہ ک رو میں عرض کر چے یں کہ اشاعرہ نے اشیاء سے اس لئے تاثیر اور سببیت ک نف ک ہے
ہ کے مقابل دوسرے محوروں اور دوسری حقیقتوں پر ایمان کتاثیر اور سببیت پر اعتقاد ال نتیجہ اشیاء ک کہ اس کا الزم
صورت میں ظار ہوتا ہے اور ہم نے یہ بھ کا تھا کہ اشیاء اس صورت میں الہ کے مقابل محور و منبع بنت یں جب وہ
اپن ذات میں مستقل ہوں‘ یاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشاعرہ غیر شعوری طور پر اشیاء کے لئے ای طرح کے استقالل
ذات کے قائل یں جس کا الزمہ شرک ذات ہے۔ لین یہ لوگ غفلت کا شار تھے اور چاہتے تھے کہ اشیاء ک تاثیر کا



انار کر کے توحید در خالصیت کو استحام بخشیں لذا انوں نے شرک در خالصیت کو رد کرنے کے خیال سے
الشعوری طور پر شرک در ذات ک تائید کر دی ہے۔
بعینہ ی اعتراض واب قسم کے افراد کے نظریے پر ہوتا ہے‘ یہ لوگ بھ غیر شعوری طور پر اشیاء کے لئے ای طرح
ہ کے مقابل ایکردار پر اعتقاد کو ال عوامل کے ماورائے طبیع لئے معمول یں اور اس کے قائل کے استقالل ذات
محور اور ای طاقت پہ اعتقاد کا باعث بنتے یں اور اس بات سے غافل یں کہ وہ ہست یا وہ وجود جو اس تمام تر ہویت
کے ساتھ ارادہ حق سے وابستہ ہے اور اپن کوئ مستقل حیثیت نیں رکھتا اس ک مافوق الطبیع تاثیر خود اپنے ساتھ
منسوب ہونے سے پلے حق ک طرف ہوت ہے اور اس کا وجود اشیاء ت فیض حق کے گزرنے کے لئے ای وسیلے
سے زیادہ کچھ نیں کیا۔ جبرائیل کا فیض وح و علم‘ میائیل کا رزق کے لئے‘ اسرافیل کا احیاء کے لئے اور عزرائیل
(مل الموت) کا قبض ارواح کے لئے وسیلہ ہونا شرک ہے؟
توحید در خالصیت کے اعتبار سے یہ نظریہ شرک ک بدترین انواع میں سے ہے‘ اس لئے کہ اس میں خالق و مخلوق کے
درمیان ای طرح سے کام ک تقسیم عمل میں آئ ہے اور ماورائے طبیع یا مافوق الفطرت امور کو خاص الہ ک حدود
اور طبیع امور کو خاص الہ ک مخلوقات یا بطور اشتراک خدا یا مخلوق ک حدود میں شمار کیا گیا ہے۔ مخلوق کے
لئے مخصوص قلم رو اور دائرئہ کار کا عقیدہ شرک در فاعلیت ہے‘ ی حال اشتراک حدود کا بھ ہے اور یہ بھ شرک
در فاعلیت ک ای دوسری قسم ہے۔
رائج تصور کے برخالف‘ وابیت صرف امامت کے خالف ای نظریہ نیں ہے بلہ امامت کا مخالف ہونے سے پلے
مخالف ہے۔ توحید کا مخالف اس اعتبار سے ہے کہ اس نے خالق و مخلوق کے درمیان کام ک توحید اور انسان کا بھ
تقسیم ک ہے۔ اس کے عالوہ وہ ای طرح کے خف شرک ذات کا قائل ہے‘ جس ک وضاحت ہم پلے کر چے یں اور
انسان کا مخالف اس اعتبار سے ہے کہ وہ انسان ک انسان صالحیت کو درک نیں کرتا جس ک رو سے مالئہ اس کے
سجدے پر مامور ہوئے یں اور اس نے انسان کو ای فطری حیوان ک حد میں الکھڑا کیا ہے۔
اس کے عالوہ مردہ اور زندہ کے درمیان اس شل میں جدائ کہ مردہ دوسری دنیا میں بھ زندہ نیں ہے اور اس ک تمام
شخصیت اس کا بدن ہے کہ جو جماد ک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ای مادی اور غیر الٰ سوچ ہے اور ہم آئندہ معاد
ک بحث میں اس موضوع پر گفتو کریں گے‘ نامعلوم مرموز و مجول اثرات اورمعلوم آثار کے درمیان تفی اور پلے کو
دوسرے کے برخالف ماورائے طبیع جاننا شرک ک ای دوسری قسم ہے۔
رائج تصور کے برخالف‘ وابیت صرف امامت کے خالف ای نظریہ نیں ہے بلہ امامت کا مخالف ہونے سے پلے
مخالف ہے۔ توحید کا مخالف اس اعتبار سے ہے کہ اس نے خالق و مخلوق کے درمیان کام ک توحید اور انسان کا بھ
تقسیم ک ہے۔ اس کے عالوہ وہ ای طرح کے خف شرک ذات کا قائل ہے‘ جس ک وضاحت ہم پلے کر چے یں اور
انسان کا مخالف اس اعتبار سے ہے کہ وہ انسان ک انسان صالحیت کو درک نیں کرتا جس ک رو سے مالئہ اس کے
سجدے پر مامور ہوئے یں اور اس نے انسان کو ای فطری حیوان ک حد میں ال کھڑا کیا ہے۔ اس کے عالوہ مردہ اور
زندہ کے درمیان اس شل میں جدائ کہ مردہ دوسری دنیا میں بھ زندہ نیں ہے اور اس ک تمام شخصیت اس کا بدن
ہے کہ جو جماد ک صورت اختیار کر لیتا ہے‘ ای مادی اور غیر الٰ سوچ ہے اور ہم آئندہ معاد ک بحث میں اس
موضوع پر گفتو کریں گے‘ نامعلوم مرموز و مجول اثرات اور معلوم آثار کے درمیان تفی اور پلے کو دوسرے کے
برخالف ماورائے طبیع جاننا شرک ک ای دوسری قسم ہے۔
ی وہ مام ہے جاں رسول اکرم ک اس بات کا مفوم ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ سیاہ رات میں سخت پتھر پر سیاہ
چیونٹ ک مدھم اور غیر محسوس چال ک طرح شرک انسان کے عقائد و افار میں نایت آہست سے قدم آگے بڑھاتا
ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ خدا نے انسان اور کائنات کے بارے میں توحید اور شرک ک حد ”اس سے ہونا“ اور ”اس ک طرف
لوٹنا“ ہے۔ توحید نظری میں توحید و شرک ک حد ”اس سے وابست“ (انالہ) ہے۔ جس حقیقت اور جس وجود کو ہم
ذات و صفات و افعال میں ”اس سے وابست“ ک ھویت و خصلت کے ساتھ جانیں گے تو ہماری ی شناخت درست
حامل ہو یا نہ ہو اور خواہ ماورائے طبیع اثرات ک یا کئ خواہ وہ شے ای اہ ہو گحقیقت کے مطابق اور توحیدی ن



پلو رکھت ہو یا نہ رکھت ہو‘ اس لئے کہ خدا صرف آسمان‘ ماورائے طبیعت اور ملوت و جبروت کا خدا نیں ہے بلہ
پوری کائنات کا خدا ہے۔ وہ عالم طبیعت کے اتنا ہ زیادہ نزدی ہے اور معیت و قیومیت رکھتا ہے جتن ماورائے
طبیعت کے ساتھ اور کس موجود کا ماورائے طبیع پلو رکھنا اسے خدائ پلو عطا نیں کرتا۔ ہم پلے کہ چے یں
کہ کائنات اسالم تصور کائنات ک رو سے ”اس سے ہونے“ ک ماہیت ک حامل ہے۔ قرآن کریم اپن متعدد آیات میں
مردہ کو زندہ کرنے اور پیدائش اندھے کو شفا دینے جیسے معجزانہ کاموں کو بعض انبیاءسے نسبت دیتا ہے لین اس
کے ساتھ باذنہ کے لفظ کا اضافہ کرتا ہے۔ یہ لفظ جملہ امور میں ”اس سے ہونے“ ک ماہیت کو ظار کرتا ہے تاکہ
کوئ یہ نہ سمجھے کہ انبیاء
۱

اپن ذات میں مستقل یں۔ پس توحید نظری اور شرک نظری ک حد ”اس سے ہونا“ ہے ایسے وجود ک موجودیت پر
اعتقاد جو ”اس سے“ نہ ہو شرک ہے اور اس موجود ک تاثیر پر اعتقاد کہ جس کا موثر ہونا ”اس سے“ نہ ہو یہ بھ شرک
ہے خواہ زمین و آسمان ک خلقت جیسا مافوق الطبیع اثر ہو یا پتے کے لنے ک طرح معمول اور نایت چھوٹا اثر توحید
ری توجہ ہو یا باطنر موجود پر توجہ خواہ وہ ظا (انا الیہ راجعون) سمت“ ہے ک حد ”اس میں توحید و شرک ک عمل
اگر حق ک سمت آگے بڑھنے کے لئے توجہ بطور ای راہ ہو‘ اور اسے مقصد نہ بنایا جائے تو یہ خدا ک طرف توجہ ہو
گ ر حومت اور ر راستے پر اس عنوان سے توجہ کہ یہ راستہ ہے اور راستے ک عالمتوں اور نشانیوں پر‘ عالمتوں اور
نشانیوں ہ کے عنوان سے توجہ صرف اس لئے کہ راستہ کھو نہ جائے یا مقصد سے دوری پیدا نہ ہو ”مقصد ک سمت
ہونا“ اور ”مقصد ک سمت بڑھنا“ ہے۔
:انبیاءاور اولیاء کے راستے یں
(انتم السبیل االعظم والصراط االقوم (زیارت جامعہ کبیر کے جملے یں
یہ ہستیاں میرے الہ کے راستے ک طرف جانے ک عالمات اور نشانیاں یں۔
(و اعالما لعبادہ و منارا ف بالدہ و ادالء عل صراطہ (زیارت جامعہ کبیر کے جملے یں
یہ لوگ ادی اور حق ک جانب رہنمائ کرنے والے یں۔
(الدعاة ال الہ واال دالء عل مرضاة الہ (زیارت جامعہ کبیر کے جملے یں
پس مسئلہ یہ نیں ہے کہ اولیاءکو پارنا‘ ان ک زیارت کرنا‘ ان سے توسل رکھنا اور ان سے مافوق طبیع امر ک توقع
رکھنا شرک ہے بلہ مسئلہ کچھ اور ہے۔
سب سے پلے ہمیں یہ معلوم کرنے ک ضرورت ہے کہ آیا اولیاءنے مراتب قرب الٰ میں اتن بلندی حاصل ک ہے کہ
حق تعال ک طرف سے اس حد ت مستحق عنایت الٰ ہوں؟ قرآن کریم سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے
(بعض بندوں کو ایسے مقامات اور درجات عنایت فرمائے یں۔(دیھئے مولف محترم ک کتاب والئھا و والیتھا
یں ای حاجت طلب کرتے یں اور اپن یں زیارت کے لئے جاتے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ وسیلہ پیدا کرتے
توحیدی اعتبار سے صحیح ادراک کے حامل یں یا نیں؟ کیا واقع یہ لوگ ”اس ک سمت“ کے مقصد سے زیارت کو
جاتے یں یا ”اس کو“ فراموش کر کے صاحب زیارت کو مقصد قرار دیتے یں بالش لوگوں ک اکثریت اس جبل توجہ
کے ساتھ زیارت کو جات ہے۔ ممن ہے بت کم لوگ ایسے بھ ہوں جو اگرچہ جبل حد ت ہ س توحیدی فر کے
حامل نہ ہوں تو ایسے لوگوں کو توحید کا درس دینے ک ضرورت ہے نہ کہ زیارت کو شرک قرار دیا جائے۔
تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقوال و افعال جو تسبیح و تبیر و تحمید پر داللت کرتے یں غیر الہ کے لئے شرک یں کیوں کہ
یہ براہ راست ذات کامل عل الطالق اور غن عل االطالق ک ستائش یں اور سبوح مطلق و منزہ مطلق ر نقص و عیب سے
ک یں۔ تمام ”حول“ اور تمام ”قوتیں“ اس طرف تمام تعریفیں لوٹت ک بزرگ مطلق ہے اور صرف اس مبرا ہے۔ وہ
ذات سے قائم یں۔ اس طرح ک تعریفیں چاہے قول صورت میں ہوں یا فعل غیر الہ کے لئے شرک یں اور ہم پلے اس
موضوع پر بحث کر چے یں کہ کس طرح کے امور عبادت میں شامل یں۔
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