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 فہرست 

  مقدمہ
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  دوسری فصل:
  تقيہ تاريخ کے آئنے ميں

  الف:ظھوراسالم سے پھلے
  آدم(ع) اور تقيہحضرت 

  حضرت ابراھيم(ع)او رتقيہ
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  آسيہ بنت مزاحم اور تقيہ
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  ب:ظھور اسالم کے بعد تقيہ
  ابو طالب(ع) اور تقيہ

  پيامبر اكرم(ص) ا ور تقيہ
  علي(ع) اور تقيہ

  حسنين و زين العابدين (ع) اور تقيہ 
  امام باقر(ع) او رتقيہ

  امام صادق(ع) اور تقيہ
  امام موسي كاظم(ع) اور تقيہ

  اس دورميں تقيہ امام(ع)کے بعض موارد
  امام رضا(ع)اور تقيہ
  امام ھادي(ع) اور تقيہ
  امام جواد(ع) اور تقيہ

  امام حسن العسكري(ع) اور تقيہ
  حضرت حجت(عج) اور تقيہ

  ابو عمرو عثمان ابن سعيد عمري .١
  ابو جعفر محمد بن عثمان. ٢
  ابو القاسم حسين بن روح. ٣
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  ـ علي ابن محمد السمري(ره)۴
  اسالمي فرقے اورتقيہ

  تقيہ اور احاديث اھل سنت
  تقيہ اور ديدگاه صحابہ

  ھ) اور تقيہ٢٣عمر بن خطاب (ت 
  ھ)اور تقيہ ٣٢عبد هللا ابن مسعود(ت 

  ھ)اور تقيہ٣٢ابو الدرداء(ت
  ھ)اور تقيہ۴۴ابو موسی اشعری(ت

  ھ) غالم پيامبر(ص) اور تقيہ۵۴ثوبان (ت
  ھ) اور تقيہ ۵٩ابو ہريره (ت

  شافعی اور تقيہ امام
  امام مالك او رتقيہ 
  ابو بكرا ور تقيہ

  امام احمد بن حنبل اور تقيہ
  ھ)اور تقيہ١١٠(ت حسن بصری
  ھ) اور تقيہ٢۵۶بخاری (ت

  وہابی مذہب کے علمائےرجال اور تقيہ
  اسالمی فرقے اور ان کے فقہ ميں تقيہ

  فقہ مالکی اورتقيہ
  فقہ حنفی اورتقيہ
  فقہ شافعی اورتقيہ
  فقہ حنبلی اورتقيہ

  تيسری فصل:
  تقيہ کےاقسام

  نمودار اقسام تقيہ
  مداراتي
  خوفي

  آيات ، روايات کی روشنی ميں تقيہ کي چار قسميں:
  اقسام تقيہ کی تشريح

  تقيہ خوفيه اوراسکے اسناد
  يہ كتمانيہتق

  تقيہ كتمانيہ کی دليل 
  تقيہ مداراتي

  تقيہ اور توريہ ميں موازنہ 
  تقيہ ، اكراه اور اضطرارکے درميان ميں تقابل

  چوتھی فصل:
  دالئل مشروعيت تقيہ

  مقدمہ
  الف: قرآن

  اگر تقيہ جائز نہيں تو ان ساري آيتوں کا کيا کروگے؟!
  ب: سنت

  تقيہ، پيامبر(ص) کی تدبير.١
  تقيہ،مقدس اھداف کے حصول کا ذريعہ. ٢
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  نقش تقيہ اورجنگ موتہ.٣
  فتح مكہ ميں تقيہ کا کردار. ۴
  تقيہ دشمنوں کے مقابلے ميں دفاعی وسيلہ.  ۵
  ـ تقيہ مؤمن کی روشن بيني  ۶
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  98تقيہ ،مجاھدوں کا مقام . ٩
  99تقيہ ،مسلمانوں کےحقوق کی حفاظت .  ١٠
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  100دفع ضرر .١
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  115وه موارد جہاں تقيہ حرام ہے 
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  116تقيہ کاحكم . ٢

  117ہ تحريم تقيہ کےموارد اور اس کا فلسف
  117جہاں حق خطر ے ميں پڑ جائے . ١
  117جہاں خون خرابہ کا باعث ہو .٢
  118وه موارد جہاں واضح دليل موجود ہو . ٣
  119شارع اور متشرعين کے نزديک زياده اہميت والے موارد . ۴

  120چھٹی فصل 
  120تقيہ کے بارے ميں شکوک اورشبہات 

  122شبہات کی تقسيم بندي 
  122وه شبہات جو مربوط ہے تشريع تقيہ سے •
  122وه شبہات جو امام معصوم(ع) کے تقيہ سے مربوط ہے •
  123تھمتيں جوشيعوں کے تقيہ سے مربوط ھيں: وه شبہات او ر •

  124تشريع تقيہ سے مربوط شبہات کی تفصيل: 
  124تقيہ اور جھوٹ : 

  126کا جواب  Sشيخ طوسی
  127تقيہ يعني منافقت! 

  130تقيہ، جھادکے متنافی 
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  131تقيہ اور آيات تبليغ کے درميان تعارض 
  133ر ذ لّت مؤمن تقيہ او

  133تقيہ ،ما نع امر بہ معروف 
  134تقيہ امام معصوم(ع)سےمربوط شبہات 

  135تقيہ اور امام(ع) کا بيان شريعت 
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  154تقيہ شيعوں کی بدعت 
  155تقيہ، مكتب تشيع کا اصول دين ؟! 
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  160تقيہ اورشيعوں کا اضطراب! 

  170تقيہ كافروں سے کيا جاتا ھے نه مسلمانوں سے 
  176تتمہ 

  176وه لوگ خود قابل مذمت ھيں 
  181ان لوگوں کو کيا غم ؟! 

 185كتاب نامہ 

 

 

  تقيہ ايک قرآني اصول
  تأليف
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  غالم مرتضي انصاري 
  ھ ١۴٣٢

  

  مقدمہ 

تقيہ اسالمی اور قرآنی قوانين ميں سے ايک قانون ہے جسے عقل بھی قبول کرتی ہے اور طبيعت بھی . اسی لئے ہر 
عاقل انسان اس پر عقيده رکھتا ہے . ليکن بعض متعصب اور اسالم دشمن عناصر اور نام نہاد علماء، اہلبيت اطہار(ع) 

کی دشمنی ميں طرح طرح کے بيھوده اشکاالت اور جھوٹے الزامات لگا کر اپنی قرآن اور اہلبيت (ع) کے ماننے والوں 
دشمنی کو ثابت کرتےہيں . اور تقيہ کا اصل اسالمی چہره مسخ کرکے اسے منافقت ،بزدلی ، جھوٹ ، ... سے تشبيہ 

رآن کی صريح آيتيں اس کی مشروعيت اور دے کر شيعيان حيدر کرار (ع)پر قسم قسم کی تہمتيں لگا تے ہيں ، جبکہ ق
  حقانيت پر داللت کرتی ہيں . 

اسی کے پيش نظر يہ کتاب لکھی جاتی ہے کہ دشمن اہلبيت (ع) کوقرآن ، حديث ،اجماع اور عقلی ٹھوس دالئل کے 
طلب گاروں ساتھ قانع کننده جواب ديا جائے اور ان کی ناپاک عزائم کو برمال کرے .اس اميد کے ساتھ کہ حقيقت کے

کے ذہنوں ميں اسالم دشمن عناصر کی ايجاد کرده اشکاالت اور ابہامات اورغلط فہميوں کو دور کرسکے، جو اس 
  مکتب کے ماننے والوں کے بارے ميں پيدا کی گئی ہيں . 

،دشمن چنانچه ان مباحث کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ تقيہ کا لغوی معنی اپنی جان بچانا ہے اور اصطالحی تعريف 
کا ہم عقيده ہوکر خالف باطن زبان پر النا ہے ، اس شرط کے ساتھ کہ جو بات دل ميں ہے وه حق ہو.يعنی دل ميں ايمان 

  اور زبان پر کفر ہو. 
  تقيہ کے شرائط ، آثار ، اقسام اور اس کی مشروعيت کو قرآن ، سنت ، عقل اور فطرت کے ذريعے ثابت کيا ہے . 

تفصيل کے ساتھ بيان کيا ہے .خصوصاً ائمہ طاہرين (ع) اور ان کے ماننے والوں پر جو تقيہ کی تاريخی بحث کو 
  اعتراضات اور اشکاالت کئے جاتے ہيں ان کا مستدل جواب ديا گيا ہے . 

دوسرے حصے ميں تقيہ کے واجب ہونے، مباح ہونے ، اور حرام ہونے کے موارد کو بيان کرنے کے ساتھ ساتھ يہ 
ھے کہ تقيہ صرف مکتب تشيع کے ساتھ مخصوص نہيں ہے بلکہ دوسرے تمام اسالمی اور غير  بھی ثابت کيا گيا

اسالمی مکتب فکر والے بھی تقيہ کرنے کو ايک عاقالنہ فعل سمجھتے ہيں .اگر کوئی اس کو خالف عقل اور شريعت 
  سمجھتا ہے تو خود اس کی عقل اور عقيده پر شک کرنا چاہئے .

کہ اگر يہ قرآن اور روايات ميں وضاحت کے ساتھ بيان کيا گيا ہے اور هللا کے پاک نبيوں کی سوال يہ پيدا ہوتا ہے 
  سيرت ميں بھی جگہ جگہ ملتی ہے تو پھر کيوں صرف شيعوں پر الزام تراشی کرتے ہيں؟

کيلئے جواب بہت ساده ہے ، وه يہ ہے کہ پوری تاريخ ميں شيعيان حيدر کرار(ع) ہر زمانے ميں حکومت اور خالفت 
آنکھوں کا خار بنتے رھے ، اور ہميشہ ظالم و جابر حاکموں کے خالف آواز بلند کرتے رھے . جس کی وجہ سے 

ظالموں کے ظلم وبربريت کا شکار اور قتل ہوتے رھے ،اور اپنی جان بچانے کيلئے تقيہ کے ذريعے اپنے عقائد اور 
  اعمال کو چھپانے پر مجبور ہوتے رھے . 

   تقيہ کے اسباب
انسان اپنی جان ،مال ، ناموس اور عزت کو بچانے کے خاطر بعض اوقات تقيہ کرنے پر مجبور ہوجاتے ہيں. اور يہ 

اسباب ہر انسان کيلئے مختلف ہوتے ہيں .اس کتاب کے دوسرے حصے ميں وہابيوں کی طرف سے کئےہوئے اشکاالت
اور بہتان ہے ، نہ علم امامت کے منافی ہے ،نہ سلونیکا جواب ديتے ہوئے ثابت کيا ہے کہ تقيہ نہ بدعت ہے نہ جھوٹ 

سلونی قبل ان تفقدونی سے منافات رکھتا ہے ، اور نہ حرام محمد(ص) کے حالل کا باعث ہے نہ اس کے برعکس.اور 
  نہ جہاد کے منافی ہے اور نہ امر بہ معروف ونہی از منکر کے منافی ہے .

سوال کئے گئے ہيں کہ کس طرح تقيہ کو دوسروں پر تہمت لگانے کا ان مباحث کے ذيل ميں خود وہابيوں سے کچھ 
  وسيلہ بناديتے ہو جبکہ قرآن مجيد ميں تقيہ کرنے والوں کی هللا اور ان کے رسول نے مدح سرائی کی ہو؟!

اور يہ بھی ياد رہے کہ اس موضوع کو اس لئے انتخاب کياھے که مختلف ممالک جيسے پاکستان ، افغانستان ، 
تان، عربستان اور دوسرے اسالمی ممالک ميں ساده لوح مسلمانوں کوشيعيت کے خالف اکسانے اور مکتب اہل ہندوس
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بيت (ع) کے خالف لوگوں کے دلوں ميں عداوت ،نفرت ، شکوک اور دشمنی پيدا کرنے کی ناپاک کوششيں کی جارہی 
مکتب قرآن اور اہلبيت (ع) تک رسائی کا ہے ، کا سد باب ہوسکے . اس اميد کے ساتھ حقيقت کے طلب گاروں کيلئے 

يہ ايک وسيلہ بنے ،قرآن کريم کی آيات ، اہلبيت اطہار (ع) کے فرامين اور اسالمی دانشوروں اور عالموں کے بيانات 
کو ايک کتاب کی شکل ميں تأليف کرنے کی کوشش کی گئی ہے ، خداتعالی سے يہی دعا ہے کہ تمام عالم انسانيت کو 

راط مستقيم کی طرف ہدايت دے اور جو ہدايت يافتہ ہيں ان کو ثابت قدم رکھ ، اور امربہ معروف ونھي راه حق اور ص
  از منکرکرنے والوں کی توفيقات ميں اضافہ فرمايئے . آمين 

  والسالم علي من اتبع الھدي
  غالم مرتضي انصاري

 ١۴٢٩محرم الحرام ۶

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  پہلی فصل : 
  کليات

  تعريف 

  تقيہ کی لغوی تعريف ، تقوی اور اتقاء ہے جس سے مراد پرہيز کرنا، اپنے کو بچانا اور مراقبت کرناہے . 
)  1اور اصطالحی تعريف يہ ہے :التقية ستر االعتقاد و مكاتمة المخالفين و ترك مظاھرتھم بما يعقب ضررا في الدين و الدنيا.(

  يعني تقيہ سے مراد اپنے اعتقادات کو دشمنون سے چھپا رکھنا، تاکہ دينی اور دنيوی اور جانی نقصان سے محفوظ رہے . 
آتا ہے : ايک يہ کہ اپنی باطنی اعتقاد کا چھپانا ، دوسرا معنوی اور مادی نقصان کے اس تعريف ميں دو مطلب ديکھنے ميں 

وارد ہونے سے پہلے دفاع کرنا .اوراگر اجتماعي اور انفرادي مفاد اور مصلحتوں ميں ٹکراؤ ھو جائے تو اجتماعی منفعتوں 
  اور مصلحتوں کو ذاتی اور شخصی مفادات پر مقدم رکھنا ہے . 

کے ذريعے جو آثار ہم تک پہنچے ہيں ان ميں تقيہ ؛ حسنہ ، مؤمن کی ڈھال ، اضطرار ، افضل االعمال ، ميزان اہل بيت (ع)
  ) 2المعرفة، حفظ اللسان ،تورية،عبادة السريه ، وقايةالدين،سالمت، خير الدنيا د وغيره کے نام سے پہچنوايا گيا ہے . (

  شيخ انصاري(ره)اور تقيہ کی تعريف
)  3ميں فرماتے ہيں :المراد من التقية ھنا التحفظ عن ضررالغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق.(» في التقيہ رساله« آپ 

تقيہ سے مراد اپنے آپ کو دشمنوں کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کے شر اور نقصان سے بچانا ہے .اگرچہ 
ريف نہيں ہے کيونکہ تقيہ کی کئی اقسام جيسے مدارات واال تقيہ ظاہراً حق کے خالف کرنا پڑے .ليکن يہ تعريف جامع تع

  اس ميں نہيں آسکتی . 

  شھيد اول (ره) اورتقيہ کی تعريف
) يعني تقيہ  4شھيد اپنی کتاب (القواعد) ميں فرماتے ہيں :التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون حذرا من غوائلھم .(

سن معاشرت رکھنے کے خاطر جانتے ہوئے بھی کئی کاموں کو چھوڑ دينا ، تاکہ درد سر سے سے مراد لوگوں کے ساتھ ح
  بچ جائے .

يہ تعريف زياده تر مداراتي تقيہ کی طرف اشاره کرتی ہے ،جس ميں پوری انسانيت خواه مسلمان ہو يا کافر ، مخالف ہو يا 
کرے اور احترام کي نگاه سے ديکھے .اس سلسلے ميں موافق، سب شامل ہيں ، که انسانيت کے ناطے ايک دوسرے پر رحم 
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  اگر تقيہ کرنے پر مجبور ھوجائے تو اس کے لئے ضروري ھے ،تقيہ کرے .

  تقيہ کی جامع اور مانع تعريف 
تقيہ کے مختلف موارد کے پيش نظر درج ذيل تعريف جامع اور مانع تعريف ہوگی : التقية اخفاء حق عن الغيرا واظھار خالفه 

) تقيہ،حق کو دوسروں کی نظروں سے چھپانے کيلئے مخالفت کا اظھار کرنا ، اس شرط کے ساتھ کہ  5حة اقوي .(لمصل
چھپائی جانے والی مصلحت ، اظہار کرنے والی مصلحت سے زياده مہم تر ہو.اس عبارت ميں (اخفاء حق اور اظہار خالف 

نہ چھپائے جانے واال تقيہ اور مدارات واال تقيہ شامل ہوجاتا )يہ دو ايسی عبارت ہے جس ميں چھپائے جانے واال تقيہ اور 
ہے .ليکن كلمه مصلحت جو تعريف کا ثقيل ترين اور لغوی اوراصطالحی معانی کے درميان ارتباط پيدا کرنے واال نکتہ ہے 

کچھ يوں کی  . اور اس طرح مصلحت يعنی مفسده کا دفع کرنا اور منفعت کا جلب کر نا مراد ہے .جس کی تقسيم بندی
  جاسکتی ہے :

  مصلحت کی قسميں
  مصلحت کی دو قسميں ہيں:

  . نقصان سے بچنا" دفع ضرر"1
  . منفعت حاصل کرنا ہے "جلب منفعت"2

  
  نقصان سے بچنا انفرادی ہو يا اجتماعی .
  انفرادی نقصان خود تين طرح کے ہيں :

  . جانی نقصان 1
  . مالی نقصان 2
  . شخصيت کو ٹھيس پہنچنا .3

  
  اجتماعی نقصان خود چار قسم کی ہيں : 

  . دين اسالم کو ضرر پہنچنا ،1
  . مذہب تشيع کو ضرر پہنچنا ،2
  . مسلمانوں کو ضرر پہنچنا،3
  . شيعوں کو ضرر پہنچنا .4

  
  جلب منفعت بھی دو قسم ہيں:

  . انفرادی ہے جو تقيہ کا مصداق نہيں بن سکتا ،1
  تی ہيں :. اجتماعی ہے جس کی خود تين صورتيں بن2
  . مسالمنوں کے درميان اتحاد اور وحدت کی حفاظت کرنا.1
  . دين اسالم کيلئے عزت اور آبرو کاباعث بننا.2
  ) 6. مکتب تشيع کيلئے عزت اور آ برو کا سبب بننا. (3

  روايات ميں تقيہ کے نام:
  روايات ميں تقيہ کے مختلف نام آئے ہيں . جن ميں سے کچھ درج ذيل ہيں:

هللا ، جنه ، ترس ، حصن ، صون ، شعار ، ايمان ، عزة ،قرة العين ،سنن االنبياء ، سر، حرز، خبأ ،حجا ب ، مدار اة ، دين . ١
ضروره ، اضطرار ، افضل االعمال ، ميزان المعرفة، حفظ اللسان ، عباده ، تورية، عبادة السريه ، وقايةالدين، سالمت، خير 

  ) 7الدنيا و... . (
..............  
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  .۴۶) . صفری ،نعمت هللا ؛ نقش تقيہ در استنباط ،ص 1(
   .٢٨١،ص٢) . محب االسالم؛ شيعه مي پرسد،ج  2(
  .٧١) . شيخ اعظم انصاري؛ رسائل الفقھيه، ص 3(
  .١۵۵،ص٢) . عاملي و مشقي ؛ للقواعد و القوائد،ج 4(
  . ۵١) . صفری،نعمت هللا ؛ نقش تقيہ در استنباط ، ص  5(
  .۵٢ ) . ہمان ، ص 6(
   .۵٣) . عادل علوی ;التقيہ بين العالم، ص  7(

 

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  تقيہ کے آثارا ور فوائد 
  شہيدوں کے خون کی حفاظت • 

تقيہ کا بہترين فائده شہيدوں کے خون کی حفاظت ہے .يعنی پوری تاريخ ميں شيعيان علی (ع) مظلوم واقع ہوتے رہے ہيں. 
  بنتےتھے تقيہ کرکے اپني جان بچاتےتھے.جب بھی ظالموں کے مظالم کا نشانہ 

چنانچہ امام صادق (ع)فرماتے ھيں: اے ہمارے شيعو! تم، لوگوں کے درميان ايسے ہو جيسے پرندوں کے درميان شہد کی 
مکھی ہے . اگر پرندوں کو يہ معلوم ہوجائے کہ شہد کی مکھی کے پيٹ ميں شہد موجود ہے ، تو سارے شھد کي مکھيوں کو

ور ايک بھی زنده نہيں چھوڑتے ؛ اسي طرح اگر لوگوں کو يہ معلوم ہوجائے کہ تمھارے دلوں ميں ہم اہل بيت (ع)کھاجاتے ا
کی محبت موجود ہے تو تمھيں زخم زبان کے ذريعے کھا جائيں گے اور ہر وقت تمھاری غيبت اور بدگمانی ميں مصروف 

  )  1واليت کو مانتے ہيں.( رہيں گے . خدا ان لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہماری

  اسالم کی حفاظت اور تقويت• 
يہ تقيہ کا دوسرا فائده ہے کہ اہل بيت (ع)، اسالم اور مسلمانوں کی حفاظت اور تقويت کيلئے زياده کوشش کرتے تھے ، تاکہ 

ے پر آنکھ اٹھانے کی اسالمی معاشره ايک واحد اور قدرت مند معاشره بنے ، تاکہ اسالم دشمن عناصر کبھی بھی اس معاشر
  جرأت نہ کرسکيں .

اس عظيم مقصد کے حصول کے خاطر ائمه طاھرين(ع) اپنے چاہنے والوں کو سخت تاکيد فرماتے تھے .جيسا که حديث ميں
ٍد ع َو ِعنْ  اِدِق َجْعفَِر ْبِن ُمَحمَّ ثَنَا ُسلَْيَماُن ْبُن ِمْھَراَن قَاَل َدَخْلُت َعلَى الصَّ يَعِة فََسِمْعتُهُ َو ھَُو يَقُوُل َمَعاِشَر آيا ھے: قَاَل َحدَّ َدهُ نَفٌَر ِمَن الشِّ

يَعِة ُكونُوا لَنَا َزْيناً َو اَل تَُكونُوا َعلَْينَا َشْيناً قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً اْحفَظُوا أَْلِسنَتَُكْم َو ُكفُّ    )  2وہا َعِن اْلفُُضوِل َو قَبِيِح اْلقَْول.(الشِّ
ق(ع)فرماتے ہيں : اے ہمارے شيعو! خبردار! کوئی ايسا کام انجام نہ ديں ، جوہماری مذمت کا سبب بنے . چنانچه امام صاد

  لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کيا کريں ، اپنی زبانوں کی حفاظت کريں اور فضول اور نازيبا باتيں کرنے سے باز آئيں .
ْوِء يَُعيَُّر َوالُِدهُ بَِعَملِِه ُكوَعْن ِھَشاٍم اْلِكْنِديِّ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد  ِ ع يَقُوُل إِيَّاُكْم أَْن تَْعَملُوا َعَماًل نَُعيَُّر بہ فَإِنَّ َولََد السَّ نُوا لَِمِن اْنقََطْعتُْم هللاَّ

ٍء ِمَن اْلَخْيِر فَأَْنتُْم  ھَُدوا َجنَائَِزھُْم َو اَل يَْسبِقُونَُكْم إِلَى َشيْ إِلَْيِه َزْيناً َو اَل تَُكونُوا َعلَْيِه َشْيناً َصلُّوا فِي َعَشائِِرِھْم َو ُعوُدوا َمْرَضاھُْم َو اشْ 
ُ بَِشيْ  ِ َما ُعبَِد هللاَّ   )  3ُء قَاَل التَّقِيَّة.( ِء قُْلُت َو َما اْلَخبْ  ٍء أََحبَّ إِلَْيِه ِمَن اْلَخبْ  أَْولَى بہ ِمْنھُْم َو هللاَّ
نے فرمايا: خبردار ! تم کوئی ايسا کام کر نہ بيٹھيں جس کی وجہ سے ھميں ذلت اٹھانا پڑے راوی کہتا ہے کہ امام صادق(ع) 

کيونکہ جب بھی کوئی اوالد برا کام کرتی ہے تو اس کے والدين کی لوگ مذمت کرنے لگتے ہيں.جب کسی سے دوستی 
نيں نہ مذمت اور بدنامی کاباعث کرنے لگے اور اس کی خاطر دوسروں سے دوری اختيار کرے ؛ اس کيلئے زينت کاباعث ب

. برادران اہل سنت کی نماز جماعت ميں شرکت کريں ، ان کے مرنے والوں کے جنازے ميں شريک ہو جائيں ، ايسا نہ ہو 
کہ وه لوگ تم سے کار خير ميں آگے ہو ں ، کيوں کہ اچھے کاموں ميں تم لوگ ان سے زياده سزاوار ہيں . خدا کی قسم ! 
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وئی عبادت نہيں ہے . کسی نے سوال کيا : اے فرزند رسول (ص ) خبأ سے کيا مراد ہے ؟! تو امام نے خبأسے بڑھ کر ک
  جواب ديا : اس سے مرادتقيہ ھے .

ِ َو اْلَوَرِع َو ااِلْجتِھَاِد وَ  ِ ع يَقُوُل َعلَْيَك بِتَْقَوى هللاَّ ْلَحِديِث َو أََداِء اأْلََمانَِة َو ُحْسِن اْلُخلُِق َو  ِصْدِق اَعْن أَبِي أَُساَمةَ قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد هللاَّ
ُجوِد فَإِنَّ أََحَدُكْم إَِذا ُحْسِن اْلِجَواِر َو ُكونُوا ُدَعاةً إِلَى أَْنفُِسُكْم بَِغْيِر أَْلِسنَتُِكْم َو ُكونُوا َزْيناً َو اَل تَُكونُوا َشْيناً وَ  ُكوِع َو السُّ  َعلَْيُكْم بِطُوِل الرُّ

ُجوَد ھَتََف إِْبلِيُس ِمْن َخْلفِِه َو قَاَل يَا َوْيلَهُ أَطَاَع َو َعَصْيُت َو َسَجَد َو أَبَْيت.(أَطَ  ُكوَع َو السُّ   )  4اَل الرُّ
راوی کہتا ہے کہ ميں نے امام صادق سے سنا کہ آپ فرمارہے تھے : تم پر الزم ہے کہ تقوٰی اور پرہيزگاری اختيار کرے 

، سچ بات،امانت ميں ديانت داری دکھائے ،اچھے اخالق کا مالک بنے، اور اچھا پڑوسی بنے،اور ،کوشش اور تالش کرے
لوگوں کو زبانی نہيں بلکہ اپنے کردار کے ذريعے اچھائی کی طرف بالئيں .اور ہمارے لئے باعث افتخار بنے نہ باعث ذلت 

؛ جب تم ميں سے کوئی رکوع اور سجود کو طول اور رسوائی.اور تم پر الزم ہے کہ طوالنی رکوع اور سجدے کيا کريں 
ديتا ہے تو اس وقت شيطان اس کے پيچھے سے چيخ وپکار کرنےلگتا ھے ، اور کھتا ھے : واويال ! اس نے خدا کی اطاعت

  اوربندگی کی، ليکن ميں نے نافرمانی کی ، اس نے خدا کيلئے سجده کيا اور ميں نے انکار کيا .
حظہ فرمائيں تو معلوم ہو جائےگا کہ ائمہ طاہرين (ع) کی ہميشہ سے يہی کوشش رہی ہے کہ اگر ان دستورات کو آپ مال

  مسلمانوں کے درميان الفت و محبت پيداھوں اور صلح و صفا کے ساتھ زندگي کريں .

  شرائط تقيہ
ز اور مطلوب ہے تقيہ ہر صورت اور ہر موقع اور ہر جگہ صحيح نہيں ہے بلکہ خاص شرائط اور زمان و مکان ميں جائ

.جہاں باطل اور ناجائز کاموں کا اظہار کرنا جائز ہو ؛ صرف وہاں تقيہ کرسکتا ھے. اسی لئے تقيہ کے شرائط اور اسباب 
کچھ اس طرح تنظيم ہوا ہے کہ اس کام کے بطالن اور قباحت کو اٹھائے گئے ہو . شيخ الطائفه( طوسي(ره)) اپنے استاد 

  ے مرتکب ہونے کے لئے تين شرط نقل کرتے ہيں:سيدمرتضي(ره) سے فعل قبيح ک
  . اپنی جان کيلئے خطره ہو ، يعنی اگر اس قبيح فعل کو انجام نہ دے تو جان سے ماردينے کا خطره ہو .1
  . اس باطل فعل کے انجام دينے کے سوا کوئی اور چاره نہ ہو .2
  . قبيح فعل کے انجام دينے پر مجبورکيا جارھا ہو . 3

  )  5شرطيں موجود ہو تو اس کام کی قباحت بھی دور ہوجاتی ہے .(اگر يہ تين 
..............  

   ..٢١٨،ص٢) عالمه كليني ؛ اصول كافي،ج 1(
  . ۶٢، جلسہ400أمالي الصدوق، ص  . ١)  2(
  .  219،ص١۶، باب وجوب عشرة العامة بالتقية ،ج ) . وسائل الشيعة  3(
  .76، ص  2 ) . كافي ،باب الورع، ج 4(
 ) . يزدي ،دكتر محمود؛ انديشه ھاي كالمي شيخ طوسي .  5(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  دوسری فصل
  تقيہ تاريخ کے آئنے ميں

  

  الف:ظھوراسالم سے پھلے

تاريخی اعتبار سے تقيہ کی ضرورت انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے ،جب وه اپنے آپ کو دشمن کے سامنے عاجز 

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

احساس ہونے لگتا ہے .اور يہ ايک طبيعی چيز ہے کہ انسان اس خوف محسوس کرے . اور يہ عاجزی انسان ميں گام بہ گام 
اور ہراس کو اپنے سے دور کرنے کی فکر کرے .اور اس طبيعی امر ميں تمام عالم بشريت حتی تمام ذی روح "حيوانات" 

  بھی شريک ہيں.
کتا .بلکہ زندگی کے تقيہ کا مفہوم بہت وسيع ہے اس لئے اسے زندگی کے صرف ايک حصے سے مخصوص نہيں کياجاس

تمام پہلو ميں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے .خواه يہ اخطار بھوک اور پياس کی شکل ميں ہو يا گرمی ، سردی اور 
بيماری کی شکل ميں ہو ؛ انسان ان خطرات سے بچنے کيلئے کوئی نہ کوئی راه پيدا کر ليتا ہے . ليکن ان طبيعی خطرات 

نہيں ہے . ليکن غير طبيعی خطرات اور مشکالت کے موقع پر جيسے اپنے کسی  ميں کوئی جنگ و جدال کی ضرورت
  مسلمان بھائی پر ظلم وستم کو روکنے کا سبب ھو تو تقيہ کرنا بہترہے .

اس فصل ميں ھم بہت ھي اختصار کے ساتھ انبياء اوراولياءالھي نے جھاں جھاں تقيہ کئے ھيں ؛ ان موارد کو بيان کريں گے 
 :  

  م(ع) اور تقيہحضرت آد
سب سے پہلی سزا اپنے بھائی کے حسد اور دشمنی کی بنا پر قتل کرنے کی وجہ سے ملی وه حضرت آدم ہی کے زمانےميں

بَ  تُقُبَِّل ِمن ا قُْربَانًا فَ ان کے بيٹے کو ملی.قرآن اس واقعے کو کچھ يوں بيان فرما رہا ہے : َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَأَ اْبنَْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرَّ
بََسطَت إِلَيَّ يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَاْ بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أَلَْقتُلََك إِنِّي أََحِدِھَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل إِنََّما يَتَقَبَُّل ّهللاُ ِمَن اْلُمتَّقِيَن لَئِن 

َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه ْلَعالَِميَن إِنِّي أُِريُد أَن تَبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاء الظَّالِِميَن أََخاُف ّهللاَ َربَّ ا فَطَوَّ
  فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِريَن 

ان دونوں نے قربانی پيش کی تو ان ميں سے ايک کی قربانی قبول  اور آپ انہيں آدم کے بيٹوں کا حقيقی قصہ سنائيں جب
ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا: ميں تجھے ضرور قتل کروں گا، (پہلے نے)کہا: هللا تو صرف تقوٰی 

تجھے قتل رکھنے والوں سے قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے ليے اپنا ہاتھ ميری طرف بڑھائے گا تو ميں 
کرنے کے ليے اپنا ہاتھ تيری طرف بڑھانے واال نہيں ہوں، ميں تو عالمين کے پروردگار هللا سے ڈرتا ہوں. ميں چاہتا ہوں کہ
ميرے اور اپنے گناه ميں تم ہی پکڑے جاؤ اور دوزخی بن کر ره جاؤ اور ظالموں کی يہی سزا ہے .چنانچہ اس کے نفس نے

  ب دی اور اسے قتل کر ہی ديا، پس وه خساره اٹھانے والوں ميں شامل ہو گيا.اس کے بھائی کے قتل کی ترغي
تاريخ بتاتي ہے چونکہ ھابيل حضرت آدم(ع) کا وصی اور جانشين تھے ، ان کی شہادت کے بعد خالفت اور جانشينی ان کے 

جس نے قابيل سے تقيہ کيا  بھائی شيث کی طرف منتقل ہوئی . اور سب سے پہلے جس نے تقيہ کيا وه حضرت شيث (ع)تھا ،
  کہ اسے خدا تعالی نے علم عطا کيا تھا . اگر وه تقيہ نہ کرتے تو روی زمين عالم دين سے خالی ہوجاتا. 

اس روايت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کے خالف مقاومت اور مقابلہ کرنے سے عاجز اور ناتوان ھونے کی صورت ميں 
  تقيہ کرنا جائزہوتاہے .

فطری چيز ہے کہ حضرت ہابيل نے جو چيز اسے خدا کی طرف سے عطا ہوئی تھی ، اپنے بھائی قابيل سے اور يہ ايک 
  چھپايا . اور يہ ان کا چھپانا صرف اس لئے تھا کہ حق کو نااہل لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بچايا جائے .

  ے ہيں. اور يہ ايک ايسی سنت ہے جس پر سارے انبيآء ، اوليآء اور صالحين(ع) نے عمل کئ
طبري نے اپنی تاريخ ميں روايت نقل کي ہے کہ : حضرت آدم(ع)اپنی وفات سے پہلے گياره دن مريض ہوئے اور اپنے 

  بيٹے شيث(ع) کو اپنا جانشين بنانے کے بعد فرمايا: ميری يہ وصيت نامہ قابيل سے چھپائے رکھنا. 

  حضرت ابراھيم(ع)او رتقيہ
رمشركون کے ناپاک عزائم کو خاک ميں ماليا ؛ يہاں تک کہ ان کی قوم اسے آگ ميں ابراھيم خليل(ع) نے بت پرستون او

  جالنے کے لئے تيار ہوگئ . قرآن اس واقعے کو يوں بيان فرما رہا ہے :
التََّماثِيُل الَّتِي أَنتُْم لَھَا َعاِكفُوَن قَالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لَھَا  َ◌َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِھيَم ُرْشَدهُ ِمن قَْبُل َوُكنَّا بہ َعالِِميَن إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َما ھَِذهِ 

بُُّكْم َربُّ السََّماَواتِ َعابِِديَن قَاَل لَقَْد ُكنتُْم أَنتُْم َوآبَاُؤُكْم فِي َضاَلٍل ّمبِيٍن قَالُوا أَِجْئتَنَا بِاْلَحقِّ أَْم أَنَت ِمَن الالَّ  َواأْلَْرِض الَِّذي  ِعبِيَن قَاَل بَل رَّ
ِ أَلَِكيَدنَّ أَْصنَاَمُكم بَْعَد أَن تَُولُّوا ُمْدبِِريَن  َّ َن الشَّاِھِديَن َوتَا فََجَعلَھُْم ُجَذاًذا إاِلَّ َكبِيًرا لَّھُْم لََعلَّھُْم إِلَْيِه يَْرِجُعوَن فَطََرھُنَّ َوأَنَا َعلَى َذلُِكم مِّ

ْعيُِن النَّاِس لََعلَّھُْم يَْشھَُدو َن تِنَا إِنَّهُ لَِمَن الظَّالِِميَن قَالُوا َسِمْعنَا فَتًى يَْذُكُرھُْم يُقَاُل لَهُ إِْبَراِھيم قَالُوا فَأْتُوا بہ َعلَى أَ قَالُوا َمن فََعَل ھََذا بِآلِھَ 
  ْم ھََذا فَاْسأَلُوہْم إِن َكانُوا يَنِطقُوَن فََرَجُعوا إِلَى أَنفُِسِھْم فَقَالُوا إِنَُّكْم أَنتُُم قَالُوا أَأَنَت فََعْلَت ھََذا بِآلِھَتِنَا يَا إِْبَراِھيُم قَاَل بَْل فََعلَهُ َكبِيُرھُ 

  الظَّالُِموَن ثُمَّ نُِكُسوا َعلَى ُرُؤوِسِھْم لَقَْد َعلِْمَت َما ھَُؤاَلءيَنِطقُوَن .
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اس کے حال سے باخبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور بہ تحقيق ابراہيم کو پہلے ہی سے عقل کامل عطا کی تھی اور ہم 
(چچا) اور اپنی قوم سے کہا: يہ مورتياں کيا ہيں جن کے گرد تم جمے رہتے ہو؟ کہنے لگے: ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی 

ہنے لگے : کيا پوجا کرتے پاياہے. ابراہيم نے کہا: يقينا تم خود اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی ميں مبتال ہيں.وه ک
آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہيں يا بيہود ه گوئی کر رہے ہيں؟ابراہيم نے کہا: بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمين کا رب 
ہے جس نے ان سب کو پيدا کيا اور ميں اس بات کے گواہوں ميں سے ہوں. اور هللا کی قسم! جب تم يہاں سے پيٹھ پھير کر 

ے ان بتوں کی خبر لينے کی تدبير ضرور سوچوں گا. چنانچہ ابراہيم نے ان بتوں کو ريزه ريزه چلے جاؤ گے تو ميں تمہار
کر ديا سوائے ان کے بڑے (بت) کے تاکہ و ه اس کی طرف رجوع کريں.وه کہنے لگے: جس نے ہمارے معبودوں کا يہ 

توں کا (برے الفاظ ميں) ذکر کرتے ہوئے حال کيا ہے يقينا وه ظالموں ميں سے ہے. کچھ نے کہا: ہم نے ايک جوان کو ان ب
سنا ہے جسے ابراہيم کہتے ہيں. کہنے لگے: اسے سب کے سامنے پيش کرو تاکہ لوگ اسے ديکھ ليں. کہا :اے ابراہيم! کيا 
ہمارے معبودوں کا يہ حال تم نے کيا ہے ؟ ابراہيم نے کہا: بلکہ ان کے اس بڑے (بت )نے ايسا کيا ہے سو ان سے پوچھ لو 

ر يہ بولتے ہوں. (يہ سن کر) وه اپنے ضمير کی طرف پلٹے اور کہنے لگے : حقيقتاً تم خود ہی ظالم ہو. پھر وه اپنے اگ
  سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور (ابراہيم ) سے کہا: تم جانتے ہو يہ نہيں بولتے .

»قوله اني سقيم«ات کے بارے ميں بخاري روايت کرتا ہے : حضرت ابراھيم(ع) تين جھوٹ بولے: اس ميں سے دو خدا کی ذ
تيسرا جھوٹ اپنی بيوی ساره کے بارے ميں ، جو خوبصورت تھی ، اور فرعون کو کسی نے ان کی » بل فعله كبير ھم« اور

اللچ دکھائی تھی . فرعون نے ان کو اپنے دربار ميں باليا اور حضرت ابراہيم سے سوال کيا : يہ جو تمھارے ساتھ آئی ہے 
؟ تو آپ نے جواب ديا : يہ ميری بہن ہے . اور ادھر سارا سے بھی کہہ رکھا تھا کہ تو بھی ميری بات کی تائيد وه کون ہے 

کرے ، درحاليکہ خود ان کی بيوی تھی . حضرت ابراہيم کا تقيہ کرنے کا سبب يہی تھا کہ اپنی جان بچائی جائے ،کيونکہ 
  فرعون ابراھيم کو قتل کرنا چاہتا تھا .

  سف(ع)ا ور تقيہحضرت يو
ا  حضرت يوسف(ع) کا واقعه بہت طوالني اور معروف ہے ، اس لئے خالصه كالم بيان کروں گا وه يوں ہے : فرمايا : فَلَمَّ

ٌن أَيَّتُھَا اْلِعيُر إِنَُّكْم لََسارِ  قَايَةَ فِي َرْحِل أَِخيِه ثُمَّ أَذََّن ُمَؤذِّ   )  4قُوَن.(َجھََّزھُم بَِجھَاِزِھْم َجَعَل السِّ
اس کے بعد جب يوسف نے ان کا سامان تيار کراديا تو پيالہ کو اپنے بھائی کے سامان ميں رکھواديا اس کے بعد منادی نے 

  آواز دی کہ قافلے والو تم سب چور ہو.
دين هللا لقد  اسی سے استدالل کرتے ھوئے امام صادق(ع) نے فرمايا : التقيہ من دين هللا . قلت:من دين هللا؟ قال(ع):اي وهللا من

  قال يوسف(ع): ايتھا العير انكم لسارقون وهللا ما كانوا سرقوا شی. 
تقيہ دين خدا ميں سے ہے ، ميں نے سوال کيا: کيا دين خدا ميں سے ہے ؟تو فرمايا: ہاں خدا کی قسم ؛دين خدا ميں سے ہے 

؛ درحاليکہ خدا کی قسم انہوں نے کوئی بے شک يوسف پيامبر(ع) نے فرمايا: اے قافلہ والو بدون شک تم لوگ چور ہو 
  چوری نہيں کی تھی .

..............  

   .٣٠ـ  ٢٧) سوره مائده  1(
   .١۵، ص  ١) . التقيہ في فقه اھل البيت(ع) ، ج 2(
   .۶۵ـ  ۵١) . انبياء / 3(
  .٧٠) . سوره يوسف/ 4(
 .١٧١،ص١) . تاريخ االمر والملوك،ج 5(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 
  

  حضرت موسي(ع)اورتقيہ 
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قرآن كريم نے حضرت موسي(ع) کی شجاعت کے بارے ميں کئی دفعہ اشاره کيا ہے کہ کس طرح فرعون کے ساتھ روبرو 
ْنھُم مَّن َكلََّم ّهللاُ ہوا ، حضرت موسٰی کو بہت سے پيغمبروں  ْلنَا بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض مِّ ُسُل فَضَّ پر فضيلت حاصل ہے : تِْلَك الرُّ

  )  1َوَرفََع بَْعَضھُْم َدَرَجاٍت.(
يہ سب رسول (ع)وه ہيں جنہيں ہم نے بعض کو بعض پر فضيلت دی ہے. ان ميں سے بعض وه ہيں جن سے خدا نے کالم کيا 

  ات بلند کئے ہيں .ہے اور بعض کے درج
ان تمام شجاعت اور فضيلتوں کے باوجود اپنی زندگی ميں کئی موقعوں پر لوگوں کو رسالت کی تبليغ کے دوران تقيہ کئے 
ہيں .اور يہ تقيہ اپنی جان کے خوف سے نہيں بلکہ باطل کا حق پر غلبہ پانے کے خوف سے کئے ہيں .جب خدا نے موسي 

  اور ھارون (ع) کو حکم ديا :
  ) 2اْذھَبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغى فَقُواَل لَهُ قَْواًل لَّيِّنًا لََّعلَّهُ يَتََذكَُّر أَْو يَْخَشى .(

تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وه سرکش ہوگيا ہے . اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شايد وه نصيحت قبول کرلے يا 
  خوف زده ہوجائے .

ميٹھی زبان ميں بات کرنا اور اعالن جنگ نہ کرنا ، جبکہ وه طغيان اور نافرمانی کے عروج  اورفرعون کے ساتھ نرم اور
پر تھا ؛ ايک قسم کا تقيہ ہے .البتہ يہ تقيہ مداراتی تھا نہ خوفی . ليکن اصحاب موسي(ع) کے بارے ميں قرآن مجيد اشاره 

ْنھُْم يَُذبُِّح أَْبنَاَءھُْم َويَْستَْحيِي نَِساَءھُْم إِنَّهُ َكاَن ِمَن کرتا ہے : إِنَّ فِْرَعْوَن َعاَل فِي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَھْ  لَھَا ِشيًَعا يَْستَْضِعُف َطائِفَةً مِّ
  )  3اْلُمْفِسِديَن.(

فرعون نے روئے زمين پر بلندی اختيار کی اور اس نے اہِل زمين کو مختلف حصوں ميں تقسيم کرديا کہ ايک گروه نے 
مزور بناديا وه لڑکوں کو ذبح کرديا کرتا تھا اور عورتوں کو زنده رکھا کرتا تھا. وه يقينا مفسدين ميں سےدوسرے کو بالکل ک

تھا . يہ خوف لوگوں کا تھا نہ اپنی جان کا .ليکن والدت حضرت موسي(ع) کے بارے ميں قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے 
ن کو دلوں ميں چھپائے رکھے تھے ، جب تک موسٰی(ع) نے حضرت موسٰی (ع)کی دعوت کو قبول کرلی تھی ، اپنے ايما

علٰی االعالن دعوت کرنا شروع کيا . تاريخ ميں آپ کے بعض اصحاب اور مؤمنوں کی تاريخ کو قرآن نے ثبت کيا ہے ؛ جو 
  درج ذيل ہيں : 

  مؤمن آل فرعون اور تقيہ
ْن آِل فِْرعَ  ْؤِمٌن مِّ بُِّكْم َوإِ قرآن فرما رہا ہے : َوقَاَل َرُجٌل مُّ ُ َوقَْد َجاءُكم بِاْلبَيِّنَاِت ِمن رَّ ن ْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَن يَقُوَل َربَِّي هللاَّ

َ اَل يَْھِدي َمْن ھَُو مُ    )  4ِرٌف َكذَّاٌب.(سْ يَُك َكاِذبًا فََعلَْيِه َكِذبہ َوإِن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ هللاَّ
اور فرعون والوں ميں سے ايک مرد مومن نے جو اپنے ايمان کو چھپائے ہوئے تھا ،يہ کہا کہ کيا تم لوگ کسی شخص کو 
صرف اس بات پر قتل کررہے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا پروردگار هللا ہے اور وه تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی 

اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا اور اگر سچا نکل آيا تو جن باتوں دليليں بھی لے کر آيا ہے اور 
بيشک هللا کسی زيادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہيں  -سے ڈرا رہا ہے وه مصيبتيں تم پر نازل بھی ہوسکتی ہيں 

  کرتا ہے .
نا ايمان کو اپنی قوم سے چھپا رکھا تھا . جس کے نام ميں مورخين ابن كثيرلکھتا ہے : يہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور اپ

نے اختالف کيا ہے ؛ کسی نے کہا آپ کا نام شمعان تھا ، کسی نے کہا حزقيل تھا .بہر حال جب فرعون نے حضرت موسٰی 
ا تو سخت فکر مند کے قتل کا اراده کيا اور اپنے حواريوں سے مشورت کرنے لگا ، تو مؤمن اس ناپاک سازش سے آگاه ہو 

ْن َءاِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَ تَْقتُلُوَن َرُجالً أَ  ْؤِمٌن مِّ ُ ؟! اور فرعون     ن يَقُوَل َربىّ ہوا ، فرعون کو يوں مشوره ديا : َو قَاَل َرُجٌل مُّ هللاَّ
ا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس والوں ميں سے ايک مرد مؤمن نے جو اپنے ايمان کو چھپائے ہوئے تھا يہ کہا کہ کي

  بات پر قتل کررہے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا پروردگار هللا ہے .
  ) فرعون نے کہا کہ ميں تمہيں وہی باتيں بتارہا ہوں جو ميں خود سمجھ رہا ہوں .5.( : قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إاِلَّ َما أََرى

اور يہ اصحاب فرعون ميں سے تھااور وہی ترکھان تھا جس نے حضرت ثعلبي نے لکھا ہے اس شخص کا نام حزقيل ہے 
  موسٰی (ع)کی ماں کيلئے وہی صندوق بنا کر ديا تھا جس ميں ڈال کر موسٰی کو دريای نيل ميں ڈال ديا گيا تھا .

يَماَن َو  وا اإْلِ تَْيِن .(قَاَل الصادق(ع):إِنَّ َمثََل أَبِي طَالٍِب َمثَُل أَْصَحاِب اْلَكْھِف أََسرُّ ُ أَْجَرھُْم َمرَّ ْرَك فَآتَاھُُم هللاَّ   )  6أَْظھَُروا الشِّ
امام صادق (ع)نے فرمايا: بے شک ابوطالب کی مثال اصحاب کہف کی مثال ہے ، انہوں نے اپنا ايمان چھپائے رکھا اور 

  شرک کا اظہار کيا ، خدا تعالٰی انہيں قيامت کے دن دو دفعہ ثواب عطا کريگا .
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) فرماتے ہيں : حضرت ابوطالب (ع)بھی  7العسکری (ع)نے فرمايا: ان ابا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم ايمانه.( امام حسن
  مؤمن آل فرعون کی طرح اپنا ايما ن کفار قريش سے چھپا رکھا تھا .

  آسيہ بنت مزاحم اور تقيہ 
 ُ اْبِن لِى    َمثاًَل لِّلَِّذيَن َءاَمنُوْا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ قَالَْت َربّ  آپ فرعون کی بيوی ہے قرآن نے آپ کے بارے ميں فرمايا:َو َضَرَب هللاَّ

ِ◌نِى ِمَن اْلقَْوِم الظَّالِِميَن .( ِ◌نِى ِمن فِْرَعْوَن َو َعَملِِه َو نجَّ ) اور خدا نے ايمان والوں کے لئے فرعون  8ِعنَدَك بَْيتًا فِى اْلَجنَِّة َو نجَّ
کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار !ميرے لئے جنّت ميں ايک گھر بنادے اور مجھے فرعون  کی زوجہ کی مثال بيان

  اور اس کے کاروبار سے نجات دالدے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کردے.
  )  9روايات اھلبيت(ع) ميں ذکر ہوا ہے کہ حضرت آسيہ بہشت ميں نبی کی بيويوں ميں سے ہونگی.(

  رتقيہاصحاب كھف او 
فَاْفَعلُوا  قطب راوندي نے شيخ صدوق سے امام صادق(ع) کي روايت کو نقل کي ھے : فَقَاَل لَْو َكلَّفَُكْم قَْوُمُكْم َما َكلَّفَھُْم قَْوُمھُمْ 

ِ فَأَْظھَُروه لَھُْم  َّ ْرَك بِا يَماَن َحتَّى َجاَءھُُم اْلفََرُج َو قَاَل إِنَّ أَْصَحاَب اْلَكْھِف فِْعلَھُْم فَقِيَل لَهُ َو َما َكلَّفَھُْم قَْوُمھُْم قَاَل َكلَّفُوہُم الشِّ وا اإْلِ َو أََسرُّ
يَماَن َو أَْظھَُروا اْلُكْفرَ  وا اإْلِ ُ إِلَى أَْن قَاَل َو قَاَل إِنَّ أَْصَحاَب اْلَكْھِف أََسرُّ ْعظََم أَْجراً ِمْنھُْم  فََكانُوا َعلَى إِْظھَاِرِھُم اْلُكْفَر أَ َكَذبُوا فَآَجَرھُُم هللاَّ

 ُ يَماَن َو قَاَل َما بَلََغْت تَقِيَّةُ أََحٍد تَقِيَّةَ أَْصَحاِب اْلَكْھِف ... فَأَْعطَاھُُم هللاَّ تَْيِن .(َعلَى إِْسَراِرِھُم اإْلِ ) اگر تمھاري قوم کفر کا 10 أَْجَرھُْم َمرَّ
ام آنے تک چھپا رکھنا. پھر فرمايا اصحاب کھف نے بھي ظاھراً اظھار کرنے پر مجبور کرے تو اظھار کرنا اوراپنا ايمان آر

جھوٹ بوال اور هللا تعالي نے بھي ان کو جزاے خير دي اور کھا اصحاب کھف نے اپنے ايمان کو چھپائے اور کفر کا اظھار 
اده کسي اور نے کئے.پس کفر کا اظھار کرنے کا ثواب ايمان کے چھپانے سے زياده ھے . اور فرمايا: اصحاب کھف سے زي

  تقيہ نھيں کيا ...هللا تعالي نے بہي ان کو دو مرتبہ اجر اور ثواب عطا کيا.
ِ َو ُعْرَوتِِه َو ُكونُوا ِمْن ِحْزِب  ِك بَِحْبِل هللاَّ ِ َو َرُسولِِه َو اْلَزُموا امير المؤمنين(ع)سے ايک حديث نقل ہوئی ہے : َو َعلَْيُكْم بِالتََّمسُّ هللاَّ

 ِ ْساَلَم بََدأَ َغِريباً َو َسيَُعوُد َغِريباً َو ُكونُوا فِي أَْھِل ِملَّتُِكْم َكأَ َعْھَد هللاَّ ْصَحاِب اْلَكْھِف َو إِيَّاُكْم أَْن تُْفُشوا أَْمَرُكْم إِلَى  َو ِميثَاقَهُ َعلَْيُكْم فَإِنَّ اإْلِ
 ِ   )  11 َعزَّ َو َجلَّ الَِّذي أَْوَجَب لَهُ التَّقِيَّةَ أِلَْولِيَائِِه فَيَْقتُلَُكْم قَْوُمُكْم اْلَخبََر .(أَْھٍل أَْو َولٍَد أَْو َحِميٍم أَْو قَِريٍب فَإِنَّهُ ِديُن هللاَّ

(ص) : ان االنبياء انما افضلھم علي خلقه اجمعين  امام حسن العسكري (ع) کی روايت اس بات کيلئے مؤيدہے: قال قال رسوال
  ) 12و حسن تقيتھم الجل اخوانھم في هللا.(بشدة مداراتھم العداء دين هللا 

رسول خدا (ص ) نے فرمايا: بيشک انبيای الہی کو دوسرے لوگوں پر اس لئے فضيلت ملی ہے کہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ
  مدارات کيا کرتے تھے اور نيک لوگوں کے ساتھ خدا کے خاطر اچھا تقيہ کيا کرتے تھے .

موارد تھےجو آيات ، احاديث اور شيعہ سنی کتابوں ميں مرقوم تھے . اور يہ ايسے يہ اسالم سے پہلے کے تقيہ کے کچھ 
  حقائق ہيں جن سے انکار ممکن نہيں ہے . 

..............  
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 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  ب:ظھور اسالم کے بعد تقيہ
اسالم چون کہ ابتدا سے غريب تھا اور غريب ہی ره گيا .ابتدای اسالم ميں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اس زمانے 

 گواہی قرآن پر جس. دی دالد نجات انہيں آکر نے ملسو هيلع هللا ىلصميں لوگ انحرافات اور گمراہی کے اسير ہوچکے تھے ، رسول خدا 
يِھْم َو يَُعلُِّمھُُم اْلِكتَاَب َو الْحِ◌ْكَمةَ َو إِن كاَ اأْلُمِّ  فىِ  بََعثَ  الَِّذى ھُوَ :  ہے رہا دے نْهُ◌ْم يَْتلُوْا َعلَيْهِ◌ْم َءايَاتِِه َو يَُزكِّ نُوْا ِمن يَِّن َرُسواًل مِّ

بِيٍن.(   )  1قَْبُل لَفِى َضاَلٍل مُّ
ی تالوت کرے ,ان کے اس خدا نے مکہ والوں ميں ايک رسول بھيجا ہے جو ان ہی ميں سے تھا کہ ان کے سامنے آيات ک

  نفوس کو پاکيزه بنائے اور انہيں کتاب و حکمت کی تعليم دے اگرچہ يہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی ميں مبتال تھے .
يہ تعليمات اسالمی کی خصوصيت تھی کہ انسان کو اس گمراہی سے نکال کر انسانيت کے بلند و باال مقام تک پہنچايا.اور 

ھااسے کھول ديا .اور سارے انسانوں کو ايک ہی صف ميں الکر رکھ ديا . اور انسان کی فضيلت عقلوں پر تالے لگے ہوئے ت
ِ أَْتقَئُكْم.(   کيلئے تقوا کو معيار قرار ديتے ہوئے فرمايا : إِنَّ أَْكَرَمكمُ  ) بے شک خدا کے نزديک تم ميں سے سب سے  2ِعنَد هللاَّ
  پرہيز گار ہو . زياده باعزت ترين شخص وہی ہے جو سب سے زياده

اسی طرح ظالم وجابر بادشاہيں جو فقير اور مستضعفوں کے خون سے ہولی کھيلتے ہوئے زندگی کرتے تھے ، جب اس 
پيغام کو سنا تو وه لوگ خاموش نہيں ره سکے ؛ بلکہ اسالم کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہوگئے .جس کی وجہ 

  سے اسالم مظلوم اور غريب ہوا . 

  طالب(ع) اور تقيہابو 
بعض نفسياتي خوہشات کے اسير او ر رياست طلب ،دين فروش اور درہم و دينار کے اللچی لوگوں نے ظالموں کے ساتھ 

گھٹ جوڑ کرکے اپنی کتابوں ميں ابوطالب کے ايمان کو مشکوک ظاہر کرنا چاہا . نعوذ با ! آپ شرک کی حالت ميں اس 
خصيت ، عظمت اور اسالم کے ساتھ محبت اور ايمان پر واضح دالئل موجود ہيں دنيا سے چلے گئے ؛ جبکہ آپ کی ش

 کفار کو ملسو هيلع هللا ىلص حضور نے آپ کہ ؛ ہے حاصل شرف کا حمايت کی ملسو هيلع هللا ىلص.ابوطالب(ع) کی ذات وه ہے جسے پيامبر اسالم 
 درپے کے جان کی ملسو هيلع هللا ىلصآپ لوگ وه جبکہ ، رہے بچاتے سے وستم ظلم اور وفريب مکر کے دشمنوں دوسرے اور قريش

  تھے . 
 خدا رسول پر موقع کے ذوالعشيره دعوت توکيسے ہوتا نہ اعتقاد اور ايمان مکمل پر ملسو هيلع هللا ىلصاگر آپ کا اسالم اور پيامبر اسالم 

  !: ؟ کيا خطاب يوں کو ملسو هيلع هللا ىلص
  
   بجمعھم اليك يصلوا لن وهللا
  دفينا التراب في اوسد حتي

   غضاض عليك ما بامرك فاصدع
  عيونا وقرمنك بذاك ھوابشر

  علمت انتك ناصحي  و دعوتي و
  ولقد دعوت و كنت ثم امينا

  و لقد علمت بان دين محمد(ص) 
  )  3من خير اديان البرية دينا .(

  
  ترجمہ:

 مذمت مورد سے طرف کی خدا ، تھا چچا کے ملسو هيلع هللا ىلصاگر ابوطالب(ع) ايمان نہ الئے ہوتے تو ابولہب کی طرح وه بھی پيامبر 
 واضح ذريعے کے فراميں کے) ع( طاہرين ائمہ اور ملسو هيلع هللا ىلصع) ہميں پيامبر اسالم( ابوطالب ايمان ليکن ؛ پاتا قرار نفرين اور
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 نے الحديد ابی ابن کہ تک يہاں.  ہے نہيں پوشيده سے کسی کرنا خدمت کی ملسو هيلع هللا ىلص خدا رسول کا آپ اور ، ہے روشن اور
  : ہے کيا بيان کو مطلب اس ميں شکل کی اشعار

  
   ابنه و طالب ابو ال لو
  افقام شخصا الدين مثل لما

  فھذا بمكة آوي و حامي 
  ) 4و ھذا بيثرب جس الحماما .(

اگر ابوطالب (ع) اور ان کے فرزند علی نہ ہوتے تو دين اسالم بطور نمونہ برپا نہ ہوتے . پس ابوطالب (ع) نے مکہ ميں 
گا ل بازی کی جان اپنی خاطر کے بچانے جان کی ملسو هيلع هللا ىلص آپ ميں مدينے نے بيٹے کے ان اور دی پناه کو ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

  دی . ..............

اگر علی نہ ہوتے تو ابوطالب سيد سادات المسلمين والسابقين االولين ہوتے .جابر بن عبدهللا انصاری روايت کرتے ہيں کہ ميں نے 
 کے)ع( ابوطالب کہ تک يہاں ، فرمائی وضاحت نے آپ تو کيا سوال ميں بارے کے والدت کی) ع(المؤمنين امير سے ملسو هيلع هللا ىلصرسول خدا 

  ميں عرض کيا :  بارے
ُ أَْكبَُر النَّاُس يَقُولُوَن [إِنَ  ِ هللاَّ ا َكانَِت اللَّْيلَةُ الَّتِي أُسْ  قَاَل َجابٌِر فَقُْلُت يَا َرُسوَل هللاَّ ُ أَْعلَُم بِاْلَغْيِب إِنَّهُ لَمَّ ِرَي بِي ] أَبَا طَالٍِب َماَت َكافِراً قَاَل يَا َجابُِر هللاَّ

َما دُ فِيَھا إِلَى السَّ َھَذا َعْبُداْلُمطَّلِِب َو َھَذا أَبُو طَالٍِب َو َھَذا أَبُوَك  ِء اْنتََھْيُت إِلَى اْلَعْرِش فََرأَْيُت أَْربََعةَ أَْنَواٍر فَقُْلُت إِلَِھي َما َھِذِه اأْلَْنَواُر فَقَاَل يَا ُمَحمَّ
ِ َو َھَذا أَُخوَك طَالٌِب فَقُْلُت إِلَِھي َو َسيِّ  يَماَن َو إِْظَھاِرِھُم اْلُكْفَر َو َصْبِرِھْم َعلَى َذلِكَ َعْبُد هللاَّ  َحتَّى َماتُوا ِدي فَبَِما نَالُوا َھِذِه الدََّرَجةَ قَاَل بِِكْتَمانِِھُم اإْلِ

).5  (  
دنيا سے رحلت  جابر بن عبد هللا انصاری نےعرض کيا : يا رسول هللا ! خدا بہت بڑا ہے ؛ لوگ کہتے ہيں کہ ابوطالب حالت کفر ميں اس

کر گئے! فرمايا: اے جابر خداوند سب سے زياده جاننے واال ہے علم غيب کا مالک ہے ، جس رات کو مجھے معراج پر لے گئے اور 
عرش پر پہنچےتو چار نور ديکھنے ميں آيا ، ميں سے سوال کيا : خدايا يہ چار نور کن کے ہيں ؟!تو هللا تعالي کی طرف سے جواب آيا 

! آقا ميرے اے هللا ميرے اے:  کہا نے ميں.ہيں کے طالب بھائی تيرے اور عبدهللا والد ابوطالب،تيرے ، عبدالمطلب يہ ملسو هيلع هللا ىلص!: اے محمد
 کے کفر ميں مقابلے کے کافروں اور چھپانے کے ايمان:  آيا جواب سے طرف کی تعالی خدا ؟ پہنچے پر مرتبے اس کيسے لوگ يہ

  پہنچے ہيں.  سے وجہ کی کرنے صبر پر ان اور اظہار
يونس بن نباته نے امام صادق(ع) سے روايت کی ہے : قال(ع) يا يونس ما يقول الناس في ايمان ابو طالب(ع) قلت جعلت فداك ، يقولون 

فقال كذب اعداءهللا ، ان اباطالب(ع) من رفقاء النبيين و ». ھو في ضحضاح من نار و في رجليه نعالن من نار تغلى منھما اّم رأسه«
  )  6ديقين و الشھداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا.(الص

چنانچہ محمد بن يونس نے اپنے والد سے انہوں نے امام صادق(ع) سے نقل کيا ھے کہ آنحضرت نے ہم سے کہا: اے يونس ! لوگ 
ں : ھو في ضحضاح من نار ابوطالب کے بارے ميں کيا کہتے ہيں ؟ ميں نے عرض کيا ، مولٰی ميں آپ پر قربان ہو جاؤں ؛ لوگ کہتے ہي

  و في رجليه نعالن من نار تغلى منھما اّم رأسه.
ابو طالب کھولتے ہوئے آگ ميں پيروں ميں آگ کے جوتے پہنائے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہے . امام نے 

شہداء اور صالحين کے ساتھيوں ميں سے ہے  فرمايا: خدا کی قسم يہ خدا کے دشمن لوگ غلط کہہ رہے ہيں ! ابوطالب انبيا صديقين ،
  )  7اور وه لوگ کتنے اچھے ساتھی ہيں .(

كوتاه سخن اگر علمای اہل تسنن بھی تھوڑا انصاف سے کام ليتے تو ايمان ابو طالب(ع) کو درک کرليتے کہ ايمان کے کتنے درجے پر 
لے لوگوں نے ايک جعلی اور ضعيف روايت جو حديث آپ فائز ہيں .ليکن بعض خود غرض اور بغض اور کينہ دل ميں رکھنے وا

 بغير الئے ايمان طالب ابو چچا کے ملسو هيلع هللا ىلصضحضاح کے نام سے مشہور ہے کو دليل بنا کر امير المؤمنين کے پدر گرامی اور پيامبر اكرم 
صحيح اور معتبر حديثوں ساری ان تو ہوتی نہ دشمنی سے طالب ابی ابن علی اور بيت اہل کو لوگوں اگران. ہيں گئے چلے سے دنيا اس

 نہ تہمت يہ پر حامى بڑے کےملسو هيلع هللا ىلصميں سے صرف ايک ضعيف حديث کو نہيں اپناتے . اور شيخ بطحا مؤمن قريش پيامبر اسالم 
  )  8.( لگاتے
.  ہے نہيں اعتماد مورد حديث يہ کہ ہيں نکالے نتيجہ يہ بعد کے کرنے تحقيق گہری اور بررسى کی حديث اس نے ں راويو اور محققين

علمای اہل سنت کے نزديک اس روايت کو نقل کرنے والے جھوٹے ، بعض مجہول اور بعض علی اور اوالد علی (ع)سے بغض و کينہ 
رکھنے والے تھے . جن ميں سے ايک مغيرة بن شعبہ ہے جو ايک فاسق و فاجر اور سرسخت دشمن اہل بيت تھا .اس بارے ميں درج 

  :ذيل کتابوں کا مطالعہ کرسکتے ہيں 
  اسنى المطالب في نجاة ابي طالب، سيد احمد زينى دحالن. -1
  شيخ األبطح او ابو طالب، سيد محمد علي آل شرف الدين. -2
  .461ترجمه داود الھامى، ص: - الطرائف -3
  الشھاب الثاقب، لرجم كفر ابى طالب، شيخ نجم الدين. -4
  ايمان ابى طالب، ابو على كوفى. -5
  وم مفيد.ايمان ابى طالب، مرح -6
  ايمان ابى طالب، ابن طاوس. -7
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  ايمان ابى طالب، احمد بن قاسم. -8
  بغية الطالب ..، سيد محمد عباس تسترى . -9

  موہاب الوہب في فضائل ابى طالب.  - 10
  )  9الحجة على الذاھب الى تكفير ابى طالب، سيد فخار.( - 11

فة وايمان الخاليق فی الکفة االخری لرجح ايمان ابی طالب علی ايمانھم ... امام کاظم (ع) سے روايت ہے: لووضع ايمان ابی طالب فی ک
فکان وهللا اميرالمؤمنين يحّج عن ابيه و امه وعن اب رسول هللا حتی مضی ، ووّصی الحسن والحسين (ع) بمثل ذالک ، وکل امام منّا يفعل 

  )  10ذالک الی ان يظھر امره .(
ازو کے ا يک پلڑے ميں قرار ديدے ا ور دوسرے تمام مخلوقات کے ايمان کو دوسرے پلڑےميں رکھ يعنی اگر ايمان ابوطالب(ع) کو تر

دئے جائيں تو ابوطالب(ع) کا ايمان دوسرے تمام مخلوقات کے ايمان سے زياده بھاری ہوگا ... خدا کی قسم امير المؤمنين (ع) جب تک 
ج انجام ديتے رہے .اور حسن و حسين (ع) کو بھی وصيت کرگئے کہ وه ح ميں نيابت کیملسو هيلع هللا ىلصزنده رہے اپنے باپ، ماں اور رسول خدا 

لوگ بھی اسی طرح ان کی نيابت ميں حج انجام ديتے رہيں .اور ہم ميں سے ہر امام اس سنت پر عمل کرتے رہيں گے يہاں تک کہ 
  آخری حجت کا ظہور ہوگا .

يَْطَعنُوَن َعلَى  الٍِب أَ َكاَن ُمْؤِمناً فَقَاَل نََعْم فَقِيَل لَهُ إِنَّ َھاُھنَا قَْوماً يَْزُعُموَن أَنَّهُ َكافٌِر فَقَاَل َوا َعَجبہ أَ َعْن َعلِيِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ع أَنَّهُ ُسئَِل َعْن أَبِي طَ 
ُ أَْن يُقِرَّ ُمْؤِمنَةً َمَع َكافٍِر فِي َغيْ  ِ ص َو قَْد نََھاهُ هللاَّ ِر آيٍَة ِمَن اْلقُْرآِن َو اَل يَُشكُّ أََحٌد أَنَّ بِْنَت أََسٍد ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت أَبِي طَالٍِب أَْو َعلَى َرُسوِل هللاَّ
ُ َعْنهُ.( ابِقَاِت َو أَنََّھا لَْم تََزْل تَْحَت أَبِي طَالٍِب َحتَّى َماَت أَبُو طَالٍِب َرِضَي هللاَّ   )  11السَّ

وا: کيا وه مؤمن تھے ؟ تو فرمايا : ہاں .راوی نے عرض کيا : يہاں ايک امام سجاد (ع) سے ايمان ابوطالب (ع) کے بارے ميں سوال ہ
قوم رہتی ہے جن کا عقيده ہے کہ ابوطالب حالت کفر ميں اس دنيا سے چلے گئے ہيں ! تو امام نے فرمايا : واعجبا ! کيا وه لوگ 

ے قرآن مجيد کی کئی آيات ميں کفار کے ساتھ ن تعالی خدا کہ جب! ؟ پر ملسو هيلع هللا ىلصابوطالب پر طعنہ اور تہمت لگا رہے ہيں يا رسول خدا 
ازدواج کو ممنوع قرار ديا ہے؛ اور اس ميں بھی کسی کو شک نہيں کہ فاطمہ بنت اسد مؤمنہ عورتوں ميں سے تھی اور مرتے دم تک 

  ابوطالب کی زوجيت ميں رہی .
نکاح جائز نہيں ہے ؛ چنانچہ . جب زينب نے اسالم اور يہ دوسری دليل ہے ايمان ابوطالب پر کہ مسلمان عورتوں کا کافروں کے ساتھ 

قبول کيا ، اور ابی العاص نے شريعت اسالم قبول نہيں کيا تو اسالم نے ابی العاص کے ايمان النے تک ان کے درميان فاصلہ ڈاال. اور 
  )  12جب اس نے ايمان اليا تو دوباره نکاح پڑھ کر ان کو رشتہ ازدواج ميں منسلک کيا (

رت فاطمه بنت اسد(س) وه پہلی خاتون ہيں جس نے مکہ سے مدينے ميں رسول خدا(ص) کی طرف ہجرت کی ہيں اور آپ ليکن حض
  ).  13پيامبر اسالم(ص) کيلئے مہربان ترين خاتون تھيز(

فرمايا : جب آپ رحلت کرگئی تو امير المؤمنين(ع) روتے ہوئے رسول خدا(ص) کی خدمت ميں تشريف الئے . رونے کا سبب پوچھا تو 
 خدا فرمايا نے ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تو! وهللا امي): ص(رسوال فقال.  ہے گئی کر رحلت سے نيا اس فاطمہ ماں ميری!  ملسو هيلع هللا ىلصيارسول هللا 

  )  14(ز ہوئے شريک ميں جنازے تشييع اور الئے تشريف ہوئے روتے ملسو هيلع هللا ىلص آپ.  تھی ماں ميری وه قسم کی
طالب(ع) كافر، تو کيسے پيامبر اسالم(ص) نے ان کے درميان جدائی نہيں ڈالی  ابو اور تھی مؤمنه) س(اسد بنت فاطمه اگر پس

؟!کيسے يہ تصور ممكن ہے كه پيامبر اسالم(ص) نے ايک مھمترين احكام اسالم سے چشم پوشي كرتے ہوئے اس حکم کو تعطيل كيا 
  )  15ہو؟!ز(

..............  
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 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  پيامبر اكرم(ص) ا ور تقيہ
پيامبر اسالم (ص) کےتقيہ كرنے کے موارد ميں سے ايک مورد آپ کا بعثت سے تين سال پہلے سری طور پر دعوت دينا 

  تھا .
بسم هللا الرحمن الرحيم کے اسی طرح صلح حديبيہ کےموقع پرسھيل بن عمرو مشركون کانماينده تھا ، کے درخواست پر 

بجائے 'باسمک اللھم' لکھنا اور رسول هللا (ص) کے عنوان کو حذف کرکے محمد بن عبدهللا لکھنا بھی ايک قسم کا تقيہ ہے . 
)1  (  

آنحضرت(ص) کا عبد هللا بن ابي پر نماز ميت پڑھنا اور بجائے دعا کے آہستہ سے نفرين کرنا جبکہ وه منافقين مدينه کا 
  ) 2ار تھا ؛ موارد تقيہ ميں سے تھا . (سرد

  علي(ع) اور تقيہ
سال تک خاموش رہنا جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ قرآن اور فرمان رسول خدا  ٢۵آپ کا سقيفہ والوں کے انتخاب پر ظاہرا ً 

ئے خاموش ہو رکھتے نظر ملحوظ کو اتحاد اور وحدت درميان کے مسلمانوں ليکن ، تھا حق کا آپ خالفت مطابق کے ملسو هيلع هللا ىلص
رہنا ،تقيہ تھا . جس کا فائده يہ ہوا کہ مسلمانوں کی مصلحتوں کو محفوظ کيا . اگر آپ خاموش نہ رہتے تو اس وقت روم 

والے مسلمانوں کے سر پر کھڑے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آجائے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کرکے ان کو نابود کرسکيں ، جو 
م ہوا .آپ کا اپنے زمانے کے حاکموں کے پيچھے نماز پڑھنا بھی تقيہ کے موارد ميں مسلمانوں کی وحدت کی وجہ سے ناکا

  سے ہے .

  حسنين و زين العابدين (ع) اور تقيہ 
ھ تک تاريكترين اور وحشت  ٩۵ھ سے لے کر وفات امام سجاد(ع) سن ۴١رمضان  ٢١يہ دوره زمان خالفت امام حسن(ع) 

  ) پرگذری ہے ناكترين دوران ہے كه ائمه طاھرين (ع
ھ کے بعد اور حكومت اموي کے مستقر ہونے کے بعد ، شيعه اور ان کے پيشواوں ۴١صلح امام حسن(ع) ربيع االول سال 

کوشديد دباؤ ميں رکھے. معا ويه نے دستور ديا كه خطيب لوگ علي(ع) اور ان کے خاندان کی شان ميں گستاخی کريں اور 
ھ کے بعد مزيد سختی کرنے لگے . حضرت علي(ع) ۶١ھادت اما م حسين(ع) سن منابر سے ناسزا اور لعن طعن کرے . ش

اپني خاص روشن بينی کی وجہ سے اپنے بعد آنے والی تمام واقعات کی پيشگوئي فرمائی . اور اس دوران ميں اپنے دوستوں 
جبور کيا جائے تو اپنی سے تقيہ کرنے کا حکم فرمارہے تھے .کہ جب بھی ان کے موال کے بارے ميں گستاخی کرنے پر م

  ) 3جان بچائيں اور ان کی بات قبول کريں. (
اس دوران ميں ائمه(ع) کے سياسي تقيہ کے واضح ترين مصداق ،صلح امام حسن(ع) کوقراردے سکتے ہيں . كه جو خود 

ی مھمترين علل اور اسباب ميں سے ايک ہے جس کے ذريعے سے مسلمانوں خصوصاً شيعيان حيدر کرار کے خون ک
  ) 4حفاظت تھی . (

اسی طرح امام حسين(ع) کا معاويه کے خالف جنگ نہ کرنا بھی تقيہ شمار ہو تا ہے .اور اس دوران امام حسن و امام 
 5حسين(ع) کا مروان بن حكم ، حاكم مدينه کے پيچھے نماز پڑھنا بھی سياسي و اجتماعي تقيہ کے مصاديق ميں سے ہے . (

(  
معلوم ہوتا ہے کہ امام سجاد(ع)تقيہ کرنے کا ايک خاص طريقہ اپناتے ہيں اور وه دعا کی  جب بررسي کرنے لگتا ہے تو

شکل ميں اسالمی معارف اور تعليمات کا عام کرنا ہے . جس کا مجموعہ صحيفہ سجاديہ کی شکل ميں ہمارے درميان موجود
  ہے .

  امام باقر(ع) او رتقيہ
اء(وليد بن عبد الملك ، سليمان بن عبد الملك،عمر بن عبد العزيز، ھشام بن عبد الملك)امام باقر(ع) کا دور بنی اميہ کے کئی خلف
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مصادف تھا اس دوران ميں سخت گيري نسبتاً كم ہوا . يہی وجہ تھی کہ آپ نے شيعه مکتب کے مختلف کالمي، فقھي اور 
  گردوں کي تربيت کي . فرھنگي امور کو تدوين کرکے اسالمي مکاتب کے سامنے رکھ ديا ، اور بہت سے شا

امام (ع)کے سياسی تقيہ کے موارد ميں سے درج ذيل توريہ والی روايات کو شمار کر سکتے ہيں کہ امام نے ہشام کی مجلس
) اے امير مؤمنين!  6ميں اسے يوں خطاب کرنا : يا امير المؤمنين الواجب علي الناس الطاعه المامھم و الصدق له بالنصيحه.(

ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کرے اور نصيحت اور خير خواہی کے وقت اسے قبول کرے .اس روايت ميں  لوگوں پر واجب
لفظ امام ،غاصب حاكمون ا ور ائمه اھل بيت(ع) دونوں پر قابل تطبيق ہے .بنی اميہ کے بادشاہوں سے تقيہ کرتے ہوئے 

دوں کے ذريعے خلفای بنی اميہ بہت زياده شکار کيا شاہين اور عقاب کے ذريعے شکار کرنے کو حالل قرار ديا ؛ ان دو پرن
  ) 7کرتے تھے .امام باقر(ع) کاتقيہ کرنے پر يہ روايت صراحت کے ساتھ بيان کر رہی ہے . (

  امام صادق(ع) اور تقيہ 
ارھ تک) ائمه طاھرين (ع) کي طوالني ترين مدت امامت شم ١۴٨ھ سے ليکر ١١۴ساله مدت امامت (  ٣۴امام صادق(ع) کي

  ہوتا ہے كه جسے تين بخش ميں تقسيم کرسکتے ہيں:
کادور تھا ، جو سياسي لحاظ سے قدرت مند خليفه شمار ہوتا تھا اور مملكت ) ١٢۵ـــ  ١٠۵پہالبخش:يہ ھشام بن عبد الملک( 

  اسالمي کے او ضاع پرمسلط تھا . امام اور ان کی فعاليتوں کو سخت کنٹرول ميں رکھتا تھا . 
﴾ھ کو شامل کرتا ہے كه بني اميه کي حكومت روبہ زوال تھي اور بنی عباس کے ١۴۵_  ١٢۵يہ دوره سن ﴿دوسرا بخش : 

  ساتھ جنگ وجدال ميں مشغول ہوگئے تھے آخرکار ان کے ہاتھوں شکست کھا کران کي حکومت سرنگون ہوئي .
مام (ع)ا ور ان کی فعاليتوں کو ھ کوشامل کرتا ہے كه اس وقت منصور نے شدت کے ساتھ ا)١۴٨ـ  ١۴۵تيسرا بخش: سن(

  مختلف جوانب سے كنٹرول کررکھا تھا.
) كه جن ميں سے زياده تر اس  8روايت جمع آوري کي گئي ھے ( ۵٣بحاراالنوار ميں آن حضرت کے تقيہ سے مربوط 

  کتاب کے مختلف صفحات پر ذکر ہوا ہے .
ا تو امام (ع) فرمايا: ميں نے بنی اميہ کے زمانے جب منصور نے امام کو ان کی حکومت کے خالف قيام کرنے سے ڈراي

ميں کوئي ايسا قيام نہيں کيا ہے جب کہ وه سب سے زياده ہمارے ساتھ دشمنی کرنے والے تھے ، اب يہ کيسے ممکن ہے کہ 
اپنے چچا زاد بھائی کے خالف قيام کروں جب کہ رشتے کے لحاظ سے سب سے زياده قريب ہے ، اور اب سے زياده ميرے

  ) 9اوپر مہربان اور نيکی کرنے واال ہے .. (
امام صادق(ع) کی وصيت بعنوان تقيہ ہم بيان کر سکتے ہيں کہ جب امام صادق(ع) رحلت فرماگئے تو منصور نے مدينه کے

  گورنر کو خط لکھا : جس کو بھی امام نے اپنا جانشين اوروصی بنايا، اسے اپنے پاس ال کر اس کا سر قلم کرو.
کا گورنر اس ماجرا کی تحقيق کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ امام(ع) کئی افراد کو اپنا جانشين کے طور پر معين  جب مدينے

کرچکے ھيں، جيسے موسی ابن جعفر(ع)، اپنی زوجہ حميده اور اپنا دوسرا فرزند عبدهللا خود امام(ع).جن ميں سے ايک 
  خود منصور اور مدينہ کا گورنر بھی ہے . 

منصور کو يہ خبر دی گئی تو وه چيخ اٹھا اور کہنے لگا : اے گورنر اس صورت ميں کسی کو بھی قتل  دوسرے دن جب
  ) 10نہيں کرسکتا . (

اِدُق ع قُولُوا لِ  (ع)فِي تَْفِسيِرِه، فِي قَْولِِه تََعالَى َو قُولُوا لِلنَّاِس ُحْسناً قَاَل الصَّ َماُم اْلَعْسَكِريُّ ا لنَّاِس ُكلِِّھْم ُحسْ اإْلِ ناً ُمْؤِمنِِھْم َو ُمَخالِفِِھْم أَمَّ
ا اْلُمَخالِفُوَن فَيَُكلُِّمھُْم بِاْلُمَداَراِة اِلْجتَِذبہْم إِلَى اإْلِ  يَماِن فَإِِن اْستَتََر ِمْن َذلَِك يَُكفَّ ُشُروَرھُْم َعْن نَْفِسِه َو اْلُمْؤِمنُوَن فَيَْبُسطُ لَھُْم َوْجھَهُ َو أَمَّ

ِ ِمْن أَْفَضِل َصَدقَِة اْلَمْرِء َعلَى نَْفِسِه َو إِْخوَ  َعْن إِْخَوانِهِ  َماُم ع إِنَّ ُمَداَراةَ أَْعَداِء هللاَّ ِ فِي َمْنِزلِِه إِِذ اْلُمْؤِمِنيَن قَاَل اإْلِ انِِه َكاَن َرُسوُل هللاَّ
 ِ ِ ْبُن أَبِي َسلُوٍل فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ا َدَخَل أَْجلََسهُ َو بََشَر فِي َوْجِھِه  ملسو هيلع هللا ىلصاْستَأَْذَن َعلَْيِه َعْبُد هللاَّ بِْئَس أَُخو اْلَعِشيَرِة اْئَذنُوا لَهُ فَأَِذنُوا لَهُ فَلَمَّ

ِ قُْلَت افِيِه َما قُْلَت َو فََعْلَت بہ ِمَن اْلبِْشِر َما فََعْلَت فَقَ  ا َخَرَج قَالَْت َعائَِشةُ يَا َرُسوَل هللاَّ ِ ص يَ فَلَمَّ ا ُعَوْيُش يَا ُحَمْيَراُء إِنَّ َشرَّ اَل َرُسوُل هللاَّ
َماُم ع َما ِمْن َعْبٍد َو اَل أَمَ  ِه َو قَاَل اإْلِ ِ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َمْن يُْكَرُم اتِّقَاَء َشرِّ ِ بَأَْحَسِن اْلُمَداَراِة َو لَْم يَْدُخْل بہا فِي النَّاِس ِعْنَد هللاَّ ٍة َداَرى ِعبَاَد هللاَّ

ُ نَفََسهُ تَْسبِيحاً َو َزكَّى أَْعَمالَهُ َو أَْعطَاهُ لَِصْبِرِه َعلَى ِكْتَما بَاِطٍل َو لَمْ  نَا َو اْحتَِماِل اْلَغْيِظ لَِما يَْحتَِملُهُ يَْخُرْج بہا ِمْن َحقٍّ إاِلَّ َجَعَل هللاَّ ِن ِسرِّ
)... . ِ ِط بَِدِمِه فِي َسبِيِل هللاَّ   )11ِمْن أَْعَدائِنَا ثََواَب اْلُمتََشحِّ

امام عسکري (ع)اپني تفسير ميں امام صادق (ع)سے اس آيه شريفه کے ذيل ميں نقل فرماتے ھيں :که ھر انسان کے ساتھ 
نيک گفتار ھونا چاھئے ، خوه وه مؤمن ھو يا ان کا مخالف ھو.مؤمنوں کے ساتھ خوش روئي کے ساتھ پيش آئے،ليکن ان کے

تاکه ان کوايمان کي طرف جلب کرسکيں. اگر يه لوگ ان سے چھپائے تو ان مخالفين کے ساتھ مدارات کے ساتھ پيش آئيں 
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کے شر سے اپنے آپ کو ، اپنے مؤمن بھائيوں کوبچا سکتے ھيں .امام نے فرمايا : دشمنوں کے ساتھ مدارات کے ساتھ پيش 
تشريف فرما تھے که  ميں گھر اپنے دن ايکملسو هيلع هللا ىلصآنا؛ اپني جان، اور اپنے بھائيوں کا بہترين صدقه دينا ھے.رسول خدا 

 کي آنے اندر اسے ، ھے انسان برا سے سب کا قوم: فرمايا نے ملسو هيلع هللا ىلصعبدهللا بن ابي سلول نے دستک دي ، تو رسول هللا 
 سوال نے عائشه تو گيا نکل وه جب.  کيا استقبال کا اس سے پيشاني خنده نے آپ ھواتو داخل اندر وه جب.  جائے دي اجازت

 نزديک کے هللا! حميرا اے عويش اے:فرمايا نے ملسو هيلع هللا ىلصنے کيا کچھ ، اور کھا کچھ؟تو رسول خدا  آپ!  هللا رسول يا:  کيا
  . کريں عزت کي اس لوگ سے خوف کے جس ھوگا، وه انسان برا سے سب دن کے قيامت
ت حال اس وه حاليکه ،در کرے نيکي کيساتھ بندوں کے هللا بھي کوئي سے ميں عورت اور مرد بھي کسي:  فرمايا نے امام

سے بہر بھي نھيں نکلتا،مگر يه که هللا تعالي اس کے سانسوں کو اپني تسبيح پڑھنے کا ثواب لکھ ديتا ھے . اور اس کے 
سارے اعمال کوخالص نه بنائے اور اسے ھمارے اسرار کو چھپانے ، اور دشمن کے غم وغصے کو برداشت کرنے کي 

ه ميں جھاد کرتے ھوئے اپنے خون ميں غلطان ھوچکا ھو.اور وجه سے، اس شخص کا ثواب عطا کرے گا ، جو هللا کي را
  اس مداراتي تقيہ کے نتائج کو بھی بيان فرمايا.

ِ ع ... قَاَل َمْن َكفَّ يََدهُ َعِن النَّاسِ  يَُكفُّوَن َعْنھُْم أَيَاِدَي  وَ  -فَإِنََّما يَُكفُّ َعْنھُْم يَداً َواِحَدةً  -َعْن ُحَذْيفَةَ ْبِن َمْنُصوٍر قَاَل َسِمْعُت أَبَا َعْبِد هللاَّ
) جو بھی لوگوں کے ساتھ مدارات اور مہربانی کرے اور ان کےساتھ سختی سے پيش نہ آئے تو حقيقت ميں ايک  12َكثِيَرة(

ہاتھ کو كسي دوسرے کو اذيت اور آذار پہنچانے سے باز رکھا ليکن بہت سے ہاتھوں کو اپنے اوپر ظلم و تعدی کرنے سے 
  ے . دور رکھا ہ

  امام موسي كاظم(ع) اور تقيہ
ه ميں جو حضرت حجت(عج) کی امامت کے عالوه طوالني ترين )١٨٣ـ  ١۴٨ساله دور امامت (٣۵امام كاظم(ع) اپنے 

  اورسخت ترين دور شمار ہوتا ہے .
ھا .کہيہ دور،بنی عباس کے سرسخت اورسفاک خلفاء جيسے منصور ، مھدي ، ھادي اور ھارون کی حکومت سے مصادف ت

ان ميں سے ہر ايک امامت کی نسبت بہت زياده حساس تھے ، يہاں تک کہ امام کے بعض چاہنے والوں ، جيسے محمد ابن 
ابي عمير کو کئی عرصے تک جيل ميں ڈالے گئے . اسی دور ميں حسين ابن علي ابن حسن جو شھيد فخ کے نام سے 

،جو ان کی شھادت پر جا کر ختم ہوئي. اور ھادي عباسي يه  ه ميں حکومت کے ساتھ ان کي جنگ ھوئي١۶٩معروف تھے ، 
تصور كررہا تھا کہ يہ جنگ ،امام(ع) کے فرمان کے مطابق کي گئي ہے، اس لئے ان کے اوپر زياده سخت گيري کرنا 

  شروع کيا .

  اس دورميں تقيہ امام(ع)کے بعض موارد
نے ان کی ماں خيزران کو تسليتي پيغام ديتے ہوئے خليفہ کو  ـ جب خليفہ موسي الھادي اس دنيا سے چلے گئے تو امام(ع)١

امير المؤمنين کا عنوان دے کر ياد کرنا اور اس کيلئے رحمه هللا کہہ کر طلب مغفرت کرنا اور پھر ھارون کی خالفت کو بھی
  امير المؤمنين کے عنوان سے ياد کرتے ہوئے ان کو مبارک باد کہنا ، 

ط کے ذيل ميں لکھا ہے کہ ، آنحضرت کے زمانے ميں شدت تقيہ کا نظاره كر سکتے ہيں كه مرحوم مجلسي(ره) نے اس خ
  ) 13انہيں ايک فاسق اور جابر حاکم کے لئے ايسےالقابات لکھنے پر مجبورکرديا تھا. (

ے سے ـ يحي بن عبد هللا بن حسن نے ايک خط امام(ع) کے نام لکھا ،کہ آنحضرت کو حكومت عباسي کے خالف قيام کرن٢
روکتے ہوئے سزا ديا جائے .ليکن امام(ع) نے ان کے جواب ميں خط لکھا جس کے ضمن ميں اسے بطورخليفہ ياد کيا . 

امام(ع) کا يہ خط ھارون کے ہاتھوں ميں پہونچ گيا .جسے ديکھ کر انہوں نے کہا: لوگ موسي ابن جعفر(ع) کے بارے ميں 
  ) 14کے خالف اکساتے ہيں جب کہ وه ان اتہامات سے پاک ھيں . ( مجھے بہت سی چيزيں بتا تے ہيں ، اور مجھے ان

ـ علي ابن يقطين جو ھارون کی حکومت ميں مشغول تھا ؛ ايک خط امام کو لکھتے ہيں کہ اور امام سے وضو کے بارے ٣
ں کی طرح ميں سوال کرتے ہيں. امام(ع)اس کے جواب ميں اھل سنت کے وضو کا طريقہ اسے تعليم ديتے ہيں کہ تو انہي

وضو کيا کرو . اگرچه علي ابن يقطين کو بڑاتعجب ہوا ، ليکن حکم امام(ع) کی اطاعت ضروری تھی . ھارون كو بھی علي 
ابن يقطين پرشك ہو چکا تھا ، سوچا کہ اس کے وضو کرنے کے طريقے کو مشاہده کروں گا . اگر اس نے مذھب شيعه کے 

. ليکن جب ان کے وضوکرنے کے طريقے کو ديکھا تو اسے اطمنان ہواکه مطابق وضوکيا تو اسے بہت سخت سزادوں گا 
ان کے بارے ميں لوگ جھوٹے تھے ، تو علی ابن يقطين کی عزت اور مقام ان کے نزديک مزيد بڑھ گيا .بال فاصله اس 
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م ديا کريں . ماجرا کے بعد امام(ع) کی طرف سے علي ابن يقطين کو دستور مال کہ وضو اب مذھب شيعه کے مطابق انجا
)15(  

  امام رضا(ع)اور تقيہ
  تک ہے ، جسے تين حصوں ميں تقسيم کر سکتے ہيں:)٢٠٣ـ ١٨٣امام رضا(ع)کی امامت کا دور (

سال تک کا دور ہے . اس دور ميں ہارون الرشيد حاکم تھا ؛ يه دورشيعيان حيدر کرار پر بہت  ١٩٣سے ليکر  ١٨٣پہال دور :
کھا يا ہوا تھا کہ موسي ابن جعفر(ع) کے بعد جو بھی امامت کا ادعی کرے گا اسے قتل کيا سخت گذرا.اس ملعون نے قسم 

جائے گا . ليکن اس کے باوجود امام رضا(ع) نے بغير کسی خوف اور وہم و گمان کے اپنی امامت کو لوگوں پرآشکار کيا 
مال و زر کے اسيروں نے آپ کی امامت کا امام کا تقيہ نہ کرنے کی اصل وجہ يہ تھی کہ اس وقت خواہشات نفسانی اور 

انکار کرکے فرقہ واقفيہ کی بنياد ڈالی تھی . امام موسی (ع) کے زنده ہونے کے قائل ہوگئے تھے . چنانچہ کہنے لگے : 
)  16.(االمام الکاظم لم يمت واليموت ورفع الی السماء وقال رسول هللا فی شانه:ويمألاالرض قسطاً وعدالً کماملئت ظلماً وجوراً 

امام کاظم فوت نہيں ہوا ہے اور نہ فوت ہوگا ، انہيں خدا تعالی نے آسمان کی طرف اٹھايا ہے . اور رسول خدا (ص) نے ان 
  کی شان ميں فرمايا :زمين کو وه عدل و انصاف سے اسي طرح پر کرے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے .

ھوں مال خمس اور زکوة کا کچھ رقم موجود تھا . کيونکہ حضرت امام موسی اس ماجرے کی اصل وجہ يہ تھی کہ ان کے ہات
بن جعفر قيد و بند ميں تھے ؛ جس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی تو جو مال ان کے ہاتھوں ميں موجود تھا ،ضبط کر لئے اور 

  ) 17ان کے فرزند ارجمند علی ابن موسی الرضا (ع)کی امامت کے منکر ہوگئے . (
ٹے ! خدا تعالٰی نے فرمايا: ميں روی زمين پر اپنا خليفہ مقرر کروں گا ، اور خدا جو بھی فرماتا ہے وه اسے اے ميرے بي

انجام دے گا . زياد بن مروان قندى جو گروه واقفيه ميں سے تھا کہتا ہے ميں ابو ابراہيم عليه الّسالم کی خدمت ميں تھا کہ ان 
کی خدمت ميں حاضر تھا ؛ مجھ سے فرمانے لگا: اے زياد ! يہ ميرا بيٹا ہے اس  کے بيٹے علی ابن موسٰی الرضا (ع)بھی ان

کا قول ميرا قول ہے اس کی کتاب ميری کتاب ہے اس کا رسول ميرا رسول ہے ، اور جو بھی وه زبان پر جاری کرے گا و 
  ) 18حق ہوگا. (

اصرار کيا کہ آپ مزيد لوگوں کو اپنی امامت کے  بہر حال امام(ع) نے اپنی امامت کا اظہار کيا تو آپ کے ايک صحابی نے
بارے ميں وضاحت کريں ؛ توفرمايا: اس سے بڑھ کر اور کيا وضاحت کروں ؟! کيا تم چاہتے ہو کہ ميں ہارون کے پاس 

 جاکر اعالن کروں کہ ميں لوگوں کا امام ہوں اور تيری خالفت اور تيرا منصب باطل ہے ؟! ايسا توپيامبراكرم(ص) نے بھی
اپنی رسالت کے اولين بار اعالن کرتے وقت نہيں کيا ہے ، بلکہ آغاز رسالت ميں اپنے دوستوں ، عزيزوں اورقابل اعتماد 

  )  19افراد کو جمع کرکے اپنی نبوت کا اظہار کيا .(
..............  

  . ٣١٧، ص٣). ابن ھشام؛ السنة النبويه،ج 1(
   .٣٢٩ـ  ٣٢٨، ص ٩). وسائل الشيعه،ج 2(
  .٣٩٣، ص ٧۵. بحار االنوار،ج ) 3(
  ا.۴۴٧) . ھمان ، ص  4(
  .٨٨). ہمان ،ج 5(
   .٣١۶، ص ۴۶) . ھمان ، ج  6(
  .٢۶۴،ص  ١۶) . وسائل الشيعه ، ج  7(
  . ٣٩٣، ص ٧۵) . بحار االنوار،ج  8(
   .١٩۶). ہمان ، ص، 9(
   .۴١۴) . مھدي پيشوائي ؛ سيره پيشوايان ، ص 10(
  ، باب استحباب مداراة الناس .36، ص 9الوسائل، ج ) . مستدرك 11(
  393، باب التقية و المداراة،ص : 72 ). بحار األنوار، ج12(
  .١۶۶ص.۴٨) . بحار االنوار،ج13(
   .٣٨) . ھمان،ص 14(
  ) . رياض ، ناصري ، الواقفيه.  15(
  .١١۴، ص ۴۶) . بحار االنوار، ج 16(
  .424ضا(ع), ص) . زندگانى چھارده معصوم (ع)، ،امامت حضرت ر 17(
  .425) . ہمان ، ص 18(
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 .١١۴، ص ۴۶) . بحار االنوار، ج 19(
 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  امام ھادي(ع) اور تقيہ
ھ)بھی سخت ترين دور تھا ، جس کی سب سے بڑی دليل يہ ھے کہ بنی عباس ٢۵۴ـ  ٢٢٠امام ھادي(ع) کا دوران امامت (

کے ساتھ امام(ع)کی نے شدت )٢۴٧ـ٢٣٢کے خلفاء اور حکمران، آپ پر ہر وقت پہره لگائےرکھتے تھے . چنانچہ متوكل(
فعاليت کو اپنے کنٹرول ميں رکھا ہوا تھا .اس کے لئے متوكل مجبور ہوا کہ آپ کو شديداً كنٹرول ميں رکھنے کيلئے مدينه 

سے سامرا (دارالخالفہ) منتقل کياجائے .جس کی وجہ يہ بتائی جاتی ہے کہ عباسيوں کے ايک گروه نے متوکل کو خط لکھا 
گرويده ہورہے ہيں جو تمھاری حکومت کيلئے خطره ثابت ہو سکتا ہے . اوراگر تم مكہ اور مدينه کہ لوگ امام ہادی کے 

  ) 20چاہتے ہو تو علي ابن محمدکو مدينه سے نکال کر کہيں اور منتقل کردے . (
ے پر امام(ع) کے سياسی اوضاع کی شناخت کيلئے اتنا ہی کافی ہے . اور اب اس دور ميں اجتماعی تقيہ کے پائے جان

ہمارے پاس جو دليل ہے ،انہيں بيان کروں گا :روايتوں ميں ذکر ہوا ہے کہ علی ابن مہزيار نے امام سے پوچھا : کيا ہم اہل 
سنت کے احکام کے مطابق اموال پر مالک ہوسکتے ہيں جبکہ مکتب اہل بيت کے احکام کے مطابق اس مال پر مالک نہيں 

  ،جب کہ وه لوگ اپنے احکام کے مطابق ہم سے اموال ليتے ہيں ؟ بن سکتے؟جيسے ارث وغيره کے احکام ہيں
) يعني ہاں تمھارے لئے ايسا  21تو امام(ع) نے فرمايا: يجوز لكم ذالك انشاءهللا اذا كان مذھبكم فيه التقية منھم والمداراة لھم(

  کرنا جائز ہے انشاءهللا اگر تقيہ اور مدارات کی حالت ميں ہو . 

  ور تقيہامام جواد(ع) ا
ھ تک ہے جو مامون اور اس کے بھائی معتصم کی حكومت کا دور ہے. امام  ٢٢٠سے ٢٠٣امام جواد(ع) کا دور امامت سن 

نے بيشتر وقت مدينہ اور مرکزی حکومت سے دور ره کر گذارا . ليکن پھر بھی مامون اور معتصم ،ام الفضل جو آپ کی 
(ع) کے گھريلو معامالت ميں جاسوسی کرنے لگے ؛ ليکن وه قابل ذکر زوجہ اور مامون کی بيٹی ہے ، کے ذريعے امام

  موارد جہاں آپ نے تقيہ کيا ہے وه يہ ہيں:
  ) 22. امام(ع) کا نماز ميں قنوت نہ پڑھنا .: اذا كانت التقية فال تقنت وانا اتقلد ھذا. (1
ر کی شان ميں جعلی احاديث کو بيان کيا تو . ايک دفعہ يحي بن اكثم کے ساتھ مناظره ہوا ، جب يحی نے ابوبکر اور عم2

امام(ع) نے فرمايا: ميں منكر فضائل نہيں ہوں ، اس کے بعد منطقي دالئل کے ذريعے ان احاديث کے جعلی ہونے کو ثابت 
  ) 23کرنے لگا . (

  امام حسن العسكري(ع) اور تقيہ
ليکن اپنے بابا کے دور امامت سے کئی درجہ ) ٢۶٠ـ  ٢۵۴امام عسكري(ع) کا دور امامت اگرچہ بہت ہی مختصر ہے (

نے آپ کو آل ابوطالب (ع)کے کچھ افراد کے ساتھ قيد) ٢۵۵ـ  ٢۵٢زياده سخت اور مشکل ہے .اس دور کے آغاز ميں معتز(
عباسی نے بھی يہی رويہ اختيار کيا ، يہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی دھمکی بھی )٢۵۶ـ٢۵۵کئے . اس کے بعد مھدي(

  )  24. (دی گئی 
جس نے يہ سن رکھا تھا کہ امام ) ٢٧٩ـ٢۵۶ليکن وه اس مکروه ارادے ميں کامياب نہيں ہوا . ليکن آخر کار معتمد(

عسكري(ع) کی اوالد ميں سے ايک فرزند آئے گا جو ظلم و بربريت کو ختم کرے گا ؛امام اور ان کے خاندان پر کڑی نظر 
  س دنيا ميں نہ آنے پائے . آخرکار اس نے امام(ع) کو شھيد کيا .اور پہره ڈال رکھا تھا ، تاکہ وه فرزند ا

ليکن امام(ع) نے اپنے بيٹے کی والدت کو مخفی رکھا ، يہاں تک کہ بہت سارے شيعوں کوبھی ان کی والدت کا علم نہيں تھا
ت کے بعد آپ کا بھائی جعفر ) کيونکہ بہت زياده خطر تھا . اسی لئے امام (ع) کی شہاد 25ه ميں متولد ہوا تھا (٢۵۵جو سن 

جو ايک بےايمان انسان تھا ، آپ کی ساری ميراث اپنے نام کرديا .کيونکہ وه نہيں جانتا تھا کہ امام کا کوئی وارث بھی ہے . 
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)26 (  
  امام(ع) کے کچھ سياسی تقيہ کے موارد اپنے چاہنے والوں کے نام لکھا ہوا خط سے واضح ہوتا ہے، فرماتے ہيں کہ:

ميں تمھارے سامنے سے گذرے تو مجھے سالم نہ کرنا .اور اپنے ہاتھوں سے ميری طرف اشاره نہ کرنا ، کيونکہ ـ جب ١
  تم لوگ امان ميں نہيں ہو .ممکن ہے اس طرح اپنے آپ کو درد سر ميں ڈالنے سے محفوظ رکھيں .

بھيجتے تھے کہ فالن جگہ جمع ہو  ـ امام(ع) جب اپنے اصحاب سے مالقات کرتے تھے تو ان کيلئے مخفی طور پر پيغام٢
جائيں ، تاکہ ايک دوسرے کی ديدار ہو سکے . .امام(ع) سخت سياسي دباؤ کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کو تقيہ کرنے پر

  زياده زور ديتے تھے .جيسا کہ فرمايا:
  يسترونھا اذا عجزوا.  وسع لھم في التقيہ يجاھرون باظھار مواالة اولياءهللا و معادات اعداءهللا اذا قدروا و

خدا تعالی نے شيعيان حيدر کرار کو تقيہ ميں راحت اور آرام کو پوشيده رکھا ہے کہ اپنی طاقت اور قدر کو آشکار کرنے کا 
وقت آتا ہے تو هللا کے چاہنے والوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کا اعالن کريں، اور جب بھی دوسرے گروه 

ِ َعلَْيُكْم بَْعَد کے مقابلے ميں کمزو ر واقع ہوجائے تو اس دوستی اور دشمنی کو چھپائيں ؛ پھر فرمايا: أاََل َو إِنَّ أَْعظََم فََرائِِض هللاَّ
َ يَْغفُِر  َو قََضاءُ  فَْرِض ُمَواالتِنَا َو ُمَعاَداِة أَْعَدائِنَا اْستِْعَماُل التَّقِيَِّة َعلَى أَْنفُِسُكْم َو إِْخَوانُِكْم َو َمَعاِرفُِكمْ  ِ أاََل َو إِنَّ هللاَّ ُحقُوِق إِْخَوانُِكْم فِي هللاَّ

ا ھََذاِن فَقَلَّ َمْن يَْنُجو ِمْنھَُما إاِلَّ بَْعَد َمسِّ َعَذاٍب َشدِ   يٍد إاِلَّ أَْن يَُكوَن لَھُْم َمظَالُِم َعلَى النََّواِصِب وَ ُكلَّ َذْنٍب بَْعَد َذلَِك َو اَل يَْستَْقِصي فَأَمَّ
َ َو اَل اْلُكفَّاِر فَيَُكوَن َعَذاُب ھََذْيِن َعلَى أُولَئَِك اْلُكفَّاِر َو النََّواِصِب قَِصاصاً بَِما لَُكْم َعلَْيِھْم ِمَن اْلحُ  قُوِق َو َما لَھُْم إِلَْيُكْم ِمَن الظُّْلِم فَاتَّقُوا هللاَّ

ِ بِتَْرِك التَّقِيَِّة َو ا ُضوا لَِمْقِت هللاَّ   ) 27لتَّْقِصيِر فِي ُحقُوِق إِْخَوانُِكُم اْلُمْؤِمنِيَن. (تَتََعرَّ
آگاه رہو ! ہمارے ساتھ دوستی اور ہمارے دشمنوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی کے بعد خدا تعالی کے واجبات ميں سے سب 

کرے ، آخر ميں سے بڑا واجب تقيہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنے دوستوں کی حفاظت کرے اور هللا کے بندوں کے حقوق ادا 
فرمايا: تقوی الہی کو اپنا پيشہ قرار دو اور اپنے آپ کو تقيہ نہ کرکے اور اپنے مؤمن بھائيوں کے حقوق ادا نہ کرکے غضب

  الہی کا مستحق نہ بنيں .
ـ آپ کے اصحاب ميں سے ايک چاہتا تھا کہ آپ اعالنيہ طور پر حجت خدا کی حيثيت سے معرفی ہوجائے .ليکن امام(ع) ٣
  )  28ے فرمايا:خاموش رہو ! يا اسے چھپا ئے رکھو يا آشکار کرکے موت کيلئے تيار ہوجاؤ .(ن

  حضرت حجت(عج) اور تقيہ
ھ پر مشتمل ہے .اس دوران )٣٢٩ـ  ٢۶٠آنحضرت(عج) کی امامت کاپہال دور جو غيبت صغري کا دورکہالتا ہے اور سنہ (

ھتے تھے . ان چار نائبين کے نام ليتے ہوئے امام کے ساتھ ان کا ارتباط ميں امام اپنے چار خاص نائبين کے ساتھ رابطہ رک
  اور تقيہ کے موارد کو بيان کريں گے: 

  ابو عمرو عثمان ابن سعيد عمري .١
وه امام حسن العسكري (ع) کے وكيل بھی تھے جو روغن فروشي کے شغل کو اپنی فعاليتوں کيلئے وسيلہ قرار ديتے ہوئے 

يعني روغن فروش کے نام سے “ سمان”اموال کو پہونچاتے تھے .يہی وجہ تھی کہ ابوعمرو عثمان عمری امام تک ان کے 
  ) 29معروف تھا. (

  ابو جعفر محمد بن عثمان. ٢
اس زمانے ميں شيعيان حيدر کرار کا زياده اصرار تھا کی امام(ع)کا نام مبارک معلوم ہوجائے. اس سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ 

قدر سری تھا کہ بہت سارے شيعوں کو ان کا نام بھی معلوم نہ تھا . ليکن آنحضرت نے ايک خط ميں جو محمد بن معاملہ اس 
عثمان کے ذريعے بھيجے ؛ جس ميں يوں لکھا تھا : ليخبر الذين يسالون عن االسم،اما السكوت و الجنة و اما الكالم و النارفانھم

  ) 30المكان دلوا عليه. (اوقفوا علي االسم اذاعوه و ان وقفوا علي 
ضروی ہے کہ ان لوگوں کو جو ميرا نام جاننا چاہتے ہيں ،بتادوں کہ اس بارے ميں خاموش رہيں جس ميں بہشت ہے اور 

اگر اس بارے ميں بات کرے تو اس ميں جہنم ہے . کيونکہ جو ميرا نام جاننے کے بعد اسے افشا کرے اور اگر ميرے رہنے 
  ور دوسروں کو خبر دے . کی جگہ معلوم ہوجائے ا

  ابو القاسم حسين بن روح. ٣
حسين بن روح جو بہت ہی محتاط انسان تھا، امنيت اور حفاظت کے تمام اصول اور قواعد وضوابط کو بروی کار التے تھے 
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نيابت آپ کو  . چنانچہ محمد بن عثمان کے بعد نائب امام آپ ہی کو بننا تھا، جب ايک مؤمن نے آپ سے سوال کيا کہ کيوں يہ
  نہيں ملی ؟

تو کہا : ميں ايک ايسی موقعيت اور حالت ميں تھا کہ اگر اس بارے ميں مجھ پر سختی کرتے اور شايد ميں آنحضرت(ع) 
  ) 31کے مكان اور جائيگاه کو فاش کر ليتا . (

اور برتر توصيف اور  ان کے تقيہ کے بارے ميں يوں نقل ہوا ہے کہ ايک مجلس ميں تينوں خليفوں کو علي(ع) سے افضل
تمجيد کرنے لگے اور لوگوں کو اپنے اوپر راضی کرانے لگے تو ايک صحابی جو آپ کے عقيدے سے باخبر تھا ، ہنسنے 

لگے . جب مجلس اختتام پذير ہوا تو اس شخص کے پاس گئے اور اسے خوب ڈھانٹ ديا اور اگر دوباره کبھی ايسا کيا تو 
  )  32(قطع رابطہ کر نے کی دھمکی دی .

  ـ علي ابن محمد السمري(ره)۴
ان کی وفات کے وقت ايک خط جو آنحضرت(عج)نے آپ کو ديا تھا جس ميں نائب خاص کے منقطع اور اس کے ادعا کرنے

والوں کی تکذيب کی ہوئی تھی . اسی طرح آپ کی سياسی تقيہ کے موارد ميں شيعيان سے وجوہات لينے کے بعد ان کو 
  )  33بھی شامل ہے (کوئی رسيد نہ دينا 

..............  

   .٢١،ص۵٠) . بحار االنوار،ج 20(
   .١۶۵، ص١٨). وسائل الشيعه،ج 21(
  . ١،ح۴). ھمان،ج 22(
   .٨٠،ص۵٠). بحار االنوار،ج 23(
   .٣٠٨). ھمان ،ص  24(
  . ١۵، ص .۵١) .ھمان ج  25(
   .٣٣٠، ص ٢). االرشاد ، ج  26(
  . ۴٠٩، ص٧۵) . ھمان ، ج  27(
   .٢٩٠، ص ۵٠). ھمان ، ج  28(
   .٣۴۴،ص۵١). ھمان ، ج ، 29(
   .٣۵١). ھمان ، ص  30(
   .٣۵٩). ھمان ، ص 31(
   .٣۵۶). ھمان ، ص 32(
  .٣۵۴). ھمان ، ص 33(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  اسالمي فرقے اورتقيہ 
 مباحث قبلي سے معلوم ہو کہ بيشتر اسالمي فرقے تقيہ کو قبول کرتے ہيں .ليکن بعض کہتے ہيں کہ جائز نہيں ہے جيسے :

o  .ًفرقه ازارقه کہتا ہے ،تقيہ نه قوالً جائزہے ا ور نه فعال  
o . فرقه صفريه کہتا ہے ، تقيہ قوالً جائز ہے ليکن فعالً جائز نہيں  
o  . فرقه زيديه کہتا ہے ، تقيہ اھل عصمت کيلئے جائز ہے ليکن عصمت کے نااہل کيلئے جائز ہے  

  تقيہ اور احاديث اھل سنت
کے ائمه نے بھی تقيہ کيا ہے يا  اس کتاب ميں يہ ايک مہم بحث ہے کہ ہم ثابت کريں گے کہ ،کيا اھل سنت والجماعت اور ان

  نہيں کيا ہے .
وه احاديث جنہيں مسلم ا ور بخاري نے ذکر کئے ہيں اہل سنت صحيح مانتے ہيں . اوريہ دونوں اس بات کے قائل ہيں کہ اپنی 
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اكره و قلبہ  جان بچانے کيلئے کفر کا اظہار کرنا جائز ہے ،اور اسی ضمن ميں عمار بن ياسر کا قصہ نقل کرتے ہيں : اال من
  مطمئن بااليمان .

آگے کہتے ہيں کہ جب بھی اپنی جان خطر ميں پڑ جائے تو عمار بن ياسر کی پيروی کرنا کوئی بدعت نہيں ہے . کيونکہ 
  )  1سب جانتے تھے کہ عمار، سر سے ليکر پير تک يعنی سارا وجود ايمان سے لبريز تھا . (

  ن کرنے کی کوشش کروں گا :اہل سنت کے بعض روايات کو اس فصل ميں بيا
. ذھبي نے اسی قصے کو اپنی کتاب ميں نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر مسلم اور بخاری نے اسے صحيح اور جائز 1

  مانے ہيں تو جائز ہے .

  تقيہ اور ديدگاه صحابہ
  

  ھ) اور تقيہ ٢٣عمر بن خطاب (ت 

ل کيا تو مشرکوں سے خوف زده ہوکرگھر ميں چھپا رہا ، اس بخاری روايت کرتا ہے کہ عمر بن خطاب نے جب اسالم قبو
قصہ کو عبدهللا بن عمر خطاب نے يحيی بن سليمان کے ذريعے " عمر بن خطاب کا اسالم کے باب " ميں نقل کيا ہے :وه 

ريشم لکھتا ہے کہ عمر ابن خطاب بہت ہي خوف زده ہوگيا تھا ، اچانک ابو عمر و عاص بن وائل سھمی جس کے بدن پر 
کے کپڑے تھے بنی سہم اور ان کے ہم پيمان افراد جو دور جاہليت ميں ان کے ساتھ ہم پيمان ہو چکے تھے ، سے کہا : 

تمہيں کيا ہوگيا ہے ؟ جواب نہيں ديا .تيری قوم کا کہنا ہے کہ اگر ميں مسلمان ہو جاؤ ں تو مجھے قتل کيا جائيگا.تو اس نے 
 ھگاڑ سکتے . جب اس سے يہ بات سنی تو اس کے بعد سے ميں امان محسوس کرنے لگا .کہا : وه لوگ تمھار ا کچھ نہيں ب

اس کے بعد عاص باہر آيا اور ديکھا کہ لوگ درے سے نيچے آرہے ہيں ، ان سے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو ؟ تو کہنے لگے
  : خطاب کے بيٹے کو قتل کرنے جارہے ہيں.

  ) 2وه لوگ وہاں سے واپس چلے گئے . (اس نے کہا: نہيں تم ايسا نہيں کروگے.تو 
مقصد يہ ہے کہ يہ حديث پوری صراحت کے ساتھ بيان کررہی ہے کہ عمر نے تقيہ کے طورپر اپنے آپ کو گھر ميں 

چھپارکھا . اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر نے اپنی اسالمی زندگی کا آغاز ھي تقيہ سے کيا .اور اس کی کوئی عاقل انسان 
کر سکتا ؛ کيونکہ يہ ايک فطری عمل ہے ،اس کے برخالف اگر کوئی دشمن کے سامنے اپنے آپ کو پيش مذمت بھی نہيں 

  کرلے تووه قابل مذمت ہے .

  ھ)اور تقيہ ٣٢عبد هللا ابن مسعود(ت 
ے عبدهللا ابن مسعود کہتا ہے : جب بھی مجھے کوئی ظالم و جابر اپنی مرضی کے مطابق الفاظ زبان پر النے پر مجبور کر

  جو ايک يا دو کوڑے لگنے سے بچنے کا سبب ہو تو ضرور وه الفاظ زبان پر جاری کروں گا .
اسی کے ذيل ميں ابن حزم کہتا ہے:اس بارے ميں کسی بھی صحابی کے درميان کوئی اختالف نہيں ہے . بلکہ سب کا اتفاق 

  )  3ہے .(
ليل ہے اگر چہ جابر حکمران کے ايک يا دو تازيانے سے يہ بات تقيہ کے جائز ہونے اورسارے صحابہ کا اتفاق ہونے پر د

  بچنے کيلئے ہی کيوں نہ کيا جائے .
ابن مسعود کا تقيہ کرنے کا دوسرا مورد وليد بن عقبہ کے پيچھے نماز پڑھنا ہے کہ وليد کبھی شراب پی کر مستی کی حالت 

ی نماز ميں اس نے چار رکعت پڑھائی !! جب ک صبح دن ايک ؛ تھا پڑھاتا جماعت نماز اور آتا ميں ملسو هيلع هللا ىلصميں مسجد نبوی
لوگوں نے تعجب کيا اور ايک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسی کرنے لگے تو کہا: کيا تمھارے لئے ايک رکعت کا اور اضافہ 

  کروں ؟ 
  ) 4ابن مسعود نے اس سے کہا :ہم آج کے دن کو ابتدا سے ہی زيادتی کے ساتھ شروع کريں گے . (

ليل ہے کہ ابن مسعود اور دوسرے تمام نمازگذاروں کا فاسق اور شراب خوار حاکم کے سامنے تقيہ اور يہ اس بات کی د
کرتے ہوئے نماز ادا کی ہيں . اور يہ وہی شخص ہے جسے عثمان کے زمانے ميں شرابخواری کے جرم ميں کوڑے 

  ) 5مارےگئے تھے . (
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  ھ)اور تقيہ ٣٢ابو الدرداء(ت
اء سے روايت کرتے ہيں کہ ہم ايک گروه کے سامنے مسکرا رہے تھے جب کہ اپنے دلوں ميں بخاری اپنی کتاب ميں ابودرد

  ) 6ان پر لعنت بھيج رہے تھے . (

  ھ)اور تقيہ ۴۴ابو موسی اشعری(ت
ابو موسی اشعری نے بھی اسی روايت کو اسی طرح نقل کيا ہے کہ ہم ايک گروه کے سامنے مسکرا رہے تھے جب کہ اپنے

پر لعنت بھيج رہے تھے . اس نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس گروه سے مراد وه ظالم  دلوں ميں ان
  ) 7اور جابر حکمران تھے ، کہ جن کے شر سے بچنے کيلئے تقيہ کرتے ہوئے ہم ان کے سامنے مسکرا رہے تھے. (

  ھ) غالم پيامبر(ص) اور تقيہ۵۴ثوبان (ت
ھ) ۵٠۵جھوٹ کو ان موارد ميں مفيد اور سود مند جانتا تھا جہاں سچ بولنا مفيد نہ ہو . غزالی (ت يہ بات مشہور ہے کہ ثوبان

نے ان سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے کہا : جھوٹ بولنا گناه ہے سوائے ان موارد ميں کہ جہاں کسی مسلمان کو نقصان اور 
  ) 8ضرر سے بچائے اور فائده پہونچے . (

  ر تقيہ ھ) او۵٩ابو ہريره (ت
ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہيں جنہيں پڑھ کر معلوم ہوجاتا ہے کہ انہوں نے اموی حکومت والوں کی شر سے 
بچنے کيلئے تقيہ کو بہترين اور وسيع ترين وسيلے کے طور پر استعمال کيا ہے . ابوہريره بطور واضح تقيہ کرتا تھا اور 

  گردن بھی اڑا چکی تھی . کہتا تھا کہ اگر تقيہ نہ ہوتا تو ميری
صحيح بخاری نقل کرتا ہے کہ اسماعيل نے ہمارے لئے نقل کيا کہ ميرے بھائی نے ابی ذئب سے انہوں نے سعيد مقبری 

) سے ہم نے حفظ کيا ؛ ايک کو ہم نے پھيال  صسے انہوں نے ابی ہريره سے روايت کی ہے کہ: دوچيزوں کو پيامبر خدا (
  )  9اگر اسے بھی آشکار کرتے تو ميری گردن کٹ چکی ہوتی .(دی دوسری کومخفی رکھا . 

..............  

  .٩۵) . تقيہ از ديدگاه مذاہب و فرقہ ہای اسالمی ، ص  1(
  باب اسالم عمر بن خطاب. ۶: ۵) . صحيح بخاری  2(
  .١۴٠٩،مسالہ ٣٣۶ص  ٨) . المحلی ابن حزم ج  3(
  .۵٣٣،ص ٢) . قاضی دمشقی، شرح العقيده الطحاويہ؛ ج 4(
  ، کتاب الحدود ، باب الخمر. ١٣٣١،ص ٣). صحيح مسلم،ج 5(
  کتاب االدب ، باب المداراة مع الناس. ٣٧ص  ٨) .صحيح بخاری، ج  6(
  .٢٣۶، ص  ۴) . قرافی، الفروق ؛ ج 7(
   .١٣٧،ص ٣) . احياء علوم الدين ؛ غزالی ،ج  8(
  . ۴١، ص ١) . صحيح بخاری ، ، کتاب العلم، باب حفظ العلم ،ج 9(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  امام شافعی اور تقيہ
  دو جگہوں پر امام شافعی نے تقيہ کيا ہے اور دونوں مورد ہارون الرشيد کے ساتھ اتفاق ہوا:

سارے تاريخ دانوں کے ہاں مشہور ہے کہ امام شافعی نے ايک مدت يمن ميں اپنی زندگی گذاری اور يمن کے اکثرلوگ .١
قبيلے سے تعلق رکھتے تھے . اور شافعی بھی علويوں کی طرف مائل ہوئے اور يہاں سے اس پر قسم قسم کی علوی 

مشکالت آنا شروع ہوا . يہاں تک کہ ان کے اپنے قبيلے ميں وه شيعہ متہم ہوا . يہ ہارون الرشيد کے جاسوسوں پر مخفی نہ 
اور اسے علويوں کی طرف سے احساس خطر داليا ، اور شافعی رہا ، حماد بربری يمن سے ہارون الرشيد کو ايک خط لکھا 
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کے وجود کو ان کيلئے بہت ہی خطرناک بتايا اور کہا کہ شافعی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وه تلوار سے زياده تيز ہے 
گ بغداد پہونچے . اس لئے ہارون نے يہ دستور ديا کہ شافعی کو بعض علوی اکابرين کے ساتھ بغداد بھيجا جائے .جب يہ لو

تو ہارون نے سارے علويوں کے قتل کا حکم ديا اور بے چون و چرا سب کو قتل کيا گيا . ليکن شافعی نے تقيہ کے طور پر 
ايک جملہ کہا جو حقيقت پر مشتمل نہيں تھا ، اس نے ہارون سے کہا : کيا ميں اس شخص کو ترک کروں جو کہتا ہے ، ميں 

 1اور اس شخص کی جانب داری کروں کہ جو کہتا ہے کہ ميں اس کا خادم اور غالم ہوں ؟!! ( ان کے چچا زاد بھائی ہوں ؟!
(  

  شافعی کا يہ جملہ مؤثر ہوا اور ان کی جان بچ گئی . 
تقيہ کا دوسرا مورد پہال مورد سے زياده واضح تر اور آشکار تر است : ايک دن شافعی کو زنجيروں ميں بندھے ہوئے . ٢

ميں اليا گيا .جس ميں ان کے کچھ دشمن بھی موجود تھے ؛ جن ميں سے ايک بشر مريسی معتزلی ہارون کے دربار 
ھ)تھا .اس نے حکم ديا کہ شافعی کو اور سخت سزا دی جائے جسے ہارون الرشيد سن رہا تھا ؛ شافعی سے کہنے ٢١٨(ت

ماع قائم ہوا ہو ؟ شافعی نے جواب ديا : اسی لگا: تو اجماع کا مّدعی ہے کيا کوئی ايسی چيز کا علم ہے جس پر لوگوں کا اج
اميرالمؤمنين پر لوگوں نے اجماع کيا ہے . جو بھی ان کی مخالفت کرے ، وه مارا جائے گا ؛ ہارون ہنس پڑے ، پھر حکم ديا 

  ) 2کہ زنجيروں کو کھول کر اسے آزاد کر ديا جائے ،پھر ان کو اپنے پاس بٹھاکر ان کا احترام کرنے لگا. (

  ام مالك او رتقيہ ام
جب تک بنی عباس کا حکم ظاہر نہيں ہوا اس وقت تک بنی اميہ کے دور ميں مالک نے امام صادق(ع) سے روايت نقل نہيں 

  کی .يہ اپنی جان و مال کے خوف اور تقيہ کے سواکچھ نہيں تھا .
کرنا جائز ہوا اور ہمارے لئے تقيہ  پس ہم اپنے مسلمان بھائيوں سے سوال کرتے ہيں کہ کيسے آپ کے اماموں کيلئے تقيہ

جائز نہيں ؟ اس کا صرف ايک ہی جواب ہے کہ تعصب کی بنا پر يه لوگ ايک جائز اور قرآنی حکم کا مزاق اڑا رھے ھيں. 

  ابو بكرا ور تقيہ
وبکر کا مکہ مكہ اور مدينه کے درميان ميں پيامبراسالم(ص) کے ھمراه ا يك اونٹ پر سوار تھا .اور اس سے پہلے بھی اب

اور مدينے ميں آنا جانا رہتا تھا .راستے سے بخوبی واقف تھا ... جب ابوبکر سے پوچھا گيا کہ تيرے ساتھ کون ہے ؟ تو اس 
  نے کہا : يہ ميرا راہنما ہے .

واقدي کہتا ہے :رسول خدا(ص) ابو بكر کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اور جس سے بھی مالقات کرتے تھے اور پوچھے 
ے تھے کہ يہ کون ہے تيرے ساتھ؟ تووه کبھي نہيں کہتے تھے که: يہ رسول خدا(ص) ہے بلکہ وه کھتا تھا کہ يہ ميرا جات

  ) 3راہنما ہے . (

  امام احمد بن حنبل اور تقيہ
ہے ؟ مامون کے بعدمعتصم عباسي نے دوسری مرتبہ احمد حنبل کا امتحان ليا اور پوچھا: تيرا قرآن کے بارے ميں کيا عقيده 

چونکہ اس وقت عرب اور يونان کے فالسفروں اور دانشمندوں کے درميان قرآن کے قديم يا حادث ہونے ميں اختالف پايا 
جاتا تھا ؛ احمد بن حنبل نے کہا: ميں ايک دانشمند انسان ہوں ليکن اس مسئلے کو نہيں جانتا . خليفہ نے سارےعلماء کو جمع 

وع کرے . عبد الرحمن نے احمد کے ساتھ بحث شروع کی ، ليکن قرآن کے مخلوق کيا تاکہ اس کے ساتھ علمی بحث شر
ہونے کا اعتراف نہيں کيا ،جب اسے کئی کوڑے لگے تو اسحق نے خليفہ سے اجازت مانگی کہ وه ان کے ساتھ مناظره 

  شروع کرے گا .خليفہ نے بھی اجازت دے دی .
  کے ذريعے سے تم پر الہام ہوا ہے يالوگوں سے حاصل کيا ہے ؟ اسحاق: يہ جو علم تيرے پاس ہے اسے کيا کسی فرشتے

  احمد: دانشمندوں سے سيکھا ہے .
  اسحاق: تھوڑا تھوڑا کرکے حاصل کيا ہے يا ايک ہی مرتبے ميں؟ 

  احمد:تھوڑا تھوڑا اور بتدريج حاصل کيا ہے .
  اسحاق:کيا مزيد علم باقی ہے جو تو نے نہيں سيکھا ہے؟

  ی ہے .احمد: ہاں ضرور باق
اسحاق: قرآن کے مخلوق ہونے کا عقيده اسی علم کی وجہ سے ہے جو ابھی تک نہيں سيکھا ہے اور امير المؤمنين تجھے 

  سکھائے گا.
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  احمد: امير المؤمنين کے اسی بات کو قبول کرتا ہوں .
  اسحاق :کيا قرآن کے مخلوق ھونے ميں؟

  احمد: ہاں قرآن کے مخلوق ھونے ميں.
  )  4پر گواه رکھ کر اسے شاہی لباس تحفہ ديا .اور آزاد کرديا.( ان کے اس اعتراف

نے ايک اچھی تفسير لکھی ہے . “جاحظ”امام اھل سنت احمد بن حنبل کے اس مناظره پر مشھور ومعروف اديب اور دانشمند 
کے بعد اعتراف جاحظ اپنے اس رسالے ميں اہل سنت سے مخاطب ہے کہ تمھارا امام احمد بن حنبل نے رنج اور امتحان 

کرليا ہے : سوائے کافرستان کے کہيں اور تقيہ جائز نہيں ہے . ليکن ان کا قرآن کے بارے ميں مخلوق ہونے کا اعتراف کرنا
تقيہ کے سوا کچھ اور تھا ؟! اور کيا يہ تقيہ دار االسالم ميں انہوں نے نھيں کيا جو اپنے عقيدے کی تکذيب کررہا ہے ؟! اگر 

  يح تھا تو تم ان سے اور وه تم سے نہيں ہے .ان کا اقرار صح
شيعه ان لوگوں سے سوال کرتے ہيں کہ حجر بد عدی اور يزيد بن صوحان عبدي جو علی (ع)کے ماننے والےتھے ان کا 

  معاويہ کا ظالمانہ اور جابرانہ دربار ميں علی کا مدح کرنا کيا تقيہ تھا ؟!
  روا نھيں سمجھتے ، بلکه جھاں جائز ھو وہاں تقيہ کرتے ھيں. بس يه ماننا پڑے گا که شيعه ھر جگه تقيہ کو

  ھ)اور تقيہ ١١٠حسن بصری (ت
) يہ ان لوگوں ميں سے تھا جو صحابہ کےحاالت سے  5يہ تابعين ميں سے تھا کہتا ہے کہ تقيہ قيامت تک کيلئے جائز ھے(

  )  6يا ہے . (واقف تھے.اس قول کو يا ان سے سنا ہے يا اس نے اس مطلب کو قرآن سے ل

  ھ) اور تقيہ٢۵۶بخاری (ت
مشروعيت تقيہ پر لکھي ھوئي کتاب "االکراه " ميں مختلف روايات کو دليل کے طور پر نقل کيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے 

  کہ بخاری کا نظريہ کيا ہے ؟اس آيہ شريفہ کو نقل کرتا ہے :
ِ ِمن بَْعِد إِيَمانِِه إاِلَّ مَ  َّ ِ َو لَھُْم َعَذاٌب     ْن أُْكِرهَ َو قَْلبہ مْطَمئنِ وَمن َكفََر بِا َن هللاَّ بِااْليَماِن َو اَلِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِھْم َغَضٌب مِّ

) جو شخص بھی ايمان النے کے بعد کفر اختيار کرلے .... عالوه اس کے کہ جو کفر پر مجبور کرديا جائے اور  7َعِظيٌم(
ل ايمان کی طرف سے مطمئن ہو ....اور کفر کے لئے سينہ کشاده رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس اس کا د

  کے لئے بہت بڑا عذاب ہے.
 ِ   ) 8ٍء إاِلَّ أَن تَتَّقُوْا ِمْنھُْم تُقَئةً (  شىَ   فىِ اور: الَّ يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِيَن َو َمن يَْفَعْل َذالَِك فَلَْيَس ِمَن هللاَّ

(خبردار صاحباِن ايمان .مومنين کو چھوڑ کر کفار کو اپنا و لی اور سرپرست نہ بنائيں کہ جو بھی ايسا کرے گا اس کا خدا 
ہستی سے ڈراتا ہے  سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج نہيں ہے اور خدا تمہيں اپنی

  ) 9اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے . (

  وہابی مذہب کے علمائےرجال اور تقيہ
وہابی مذہب کے علمائےرجال تقيہ کا انکار نہيں کرتے ، بلکہ آشکارا تمام مسلمانان عالم کے سامنے تقيہ کو بروي کار التے 

صالحين کے قبور کو گرانا ، ليکن قبر مبارک پيامبر (ص) ہيں جس کی سب سے بڑی دليل يہ ہے کہ بڑے بڑے اوليا اور 
اور ابوبکراور عمر کے قبور کو باقی رکھنا تقيہ کے سوا اور کيا ہوسکتا ہے . ان کا قبر پيامبر (ص) اور اصحاب کے قبور 

  ) 10کو باقی رکھنا کئی ملين مسلمانوں کے دلوں کو آزار پہونچنے سے بچانا ہے اور يہی تقيہ ہے . (

  اسالمی فرقے اور ان کے فقہ ميں تقيہ 
اس سے معلوم ہوا کہ تقيہ اختياری طور پر بغير کسی جبر و اکراه کے جائز نہيں .اس بات پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ 

تقيہ صرف اجبار اور اکراه کی صورت ميں جائز ہے .يہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب اسالمی کے فقہی کتابوں ميں باب االکراه 
  کے نام سے الگ باب ہے . 

  فقہ مالکی اورتقيہ 
ھ)کے تقيہ بارے ميں پہلے بيان کرچکا ؛ جس ميں ان کا کہنا تھا : کوئی بھی ايک بات جو جابر ٢٧٩امام مالک بن انس ( ت 

  )  11حکمران کے دو کوڑے سے بچنے کا باعث ہو ، اسے ميں اپنی زبان پر جاری کروں گا. (
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ے علماء بھی جبر اور اکراه کے موقع پر کفر آميز کلمات کا زبان پر النے کو ، جب کہ اس کا دل اسی طرح مالکی مذہب ک
  ايمان سے پر ہو ؛جائز قرار ديتے ہيں .

ھ) کہتا ہے کہ تقيہ کرکے کافر ہوجائے ليکن ايمان سے اس کا دل مطمئن اور استوار ہو تو اس پر ۵۴٣ابن عربی مالکی (ت
  وگا . وه دنيا ميں معذور اور آخرت ميں بخشا جائے گا .مرتد کا حکم جاری نہيں ہ

پھر صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اس ميں کسی کا اختالف نہيں ہے .اسی کے ذيل ميں مالکی مذہب کے ہاں اکراه اور اجبار
  )  12ہے .( کے موقع پر قسم کھانااور اس ميں تقيہ کرنا جائز ہے يا نہيں ؛ اس مورد ميں تقيہ کے جواز پر حکم لگاتا

  فقہ حنفی اورتقيہ
فقہ حنفی ميں تقيہ کا مفہوم بہت وسيع ہے .ان کے فقہاء بڑے دقت اور اہتمام کے ساتھ تقيہ کو جائز قرار ديتے ہيں . ہم يہاں 

ھ)نے قاضی خان کے ٢٩۵صرف ايک کتاب جس ميں تقيہ کے کئی مورد بيان کيا گيا ہے جو حنفی عالم دين فرغانی (ت 
  جمع کرکے لکھی ہے .فتاوا کو 

پہال مورد: جب کسی شخص کو کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنے پر مجبور کرے ، اور اگر نہ مانے تو اسے خود قتل کيا 
جائے گا يا اس کے بدن کا کوئی عضو کاٹا جائے گا ؛ تو کيا ايسے مورد ميں اس پر اکراه صدق آتا ہے ؟ اور کيا وه ايک 

  ؟اگر جائز نہيں ہے تو کيا اس پر قصاص ہے ؟مسلمان کو قتل کرسکتا ہے 
ابوحنيفہ اور محمد کہتے ہيں کہ اکراه اس پر صدق آتا ہے اور قصاص مجبور کرنے والے سے ليا جائے گا نہ مجبور ہونے 

  والے سے .
لے پر ابو يوسف کہتا ہے کہ اکراه صحيح ہے اور قصاص کسی پر بھی واجب نہيں ہے ليکن مقتول کا ديہ مجبور کرنے وا

  واجب ہے کہ تين سال کے اند ر مقتول کے وارث کو ديا جائے !!!
) 13امام مالک اور امام شافعی سے نقل کيا ہے کہ اکراه کرنے واال اور مجبور کئے جانے واال ، دونوں کو قتل کرناچاہئے (

ه مجبور شخص دوسرے انسان کو اس کا مطلب يه ھے که ابوحنيفه ،امام مالک،امام شافعياور محمد اس بات کے قائل ھيں ک
قتل کرسکتے ھيں . جب که شيعوں کےنزديک شخص مجبور ، خود قتل ھوتو ھو سکتا ھے ليکن کسي کو وه قتل نھيں 

  کرسکتا .
دوسرا مودر:کسی فعل کا انجام دينا اس کے ترک کرنے سے بہتر ہے تو ايسی صورت ميں تقيہ جائز ہے . اور جب بھی اس 

وه گناه کا مرتکب ہوجائے تو اس پر تقيہ کرنا واجب ہے .جيسے اگر کسی کوخنزير کا گوشت  فعل کے ترک کرنے سے
کھانے ، يا شراب پينے پر مجبور کرے تو مجبور ہونے والے کو کھانا اور شراب کا پينا جائز ہے . اسی طرح کوئی 

مال کرنے پر مجبور ہو جائے تو جائز ہےپيامبراسالم(ص) کی شان ميں گستاخی کرنے اور زبان پر کفر آميز الفاظ کے استع
  ، جب کہ اس کا دل رسول خدا (ص) پر ايمان اور ان کی محبت سے پر ہو.

 ) 14تيسرا مورد: اگر کسی عورت کو قيد کرکے اسے زنا کرنے پر مجبور کيا جائے تو اس پر کوئی حد جاری نہيں ہوگا . (
  جائز نہيں ہے .جب که شيعوں کے نزديک مجبوري کي حالت ميں بھي زنا

چوتھا مورد : اگر کسی مرد کو مجبور کرے کہ ماه رمضان ميں اپنی بيوی کے ساتھ ہم بستری کرے يا کوئی چيز کھائے يا 
  ) 15پئے ، تو اس پ کوئی کفاره نہيں ہے ليکن اس روزے کی قضا اس پر واجب ہوگا. (

  فقہ شافعی اورتقيہ
ور مباح ہے، جھاں مجبور ہونے والے کيلئے جائز ہو ؛جيسے: کفر آميز کلمات کا ،ميں تقيہ وہاں جائز ا) ٢٠۴فقہ شافعی(ت،

زبان پر جاری کرنا ، جبکہ اس کا دل ايمان سے پر ہے .شافعی کے نزديک وه شخص ايسا ہے جيسا اس نے زبان پر ايسا 
نسبت دی گئی ہے جو بڑے  ھ)کی طرف١١۴کوئی کفر آميز کلمہ جاری ہی نہيں کيا ہے .اس بات کو عطاء بن ابی رياح (ت

  )  16تابعين ميں سے ايک ہے .(
ھ) نے بھی مجبور کرنے کی صورت ميں تقيہ کرنے اور کفر آميز الفاظ زبان ٨٢۵اسی طرح ابن حجر عسکالنی شافعی (ت

  ) 17پر جاری کرنے کی اجازت دی ہے . (
راحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر جب بھی ھ) نے بيان کيا ہے : وه ص٩١١تقيہ کے ايک اور مورد جسے سيوطی شافعی (ت

زبان پر کفر کا اظہار کرنے پر مجبور ہوجائے تو اپنی جان بچانے کے خاطر زبان پر کفر کا اظہار کرنا افضل ہے .آگے 
لکھتا ہے کہ اسی طرح جب بھی مجبور کرے شراب پينے پر ، پيشاب پينے پر ،خنزير کا گوشت کھانے پر ، دوسرے کے 

پر، دوسرے کے غذا کھانے پر، جھوٹی گواہی دينے پر، رمضان ميں روزه کھانے پر، واجب نماز کے ترک مال تلف کرنے 
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کرنے پر ،... تو اس کے لئے جائز ہے وه انہيں انجام دے .ان کی تعبير يہ ہے کہ ہر وه چيز جو خدا کی بارگاه ميں توبہ کے 
  ) 18ی ہے . (ذريعے ساقط ہو سکتی ہے ، اکراه کے ذريعے بھی ساقط ہوسکت

  فقہ حنبلی اورتقيہ
ھ) حالت اکراه ميں تقيہ کے مباح ہونے پرتصريح کيا ہے کہ مجبور شخص کا فعل تہديد اور اکراه ۶٢٠ابن قدامہ حنبلی (ت 

  ) 19کی وجہ سےجائز ہوجائے گا اور مجازات بھی نہيں ہوگا . (
پر اگر اکراه کيا جائے تو اس کيلئے جائز ہے حنبلی مذہب  فقہ حنبلی ميں تقيہ کے موارد ميں ذکر ہوا ہے کہ کفرميز کلمہ

  کے مفسروں نے لکھا ہے : 
  ) 20ابن جوزی نے تصريح کے ساتھ بيان کيا ہے کہ کفر پر مجبور کرنے کی صورت ميں تقيہ کرنا جائز ہے .(

ہ دے تو اسے قتل کرے گا ھ) کا اس بارے ميں نظريہ يہ ہے کہ اگر مجبور شخص اس فعل کو انجام ن٢۴١احمد بن حنبل (ت
  يا اس کےجسم کا کوئی حصہ کاٹ دے گا ، دونوں صورتوں ميں تقيہ کرنا اس کيلئے جائز ہے . 

ابن قدامہ کا نظريہ يہ ہے کہ اگر کسی کو کفر آميز کلمہ کو زبان پر النے پر مجبور کيا جائے تو تقيہ کرے اور اس پر مرتد 
  ہ مالک، شافعی اور ابوحنيفہ کا بھی يہی رای ہے .کا حکم نہيں لگے گا . ان کا کہنا ہے ک

  ) 21ابن قدامہ اپنے نظرئے کی تائيد کيلئے قرآن کريم اور سنت نبوی (ص) سے استدالل کرتا ہے . (
..............  

  .١١٢،ص ١) . بيھقی ؛ مناقب الشافعی ، ج 1(
  ٨٢٫٨۴، ص  ٩) . ابونعيم، حليۃ االولياء ؛ ج  2(
   .٢٧۴،ص ٢محب االسالم، شيعه مي پرسد،ج).  3(
   .١٩٧، ص ٣). تاريخ يعقوبي، ج  4(
  .٣١۶، ص ۶) . طبری ؛ جامع البيان ، ج 5(
  .١٢۶) . تقيہ از ديدگاه مذاہب و فرقہ ہای اسالمی غير شيعی،ص 6(
  .١٠۶) . نحل  7(
  .٢٨) . آلعمران  8(
  ) . صحيح بخاری، کتاب االکراه . 9(
  .١۶۶يدگاه مذاہب و فرق اسالمی غير شيعی، ص ) . تقيہ از د 10(
  ، کتاب االيمان بالطالق. ٢٩،ص٣) . مالک بن انس؛ المدونہ الکبری ، ج 11(
  .١١٧٧٫١١٨٢، ص٣) . ابن عربی؛ احکام القرآن ،ج12(
   .۴٨۴،ص ۵) . فرغانی؛ فتاوی قاضی خان؛ ،ج  13(
  .۴٩٢،ص ۵) . ہمان ، ج  14(
  .۴٨٧، ص  ۵) . ہمان ، ج  15(
  .١١۴٫١١۵، ص ٢) . امام شافعی ؛ احکام القرآن ، ج 16(
  .٢۶٣، ص ١٢) . ابن حجر عسکال نی ؛ فتح الباری ،ج17(
  ٢٠٨. ٢٠٧) .سيوطی؛ االشباه و النظاير فی قواعد و فروع الفقہ الشافعی ، ص  18(
  .٢۶٢،ص  ٨) . ابن قدامہ ، المغنی ،ج  19(
  .۶٩۶، ص  ۶) . ابن جوزی؛ زاد المسير ، ج 20(
 .٩٧، ص ١٠). ابن قدامہ ؛ المغنی ؛ ، ج 21(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  تيسری فصل
  تقيہ کےاقسام

  مختلف اعتبار سے تقيہ کی کئی قسميں ہيں :
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Ø : سبب کے اعتبار سے تقيہ کی دو قسم ہيں: خوفي اور مداراتي. اور خود تقيہ خوفي يا حفظی کی تين قسم ہيں  
  الف: تقيہ جان ، مال ، عزت ، آبرو اور ان سے متعلقہ چيزوں کی وجہ سےکياجائے .

  ب: تقيہ اپنے مؤمن بھائيوں کے خاطر ہو کہ ان پر کوئی ضرر يا نقصان نہ آنے پائے .
ن ج : تقيہ دين مقدس اسالم پر کوئی ضرر يا آنچ آنے کے ڈر سے کيا جائے . کيونکہ ممکن ہے خود مسلمانوں کے درميا

  اختالفات پائی جائے ليکن اسالم کے اوپر کوئی بات نہ آئے .
جو اختالف اور نزاع پايا جاتا ہے ، وه تقيہ خوفی ميں ہے . ورنه تقيہ مداراتی کہ لوگوں کے ساتھ نيک رفتاری اور خوش 

  اخالقی سے پيش آنا ہے ؛ جسے ايک قسم کی ہوشياری اور چاالکی تصور کيا جاتا ہے .
Ø يہ كننده کے اعتبارسےبھی کئی قسموں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے جيسے : تقيہ كننده يا وه ايک عادي اور معموليتقيہ کو تق

  انسان ہے . يا مذہبی راہنما ميں سے ہے . جيسے پيامبر (ص)او رائمه طاھرين(ع) فقھاء اور مسئولين.
Ø سيم کر سکتے ہيں :کافر ہے يا مسلمان .تقيہ کو تقيہ پر مجبور کرنے والے کے اعتبار سے دو قسموں ميں تق  
Ø  تقيہ پرعمل کرنے کےاعتبار سےبھی کئی قسميں ھيں . جيسے : يا وه فعل ،حرام ہےاورچھوڑ دينا واجب ہے ، يا اس فعل

  کا شرط يا جزا ميں تقيہ کرنا ہے .
Ø  1نفسي ہے يا وجوب غيري.(تقيہ احكام کےاعتبارسے يا واجب ہے يا حرام، يا مستحب يا مباح يا مكروه ،يا وجوب  (  

  نمودار اقسام تقيہ 
  

  ـ مداراتي

  مطلوبيت ذاتي رکھتا ہے = وجوب نفسي. ١
  مطلوبيت غيري رکھتا ہے = وجوب غيري. ٢

  ـ خوفي 
  حوزه اسالم پر ضرر کا خوف کی وجہ سے .. ١
  دوسروں پر ضرر کا خوف کی وجہ سے .. ٢
  )  2کا خوف کی وجہ سے .( يا اپنے نفس ، ما ل اورآبرو پر ضرر. ٣

  آيات ، روايات کی روشنی ميں تقيہ کي چار قسميں:
. تقيہ اكراھيه: مجبور شخص کا جابر اور ظالم شخص کے دستور کے مطابق عمل کرنا تاکہ اپنی جان بچائی جاسکے اور 1

  مال دولت اور عزت کو برباد ہونے سے محفوظ رکھ سکے .
دات کا اہل سنت کے علماء اور فقہاء کے فتاواي کے مطابق عمل کرنا ، تاکہ اپني اور اپنے ہم . تقيہ خوفيه: اعمال اور عبا2

  مسلک افراد کی جان محفوظ رکھ سکے .
. تقيہ كتمانيہ: ضعف اور ناتوانی کے مواقع پر اپنا مذہب اور مذہب والوں کی حفاظت کرنا اور ان کی طاقت اور پاور کو 3

  ال اہداف حاصل کرسکے .محفوظ کرنا تاکہ بلند و با
. تقيہ مداراتي يا تحبيبي: اھل سنت کےساتھ حسن معاشرت اور صلح آميز زندگي کرنے کے خاطر ان کے عبادي ا ور 4

اجتماعي محفلوں اور مجلسوں ميں جانا تاکہ وحدت پيدا ہو اور اسالم دشمن عناصر کے مقابلے ميں اسالم اور مسلمين قدرت 
  مند ہو .

  کی تشريحاقسام تقيہ 
ِ ِمن بَْعِد  ّ تقيہ اكراھيه: اس کا مصداق حضرت عمار بن ياسر (رض)ہيں . جن کے بارے ميں قرآن فرمارھا ہے: َمن َكفََر بِا

  )  3ّهللاِ َولَھُْم َعَذاٌب َعِظيٌم .( مِّنَ إيَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبہ ُمْطَمئِنٌّ بِاإِليَماِن َولَِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِھْم َغَضٌب 
جو شخص بھی ايمان النے کے بعد کفر اختيار کرلے ...عالوه اس کے کہ جو کفر پر مجبور کرديا جائے اور اس کا دل ايمان
کی طرف سے مطمئن ہو ...اور کفر کے لئے سينہ کشاده رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس کے لئے بہت بڑا 
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  ب ہے .عذا
اس آيہ شريفہ کی شان نزول ميں مفسرين کا کہنا ہے : جب پيامبر اسالم(ص) لوگوں کو توحيد کی طرف دعوت ديتے ھوئے 
بتوں کو اعالنيہ طور پر باطل قرارديتے تھے تو کفار قريش اسے تحمل نہيں کرسکتے تھے . اورجب کوئی اسالم قبول کر تا

نانچہ بالل، عمار، ياسر و سميه (رض) جيسے پاک دل اور ايمان سے سرشار افراد تھا ان پر ظلم وتشدد کيا کرتے تھے .چ
کو مختلف مواقع پر جان ليوا اذيت اور آزار پہونچا تے تھے اور ان کو دوباره کفر کی طرف بالتے تھے .چنانچہ عمار اور 

پر النے پر مجبور کيا گيا؛ تو جناب ياسر ان کے ماں باپ کو پيامبر اسالم (ص) کی شان ميں گستاخی اور نازيبا الفاظ زبان 
اور ان کی زوجہ ، يعنی حضرت عمار کے والدين نے يہ گوارا نہيں کيا کہ پيامبر اسالم (ص) کی شان ميں گستاخی کئے 

جائيں . اسی جرم ميں ان دونوں کو اپنے بيٹے کے سامنے شہيد کئے گئے ، ليکن عمار کی جب باری آئی تو اپنی جان 
خاطر کفار قريش کے ارادے کے مطابق پيامبر کی شان ميں گستاخی کی . جس پر کفار نے انہيں آزاد کيا .جب بچانے کے 

رسول هللا (ص) کی خدمت ميں يہ شکايت پہونچی کہ عمار نے آپ کی شان ميں گستاخی کی ہے . تو فرمايا : ايسا ممکن نہيں
ليکر پير تک ايمان سے لبريز اور اس کے گوشت و خون اور سراسرکہ عمار نے دوبار ه کفر اختيار کيا ہو بلکہ وه سر سے 

وجود ميں ايمان کا نور رواں دواں ہے .اتنے ميں عمار روتے ہوئے آپ (ص) کی خدمت ميں پہونچے ،آنحضرت (ص) نے 
ور جرم اپنے دست مبارک سے ان کے چھرے سے آنسو صاف کيا اور فرمايا : جو کام تو نے انجام ديا ھے ، قابل مذمت ا

نہيں ہے اگر دوباره کبھی ايسا موقع آجائے اور مشرکوں کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے تو کوئی بات نہيں کہ تو ان کی مرضی 
  کے مطابق انجام دو .پھر يہ آيہ شريفہ نازل ہوئی .

کو اختيار ہے  جس سے معلوم ہوتا کہ دينی مقدسات کی شان ميں گستاخی کرنے پر مجبور ہوجائے تو کوئی بات نہيں . آپ
  کہ يا آپ تقيہ کرکے اپنی جان بچائے يا جرأت دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کرے .

ايک روايت منقول ہے کہ ايک مسلمان کو مسيلمہ کے پاس اليا گيا جو نبوت کا ادعی ٰ کررہا تھا .مسيلمہ نے پوچھا: محمد 
  (ص) کے بارے ميں تو کيا کہتے ہو؟

  ل ہيں .اس نے کہا : آپ هللا کے رسو
  مسيلمہ : ميرے بارے ميں کيا کہتے ہو؟

  مسلمان: آپ بھی اسی طرح ہے .
 دوسرے شخص کو اليا گيا ، اور اس سے يہی سوال تکرار کيا ، ليکن کچھ بھی نہيں کہا .تو اسے قتل کرنے کا حکم ديا گيا .

ت کی اور دوسرے شخص نے يہ خبر رسول خدا(ص) تک پہونچی ، فرمايا: پہال شخص نے ترخيص کے دستور کی رعاي
  ) 4حق کو آشکار اور بلند و باال کيا .اور اس کی حق ميں دعا کی اور فرمايا :ان کيلئے شہادت مبارک ہو . (

يوسف بن عمران روايت کرتا ہے کہ ميثم تمار(ره) سے سنا ہے: امير المؤمنين(ع) نے مجھے اپنے پاس باليا اور فرمايا : 
ابن زياد تجھے ميرے بارے ميں گستاخی کرنے اور مجھ سے برائت کرنے کا حکم دے گا تو تو اے ميثم (ره)جب عبيد هللا 

  کيا کرے گا؟
  ميں نے کہا :يا امير المؤمنين(ع) خدا کی قسم! کبھی اظہار برائت نہيں کروں گا .

  فرمايا:پھر تو تم مارےجاؤ گے .
  ا کوئی بڑھی بات نہيں ہے .ميں نے کہا : ميں صبر کروں گا ؛ کيونکہ راه خدا ميں جان دين

  فرمايا:اے ميثم! تيرے اس رفتار کی وجہ سے تو قيامت کے دن ميرے ساتھ ہونگے .
پس يہ غلط فہمی نہ ہو کہ اگر کسی نے تقيہ کے موارد ميں تقيہ نہيں کيا تو اس نے خودکشی کرلی ھو ، بلکہ ايسے موارد 

يا تقيہ کرکے اپنی جان بچائے تاکہ آئنده ائمه طاھرين(ع) اور اسالم  ميں انسان کو اختيار ہے کہ وه شہادت کو اختيار کرے
  کي زياده خدمت کرسکے . 

  تقيہ خوفيه اوراسکے اسناد
تقيہ خوفيه کی تعر يف گذر گئی ليکن اس کے موارد کو خود عاقل اور باہوش انسان تشخيص دے سکتے ہيں .جب ايک اہم 

  و اہم کو مہم پر مقدم کرنا ہے .اور تقيہ خوفيہ کےاسناد درج ذيل ہيں :اور مہم کے درميان تعارض پيداہو جائے ت
ـ سيد مرتضي علم الھدي(ره) نے اپنا رساله (محكم اور متشبہ) ميں تفسير نعماني سےنقل کی ہے :علي(ع)نے فرمايا: خدا ١

قع پر تظاہر کرنے کی اجازت تعالي نے مؤمن کو کافروں کے ساتھ دوستي اور وابستگی سے منع کيا ہے ليکن تقيہ کے موا
ن يَْفَعْل َذلَِك فَلَْيَس ِمَن ّهللاِ دی گئی ہے پھر اس آيہ شريفہ کی تالوت کی : الَّ يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أَْولِيَاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمنِيَن َومَ 

ُرُكمُ    )  5ّهللاُ نَْفَسهُ َوإِلَى ّهللاِ اْلَمِصيُر. ( فِي َشْيٍء إاِلَّ أَن تَتَّقُوْا ِمْنھُْم تُقَاةً َويَُحذِّ



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

خبردار صاحباِن ايمان .مومنين کو چھوڑ کر کفار کو اپنا و لی اور سرپرست نہ بنائيں کہ جو بھی ايسا کرے گا اس کا خدا 
ہستی سے ڈراتا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہيں ہے اور خدا تمہيں اپنی 

  ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے.
  )  6کہتے ہيں کہ يہ مؤمنين کيلئے رخصت دينا، خدا کی رحمت اورتفضل ہے كه تقيہ کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے .(

ـ تقيہ خوفيه کی دوسری دليل:طبرسي (ره)نےاميرالمؤنين(ع) سے روايت کی ہے کہ آپ نے فرمايا : ميں طبيب يونانی سے ٢
گفتگو کرنے اور کچھ اسرار واليت دکھانے کے بعد وظيفہ شرعی کے بيان کرنے کے ضمن ميں تجھے دستور دونگا کہ تو 
اپنے دين ميں تقيہ پر عمل کرو . جيسا کہ خداوند تعالی نے فرمايا: : ال يتخذ المؤمنون...تجھے اجازت دونگا جب بھی تجھے 

تو تو اپنے دشمنوں کی تعريف کيا کرو اور ہم سے دشمنی کا اظہار کرو.  کوئی مجبور کرے اور تمہيں خوف پيدا ہوجائے
اگر واجب نمازوں کے پڑھنے سے جان کا خطره ہو تو ، ترک کردو .اس طرح کچھ دستور دينے کے بعد فرمايا: درحاليکہ 

رائت کا اظہار کرکےتمھارے دل ميں ہماری محبت پائی جاتی ہے اور ہماری پيروی کرتے ہو .مختصر وقت کيلئے ہم سے ب
اپنی جان ، مال ناموس اور دوستوں کو طوالنی مدت کيلئے بچالو؛ يہاں تک کہ خدا تعالٰی تم پرآسانی کے دروازے کھول دے 

. اور يہ بہتر ہے اپنے آپ کو ہالکت ميں ڈالنے اور اپنے دوستوں کی خدمات اور دينی امور ميں ان کی اصالح کرنے ميں 
  ) 7کوتاہی سے بچائے . (

  تقيہ كتمانيہ
يعني دين مقدس اسالم اور مکتب اہل بيت (ع)کی نشر واشاعت کے خاطر اپنی فعاليتوں کو مخفی اور پوشيده رکھنا ، تاکہ 

دشمنوں کے مقابلے ميں زياده قدرت مند ہو . سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيوں ہمارے دينی اور مذہبی راہنما حضرات اس طرح 
  يتے ہيں ؟تقيہ کرنے کا حکم د

اس کا جواب يہی ہے کہ کيونکہ مکتب تشيع ايک ايسا مکتب ہے کہ حقيقي اسالم کو صرف اور صرف ان ميں مالحظہ 
کرسکتے ہيں .شيعہ ابتدا ہی سے مظلوم واقع ہوا ہے کہ جب ائمہ طاہرين(ع) تقيہ کرنے کا حکم دے رہے تھے اس وقت 

ر سفاک بادشاہوں اور سالطين کے زد ميں تھے .اگر شيعہ اپنے آداب و رسومشيعہ انتہائی اقليت ميں تھے اور ظالم وجابر او
کو آشکار کرتے تو ہر قسم کی مشکالت ان کے سروں پر آجاتی اور جان بھی چلی جاتی .اور کوئی شيعہ باقی نہ رہتا . اس 

  قيہ کا حکم ديا .کا نتيجہ يہ نکال کہ حقيقی اسالم باقی نہ رہتا . يہی وجہ تھی کہ ائمه اطھار(ع) نے ت

  تقيہ كتمانيہ کی دليل 
، َعِن اْلَحَسِن اْلبَْصِريِّ قَاَل َسِمْعُت َعلِيّاً ع يَقُوُل يَْوَم قُتَِل عُ ١ ِ ص قَاَل َسِمْعتُهُ يَقُوُل ـ: ِكتَاُب ُسلَْيِم ْبِن قَْيٍس اْلِھاَللِيِّ ْثَماُن قَاَل َرُسوُل هللاَّ

 ِ ُ فِي اأْلَْرِض فِي َدْولَِة إِ إِنَّ التَّقِيَّةَ ِمْن ِديِن هللاَّ ِ لَْو اَل التَّقِيَّةُ َما ُعبَِد هللاَّ ْبلِيَس فَقَاَل َرُجٌل َو َما َدْولَةُ إِْبلِيَس  َو اَل ِديَن لَِمْن اَل تَقِيَّةَ لَهُ َو هللاَّ
  ) 8َو إَِذا ُولَِّي إَِماُم َضاَللٍَة فَِھَي َدْولَةُ إِْبلِيَس . (فَقَاَل إَِذا ُولَِّي إَِماُم ھًُدى فَِھَي فِي َدْولَِة اْلَحقِّ َعلَى إِْبلِيَس 

کتاب سليم بن قيس ھاللي نےحسن بصري سے روايت کي ہے : ھم نے امير المؤمنين(ع) سےقتل عثمان کے دن فرماتے 
يہ کا قائل نہيں ، ھوئےسنا :ھم نے رسول خدا(ص)سے تاکيد کے ساتھ فرماتے ھوئےسنا: تقيہ ميرا دين ہے اور جو بھی تق

اس کا کوئی دين نہيں . اور اگر تقيہ کے قوانين پر عمل نہ ہوتا تو شيطان کی سلطنت ميں روی زمين پر خدا کی کوئی عبادت
  نہ ہوتی . اس وقت کسی نے سوال کيا ، ابليس کی سلطنت سے کيا مراد ہے ؟ 

رے تو وه خدائی حکومت ہے ، اور اگرکوئی گمراه اور فاسق فرمايا : اگر کوئی خدا کا ولی يا عادل امام لوگوں پر حکومت ک
  شخص حکومت کرے تو وه شيطان کی حکومت ہے .

اس روايت سے جو مطلب ہميں حاصل ہوتا ہے وه يہ ہے کہ اس طاغوتی حکومت کے دوران صرف اپنے مذہب کو مخفی 
  دت و بندگی ہوتی رہے. رکھنا اور خاموش رہنا صحيح نہيں ہے بلکہ اس ميں بھی خدا تعالی کی عبا

اصحاب كھف کا عمل بھی اسی طرح کا تقيہ تھا ، اور حضرت ابوطالب(ع) کا تقيہ بھی اسی قسم کا تقيہ شمار ہوتا ہے .جسے
ابتدای اسالم ميں انہوں نے اختيار کيا تھا .کہ اپنے دين کو کفار قريش سے مخفی رکھا گيا . اور کفار کا ہم مسلک ظاہر 

رسول گرامي اسالم(ص) کی حمايت اور حفاظت آسانی سے کرسکے .اور مخفی طور پر دين مبين اسالم کرتے رہے تاکہ 
کی ترويج اور انتشار کرتے رہے . چنانچہ آپ ہی کی روش اور ٹيکنک کی وجہ سے پيامبر اسالم(ص) سے بہت سارے 

  خطرات دور ہوتے رہے .

  تقيہ مداراتي 
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  کی شرعی جواز پر دليل درج ذيل ہيں:اس نوع کی تعريف گذر گئی . ليکن اس 
o  امام سجاد(ع) نے صحيفه سجاديه مسلمانوں کيلئے دعای خير اور کفار کيلئے بددعا کرتے ہوئے فرمايا:خدايا اسالم اور

مسلمين کودشمن کےآفات و بليات سے محفوظ فرما ، اور ان کے اموال کو با ثمر و منفعت اورپر بركت فرما. اور انہيں 
مقابلے ميں زياده قدرت مند اور شان وشوکت اور نعمت عطا فرما .اور ميدان جنگ ميں انہيں کافروں پر فتح و  دشمن کے

نصرت عطا فرما . اور تيری عبادت اور بندگی کرنے کی مہلت اور فرصت عطا فرما تاکہ توبہ اور استغفار اور راز و نياز 
مقابلے ميں عزت اور قدرت عطا فرما اور مشرکوں اور کافروں کر سکے، خدايا ! مسلمانوں کو ہر طرف سے مشرکوں کے

  ) 9کو اپنے درميان جنگوں ميں مشغول فرما ! تاکہ وه مسلمانوں کے حدود اور ديار کی طرف دست درازی نہ کرسکے . (
o  فکر کے معاويه بن وہب کہتا ہے کہ ميں نے امام صادق(ع) سے سوال کيا : کہ دوسرے مسلمانوں اور مختلف مکاتب

  لوگوں کے ساتھ زندگی کرنے ميں کيا رويہ اختيار کرنا چاہئے ؟ 
امام(ع) فرمود: ان کی امانتوں کو پلٹايا جائے اور جب آپس ميں کوئی نزاع پيدا ہو جائے اور حاکم شرع کے پاس پہنچ جائے 

نے والوں کی تشييع جنازے ميں تو حق دار کے حق ميں گواہی دو اور ان کے بيماروں کی عيادت کيلئے جاؤ اور ان کے مر
  ) 10شرکت کرو. (

o  امام صادق(ع)نے فرمايا: اياكم ان تعملواعمال نعيّر بہ فان ولد السوء يعيّر ولده بعمله. كونوا لمن انقطعتم اليه زينا وال تكونوا
. فا نتم اولي بہ منھم. وهللا ما علينا شينا، صلوا في عشائرھم عودوا مرضاھم و اشھدوا جنائزھم وال يسبقونكم الي شيئ من الخير

  ) 11عبدهللا بشيئ احب اليه من الخباء . قلت: و ما الخباء؟ قال(ع): التقيہ. (
کوئی ايسے کاموں کے مرتکب ہونے سے پرہيز کرو جو ہمارے مخالفين کے سامنے سرزنش کا باعث بنے ، کيوں کہ لوگ 

تے ہيں .کوشش کريں کہ ہمارے لئے باعث زينت بنو نہ باعث باپ کو ان کےبرے بيٹوں کے اعمال کی وجہ سے مالمت کر
ذلت. اہل سنت کے مراکز ميں نماز پڑھا کرو اور بيماروں کی عيادت کيا کرواور ان کے مردوں کی تشييع جنازے ميں 

ر شرکت کيا کرو اور ہر اچھے کاموں ميں ان پر سبقت لے جاؤ ان صورتوں ميں اگر ضرورت پڑي تو محبت جلب کرنے او
اتحاد و اتفاق پيدا کرنے کيلئے اپنے عقائد کو چھپاؤ . خدا کی قسم ايسے مواقع ميں اپنے کو کتمان کرنا بہترين عبادت ہے . 

  راوی نے سوال کيا : يابن رسول هللا ! کتمان سے کيا مراد ہے ؟ ! تو فرمايا: تقيہ .
ہن ميں ايک سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا يہ ممکن ہے کہ يہ تقيہ مداراتی اور تحبيبی کے جواز پر کچھ دالئل تھے . ليکن ذ

  سارے عقيدتی ، فکری اور سليقائی اختالفات مکمل طور پر ختم کرکے صرف ايک ہی عقيده اور سليقہ کا پابندہوجائے ؟ !
ں سينکڑوں اس سوال کا جواب بالکل منفی ميں ملے گا. يہ ناممکن ہے .کيونکہ کوئی بھی قوم يا قبيلہ نہيں ملے گا جس مي

اختالفات اور نظريات نہيں پائی جاتی ہو. حتی خود دين اسالم ميں کہ سارے اصول اور فروع دين توحيد کی بنياد پر قائم ہے 
، پھر بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اصلی راستے اور قاعدے سے منحرف ہوجاتے ہيں اور اختالفات کا شکار 

  ں کيا کرنا چاہئے؟! اور راه حل کيا ہے ؟!ہوجاتے ہيں . پس ايسی صورت ميں ہمي
ايک طرف سے بغير وحدت اور اتحاد کے کوئی کام معاشرے کے حوالے سے نہيں کرپاتے، دوسری طرف سے اس وحدت 

  اور اتحاد کے حصول کيلئے سارے اختالفی عوامل کو پس پشت ڈالنا ہوگا. 
کوڑے معاشرے کی سعادت مند ستون کو اندر سے خالی کيا ايسی صورت ميں ہم بيٹھے رہيں اور اختالفات کے کيڑے م

  کرتے کرتےسرنگون کرے؟!يا کوئی راه حل موجود ہے جس کے ذريعے سے ايک حد تک وحدت برقرار کرلے ؟!
يہ وه مقام ہے جہاں دور حاضر کے مفکرين اور دانشمندوں نے کئي فارمولے تيار کئے ہيں جس کے ذريعے ممکن ہے کہ 

  ے ، اور وه فامولے درج ذيل ہے:يہ ہدف حاصل ہوجائ
ہر معاشره ميں موجود تمام ادارے بغير کسی قوم پرستی، رنگ و زبان اور موقعيت ، مذہب ميں فرق کئے ، اجتماعی .١

  رسمی مان ليں اور خود مداری سے پرہيز کريں .“ حقوق بشر”حقوق کو بعنوان 
اس طرح تعليم ديں کہ اتحاد و اتفاق کی حفاظت کے خاطر  ہر ملک کو چاہئے کہ معاشرے ميں موجود تمام گروہوں کو. ٢

  اجتماعی منافع کو شخصی منافع پر مقدم رکھيں . اور انہيں يہ سمجھائيں کہ اجتماع کی بقا ميں افراد کی بقا ہے . 
ے .اور ہر ايک شخص کو تعليم ديں کہ دوسروں کے عقائد کا احترام کريں کہ معاشرے کيلئے کوئی مشکل ايجاد نہ کر. ٣

ملک اور معاشرے کے بنيادی اصولوں اور قواعد و ضوابط کيلئے ضرر نہ پہنچائيں . اور ايک دوسرے کے احساسات اور 
  عواطف کا احترا م کريں .

ان کو سمجھائيں کہ دوسرے مکاتب فکر کے مختلف اور معقول آداب و رسوم ميں شرکت کريں . اس طرح ايک دوسرے  .۴
  ريں. کے درميان محبت پيدا ک
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پس اگر ايك جامعه يامعاشرے ميں ان قوانين اور اصول پر عمل درآمدھوجائے تو سارے اسالمی ممالک ايک پليٹ فارم پر 
جمع ہونگے اور ايک دوسرے کے درميان محبت اور جذبہ ايثار پيدا ھونگے . يہی وجہ تھی کہ ائمه طاھرين(ع) نے اپنے 

  کرتے ھوئے نظر آتے ھيں.گوہر بار كلمات ميں اس بات کی طرف تشويق 

  تقيہ اور توريہ ميں موازنہ 
لغت ميں توريہ ؛وراء يا پيٹھ سے نکال ہے جس کا مد مقابل امام يعنی (آگے ) سے ليا گيا ہے .اور اصطالح ميں کسی چيز کو

  چھپانے کو کہا جاتا ہے . 
ü  پاياجا تا ہے . کيونکہ توريہ لغت ميں ستر اور تقيہ صيانت اور حفاظت کو کہا جاتا تقيہ اور توريہ کے درميان نسبت تباين

  ہے .
ü  . توريہ ميں شخص واقعيت کا اراده کرتا ہے ليکن تقيہ ميں نہيں  
ü . توريہ ميں کئی مصلحت کو ملحوظ نظر نہيں ليکن تقيہ ميں کئی مصالح کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے  
ü سے ان دونوں ميں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے . کہ ان دونوں کا مورد  ليکن مصداق کے لحاظ

اجتماع يہ ہے کہ تقيہ کرنے واال تقيہ کے موارد ميں اوراظہار کے موقع پر حق کے برخالف ، توريہ سے استفاده کرتا ہے 
  ے سے ممکن ہے.کيونکہ خالف کا اظہار کرنا ؛ حق کا اراده کرنے يا خالف حق کا اراده کرن

ü . تقيہ اور توريہ ميں افتراق کا ايک مورد ، تقيہ كتماني ہے كه يہاں کوئی چيز بيان نہيں ہوئی ہے جو توريہ کا باعث بنے 
ü  ان دونوں ميں افتراق کا ايک اور مورد يہ ہے کہ توريہ ميں کوئی مصلحت لحاظ نہيں ہوا ہے اور اگر کوئی مصلحت

  ی منافع ہے .ملحوظ ہوا ہے تو بھی ذات

  تقيہ ، اكراه اور اضطرارکے درميان ميں تقابل 
تقيہ کے بعض موارد کو اكراه و اضطرار کے موارد ميں منحصر سمجھاجاتاہے .شيخ انصاري(ره) مكاسب ميں اكراه کے 

ذالك الحمل اقترانه بوعيدبارميں يوں فرماتے ہيں : ثم ان حقيقة االكراه لغة و عرفا حمل الغير علي ما يكرھه في وقوع الفعل من 
) اس تعريف سے معلوم  12منه مظنون الترتب الغير علي ترك ذالك الفعل مضر بحال الفاعل او متعلقه نفسا او عرضا او ماال(

  ہوتا ہے کہ اکراه کے تحقق پانے کے تين شرائط ہيں: 
ت يا دفع ضرر کيلئے کوئي اقدام اٹھائے . يہ مخالف کی طرف سے واقع ہوتا ہے . پس جہاں اگر خود انسان سے جلب منفع1

  تو وه توريہ ميں شامل نہيں ہے . 
  . اكراه يہ ہے کہ مستقيماکسی کام پر انسان کو مجبور کيا جائے نه بطور غير مستقيم.2
  . تھديد اور وعيد کے ساتھ ہو کہ اگر انجام نہ دے تو اس کی جان ، مال، عزت آبرو خطرے ميں پڑ جائے .3

ط اور اولين آيہ شريفہ جو مشروعيت تقيہ کے بارے ميں نازل ہوئی جس ميں عمار ابن ياسر (رض) کا قصہ بيانان تين شرائ
ہوا ہے ، سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض موارد ميں تقيہ اور اکراه ميں مطابقت پائی جاتی ہے . اور يہ تين شرائط کے ذريعے 

ہے . اور تقيہ کی تعريف بھی اس پر منطبق ہوسکتی ہے .ليکن  حضرت عمار(رض) کے تقيہ کرنے پا استدالل کيا جا سکتا
  جہاں يہ تين شرائط صدق آئے اور تقيہ صدق نہ کرے تو وه اکراه اور تقيہ کے افتراق کے موارد ہونگے . 

..............  

  .٢٧٧،ص ١). انديشه ھاي كالمي شيخ طوسي، ج 1(
   .١٣خميني)،ص). التقيہ في رحاب العلمين(شيخ انصاري و امام  2(
   .١٠۶). نحل  3(
   .١٠). تقيہ در اسالم ، ص 4(
   .٢٨) . سوره آلعمران/ 5(
   .٢٩). وسائل الشيعه،باب امر بالمعروف،باب 6(
  .۵٠) . علی تہرانی ؛ تقيہ در اسالم، ص  7(
  باب وجوب التقية مع الخوف . 252، ص١٢الوسائل، ج  ). مستدرك 8(
   .١٠٠). ھمان، ص  9(
  ، كتاب حج،احكام عشرت.  ١ائل الشيعه،ج). وس 10(
   .۴٧١،ص ١١). ھمان،ج  11(
  .١١٩). شيخ انصاري(ره) ،المكاسب،شروط متعا قد ين،ص 12(
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 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  چوتھی فصل
  دالئل مشروعيت تقيہ

  

  مقدمہ

ہر ايک دالئل کی بررسی کرنے سے پہلے اس محل بحث کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں . چنانچہ اس فصل ميں 
  درج ذيل عناوين پر گفتگو ہوگی:

شيعوں کے نزديک تقيہ کی مشروعيت مسلمات ميں سے ہے . صرف ايک دو موارد ميں فقہاء نے اختالف کيا ہے کہ . 1
جائز ہے يا نہيں . اور وه بھی ائمہ معصومين (ع)سے مربوط ہے . ليکن اس کے مقابلےميں اہل سنت کے نزديک کيا تقيہ 

  جائز ہے يا نہيں ؛ بحث کريں گے .
ل سنت سے ہے لہذا دالئل ايسے ہوں جن کے ذريعے اہل سنت کے ساتھ استدالل کرسکے .اس لئے . چونكه ہماری بحث اھ2

  ھم کوشش کريں گے که زياده تر دالئل اھل سنت کي کتابوں سے پيش کريں.
  . مشروعيت تقيہ سے مراد ، اصل جواز تقيہ ہے جو وجوب ، استحباب ، مباح، اور کراہت کو بھی شامل کرتا ہے .3
يت تقيہ کے بارے ميں شيعوں اور اہل سنت حضرات کے درميان ابتداے اسالم ميں کوئی اختالف نہيں پاياجاتا . مشروع4

  .کيونکہ قرآن کريم نے اسے ثابت کيا ہے . اصل اختالف شيعہ اور اہل سنت کے درميان دو نقطے پر ہے :
 کہ شيعہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہيں. الف: کيا مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ تقيہ کر سکتا ہے يا نہيں؟ جيسا

ب: اس بات کو تو مانتے ہيں کہ ابتدائے اسالم ميں تو تقيہ جائز تھا کيونکہ اس وقت اسالم اور مسلمانان ضعيف تھے .ليکن 
ناسب ہےاب چونکہ اسالم ايک قدرت مند اور عزت مند اور بڑی شان وشوکت واال دين بن چکا ہے تو کيا اب بھی تقيہ کرنا م

  ؟ 
  انھي سواالت اور اشکاالت کے جواب ميں ھم قرآن و سنت واجماع و عقل اور فطرت سے استدالل کريں گے :

  الف: قرآن
قرآن مجيد نے کئی موقع پر تقيہ کے مسئلے کو بيان کيا ہے ؛ کبھی تقيہ ہی کے عنوان سے تو کبھی کسی اور عنوان سے 

ے مسلمات ميں سے ہے :سوره غافر ميں اس مرد مجاھد ، فدا كاراور وفادارکا ذکر ہوا اشاره کيا ہے کہ تقيہ قرآنی احکام ک
ہے ، جو فرعون کے دربار ميں ايک خاص اور حساس مقام کا مالک ہے . اور حضرت موسٰی(ع) کے آئين پر محکم ايمان 

ے استفاده کيا جائے . جس رکھنے واال ہے ، جسے دل ميں چھپا رکھا ہے تاکہ اپنے دوستوں کی ضرورت کے وقت اس س
ْن آِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَن يَقُوَل َربِّيَ  ْؤِمٌن مِّ بُِّكْم کے بارے ميں فرمايا:َوقَاَل َرُجٌل مُّ ُ َوقَْد َجاءُكم بِاْلبَيِّنَاِت ِمن رَّ  هللاَّ

َ اَل يَْھِدي َمْن ھَُو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب. (َوإِن يَُك َكاِذبًا فََعلَْيِه َكِذبہ َوإِن يَُك صَ    ) 1اِدقًا يُِصْبُكم بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ هللاَّ
اور فرعون والوں ميں سے ايک مرد مؤمن نے جو اپنے ايمان کو چھپائے ہوئے تھا يہ کہا کہ کيا تم لوگ کسی شخص کو 

پروردگار هللا ہے اور وه تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی صرف اس بات پر قتل کررہے ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا 
دليليں بھی لے کر آيا ہے؟ اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا اور اگر سچا نکل آيا تو جن باتوں 

ے کی رہنمائی نہيں بيشک هللا کسی زيادتی کرنے والے اور جھوٹ -سے ڈرا رہا ہے وه مصيبتيں تم پر نازل بھی ہوسکتی ہيں 
  کرتا ہے .

يہ آيہ شريفہ مؤمن آل فرعون کی مستدل اور منطقی بات کی طرف اشاره ہے جب فرعون نے حضرت موسٰی کو قتل کرنے 
  کا اراده کيا تھا.

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

دو  انہوں نے فرمايا: موسٰی هللا کی طرف دعوت دے رہے ہيں اور قابل مطالعہ اور اچھی دليل بھی ساتھ بيان کرتے ہيں تو يہ
  حالت سے خارج نہيں :

يا وه جھوٹ بول رہا ہے ،ايسی صورت ميں وه خود رسوا اور ذليل ہوگا اور قتل کرنے کی ضرورت ہی نہيں . کيونکہ قتل 
کرنا اسے افکار عمومی ميں ايک کامياب اور فاتح ہيرو اور ليڈر بنادے گا . اور اس کے پيچھے ايک گروه ہميشہ کيلئے 

  ، اس سے بہتر ہے کہ وه لوگوں ميں زنده رہے اور لوگ خود ان سے دور ہو جائيں .  چلنے کی کوشش کرے گا
يا واقعاً وه سچ کہہ رہا ہے اور خدا کی طرف سے آيا ہے ، اس صورت ميں جس چيز کی وه تہديد کر رہا ہے ممکن ہے 

ھی صورت ميں عاقالنہ کام نہيں تحقق پائے . ہمارا ان کے ساتھ حساب کتاب بالکل صاف ہے اس لئے اسے قتل کرنا کسی ب
ہوگا.ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو اور بھی کچھ نصيحيں کی .اس طرح فرعونيوں کے دل ميں وحشت اور رعب ڈال دی ، 

  جس کی وجہ سے وه لوگ ان کے قتل کرنے سے منصرف ہوگئے .
ک عمل کے طور پر معرفی کررھا ہے ، قرآن اس آيہ شريفہ ميں مؤمن آل فرعون کے عقيده کو چھپانے کو ايک اچھا اور ني

کيونکہ انہوں نے ايک بہت بڑے انقالبی رہنما کی جان بچائی اور دشمنوں سےنجات دالئی.اس سے معلوم ہوا کہ تقيہ عقيده 
  کو چھپانے کے سوا کچھ نہيں .

کے خاطر فدا کاریسوال يہ ہے کہ کيا کوئی اس مرد مجاہد کے اس عمل کو اس حساس موقع پرايک عظيم ہدف کے بچانے 
  اور جہاد کے عالوه کچھ اور کوئي نام دےسکتا ہے ؟! 

کيا کوئی اس حقيقت سے انکار کرسکتا ہے کہ اگر يہ مرد مؤمن تقيہ کے اس ٹيکنيک سے استفاده نہ کرتا تو حضرت 
  موسي(ع) کی جان خطرے ميں پڑ جاتی .

ي َسقِيٌم فَتََولَّْوا َعْنهُ ُمْدبِِريَن فََراَغ إِلَى آلِھَتِِھْم فَقَاَل أاََل تَأُْكلُونََما لَُكْم اَل حضرت ابراھيم (ع)تقيہ کرتے ہوئے فرماتے ہيں : فَقَاَل إِنِّ 
  ) 2تَنِطقُونَفََراَغ َعلَْيِھْم َضْربًا بِاْليَِمين. (

ڑ ديا . ابراہيم(ع) اپنی قوم سے کہنے لگے: ميں بيمار ہوں اور ميں تمھارے جشن ميں نہيں آسکتا . قوم نے بھی اس کوچھو
نے بھی بت خانے کو خلوت پايا ؛بتوں کو توڑنے کی نيت سے چلے اور تمام بتوں کو مخاطب کرکے کہا:تم لوگ اپنے بندو 
ں کے رکھے ہوئے کھانوں کو کيوں نہيں کھاتے ہو؟ بات کيوں نہيں کرتے ہو؟ تم کيسے بے اثر اور باطل خدا ہو؟! پھر ايک

  اٹھائی اور سب بتوں کو توڑ ڈاال سوای ايک بڑے بت کے. مضبوط اور محکم کلہاڑی 
ان آيات اور روايات سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہيم (ع) بتوں کو توڑنے کا ايک وسيع اور دقيق پروگرام بناچکے 

تک کہ وه تھے ، اور اس پروگرام کو اجرا کرنے کيلئے ايک خاص اور مناسب موقع اور فرصت کی تالش ميں تھے . يہاں 
وقت اور عيد کا دن آگيا اور اپنا کارنامہ انجام ديا . يہ دن دولحاظ سے زياده مناسب تھا کہ ايک تو سب لوگ شہر سے دور 
نکل چکے تھے جس کی وجہ سے اپنا کام صحيح طريقے سے انجام دے سکتے تھے اور دوسرا يہ کہ لوگ چونکہ تہوار 

کيلئے آناتھا، لہذا لوگوں کے افکار اور احساس کو بيدار کرنے اور ان کو کے ختم ہونے کے بعد بت خانے ميں عبادت 
نصيحت کرنے کيلئے زياده موزون تھا . اور آپ کا يہ کام باعث بنا کہ لوگ سوچنے لگے اور شہر بابل والے ظالم و جابر 

  حکمرانوں کے چنگل سے آزاد ہوگئے .
عقيدے کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا اور لوگوں کے دعوت کرنے لوگوں کو آپ پر شک تو ہوچکا تھا ليکن آپ نے اپنے 

پر کہا کہ ميں بيمار ہوں .: فقال اني سقيم. جبکہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی کسی قسم کی بيماری موجود نہيں تھی .ليکن 
سے مراد روحانی  آپ نے اپنے اس عظيم ہدف کو پايہ تکميل تک پہونچانے کے خاطر توريہ کيا ، کيونکہ آپ کی بيماری

  بيماری تھی کہ لوگوں کے خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجھا کرنے کی وجہ سے احساس کررہے تھے .
ـ ٹيکنيکی تقيہ کے موارد ميں سے اين مورد حضرت مسيح (ع)کی جانب سے بھيجے ہوئے مبلغين کا داستان ہے جو ٣

ْزنَا بِثَالٍِث  انطاکيہ کے لوگوں کے درميان ميں بھيجے گئے تھے .جن کے بارے ميں فرمايا: إِْذ أَْرَسْلنَا إِلَْيِھُم اْثنَْيِن فََكذَّبُوہَما فََعزَّ
ْرَسلُوَن (   )  3فَقَالُوا إِنَّا إِلَْيُكم مُّ

اس طرح کہ ہم نے دو رسولوں کو بھيجا تو ان لوگوں نے جھٹالديا تو ہم نے ان کی مدد کو تيسرا رسول بھی بھيجا اور سب 
  ن کيا کہ ہم سب تمہاری طرف بھيجے گئے ہيں.نے مل کر اعال

اس ماجرے ميں ان دونوں شخص کو انطاکيہ کے بت پرستوں کے اصولوں کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے انطاکيہ کے بادشاه
نے جيل ميں ڈالديا. اور کوئی تبليغی نتيجہ حاصل نہيں ہوا. ليکن تيسرےشخص کو، جو ان دونوں کی مدد کيلئے آئے تھے 

اپنا مبارزه اور ان کے ساتھ مقابله کا راستہ تبديل کرنا پڑا .پہلے اپنا عقيده چھپا تارھا. تاکہ اپنی تدبير ، فصاحت و  ناچار
بالغت کے ساتھ حکومت کے امور ميں مداخلت کرسکے . اس کے بعد ايک مناسب فرصت اور موقع کا انتظار کرتے رہے 
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ہر کے لوگوں ميں اخالقی ، اجتماعی اور فکری انقالب برپا کرسکے.اتفاقاً تاکہ اپنے دوستوں کو نجات دال سکے .اور اس ش
يعنی ہم نے اس تيسرے شخص کے ذريعے “عززنا بثالث”دونوں ہدف حاصل ہوا کہ قرآن کريم نے اسے يوں تعبير کيا ہے : 

  ان دونوں کی مدد کی اور ان کو عزت اور قوت بخشی . 
)کا اپنا اعلٰی ہدف کو چھپا رکھنا ترس اور خوف و ہراس کی وجہ سے تھا؟ يا اس اب سوال يه ھے که کيا حضرت ابراھيم(ع

  اعلٰی اور عظيم ہدف کو حاصل کرنے کيلئے مقدمہ سازی تھی؟!
کيا عيسي مسيح(ع) کی طرف سے بھيجے ہوئے تيسرا شخص بھی اپنے دوستوں کی طرح تلخ تجربات کے مرتکب ہوتے؟ 

يتے ؟!يا يہ کہ روش تقيہ سے استفاده کرکے تينوں دوستوں کو دشمن کے قيد اور بند سے اور خود کو بھی زندان ميں ڈلوا د
  رہائی دالتے؟!!

  ) 4ان آيات سے بخوبی معلوم ہوجاتاہے کہ ہدف اور فلسفہ تقيہ کيا ہے اور اس کا صحيح مفہوم کيا ہے ؟ (

  اگر تقيہ جائز نہيں تو ان ساري آيتوں کا کيا کروگے؟! 
ا انکار کرنے والوں سے پوچھتے ہيں کہ اگر تقيہ جائز اور درست نہيں تو ان آيات مبارکہ کا کيا کرو گے ؟ کيا شيعه، تقيہ ک

  ان آيات کيلئے کوئی شان نزول نہيں ہے ؟ يا اہل قرآن کيلئے ان آيات کے ذريعے کوئی حکم نہيں بيان نہيں ہورہا ؟ 
و نازل ہی کيوں ہوئيں؟ ليکن اگر کوئی شرعی حکم کو معين کرتی ہيں اگر يه آيتيں کوئی شرعی تکليف کو معين نہيں کرتی ت

  تو يہ بتائيں کہ وه احکام کيا ہيں؟آيات شريفہ جو اس مطلب پر داللت کرتی ہيں ، درج ذيل ہيں:
ْن َءاِل فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمانَهُ أَ تَْقتُلُوَن َرُجالً أَن يَقُوَل رَ  ْؤِمٌن مِّ بُِّكْم َو إِن يَُك َكِذبًا فََعلَْيِه     بىّ َو قَاَل َرُجٌل مُّ ُ َو قَْد َجاَءُكم بِاْلبَيِّنَِت ِمن رَّ هللاَّ

َ اَل يهَْ◌ِدى َمْن ھَُو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب. يَاقَوْ  يَن فِى اأْلَْرِض ِم لَُكُم اْلُمْلُك اْليَْوَم ظَاِھرِ َكِذبہ َو إِن يَُك َصاِدقًا يُِصْبُكم بَْعُض الَِّذى يَِعُدُكْم إِنَّ هللاَّ
ِ إِن َجاَءنَا قَاَل فِْرَعْوُن َما أُِريُكْم إاِلَّ َما أََرى َشاِد (   َو َما أَْھِديكمُ   فََمن يَنُصُرنَا ِمن بَأِْس هللاَّ ) اور فرعون والوں ميں سے  5إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کررہے ايک مرد مومن نے جو اپنے ايمان کو ُحھپائے ہوئے تھا يہ کہا کہ کيا تم
ہو کہ وه کہتا ہے کہ ميرا پروردگار هللا ہے اور وه تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دليليں بھی لے کر آيا ہے اور اگر 

پر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا اور اگر سچا نکل آيا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وه مصيبتيں تم 
بيشک هللا کسی زيادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہيں کرتا ہے .ميری قوم والو بيشک آج  -نازل بھی ہوسکتی ہيں 

تمہارے پاس حکومت ہے اور زمين پر تمہارا غلبہ ہے ليکن اگر عذاب خدا آگيا تو ہميں اس سے کون بچائے گا فرعون نے 
جو ميں خود سمجھ رہا ہوں اور ميں تمہيں عقلمندی کے راستے کے عالوه اور کسی  کہا کہ ميں تمہيں وہی باتيں بتارہا ہوں

  راه کی ہدايت نہيں کررہا ہوں.
ِ في ُ نَْفَسهُ ٍء إاِلَّ أَْن تَتَّقُوا َشيْ   ال يَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلكافِريَن أَْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو َمْن يَْفَعْل ذلَِك فَلَْيَس ِمَن هللاَّ ُرُكُم هللاَّ ِمْنھُْم تُقاةً َو يَُحذِّ

ِ اْلَمصيُر ( ) خبردار! اےايمان والو!مومنين کو چھوڑ کر کفار کو اپنا و لی اور سرپرست نہ بنائيں کہ جو بھی ايسا  6َو إِلَى هللاَّ
بھی نہيں ہے اور خدا تمہيں  کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج

  اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے .
ِ ِمن بَْعِد إِيَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َو قَْلبہ ُمْطَمئنِ  َّ ِ     َمن َكفََر بِا َن هللاَّ َو لَھُْم َعَذاٌب  بِااْليَماِن َو اَلِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِھْم َغَضٌب مِّ

) جو شخص بھی ايمان النے کے بعد کفر اختيار کرلے ... عالوه اس کے کہ جو کفر پر مجبور کرديا جائے اور  7َعِظيٌم (
اس کا دل ايمان کی طرف سے مطمئن ہو ...اور کفر کے لئے سينہ کشاده رکھتا ہو اس کے اوپر خدا کا غضب ہے اور اس 

  کے لئے بہت بڑا عذاب ہے .
سوال يہ ہے کہ اگر تم لوگ تقيہ نہيں کرتے ہيں تو کيوں ہر خليفہ اور بادشاه کے ساتھ نشت و برخاست کرتے ہيں اور ان 
کے پيچھے نماز پڑھتے ہيں ؟جب کہ شيعہ عقيدے کے مطابق امام جماعت کی امامت کيلئے عدالت شرط ہے اور ظالم ، 

ہيں سمجھتے ہيں.سوال يہ ہے کہ ہر فاسق وفاجر کے پيچھے فاسق اور غاصب شخص کے پيچھے نمازپڑھنے کو جائز ن
  نماز پڑھنا اگر تقيہ نہيں ہے تو پھر کيا ہے ؟!!

  ب: سنت
موجوده اور گذشته تاريخ ميں، تقيہ کو کاميابی کيلئے ايک پل کی مانند تصور کيا جاتارہا ہے . آپ کی تقريب ذہن کيلئے ہم 

  کچھ مثاليں بيان کريں گے : 
ھ ميں واقع ہوئی اور اسرائيل کي ۵٢اسرئيل کے درميان چھيڑی گئی چوتھی جنگ ميں جو ماه رمضان سن  اعراب اور

شكست نا پذيري کا افسانہ پہلی ہی فرصت ميں صحرای سينا کے خاک ميں دفن ہوا اور اسرائيل کے پرخچے اڑادئے گئے . 
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ور تقيہ تھا.اگر مصر اور سوريہ والے جنگی نقشے اور جس ميں فتح اور کاميابی کا اصل راز اور مہم ترين عامل استتار ا
  نقل و انتقاالت خود کو آخرين لحظہ تک نہ چھپاتے تو ہرگز اسرائيل کو اتنی آسانی سے شکست نہيں دے سکتے تھے .

  تقيہ، پيامبر(ص) کی تدبير.١
  شمن کو کوئی ترديد نہيں .پيامبر اسالم(ص) کی زندگي ميں موجود شھامت و شجاعت او رتدبيرميں کسي دوست يا د

جو مکمل طور پر مخفيانہ اور چھپ کرانجام ديتے “ ھجرت ” اورآپ کی “ مخفيانه دعوت ” بعض مسائل جيسے تين سالہ 
رہے . جس کی وجہ سے آنحضرت (ص) دشمن کے دائره محاصره سے نکلنے کے بعد ہی وه لوگ متوجہ ہوئے . اس کے 

ں مخفی رہنا اور رات کی تاريکيوں ميں چلنا اور دن کو مخفی رہنا ، يہ سب تقيہ بعدمدينہ تشريف النے تک غار ثورمي
  کےاعتقادی يا عملی مصاديق ميں سے ہيں .

  تقيہ،مقدس اھداف کے حصول کا ذريعہ. ٢
!کيا کوئی کہ ايسے مسائل ميں تقيہ کے اصولوں کا بروی کار النے کو نقطہ ضعف يا ترس يا محافظہ کاری کہہ سکتے ہيں؟
امام حسين(ع) كه جس نے تقيہ کے سارے نمونے کو پيروں تلے روند ڈاال ، ليکن جب بھی ضرورت محسوس کی کہ مقدس 

اور ابدی اہداف کے حصول اور ظلم وستم ، کفر و بے ايمانی اور ساری جہالت کے خاتمے کيلئے تقيہ کرتے ہوئے مکہ 
ے کی تياريوں ميں مصروف تھے . اور اس کی علت بھی خود معظمہ سے نکلے جب کہ سارے مسلمان اعمال حج انجام دين

امام حسين (ع)نے فرمايا تھا اگرميں چيونٹی کی بل ميں بھی گھس جاؤں تو يہ لوگ وہاں سے نکال کرمجھے شہيد کرديں 
 گے . اور اگر مکہ ميں ٹھہر تے تو حرم الہی کو ميرے خون سے رنگين کرديں گے اور خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی

  کرديں گے .
تو اہل انصاف سے ہم يہی سوال کريں گے کہ امام حسين (ع)کا اس موقع پر تقيہ کرنا کيا عقل انسانی کے خالف تھا ؟ يا عين 

  عاقالنہ کام تھا ؟!

  نقش تقيہ اورجنگ موتہ.٣
وم کے الکھوں کے ميدان ميں مجاہدين اسالم کے صفوف ميں کچھ اس طرح سےترتيب دينا تاکہ امپراتوري ر“موتہ”جنگ

افراد پر مشتمل فوج جو مسلمانوں کے مقابلے ميں تين گنا زياده تھی ،کے ذہنوں ميں تزلزل پيدا کرے اور روحی طور پر 
  مفلوج کرے . اور يہ بہت مؤثر بھی رہا . 

  فتح مكہ ميں تقيہ کا کردار. ۴
ر ايک نقشہ تيار کيا ؛ يہاں تک کہ انپے قريبی پيامبر اسالم(ص) نے مکہ کو فتح کرنے کے خاطر نہايت ہی مخفيانہ طور پ

ترين صحابيوں کو بھی پتہ ہونے نہيں ديا . جس کے نتيجے ميں مسلمان فتح مکہ جيسی عظيم کاميابی سے ہمکنار ہوئے 
  .اسی طرح بہت سے مواقع پر تقيہ کے اصولوں پر عمل کرکے فوجی طاقتون اور اسلحوں کی حفاظت کی .

ہ تقيہ زندگی کے ہر ميدان ميں خصوصاً ملکی حفاظت کرنے والوں کا سب سے پہال اصول تقيہ اور مقصد کہنے کايہ ہے ک
کتمان ہے کہ دشمنوں سے ہر چيز کو چھپائی جائے تاکہ وه ہم پر مسلط نہ ہو .اس لئے جو بھی تقيہ کرنے پر اعتراض 

خاص مکتب کو دوسرے مکاتب فکر کےساده کرتے ہيں وه در اصل تقيہ کے مفہوم اور معنی سے واقف نہيں يا کسی ايک 
لوح افراد کے سامنے متنفر کرنے کيلئے اس قرآنی اور عقالنی اصول کی اصل اور حقيقی شکل و صورت کو بگاڑ کر پيش 
کرتے ہيں . ہم ان سے کہيں گے کہ آپ کسی مکتب کی اہانت نہيں کررہے ہيں در اصل آپ قرآن مجيد کا مزاق اڑا رہے ہيں.

  يہ دشمنوں کے مقابلے ميں دفاعی وسيلہتق.  ۵
تقيہ دشمنوں کے شر سے بچنے کيلئے مجاہد بروی کار التے ہيں تاکہ اس ٹيکنيک کے ذريعے دشمن کو غافل گير کرکے 

مغلوب بنايا جائے . اور ميدان جنگ ميں خود کاميابی سے ہمکنار ہوسکے.اس سے معلوم ہوتا ہے تقيہ گوشہ نشين افراد اور 
ر غير متعہد اور عافيت آرام طلب افراد کا شيوه نہيں ہے بلکہ يہ مجاہدين اسالم اور محافظين دين کا شيوه ہے . پسڈرپوک او

تقيہ بھی ايک طرح کی جنگ اور جہاد ہے .اور يہ تقيہ خود وزارت دفاع اورملکی حفاظت کرنے والوں کی طاقت شمار ہوتا 
) يعنی تقيہ  8قيہ من افضل اعمال المؤمن يصون بہا نفسه و اخوانه عن الفاجرين(ہے . چنانچه امير المؤمنين(ع)نے فرمايا: الت

مؤمن کی افضل ترين عبادتوں ميں سے ہے ، کيونکہ اس کے ذريعے فاسق اور فاجر طاقتوں کی شر سے وه اپنی جان و 
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  اپنے دوسرے بھائيوں کی جا ن بچاتا ہے .

  ـ تقيہ مؤمن کی روشن بيني  ۶
  )  9امام باقر(ع)نے فرمايا : اي شيئ اقر للعين من التقية؟ ان التقية جنة المؤمن (

  يعني کونسی چيز تقيہ سے زياده مؤمن کيلئے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے ؟!

  تقيہ مؤمن کا ڈھال ہے . ٧
ک تقيہ مؤمن کيلئے سپر اور ڈھال ہے . جس ) بے ش 10امام صادق(ع) نے فرمايا: التقية ترس المؤمن و التقية حرز المؤمن(

کے ذريعے وه اپنے آپ کو دشمن کی شر سے بچاتا ہے .اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ تقيہ ايک دفاعی مفہوم رکھتا ہے جسے 
ام ہے اپنے دشمن کے مقابلے ميں بروی کار اليا جاتا ہے .زره کا پہننا اور ڈھال کا ہاتھ ميں اٹھانا مجاہدين اور سربازوں کا ک

. ورنہ جو ميدان جنگ سے بالکل بے خبر ہو اور ميدان ميں اگر جائے توفرار کرنے واال ہو تو اس کيلئے زره پہننے اور 
  ڈھال کے اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہيں ہوتی. 

  تقيہ پيامبران مجاھدکی سنت.  ٨
) تم پر تقيہ کرنا ضروری ہے کيونکہ تقيہ حضرت  11امام صادق(ع)نےفرمايا: عليك بالتقيہ فانھا سنت ابراھيم الخليل(ع)(

ابراہيم خليل هللا(ع) کی سنت ہے . اور ابراہيم وه مجاہد ہے جس نے اکيال ظالم و جابر نمرود کے ساتھ مقابلہ کيا . نہ صرف 
اپنی بے  اس کے ساتھ بلکہ تمام متعصب اور لجوج بت پرستوں کےساتھ مبارزه کيا ؛ اور ہر ايک کو عقل اور منطق اور

نظير شجاعت کے ساتھ گٹھنے ٹيکنے پر مجبور کرادئے . ان کے باوجود حضرت ابراہيم (ع)نے کئی مقام پر تقيہ کرکے 
اپنی جان بچائی ہے . ليکن کياکوئی ابراہيم پر مصلحت انديشی کا الزام لگا سکتا ہے ؟!ہرگز نہيں. اس لئے تقيہ حضرت 

  روف ہے .ابراھيم(ع) کی سنت کے عنوان سے بھی مع

  تقيہ ،مجاھدوں کا مقام. ٩
يہ بہت جالب بات ہے کہ امام حسن العسكري (ع) سے اس سلسلے ميں کئی روايات نقل ہوئی ہيں : مثل مؤمن ال تقية له كمثل 

  ) وه مؤمن جو تقيہ نہيں کرتا وه اس بدن کی طرح ہے جس پر سر نہ ہو. 12جسد ال راس له (
کے بارے ميں بھی آئی ہے كه ايمان بغيرصبرو استقامت کے بغير سرکے بدن کی “ استقامت صبر اور”اور بالکل يہی تعبير 

طرح ہے .ان تعابير سے ہماری سمجھ ميں يہ بات آجاتی ہے کہ تقيہ وہی صبر و استقامت کا فلسفہ ہے .سر بدن کے باقی 
اپنی طاقت اور اسلحہ کا بندوبست  اعضا کی نسبت سب سے زياده فعال ہے اور تقيہ ان اصول ميں سے ہے جس کے ذريعے

  اور ان کی حفاظت کياجاتا ہے . 

  تقيہ ،مسلمانوں کےحقوق کی حفاظت.  ١٠
تقيہ کا مسئلہ اور مسلمان بھائيوں کے حقوق کی ادائيگی دو ايسے فريضے ہيں جنہيں ايک دوسرے کے ساتھ ہی قرار ديا گيا 

  ہے .
) يعني  13فرضان : قضاء حقوق االخوان في هللا و استعمال التقيہ من اعداء هللا(امام حسن العسكري(ع)نے فرمايا : و اعظمھما 

تمام فرائض ميں سے مھم ترين فريضہ دو چيز يں ہيں:اپنے دينی بھائيوں کے حقوق کا ادا کرنا اور هللا کے دشمنوں کے 
ن ايک قسم کا رابطہ قائم کرنا ہے . اگر سامنے تقيہ کرنا.اس تعبير سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ تقيہ ان دو چيزوں کے درميا

صحيح دقت کريں تو معلوم ہوگا کہ تقيہ کا مسئلہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائيگی کی طرح ايک اجتماعی مسئلہ ہے
 .  

..............  

   .٢٨). سوره غافر /  1(
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   .٢٨). سوره آلعمران 6(
  106). سوره نحل  7(
   .٢٨،باب ٣) . وسائل الشيعه ، ج  8(
   .٢۶، باب ٢۴). ھمان ، ج  9(
  . ٢۴، باب ۶) . ھمان ، ج  10(
  ) . ھمان . 11(
   .٢۴، باب ١۶). ھمان،ج  12(
  .١، ح ٢٨). ھمان، باب  13(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  ج . عقل
معموالً تقيہ اقليتوں سے مخصوص ہے جو اکثريت کے پنجوں ميں اسير ہوجاتے ہيں ايسی صورت ميں اگر وه اپنا عقيده کا 

اس کے لئے جانی يامالی نقصان کے عالوه کچھ حاصل نہيں ہوتا .اور ساتھ ہی اس اقليت والے گروه کے اظہار کرتا ہے تو 
  ہاں موجود قومی سرمايہ اور طاقت کا ہدر جانے کے عالوه اسے کچھ نہيں ملتا .

قالنہ اور اچھاکيا عقل نہيں کہتي کہ يہ قومی سرمائے اور طاقت کا اہم ضرورت کے موقعوں کے لئے محفوظ رکھنا ايک عا
کام ہے ؟ بلکہ عقل کہتی ہے کہ ان طاقتوں کو اپنے عقيدے کوچھپا کر اور کتمان کرکے زخيره کيا جائے تاکہ انہيں مناسب 

  فرصت اور مواقع پر بروی کار اليا جائے .
لگتے  مثال کےطورپر: کوہستانی عالقوں اور ديہاتوں ميں مختلف جگہوں سے پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے پھوٹنے

ہيں. اگر ان کو ايک تاالب ميں جمع کريں گے تو اس سے بہت بڑے مزرعے کو سيراب کرسکتے ہيں ، ليکن اگر ان کواسی 
طرح بہنے ديں تو کھيتوں کو سيراب کئے بغير پانی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے . اسی لئے زميندار ان چشموں کے نزديک 

کرکے بيج بوتے وقت زمين کو سيراب کر سکے . جب کہ اس سے قبل سارا پانی ہدر تاالب بناتے ہيں تاکہ اس پانی کو جمع 
جاتا تھا . اسی طرح تقيہ بھی ہے کہ موقع محل پر مؤثر طريقے سے اس طاقت کو استعمال کرنے کيلئے عام موقعوں پر تقيہ

  ہے . کے ذريعے اس طاقت کی حفاظت کرتے ہيں . جو ايک معقول کام ہے اور ايک عاقالنہ فکر

  دفع ضرر.١
اور عقل بتاتی ہے کہ دفع ضرر واجب ہے ؛ اور تقيہ ايک ايسی ٹيکنيک ہے کہ جس کے ذريعے انسان جانی يا مالی ضرر 
کو اپنے سے اور اپنے دوسرے ھم فکر افراد سے دفع کر سکتا ہے .اسی لئے فقہاء فرماتے ہيں : فقد قضي العقل بجواز دفع 

زومه و اتفق عليھا جميع العقالء: بل ھو امر فطري يسوق االنسان اليه قبل كل شيئ عقله و لبہ و تدعوه الضرر بہا (بالتقيہ) بل بل
) يعنی عقل تقيہ کے ذريعے سے دفع ضرر کو جائز قرار ديتی ہے بلکہ اس کے واجب ہونے پر تمام فقہاء اور  1اليه فطرته(

بات ہے کہ جو انسان کو اس کی فطرت اور عقل سب سے پہلے  عقالء کا اتفاق ہے .اور اس سے بھی باال تر يہ ايک فطری
  تقيہ کے ذريعے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنے پر ابھارتی ہے .اور يہ غريزه ہر انسان اور حيوان ميں پاياجاتا ہے . 

  ـ مہم پر اہم کا مقدم کرنا٢
ديه مع شوكة االسالم و عزته و قوته او وقوع التزاحم بين الحفظفالعقل السليم يحكم فطريا بانه عند وقوع التزاحم بين الوظيفة الفر

  )  2النفس و بين الواجب او محرم آخر البد من سقوط الوظيفة الفرديه و ليست التقيہ اال ذالك.(
حكم عقل سليم فطرتاً ايسی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فريضے کی انجام دہی کے موقع پر اسالم کی قدرت ، شان وشوکت 

عزت کے ساتھ مزاحم ہوجاتا ہے . يا اپنی جان بچانے کا وقت آتا ہے تو يہ کسی واجب يا حرام کام کا ترک کرنے يا  اور
انجام دينے پر مجبور ہوجاتا ہے تو ايسی صورت ميں اہم کو انتخاب کرتے ہوئے مہم کو ترک کرنے کا نام تقيہ ہے . اس 

ري ان احكام الدين انما شرعت لسعادة االنسان في حياته الي االبد، فاذا كانت ھذه استدالل سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ : ان العقل ي
السعادة و ادانت االكام متوقفة و االخفاء عن االعداء في فترة من الزمن فالفعل يستقل بالحكم بحسن التقية لقديما لالھم علي المھم. 
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)3 (  
ی کيلئے تشريع کيا ہے . ليکن اگر يہی خوش بختی اور احکام دين عقل بتاتی ہے کہ احكام دين کو انسان کی ابدی خوش بخت

پر عمل کرنا کچھ مدت کيلئے اپنے جانی دشمنوں سے چھپا نے پر مجبور ہو تو عقل، تقيہ کرنے اور اہم کام کو مہم کام پر 
  مقدم کرنے کو ايک اچھا اور مناسب عمل سمجھے گی .

چاہے تو يوں کہہ سکتے ہيں :جب بھی انسان يا مکلف دو کاموں کوانجام دينے اگر ان بيانات کو مختصر طور پر بيان کرنا 
پر مجبور ہو ؛ ليکن ان دوکاموں ميں سے صرف ايک کو فی الحال انجام دی سکتا ہے . اب وه سوچتا ہے کہ کس کام کو 

اده ہوگی اسے انجام ديں انجام دوں اور کس کام کو چھوڑ دوں؟! اگر وه عاقل اور سمجھدار ہو تو وه جس ميں مصلحت زي
  گے اور جس کام ميں مصلحت کم ہوگی اسے ترک کريں گے . اسی کا نام تقيہ ہے .

  د : فطرت
اگر صحيح معنوں ميں فکر کريں تو معلوم ہوگا کہ تقيہ سراسر عالم حيات کے قانون کی اساس اور بنياد ہے .اور تمام زنده 

ے کے خاطراس اصول سے استفاده کرتے ہيں .جيسے بحری حيوانات جب موجودات اپنی اور اپنے عزيزوں کی جان بچان
احساس خطر کرتے ہيں تو وه اپنی جان بچانے کے خاطر اپنے جسم پر موجودخاص تھيليوں سے استفاده کرتے ہيں کہ جس 

عمال کرکے ميں ايک کالے رنگ کا ايک غليظ ماده ہوتا ہے جسے وه اپنے اطراف ميں پھيالديتی ہے جيسے آنسو گيس است
  اس جگہے سے دور ہو جاتے ہيں . 

اسی طرح بہت سے حشرات ہيں جو اپنے جسم کو پر اور بال کے ذريعے اس طرح چھپاتے ہيں کہ بالکل اس شاخ کے رنگ
و روپ ميں بدل جا تا ہے اور جب تک غور نہ کرے نظر نہيں آتا . بعض جاندار ايسے ہيں جو مختلف موقعوں پر اپنا رنگ 

محيط کے رنگ و روپ ميں تبديل کرتے رہتے ہيں ، اور اس حيران کن دفاعی سسٹم کے ذريعے جانی دشمن کی بھی اسی 
  نظروں سے اوجھل ہو جاتےہيں، تاکہ اپنی جان بچا سکيں . 

بعض حيوانات ہيں جو خطرے کی صورت ميں اپنے جسم کو بالکل بے حس و حرکت بناتے ہيں تاکہ دشمن کو دھوکه دے 
  سکيں .
ہ کالم يہ ہے جو بھی تقيہ کے مسئلے کو شيعوں کا مسئلہ قرارديتے ہوئے اعتراضات کرتے ہيں ، حقيقت ميں وه تقيہ خالص

کے مفہوم اور معنی سے واقف نہيں ہے، يا واقف تو ہيں ليکن شيعوں کو ديگر مکاتب فکر يا ساده لوح عوام کی نگاہوں ميں 
  سٹم سے انکار کرتے ہيں .گرانے کے خاطر اس فطری اور عقالنی اصول يا س

ان مطالب سے معلوم ہوتا ہے کہ تقيہ کا سسٹم تمام مکاتب فکر ميں کم و بيش پايا جاتا ہے .ليکن يہ ياد رکھيں کہ ہميشہ نيک 
اور صالح افراد کہ جو تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہيں ، ان جنايت کار اور ظالم افراد کہ جو تعداد کے لحاظ سے زياده ہے 

يہ کرتے آئے ہيں ؛ تاکہ اس ٹيکنک يا سيسٹم کے ذريعے اپنی جان ، مال عزت ، آبرو اور ناموس ، کی حفاظت ، سے تق
  ) 4کرسکيں . (

  ه : اجماع
جنگي نقشے بھی ہميشہ مخفيانہ طور پر بنتا ہے کہ جنگجو افراد ہميشہ کوشش کرتے ہيں کہ خود کو دشمن کی نظروں سے 

امان اور اسلحے کو ميدان جنگ کے گوشہ و کنارميں درخت کے پتوں يا کيچڑوں اور مٹی چھپائے رکھيں ،اور اپناجنگی س
مل کر چھپا تے ھيں ، اسی طرح فوجيوں کی وردياں بھی کچھ اسطرح سے پہنائے جاتے ہيں کہ ميدان جنگ ميں آسانی کے 

من کوغافل گير کرتے ہيں .يا رات ساتھ دشمنوں کی نظروں ميں نہ آئے .يا کبھی جنگجو افراد مصنوعی دھوان چھوڑکر دش
  کی تاريکی ميں ايک جگه سے دوسري جگه نقل مکاني کرتے ہيں . 

اسی طرح جاسوس اور اطالعات والے جب دشمن کے عالقوں ميں جاتے ہيں تو وه اس عالقے کے لوگوں کے لباس اور 
ر تقيہ کے مختلف شکليں ہيں .جنہيں برویماحول اور فرہنگ ميں اپنے آپ کو ضم کرتے ہيں . اگر غور کريں تو يہ سب امو

  ) 5کار التے ہوئے دشمن پر فتح و کاميابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہيں . (
اداری اور دفتری کاموں ميں خواه وه سياسی امور ہو يا اقتصادی يا معاشرتی ، مختلف مقاصد کے حصول کيلئے رموز کا 

ں ہيں ،جسے کوئی بھی عاقل انسان رد نہيں کرسکتا . بلکہ سب ان کی تائيد استعمال کرنا ، يہ سب اس سسٹم کی مختلف شکلي
کريں گے .بلکہ اگر ايسی صورت ميں جبکہ دشمن اس کے مقابل ميں ہو اور وه اپنی شجاعت دکھاتے ہوئے آشکار طور پر 

  دشمن کے تيروتلوار يا گوليوں کے زد ميں نکليں تو اس کی عقل پر شک کرنا چاہئے.
بات کی دليل ہے کہ تقيہ ہر مکتب فکر والوں ميں موجود ہے جس کے ذريعے ہی قومی سرمايہ اور عوام کی يہ سب اس 
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  جان اور مال اور ملکی سالميت کی حفاظت ممکن ہے .
..............  
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 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  پانچويں فصل
  وجوب تقيہ کے موارد اوراس کا فلسفہ

وجوب تقيہ کے موارد اور اس کے اہداف کو باہم بررسی کريں گے . کيونکہ يہ دونوں (وجوب و ھدف)ايک دوسرے سے 
اصلی موارد کوبيان کرے تو ہدف اصلی بھی خود بخود واضح ہوجاتا ہے .بطور خالصہ تقيہ کو مربوط ہے . اگر تقيہ کے 

  کئی اہداف کے خاطر واجب جانا گيا ہے : 

  طاقت کی محافظت . ١
کبھی انسان کيلئے ايسا موقع پيش آتا ہے کہ جہاں اپنا عقيده اگر عيان اور آشکار کرے تو بغير کسی فائدے يااپنے اہداف سے 

ريب ہونے کے بجاے اس شخص يا اور کئی افراد کی جان نابود يا ناقابل تالفی نقصان کا شکار ہو سکتی ہے .ايسے مواقع ق
پر عقل اور منطق حکم ديتی ہے کہ احساسات ميں بے دليل گرفتار ہوکر اپنی طاقت کو ضائع کرنے سے باز آئيں .بلکہ آئنده 

قدر زياده ہوجائے کہ جس کے ذريعے اپنا عظيم ہدف تک رسائی ہوسکے کيلئے ذخيره کريں ؛ تاکہ قدرت و طاقت اس 
.کيونکہ کسی بھی شخص ميں اتنی وافر مقدار ميں قدرت يا طاقت نہيں ہے کہ جنہيں کھلے دل و دماغ سے ہاتھ سے جانے 

  ديں . 
ے اور اپنی طاقت کو کبھی ايک الئق اور مفيد شخص کی تربيت کيلئے کئی سا ل ايک معاشرے کو زحمت اٹھانی پڑتی ہ
  خرچ کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے . تويہ کيسے ممکن ھے که اپني ذمه داري کا احساس نہ کريں ؟!
  مخصوصا ًايسے معاشرے ميں جہاں اچھے اور نيک انسانوں کيافرادي قوت اور طاقت بہت کم ہو ؟

اپنا عقيده سواے ايک خاص گروه کے دوسرے  يہی وجہ تھی کہ پيدائش اسالم کے شروع ميں پيامبر(ص) نے تقريباً تين سال
لوگوں سے چھپا رکھا . آہستہ آہستہ مسلمانوں ميں افرادی طاقت ميں اضافہ ہوتا گيا ، يہاں تک کہ تقيہ کی بندش تين سال بعد 

لوں کیٹوٹنے لگی اور اسالم کی طرف علی ٰ االعالن لوگوں کو دعوت دينے لگے .ليکن پھر بھی آپ کے اوپر ايمان النے وا
تعداد کم تھی ؛دشمنوں کے ہاتھوں اسير ہوجاتے اور قسم قسم کی اذيت اور آزار برداشت کرنا پڑتے .اور ايک معمولی بات 

 دفاعی اپنی تاکہ. تھے ديتے اجازت کی کرنے تقيہ کو افراد ايسے ملسو هيلع هللا ىلصپر انہيں قتل کردئے جاتے تھے . تو پيامبر اسالم 
ی حفاظت کی خاطر محفوظ کرلے اور بيہوده اور بے ہدف اوربے دليل اپنی جان ک مکتب نومولود اس کو قوت اور طاقت

  سے ہاتھ نہ دھو بيٹھے .

  پروگرام کو چھپانے کے خاطر تقيہ . ٢
چونکہ تقيہ زياده تر نيک اور صالح افراد جو تعداد کے لحاظ سے کم ہيں ؛ سے مربوط ہے تاکہ وه اس ظالم اور جابر گروه 

يا جان يا ناموس کو بچائيں .يہ بھی معلوم ہے کہ اقليت اپنی زندگی کو جاری رکھنے اور عالی ہدف  کے شر سے اپنے دين
تک جانے کيلئے تقيہ کے طور و طريقے سے استفاده کرنے پر مجبور ہيں . ورنہ اگر اکثريت کے سامنے اپنا عقيده برمال 

ے عقائد ، پروگرام اور ديگر کاموں کو دشمن کے شر کرے تو وه لوگ مزاحمت کرنے لگيں گے .اس لئے مجبور ہيں کہ اپن

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  سے محفوظ رکھنے کيلئے تقيہ کرليں .اس قسم کا تقيہ ظہور اسالم کے وقت بہت زياده پايا جاتا تھا .
ھجرت پيامبر(ص) کانقشہ كه جو انقالب اسالمی کی تکميل اور کاميابی کا پہال قدم تھا ،آپ کا مخفيانہ طور پر نکلنا اور امير 

لمؤمنين(ع) کا بستر پيامبرگرامی اسالم (ص)پر جا کر آرام کرنا اور آنحضرت کا رات کی تاريکی ميں غار حرا کی طرف ا
حرکت کرنا اور اس غار ميں کئی دن تک ٹھہرنے کے بعد مدينہ کی طرف مخالف سمت ميں چلنا ،وغيره اسی تقيہ کے انواع

  يہ کرنا واجب ہے يا نہيں؟!ميں سے ہے .سوال يہ ہے کہ کيا ان موقعوں پر تق
  کيا اگر پيامبر(ص) اور مسلمانان اپنا عقيده اور فكر کو دشمن سے نہيں چھپاتے تو کيا کاميابی ممکن تھی؟!

  کيا ايسے موارد ميں تقيہ کرنا ہی اپنی کاميابی اور دشمن کی نابودی کا سبب نہيں ہے ؟ 
يا تھا ،عرض کر چکا ، جو اگر اپنا عقيده نہ چھپاتے اور توريہ نہ اسی طرح هللا کے خليل حضرت ابراھيم(ع) نے جو تقيہ ک

کرتے تو کيا يہ ممکن تھا کہ لوگ اسے اکيال شہر ميں رکنے ديتے ؟ ہرگز نہيں.اس صورت ميں آپ کو بت خانے کی طرف 
ا تھا اسے اپنی انتہا کو جانے کی فرصت بھی کہاں ملتی ؟!ليکن آپ نے جو اپنا عقيده چھپايا اور جو نقشہ آپ نے تيار کيا ہو

  پہنچانے کيلئے تقيہ ہی سے کام ليا.اور يہی آپ کی کاميابی کا راز بنا.
معرفي کرايا گيا ہے وه سب » جنّة المؤمن، ترس المؤمن« ان تمام روايات ميں كه تقيہ کو بہ عنوان ايك دفاعي سپر يا ڈھال 

  تقيہ کے اسی قسم ميں سے ہيں .

  اظت کيلئےـ تقيہ دوسروں کی حف ٣
کبھی اپنے عقيدے کا اظہار کرنا اپنے اثر رسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی ذات کيلئے تو کوئی ضرر يا ٹھيس نہيں پہنچتا ، 

  ليکن ممکن ہے دوسروں کيلئے درد سر بنے . ايسی صورت ميں بھی عقيده کا اظہار کرنا صحيح نہيں ہے .
الت زندگی ميں ايسے موارد ديکھنے ميں آتا ہے کہ بنی اميہ اور اھل بيت اطہار (ع) کے بعض اصحاب اور انصار کی حا

بنی عباس کے ظالم و جابر حکمرانوں کی طرفسے لوگ ان کا پيچھا کررہے تھے ، ان کا اپنے اماموں کے ساتھ رابطہ قائم 
  کرنا حکمران لوگ ان کے جانی دشمن بننےکا باعث تھا.ان ميں سے کچھ موارد يہ ہيں :

نے جو امام باقر(ع) اور امام صادق (ع)کے خاص صحابيوں ميں سے تھے ؛ امام جمعہ کو امام کی طرف ايک دن زراره 
سے ايک خط پہنچايا ، جس ميں امام نے جو لکھا تھا اس کا مفہوم يہ تھا : ميری مثال حضرت خضر کی سی ہے اور تيری 

ے شرسے محفوظ رہے .اور تيرے سر پر مثال اس کشتی کی سی ہے جسے حضرت خضر(ع) نے سوراخ کيا تاکہ دشمن ک
ايک ظالم اور جابر بادشاه کھڑا ہے ، جو کشتيوں کو غصب کرنے پر تال ہوا ہے ، جس طرح حضرت خضر(ع) نے اس 
کشتی کو سوراخ کيا تاکہ غاصب اس کو نہ لے جائے، اسی طرح ميں بھی تمہيں محفلوں ميں کبھی کبھی ڈراتااور مذمت 

  فرعون زمان کے شر سے محفوظ رہے .  کرتا رہوں گا ، تاکہ تو
بہا اّمة لصاحبہا هللا امام حسين(ع)سے جو تقيہ کے حدود کو سرکرنےنے والوں کا سردار ہيں، فرماتے ہيں : اّن التقية يصلح ا

  ) 1مثل ثواب اعمالھم فان تركھا اھلك اّمة تاركھا شريك من اھلكھم. (
، اس کا انجام دينے والے کو اس پوری قوم کے اچھے اعمال کا ثواب دياايسا تقيہ کرنے واالجوامت کی اصالح کا سبب بنے 

جائے گا . کيونکہ اس قوم کی طاقت اور قوت کو زياده خدمت کرنے کيلئے محفوظ کيا . ليکن اگرايسے موارد ميں تقيہ کو 
شريک ہے .اس حديث  ترک کرے اور ايک امت کو ہالکت ميں ڈالے تو ہالک کرنے والوں کے جرم ميں يہ بھی برابر کے

  ) 2سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسے موارد ميں تقيہ کا تر ک کرنا قاتلوں کے جرم ميں برابر کے شريک بنتا ہے. (

  وه روايات جو وجوب تقيہ پرداللت کرتی ہيں : 
کے ذيل ميں» وا اوليك يؤتون اجرھم مّرتين بما صبر« ـ راوی امام صادق (ع) سے نقل کرتے ہيں کہ آپ نے اس آيہ شريفہ ١

  ) 3فرمايا: بما صبروا علي التقية و يدرؤن بالحسنة السيّئة، قال : الحسنة التقية و السيّئة االذاعة. (
صبر سے مراد تقيہ پر صبر کرنا ہے .حسنات کے ذريعے اور سيئات کو دور کرتے ہيں اور فرمايا:حسنہ سے مراد تقيہ ہے 

  اور سيئات سے مراد آشکار کرنا ہے .
حسن كوفي نے ابن ابي يعفورسے اور اس نے امام صادق(ع) سے روايت کی ہے کہ امام (ع) نے فرمايا:قال اتقوا علي .  ٢

ما دينكم احجبوه بالتقيہ. فانّه ال ايمان لمن ال تقية له انّما انتم في الناس كالنحل في الطير ولو اّن الطير يعلم ما في اجواف النحل 
ولو ان الناس علموا ما في اجوافكم انّكم تحبونا اھل البيت(ع) الكلو كم بالسنتھم و لنحلوكم في السّر  بقي منھا شيء ااّل اكلته.

  )  4والعالنية. رحم هللا عبدا منكم كان علي واليتنا. (
 امام(ع)نے فرمايا: اپنے دين اور مذہب کے بارے ميں ھوشيار رہو اور تقيہ کے ذريعے اپنے دين اور عقيدے کو چھپاؤ ،
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کيونکہ جو تقيہ نہيں کرتا اس کا کوئي ايمان نہيں . اور تم لوگوں کے درميان ايسے ہيں جيسے پرندوں کے درميان شہد کی 
مکھی . اگر پرندوں کو يہ معلوم ہو کہ شہد کی مکھی کے پيٹ ميں ميٹھا شہد ہے تو کبھی شہد کی مکھی کو زنده نہيں 

کہ تمھارے دلوں ميں ہم اہل بيت(ع) کی محبت موجود ہے ، تو زخم زبان  چھوڑتے .اسی طرح اگر لوگوں کو پتہ چل جائے
کے ذريعے تمہيں کھا جائيں گے .اور تم پر مخفی اور عالنيہ طور پر لعن طعن کريں گے .خدا ان لوگوں پر اپنی رحمت 

  نازل کرے جو ہماری واليت کے پيرو ہيں . 
ولقد قال يوسف(ع): ايّتھا العير انّكم لسارقون و ما اسرقوا. لقد قال  عن ابي جعفر(ع): يقول الخير فيمن ال تقية له،.  ٣

  )  5ما كان سقيما. (هللا ابراھيم(ع): انّي سقيم و ا
امام باقر (ع)نے فرمايا : جس ميں تقيہ نہيں اس ميں کوئی خير نہيں . اور بہ تحقيق حضرت يوسف نے فرمايا: ايّتھا العير! 

وں نے کوئی چيز چوری نہيں کی تھی . اور حضرت ابراہيم نے فرمايا ميں بيمار ہوں.خدا بيشک تم لوگ چور ہو . جبکه انہ
  کی قسم !درحاليکہ آپ بيمار نہيں تھے .

  کيابطورتقيہ انجام دئے گئے اعمال کی قضا ہے 
ا تقيہ کے طور پر ہمارے مجتہدين سے جب سوال ھوا : ھل يجب االعاده و القضاء في مقام التقيہ ام تقول باالجزاء؟ يعني کي

  انجام دئے گئے اعمال کا اعاده يا قضا کرناواجب ھے يا نھيں ؟کے جواب ميں فرماتے ہيں کہ علم فقہ کی دو قسم ہے :
  الف: عبادات

  ب : معامالت.
عبادات سے مراد يہ ہے کہ اس کا امتثال يا انجام دينا تعبدی ہے اور جس ميں قصد قربت شرط ہے جيسے نماز ، روزه . جب
عبادت ايک زمانے سے مختص ہو مانند نماز ظہر و عصر جو مقيد ہے زوال شمس اور غروب شمس کے درميان . کہ اسی 

  وقت کے اندر اسے ادا کی جائے ، ورنه قضا ہوجائے گی.پس عبادت خود دو قسم کی ہے: ( ادائيه و قضائيه)
کے اندر اورقضاء ،خارج از وقت واجب ہے . اور يہی  اگر عبادات ناقص شرائط يا اجزا کے سا تھ ہو تو اس کا اعاده وقت

  قضاء و اداء اور اعاده ا ور اجزاءکامعنی ہے . 
  اب جو تقيہ کے طور پر انجام پايا ہے وه اگر عبادت ہے تو تقيہ ميں داخل وقت اور خارج وقت کامسئلہ ختم ہوجاتا ہے .

ء واجب ہے ؟ فرماتے ہيں اگر شارع اقدس نے واجب موسع شيخ انصاري (ره)اس سؤال کے جواب ميں کہ کيا اعاده يا قضا
کےتقيہ کے طور پر انجام دينے کی اجازت دی ہے ، تويہ اجازت يا کسی خاص مورد ميں ہے يا عام موارد ميں . بعنوان 

سے مثال شارع اقدس نے اجازت دی ہے کہ نماز يا مطلق عبادات کو تقيہ کے طور پر انجام ديا جائے ، وقت ختم ہونے 
پہلے تقيہ کی علل و اسباب دور ہوجائے تو يہ سزاوار ہے کہ وه اجزا جو تقيہ کی وجہ سے ساقط ہوا ہے انجام ديا جائے 

ليکن اگر شارع نے واجب موسع کو تقيہ کی حالت ميں انجام دينے کی اجازت دی ہے خواه خصوصی ہو يا عمومی ، تو بحث
  ی شامل کرے گا يا نہيں ؟اسی ميں ہے کہ کيا يہ تقيہ واال حکم کو بھ

  ) 6بلكه آخر کالم يہ ہے کہ حالت تقيہ ميں ديا گيا حکم مکلف سے ساقط ہو جاتا ہے ، اگرچہ وقت وسيع ہی کيون نہ ہو. (
اس کے بعد شيخ انصاري(ره) تفصيل کے قائل ہوگئے ہيں کہ فرماتے ہيں : كه کيا کافی ہے يا ساقط يا عادوه و قضا 

ليل کی طرف رجوع کريں گے اور انہی اجزاء وشرائط کو جو تقيہ کی وجہ سے کم يا زياده ہو ا ہے ضروری ہے ؟ہم يہاں د
  اعاده کريں گے .

اگر يہ شرائط اور اجزاءکا شمول عبادات ميں کسي بھي صورت ميں ضروري ہے خواه اختياری ہو يا اضطراری ہو ، تو 
ء ميں کمی بيشی تقيہ کی وجہ سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے يہاں مولی کا حکم مکلف سےساقط ہو جاتا ہے کيونکہ اجزا

وه معذور تھا .اگر چہ يہ تعذر سارا وقت باقی رہے . جيسے نماز کا اپنے وقت ميں ادا کرنا ممکن نہيں مگر يہ کہ سرکہ کے 
ونکہ نماز کيلئے ساتھ وضو کرے .باوجوديکہ سرکہ ميں کوئی تقيہ نہيں .درنتيجہ نماز کا اصل حکم منتفی ہوجاتا ہے ، کي

  شرط ہے کہ پانی کے ساتھ وضو کرے . 
ليکن اگر يہ اجزاءاورشرائط دخالت رکھتا ہو اور مکلف کيلئے ممکن بھی ہو تو واجب ہے ورنہ نہيں . اگر يہ اجزاء تمام 

  وقت ميں ادا ہو تو اس کا حکم پہلے ہی سے ساقط نہيں ہوتا بلکہ وه اسے جتنا ممکن ہو انجام ديتے جائيں 
اور اگراجزاء ميں عذروقت کے اندر ہو ،خواه اس عذر کا رفع ہونے کی اميد ہو يا نہ ہو ، فقہاء کے درميان اختالف ہے کہ 

  وه آخر وقت تک انتظار کرے يا انجام ديدے . 
جام دينے لہذا جو بھی تقيہ کے طور پر انجام ديا گيا ہے ؛ يہ عبادات صحيح ہيں کيونکہ شارع نے اسے تقيہ کی حالت ميں ان

  ) 7کی اجازت دی ہے . (
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..............  

   . ٢٧،باب  ۴). وسائل الشيعه، ج 1(
   .٨٢). تقيہ سپري عميقتر، ص  2(
   . ۴۶٠) . وسائل الشيعه ، باب امر بالمعروف، ص 3(
   .۴۶١) . ھمان ، ص  4(
   .۴۶۴) . ھمان ، ص  5(
   .٢٧) . التقيہ في رحاب العلمين ، ص  6(
  .٢٨ص ) . ھمان ،  7(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  کيا خالف تقيہ عمل باطل ہے ؟
يہ ايک طبيعي چيز ہے کہ اگو کوئی مولی کے حکم کی مخالفت کرے اور اس کا عمل حکم شرعی کے مطابق نہ ہو تو وه 
باطل ہوجاتا ہے . اور تقيہ ميں بھی اگر کسی پر تقيہ کرنا واجب ہوگيا تھا ليکن اس نے تقيہ نہيں کيا تو کيا اس کا عمل بھي 

  باطل ہوجائے گا يا نہيں ؟
  

ه) فرماتے ھيں : اگر تقيہ کی مخالفت کرے جہان تقيہ کرنا واجب ہے تو اس کا الزمہ يہ ہے کہ بعض ترک شيخ انصاري(ر
شده عمل اس ميں انجام پائے گا . تو حق يہ ہے کہ خود تقيہ کا ترک کرنا بذات خود عقاب کا موجب ہو گا . کيونکہ مولی کے 

  حکم کی تعميل نہ کرنا گناه ہے .
ہ ہے کہ يہ فعل بھی باطل ہوگا . بالفاظ ديگر ہم ادلہ کے تابع ہيں اور موارد تقيہ ميں ہيں . اس کے بعد پس قاعده کا تقاضا ي

شيخ ايک توہم ايجاد کرتے ہوئے فرماتے ہيں کہ شارع اقدس نے تقيہ کی صورت ميں اسی فعل کا انجام دينے کا حکم يا ہے .
د ايک بيروني قيد ہے جس کا کوئی اعتبارنہيں ہے .اور نہ ھي شرعی ليکن يہ توہم صحيح نہيں ہے کيونکہ تقيہ کے ساتھ قي

  ) 1قيد بطالن کا موجب ہے . (
کے تحت فرماتے ہيں کہ اگر تقيہ کے برخالف عمل کريں » ان ترك التقية ھل يفسد العمل ام ال؟«امام خميني(ره) اس عنوان 

ل سے بھی روکا گيا ہو .علم اصول ميں ايک قاعده ہے: اّن تو صحيح ہے ، کيونکہ تقيہ کا حکم ہونا موجب نہيں بنتا کہ عم
  االمر بالشيئ ال يقتضي النھي عن ضّده سرايت نہيں کرتا.

امام خميني(ره) کے مطابق يہ ہے کہ چونکہ ايک عنوان سے روکا گيا ھے اور دوسرے عناوين ميں بطور مطلق تقيہ کے 
  )  2خالف عمل کرنا صحيح ہے . (

  قيہ حرام ہےوه موارد جہاں ت
تقيہ عموما ً دو گروه کے درميان مورد بحث قرار پاتا ہے اور يہ دونوں کسی نہ کسی طرح صحيح راستے سے ہٹ چکے 

  ھوتے ہيں .اور اپنے لئے اور دوسروں کے لئے درد سر بنے ھوتے ہيں:
وسرے لفظوں ميں انہيں مصلحت پہال گروه :وه مؤمنين جو ترسو اور ڈرپوک ہيں اور وه لوگ کوئی معلومات نہيں رکھتے، د

انديشی والے کہے جاتے ہيں کہ جہاں بھی اظہار حق کو ذاتی مفاد اور منافع کے خالف ديکھتے ہيں يا حق بات کا اظہار 
کرنے کی جرأت نہيں ہوتي، تو فوراً تقيہ کا سہارا ليتے ہوئے کہتے ہيں کہ: التقية ديني و دين آبائي ال دين لمن التقية له.يعنی 

يہ ميرا اور ميرے آباء و اجداد کا دين ہے ، جو تقيہ نہيں کرتا اس کا کوئی دين نہيں ہے .اس طرح دين اور مذہب کا حقيقی تق
  چہره مسخ کرتے ہيں . 

دوسرا گروه: نادان يا دانا دشمن ہے جو اپنے مفاد کے خاطر اس قرآنی دستور يعنی تقيہ کےمفہوم کو مسخ کرکے بطور کلی 
مذہب حقہ کو بدنام کرنے کی کوشش ميں لگا رھتا ہے .يه لوگ تقيہ کے مفہوم ميں تحريف کرکے جھوٹ  آئين اسالم يا

،ترس،خوف ، ضعيف ، مسئوليت سے دوری اختيار کرنا، ...کا معنی کرتے ہيں . سرانجام اس کا يہ ہے کہ و ه اپني ذمه 
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  داري کو نبھانے سے دوري اختيار کرتے ہيں ،
  ي دور کرنے کيلئے کافی ہے کہ دو موضوع کی طرف توجہ کريں .ان دونوں گروه کي غلط

  تقيہ کامفھوم. ١
مفھوم تقيہ کے بارے ميں پہلے بحث کرچکے ہيں ، کہ تقيہ کامعنی خاص مذہبی عقيده کا چھپانا اور کتمان کرنا ہے . اور 

  رنا ،تقيہ کہالتا ہے . وسيع تر مفہوم يہ ہے ہر قسم کے عقيده ، فکر ، نقشہ، يا پروگرام کااظھار نه ک

  تقيہ کاحكم. ٢
ـ ١ہمارے فقھاء اور مجتہدين نے اسالمی مدارک اور منابع سے استفاده کرتے ہوئے تقيہ کو تين دستوں ميں تقسيم کئے ہيں : 

  جائز تقيہ. ٣ـ واجب تقيہ ٢حرام تقيہ 
ھی شامل کرتے ہيں .لہذا يہ فراموش نہيں کرنا اور کبھی اسے پانچ قسموں ميں تقسيم کرتے ہيں : يعنی مکروه اور مباح کو ب

چاہئے کہ تقيہ نہ ہر جگہ واجب ہے اور نہ ہرجگہ حرام يا مکروه ، بلکہ بعض جگہوں پر واجب ،و مستحب اور بعض 
  جگہوں پر حرام يا مکروه ھے.اسي لئے اگر کسی نے حرام مورد ميں تقيہ کيا تو گويا اس نے گناه کيا . 

  رد اور اس کا فلسفہتحريم تقيہ کےموا
كلي طورپر جب بھی تقيہ کر کے محفوظ کئے جانے واال ہدف کے عالوه کوئی اور ہدف جو زياده مہمتر ہو ، خطرے ميں 
پڑ جائے تو اس وقت تقيہ کا دائره توڑنا واجب ہے ، چوں کہ تقيہ کا صحيح مفہوم ؛ قانون اہم اور مہم کے شاخوں ميں سے 

  دف آپس ميں ٹکرا جائيں تو اہم کو ليتے ہيں اور مہم کو اس پر فدا کيا جاتا ہے. ايک شاخ ہے جب يہ دونوں ہ
يہی اھم اور مھم کا قانون کبھی تقيہ کو واجب قرار ديتا ہے اور کبھی حرام. روايات کي روشني ميں بعض موارد ميں تقيہ 

  کرنا حرام ہے ، درج ذيل ہيں: 

  جہاں حق خطر ے ميں پڑ جائے . ١
عقيدے کو چھپانا مفاسد کا پرچار اور کفر اور بے ايمانی يا ظلم وجور ميں اضافہ اور اسالمی ستونوں ميں تزلزل  جہاں اپنے

اور لوگوں کا گمراہی اور شعائريا احکام اسالمی کا پامال ہو نے کا سبب بنے تو وہاں تقيہ کرنا حرام ہے . لہذا ايسے مواقع 
کہالئے گا .پس وه » ويران گر تقيہ « بھی بہت بڑی غلطی ہوگی . اور اس قسم کا تقيہ پر اگر ہم کہيں کہ تقيہ مباح ہے تو يہ 

  تقيہ مجاز يا واجب ہے جو مثبت اورمفيد ہو اور اہداف کے حصول کی راه ميں رکاوٹ کا سبب نہ ہو.

  جہاں خون خرابہ کا باعث ہو .٢
و وہاں تقيہ کرنا حرام ہے . جيسا کہ اگر کوئی مجھ سے جہان خون ريزی ہو اور بے گناه لوگوں کی جان مال کو خطره ہو ت

کہہ دے کہ اگر فالنی کو تم قتل نہ کرو تو تجھے قتل کروں گا. تو اس صورت ميں مجھے حق نہيں پہنچتا کہ ميں اس شخص
  کو قتل کروں . اگرچہ مجھے يقين ہوجائے کہ ميری جان خطرے ميں ہے .

ارے پاس روايت ہےکہ (المأمور معذور ). لہذا اگر ميں فالنی کو قتل کروں تو ايسی صورت ميں اگر کوئی کہہ دے کہ ہم
  کوئی گناه نہيں ہے . 

»شمر« سند کے لحاظ سے ضعيف ہے کيونکہ اس کی اصلی سند » المامور معذور«اس کا جواب يہ ہے کہ يہ معروف جملہ 
کرسکتا.کيونکہ کسی کو يہ حق حاصل نہيں کہ اپنی  ) اسے کوئی عاقل اور شعور رکھنے واال قبول نہيں 3تک پہنچتی ہے .(

جان بچانے کے خاطر کسی دوسرے بے گناه کی جان لے لے . اور اگر کسی نے ايسا کيا تو وه قاتل ہوگا . چنانچه امام محمد 
يں اس لئے جائز قرار ديا ) يعني تقيہ شريعت م 4باقر(ع) فرماتے ہيں : انّما جعل التقية ليحقن بہا الدم فاذا بلغ الدم فليس التقية(

ہے کہ قومی اور انفرادی قدرت ہدر نہ جائے ، اپنے اور دوسروں کے خون محفوظ رہے . اور اگر خون ريزی شروع 
  ہوجائے تو تقيه جائز نہيں ہے .

  وه موارد جہاں واضح دليل موجود ہو . ٣
م ميں شراب نوشی کی ممانعت ھے يھاں تقيہ وه موارد جہاں واضح طور پرعقلی اور منطقی دالئل موجود ہو،جيسے اسال

کرکے شراب پينے کي اجازت نھيں ھے .اور تقيہ حرام ہے يہاں عقيده چھپانے کے بجائے عقلی اور منطقی دالئل سے 
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استدالل کريں .اور ايسا حال پيدا کريں کہ مد مقابل کو يقين ہوجائے کہ يہ حکم قطعی ہےاور اس کا اجراء کرنا ہر مسلمان پر 
رض ہے .ليکن کبھی بعض ڈرپوک اور بزدل لوگ جب شرابيوں کے محفلوں ميں پہنچ جاتے ہيں تو وه بجائے اعتراض ف

کرنے کے ، ان کے ساتھ ہم پيالہ ہو جاتے ہيں . يا اگر نہيں پيتے ہيں تو کہتے ہيں کہ شراب ميرے مزاج کيلئے مناسب نہيں 
يں.يا صراحت کے ساتھ کھه ديں کہ ہم مسلمان ہيں اس لئے شراب نہيںہے .ليکن يہ دونوں صورتوں ميں مجرم اور خطاکار ہ

  پيتے .
  اسی طرح اجتماعی ، معاشرتی اور سياسی وظيفے کی انجام دہی کے موقع پر بھی دو ٹوک جواب دينا چاہئے .

  شارع اور متشرعين کے نزديک زياده اہميت والے موارد . ۴
رعين کے نزديک زياده اہميت کے حامل ہيں ، وہاں تقيہ جائز نہيں ہے .جيسےبعض واجبات اور محرمات جو شارع اور متش

اگر کوئی خانہ کعبہ کی بے حرمتی يا انہدام کرنے کی کوشش کرے يا اسی طرح اور دينی مراکز جيسے مسجد ، ائمہ کے 
مجبور کرے تو بھی انکار قبور کی بے حرمتی کرے تو وہان خاموش رہنا جرم ہے ، اسی طرح گناہان کبيره کے ارتکاب پر 

  کرنا چاہئے .
..............  

   .٢۴). ھمان ، ص  1(
  ). ہمان 2(
  .٧١). مكارم شيرازي؛ تقيہ مبارزه عميقتر،ص  3(
  .٩٨، ص ٢) . شيخ اعظم انصاري؛ مكاسب، ج  4(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  چھٹی فصل
  تقيہ کے بارے ميں شکوک اورشبہات

ائمه طاہرين (ع)کے زمانے ميں دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کی طرف سے شيعوں پر مختلف قسم کے شکوک و شبہات 
  پيدا کرنے لگے؛ ان ميں سے ايک تقيہ ہے .

سب سے پہال اشکال اور شبہہ پيدا کرنے واال سليمان بن جرير ابدی ہے جو فرقہ جريره کا رہبر ہے . وه امام صادق(ع)کا ہم 
عصر ہے .اس کا کہنا ہے کہ شيعوں کے امام جب کسی خطا کے مرتکب ہوتے تھے تو تقيہ کو راه فرار کے طور پر مطرح

  ) 1پر انجام ديا گيا ہے . ( کرتے تھے . اور کہتے تھے کہ يہ تقيہ کے طور
يہ اشکال اس کے بعد مختلف کالمی اور تفسيری کتابوں ميں اہل سنت کی جانب سے کرنے لگے . بعد ميں شيعہ بڑے عالم 

  ) 2ق نے ان شبہات اور اشکاالت کا جواب ديا ہے. ()۴٣۶ـ ٣۵۵دين سيد شريف مرتضي(ره) معروف بہ علم الھدي (
ميں سليمان ابن جرير کے تقيہ کے بارے ميں اس شبہہ »مفاتيح الغيب« احب تفسير كبيرنے ه ) ص ۶٠۶ـ  ۵۴۴فخر رازي(

  ) 3ق) نےديا ہے . (۶۵٢ـ ۵٧٩کوتكرار کيا ہے، جس کا جواب خواجه نصير الدين طوسي(ره)(
ميں ديکھنے ميں ق) کی کتاب منھاج السنّه ، ٧٢٨ـ۶۶١بيشترين شبہات گذشتہ دور ميں تقي الدين احمد معروف بہ ابن تيميه (

  ) 4آتا ہے جو مجموعاً پانچ اشکاالت پر مشتمل ہے . (

  شبہات کی تقسيم بندي
  وه شبہات جوتقيہ سے مربوط ہے وه تين بخش ميں تقسيم كرسکتے ہيں :

  وه شبہات جو مربوط ہے تشريع تقيہ سے• 
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o  .تقيہ يعنی جھوٹ  
o  .تقيہ يعنی منافقت  
o منكرکی ضد.تقيہ امر بہ معروف و نھي از  
o  .تقيہ جھادکی ضد  
o  .تقيہ اورآيات تبليغ کے درميان تعارض  
o .تقيہ يعنی ظلم  

  وه شبہات جو امام معصوم(ع) کے تقيہ سے مربوط ہے • 
o  .تقيہ بيان شريعت امام(ع)کي ضد ہے  
o  سے تضاد رکھتا ہے .» سلوني قبل ان تفقدوني« تقيہ روايات  
o م اعتمادکاموجب ـ تقيہ كالم امام (ع) پر عد  
o .تقيہ يعنی تحليل حرام و تحريم حالل  
o  .تقيہ شجاعت کی ضد  
o  جہاں سکوت کرنا ممکن ہو وہاں تقيہ کی کيا ضرورت؟  
o  . تقيہ کے علوه اور بھي راستے ھيں  
o  کيا تقيہ ايك اختصاصي حكم ہے يا عمومي؟  
o  تقيہ کيا خالف عصمت نہيں؟  
o  منافات نہيں رکھتا ؟. تقيہ کيا علم امام(ع)سے  
o  تقيہ کرنے کي صورت ميں کيا دين کا دفاع ممکن ہے ؟  
o  کيوں ايک گروه نے تقيہ كيا اور دوسرےگروه نے نہيں کيا ؟  

  وه شبہات او ر تھمتيں جوشيعوں کے تقيہ سے مربوط ھيں: • 
o  . تقيہ شيعوں کے اصول دين ميں سے ہے  
o تقيہ شيعوں کی بدعتوں ميں سے ہے  .  
o  . تقيہ پيروي از ائمه اطھار (ع) سے تناقض رکھتا ہے  
o . تقيہ زوال دين کاموجب ہے  
o . فتواي امام (ع) تقيہ کی صورت ميں قابل تشخيص نہيں  
o  . تقيہ شيعوں کی حالت جبن اور اضطرار ہے  
o . تقيہ کافروں کے ساتھ کيا جاتا ہے نہ مسلمانوں کے ساتھ  

  شبہات کی تفصيل:تشريع تقيہ سے مربوط 
  

  تقيہ اور جھوٹ :

ابن تيميہ اس شبہہ کو بيان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تقيہ ايک قسم کی جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنا ايک قبيح اور بری چيز ہے 
اور خدا تعالی بری چيز کو حرام قرار ديا ہے ، پس تقيہ بھی خدا کے نزديک قبيح اور بری چيز ہے .اور جائز نہيں ہے .اس 

  شکال کيلئے دو جواب دئے جاتے ہيں:ا
اگر تقيہ جھوٹ ہے تو هللا تعالي نے قرآن مجيد ميں کئی جگہوں پر کيوں تقيہ کرنے والوں کی مدح سرائی کی ہے . ١

ميں فرمايا : اال من اكره و قلبہ  ١٠۶ميں فرمايا : ااّل ان تتقوا منھم، اورسوره نحل کي آيه ٢٨؟!:جيسے آلعمران کي آيه نمبر 
  طمئن بااليمان.م

هللا تعالی نے صرف تقيہ کرنے کو جائز قرار نہيں ديا بلکہ مجبوری کے وقت تقيہ کرنے کا باقاعده حکم ديا ہے اور تقيہ 
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  کرنے کا شوق داليا ہے .
  

دوسرا جواب يہ ہے کہ کيا جب کافروں کی طرف سے مجبور کيا جائے اور تقيہ کرنے کے عالوه اور کوئی چاره بھی نہ ہو
و وہاں کيا جھوٹ بولنا صحيح نہيں ہے ؟ کيونکہ ہر جگہ جھوٹ بولنا برا نہيں ہے . جيسے اگر کسی دو مسلمان بھائيوں کےت

درميان الفت اور محبت پيدا کرنے اور خون و خرابہ سے بچنے کيلئے جھوٹ بولنا جائز ہے ، کيونکہ اگر سچ بولے تو 
  جھگڑا فساد ميں اضافہ ہوسکتا ہے . 

اشکال کا جواب يوں ديا جاسکتا ہے کہ : يہ اشکال دومقدمہ (صغری اور کبری) سے تشکيل پايا ہے . صغری ميں ليکن اس 
کہا کہ تقيہ ايک قسم کا جھوٹ ہے . يہ صغری ہر مصداق اور مورد ميں صحيح نہيں ہے . کيونکہ تقيہ اخفائی يعنی واقعيت 

ں کہتا . بلکہ يہ صرف تقيہ اظہاری ميں صدق آسکتا ہے . وه کے بيان کرنے سے سکوت اختيار کرنے کو کوئی جھوٹ نہي
  بھی توريہ نہ کرنے کی صورت ميں .

  پس تقيہ کے کچھ خاص مورد ہے جہاں تقيہ کا مصداق کذب اور جھوٹ ہے.
کو  ليکن کبری ٰ يعنی جھوٹ بولنا قبيح اور برا ہے ؛ يہاں کہيں گے کہ جھوٹ ہر جگہ برا نہيں ہے .کيونکہ مختلف عناوين
  حسن و قبح کی کسوٹی پر ناپا جاتا ہے تو ممکن ہے درج ذيل تين صورتوں ميں سے کوئی ايک صورت پائی جائے :

  . يا وه عنوان حسن و قبح کيلئے علت تامہ ہے .جيسے حسن عدالت اور قبح ظلم.انہيں حسن و قبح ذاتی کہا جاتا ہے .1
تا ہو ، بشرطيکہ کوئی اور عنوان جو اس تقاضے کو تبديل نہ کرے . يا وه عنوان جو خود بخود حسن و قبح کا تقاضا کر2

،اس پر صدق نہ آئے .جيسے کسی يتيم پر مارنا خود بخود قبيح ہے ليکن اگر ادب سکھانے کا عنوان اس پر صدق آجائے تو 
  يہ قباحت کي حالت سے نکل آتی ہے .ايسے حسن و قبح کو عرضی کہتے ہيں.

بح کے لحاظ سے متساوي الطرفين ہو .اور حسن و قبح سے متصف ہونے کيلئے مختلف شرائط . يا وه عنوان جو حسن و ق3
کی ضرورت ہے . جيسے کسی پر مارنا اگر ادب سکھانے کيلئے ہو تو حسن ہے اور اگر اپنا غم و غصہ اتارنے کيلئے 

  مارے تو قبيح ہےليکن اگر کسی بےجان چيز پر مارے تو نہ حسن ہے اور نہ قبيح ہے .
ور يہاں ہم اس وقت جھوٹ بولنے کو قبيح مانيں گے کہ پہال عنوان اس پر صدق آتا ہو . جب کہ ايسا نہيں ہے .اور عقال نے ا

بھی اسے دوسری قسم ميں شمار کئے ہيں . کہ جب بھی کوئی زياده مہمتر مصلحت کے ساتھ تزاحم ہو تو اس کی قباحت دور
ہ ہونے سے بچانے کيلئے جھوٹ بولنے کو ہر عاقل شخص جائز سمجھتا ہے.ہوجاتی ہے ، جيسے : ايک گروه کا خون خراب

اسی لئے ہم ديکھتے ہيں كه قرآن او ر پيامبر اسالم(ص) نے عماربن ياسر کے تقيہ کرتے ہوئے جھوٹ بولنے اور کفار کے 
  شر سے اپنی جان بچانے کومورد تائيد قرار ديا ہے . 

  شيخ طوسی(ره) کا جواب
) يعنی جھوٹ سچائی کی ضد  5ں ہے کيونکہ ، الكذب ضد الصدق و ھو االخبار عن الشيء ال علي ما ھو بہ(تقيہ جھوٹ نہي

  ہے اور جھوٹ سے مراد يہ ہے کہ کسی چيز کی خبر دے، جس کي کوئي حقيقت نھيں .
  پس جھوٹ کا دو رکن ہے :

  الف: کسی واقعے کے بارے ميں خبر دينا .
  ہ ہونا.ب: اس خبر کا واقعيت کے مطابق ن

  جبکہ تقيہ کے تين رکن ہيں :
  الف:حق بات کا چھپانا.

  ب: مخالفين کے ساتھ موافقت کا اظہار کرنا .
  ج: اور يہ دونوں رکن اس لئے ہو کہ دشمن کے شر سے اپنی جان يا مال کو حفاظت کرے .
سری بات يہ ہے کہ جھوٹ ميں يہ لہذا پہلی بات تو يہ ہے کہ جھوٹ اخباری ہے اور تقيہ دشمن کو برحق ظاہر کرنا ہے .دو

ضروری نہيں ہے کہ جو بات دل ميں چھپا رکھا ہے وه بھی حق ہو، جبکہ تقيہ ميں يہ شرط ہے کہ جو بات دل ميں چھپا 
  رکھا ہے وه حق ہو .

اگر کسی نے اشکال کيا کہ جھوٹ تقيہ سے اعم ہے .تو ہم جواب ديں گے کہ بالفرض تقيہ کرنے واال خبر دينے کی نيت 
  ) 6کرے بلکہ تعريض کی نيت کرے . (

  تقيہ يعني منافقت!
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ممكن ہے کوئی يہ ادعا كرے کہ جو مکر اورفريب منافق لوگ کرتے ہيں ، تقيہ بھی اسی کی ايک قسم ہے. کيونکہ منافق 
  دوسروں کو دھوکہ دينے کيلئے زبان پر ايسی چيزکا اظہار کرتے ہيں جس کے برخالف دل ميں چھپا رکھا ہو .

خ طوسي(ره) اس کا جواب ديتے ہوئے فرماتےہيں کہ مخادع اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دل ميں موجود بات کے شي
برخالف زبان پر اظہار کرے تاکہ جس چيز سے وه ڈرتا ہے اس سے وه محفوظ رہے .اسی لئے منافق کو مخادع کہا جاتا 

کم لگنے سے فرار کرکے اپنی جان بچاتا ہے . اگر چہ ہے . کيونکہ وه زبان کے ذريعے اسالم کاکلمہ پڑھ کر کفر کے ح
  منافق مؤمن کو ظاہراً زبان کے ذريعے دھوکہ ديتا ہے ، ليکن حقيقت ميں وه اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے .

يہ درست ہے کہ تقيہ ميں بھی باطن کے خالف بات کا اظہار ہوتا ہے جس کے ذريعے وه اپنی جان بچاتا ہے ؛ ليکن يہ 
  ونوں ( تقيہ اور نفاق) اصوالًباہم مختلف اور متفاوت ہے .اور دونوں قابل جمع بھی نہيں.د

امام صادق(ع) اس مختصر حديث ميں مؤمن ہونے کا دعوا کرنے اور ايسے موارد ميں تقيہ کے دامن پکڑنے والوں کو شديد 
ال نفعل انّما نتقي و لكانت التقيہ احّب اليكم من آبائكم و لو دعيتم لتنصرونا لقلتم هللا طور پر ڈراتے ہوئے فرماتے ہيں کہ: و ايّم ا

  ) 7اّمھاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج الي مسائلكم عن ذالك و ال قام في كثير منكم حّد النفاق. (
تقيہ کی  يعني خدا کی قسم ! اگر تمہيں ہماری مدد کيلئے بالئے جائيں تو کہہ دينگے ہر گز انجام نہيں ديں گے،کيونکه ہم

حالت ميں ہيں .تمہارے والدين کا تقيہ کرنا تمہارے نزديک زياده محبوب ہے ، اور جب ہمارا قائم قيام کرے گا اور ہماری 
 حکومت تشکيل دے گا ، تو خدا کی قسم بغير سوال کئے ، منافقين کو سزا دينا شروع کريگا جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے . 

(ع) اپنے بعض نادان دوست کے بے موقع تقيہ کرنے کی وجہ سے غم و غصه کا اظہار فرما تے يہ حديث بتا تی ہے کہ امام
  ہوئے نفاق اور تقيہ کے درميان حد فاصل کو واضح فرمارہے ہيں .

اپنے مقدس اہداف کی ترقی کے خاطر پرده پوشي کرنے اور چھپانے کا نام تقيہ ہے اور جائز ہے .اجتماعی اور الہی اہداف 
ت کے خاطر اپنا ذاتی اہداف کو فدا کرنے کا نام تقيہ ہے .اس کے برخالف اگر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے خاطر کی حفاظ

  اجتماعی اور قومی مفاد کو قربان کرے تو وه منافق کھالئے گا. 
اس کے  ايک اور حديث ميں امام (ع)سے منقول ہے :جب بھی انسان ايمان کا اظہار کرے ،ليکن بعد ميں عملی ميدان ميں

برخالف عمل کرے تو وه مؤمن کی صفات سے خارج ہے . اور اگراظہار خالف ايسے موارد ميں کيا جائے جہاں تقيہ جائز 
  ) 8نہيں ہے تو اس کا عذر قابل قبول نہيں ہے: الّن للتقيہ مواضع من ازالھا عن مواضعھا لم تستقم له (

قدم رکھے تو وه معذور نہيں ہوگا .اور حديث کے آکر ميں فرمايا :  کيونکہ تقيہ کے بھی کچھ حدود ہيں جو بھی اس سے باہر
  تقيہ وہاں جايز ہے جہاں دين اور ايمان ميں کوئی خرابی پيدا نہ ہو .

شاعر كه جو مجاہدوں کی صف ميں شمار ہوتا ہے کہ اپنے ذوق شاعری سے استفاده کرتے ہوئے بنی عباس کے » كميت«
کے خالف قيام کيا اور مكتب اھل بيت(ع)کی حمايت کی . ايک دن امام موسي ابن دور خالفت ميں اس طاغوتی نظام 

جعفر(ع) کی خدمت ميں پہنچا ، ديکھا کہ امام(ع) کا چہره بگڑا ہوہے . جب وجہ پوچھي توشديد اور اعتراض آميز لہجے 
  ميں فرمايا :کيا تونے بنی اميہ کے بارے ميں يہ شعرپڑھا ہے ؟! 

  
  ة فـاالن صرت ا لي امّ 
  و االمم لھا الي مصائر

  يعني ابھي تو ميں خاندان بني اميه کي طرف متوجه ھوا ھوں اور ان کا کام ميري طرف متوجه ھورھا ھے . 
كميت کہتا ہے کہ ميں نے عرض کيا: موال !اس شعر کو ميں نے پڑھا ہے ليکن خدا کی قسم ميں اپنے ايمان پر باقی ہوں اور 

حبت رکھتا ہوں اور آپ کے دوستداروں سے بھی محبت رکھتا ہوں اور اسی لئےآپ کے آپ خاندان اہل بيت (ع)سے م
  دشمنوں سے بيزار ہوں؛ ليکن اسے ميں نے تقيۃً پڑھا ہے . 

امام(ع) نے فرمايا:اگر ايسا ہو تو تقيہ ہر خالف کاروں کيلئے قانونی اور شرعی مجوز ملے گا .اور شراب خوری بھی تقيہ 
گا .اور بنی عباس کی حکومت کا دفاع کرنا بھی جائز ہوجائے گا. اس قسم کے تقيہ سے تملّق کے تحت جائز ہوجائے 

  ) 9،چاپلوسي اور ظالموں کی ثنا خوانی کا بازار گرم اور پر رونق ہوجائے گا.اور نفاق ومنافقت بھی رائج ہوجائے گا . (

  تقيہ، جھادکے متنافی 
تو اسالم ميں جہاد کا نظريہ ختم ہونا چاہئے . جبکہ اس جہاد کے خاطر مسلمانوں اشکال يه ہے : اگر تقيہ کے قائل ہوجائيں 

  ) 10کی جان و مال ضائع ہوجاتی ہيں . (
جواب: اسالمي احكام جب بھی جانی يا مالی ضرر اور نقصان سے دوچار اور روبرو ہوجاتا ہے تو دو قسم ميں تقسيم ہوجاتا 
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  ہے :
کسی جانی ضرر يا نقصان سے دوچار نہيں ہوتا ، جيسے نماز کا واجب ہونا ، جس ميں نہ . وه احکامات جن کا اجراء کرنا 1

  مالی ضرر ہے اور نہ جانی ضرر .
. وه احکامات جن کا اجرا کرنا ، جانی يا مالی طورپر ضرر يا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے . جيسے زکوة اور خمس کا ادا 2

  کرنا ، راه خدا ميں جہاد کرنا وغيره .
تقيہ کا حکم صرف پہلی قسم سے مربوط ہے . کہ بعض موارد ميں ان احکام کو بطور حکم ثانوی اٹھايا جاتا ہے .ليکن 

دوسری قسم سے تقيہ کا کوئی رابطہ نہيں ہے .اور جہاد کا حکم بھی دوسری قسم ميں سے ہے ، کہ جب بھی شرائط محقق 
  ده جانی يامالی نقصان بھی کيوں نہ اٹھانی پڑے.ہوجائے تو جہاد بھی واجب ہوجاتا ہے .اگرچہ بہت زيا

..............  

   .٨۵). نوبختي، فرق الشيعه ، ص 1(
   .٣١٠، ٢٩٠،ص ١) . شيخ انصاري، رسائل ، ج 2(
   .١٨٢) . المحصل ، ص  3(
  .١۵٩،ص١) . ابن تيميه ؛ منھاج السنّه النبويه، ج  4(
   .٢٧٩). محمود، يزدي؛ انديشه كالمي شيخ طوسي، ص  5(
   .٢٨٠) . ھمان ، ص  6(
   .٢۵، باب  ٢). وسائل الشيعه، ج  7(
   .٢۵، باب  ۶). ھمان ، ج  8(
   .٧٠) . مكارم شيرازي؛ تقيہ سپري عميقتر، ص  9(
  .٨٠٧، ص ٢) . قفاري ؛ اصول مذھب الشيعه، ج 10(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  تقيہ اور آيات تبليغ کے درميان تعارض
کو تبليغ کا حکم ديا گيا ہے   آلوسی کہتا ہے کہ تقيہ ان دو آيات کے ساتھ تعارض پيدا کرتا ہے کہ جن ميں پيامبر اکرم (ص )

) .1  (  
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ يَ . ١ ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن . يَا أَيُّھَا الرَّ
)2 (  

ر کی طرف سے نازل کيا گيا ہے اور اگر آپ نے يہ نہ کيا تو گويا اے پيغمبر آپ اس حکم کو پہنچاديں جو آپ کے پروردگا
  اس کے پيغام کو نہيں پہنچايا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا کہ هللا کافروں کی ہدايت نہيں کرتا ہے. 

  اس آيه مباركه ميں اپنے حبيب کو تبليغ کا حکم دے رہا ہے اگر چہ خوف اور ڈر ہی کيوں نہ ہو.
ِ َحِسيبًا (. ٢ َّ َ َوَكفَى بِا ِ َويَْخَشْونَهُ َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ ) يعني وه لوگ ا  کے پيغام کو پہنچاتے  3الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ

 ے کے لئے کافی ہے .ہيں اور دل ميں اس کا خوف رکھتے ہيں اور اس کے عالوه کسی سے نہيں ڈرتے ،اورهللا حساب کرن
  اس آيہ شريفہ ميں خدا کے عالوه کسی سے نہ ڈرنا ايک بہترين صفت قرار ديتے ہوئے سراہا گيا ہے .

اسی طرح هللا تعالی کے احکامات کو چھپانے کی مذمت ميں بھی آيات نازل ہوئی ہيں ، جيسا کہ فرمايا: إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما 
ُ ِمَن ا ُ أَنَزَل هللاَّ يِھْم َو ْلِكتَاِب َو يَْشتَرُ◌وَن بہ ثَمَ◌نًا قَلِيالً أُْولَئَك َما يَأْكُلُ◌وَن فِى بُطُونِِھْم إاِلَّ النَّاَر َو اَل يَُكلُِّمھُُم هللاَّ  يَْوَم اْلقِيََمِة َو اَل يَُزكِّ

  ) 4لَھُْم َعَذاٌب أَلِيٌم. (
ں اور اسے تھوڑی قيمت پر بيچ ڈالتے ہيں وه درحقيقت اپنے جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہي

پيٹ ميں صرف آگ بھر رہے ہيں اور خدا روز قيامت ان سے بات بھی نہ کرے گااور نہ انہيں پاکيزه قرار دے گا اور ان 
  کے لئے دردناک عذاب ہے .

ر کبھی فروع دين سے . اور جب اس اشکال کيلئے يوں جواب دے سکتے ہيں ؛ تبليغ کبھی اصول دين سے مربوط ہے او

 
   



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

بھی تبليغ اصول دين سے مربوط ہو اور تبليغ نہ کرنا باعث بنے کہ لوگ دين سے آشنائی پيدا نہ کرے اور لوگوں کی دين 
سے آشنائی اسی تبليغ پر منحصر ہو تو يہاں تقيہ حرام ہے اور دائره تقيہ کو توڑ کر تبليغ ميں مصروف ہونا چاہئے ، اگرچہ 

ر جانی يا مالی کا سبب کيوں نہ بنے ؛ کيونکہ آيات مذکوره اور داخلی اور خارجی قرينے سے پتہ چلتا ہے کہ تقيہ تقيہ ضر
  اسی نوع ميں سے ہے . يہاں تقيہ بے مورد ہے .

ت ليکن اگر تقيہ فروع دين سے مربوط ہو تو يہاں تبليغ اور جانی ومالی نقصانات کا مقائسہ کرے گا کہ کس ميں زياده مصلح
پائی جاتی ہے ؟ اور کون سا زياده مہم ہے ؟اگر جان يا مال بچانا تبليغ سے زياده مہم ہو تو وہاں تقيہ کرتے ہوئے تبليغ کو 

  ترک کرنا واجب ہے . مثال کے طور پر ايک کم اہميت واال فقہی فتوٰي دے کر کسی فقيہ يا عالم دين کی جان پچانا.

  تقيہ اور ذ لّت مؤمن 
لوگ کہتے ہيں کہ تقيہ مؤمن کی ذلت کا باعث ہے . خداتعالی نے ہر اس چيز کو جو باعث ذلت ہو ،اسے  اشکال :وہابي

  )5شريعت ميں حرام قرار ديا ہے . اور تقيہ بھی انہی ميں سے ايک ہے. (
موارد ميں جواب:اس جملے کاصغرٰی مورد اشکال ہے کيونکہ يہ بات قابل قبول نہيں کہ اگر تقيہ کو اپنے صحيح اور جائز 

بروی کار اليا جائے تو موجب ذلت نہيں ہوسکتا . کيونکہ دشمن کے سامنے ايک اہم مصلحت کے خاطر حق بات کرنے سے
  سکوت اختيار کرنا يا حق کے خالف اظہار کرنا نہ ذلت کا سبب ہے اور نہ مذمت کاباعث . 

  سرائي شروع کی . چنانچه عمار ابن ياسر نے ايسا کيا تو قرآن کريم نے بھي اس کی مدح

  تقيہ ،ما نع امر بہ معروف
اشکال يہ ہے کہ تقيہ انسان کو امربہ معروف اور نہی از منکر کرنے سے روکتی ہے . کبھی جان کا خوف دال کر تو کبھی 

الجھاد مال يا مقام کا .جب کہ يہ دونوں (امر اور نہی ) واجبات اسالم ميں سے ہے .اس مطلب کی تائيد ميں فرمايا : افضل 
  كلمة حق عند سلطان جائر. ظالم و جابر حکمران کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا بہترين جہاد ہے .

  اس کا جواب کئی طرح سے ديا جاسکتا ہے :
ـ امر بہ معروف و نھي از منكر بہ صورت مطلق جائز نہيں . بلكه اس کيلئے بھی کچھ شرائط و معيارہے كه اگر يہ شرائط ١

  جود ہوں تو واجب ہے ..ورنه اس کا واجب ہونا ساقط ہوجائے گا .اور معيار مو
من جمله شرائط امر بہ معروف و نھي از منكر ميں سے يہ ہيں :انکار کرنے ميں کوئی ايسا مفسده موجود نہ ہو جو اس سے 

ہے کہ امر بہ  بھی کسی بڑے جرم ،جيسے قتل و غارت ميں مبتال ہو جائے . ايسی صورت ميں تمام مسلمانوں کا اتفاق
  معروف و نہی از منکر کرنا جائز نہيں ہے . 

ـ وه روايات جو ظالم بادشاه کے سامنے حق بات کا اظہار کرنے کو ممدوح قرار ديتی ہيں ، وه خبر واحد ہيں جو ادلہ عقلی ٢
ر حفظ جان مراد ہے .کے ساتھ مقابلہ نہيں کرسکتی . يعنی تعارض کے موقع پر دليل عقلی مقدم ہو گا ،اس سے دفع ضرر او

)6 (  

  تقيہ امام معصوم(ع)سےمربوط شبہات
اشکال کرنے واال اس مرحلے ميں تقيہ کے شرعی جواز کو فی الجملہ قبول کرتا ہے ، کہ بعض موارد ميں مؤمنين کيلئے 

کہ اگر دين کے رہنما تقيہ کرنا جائز ہے . ليکن دينی رہنماؤں جيسے امام معصوم(ع) کيلئے تقيہ کرنا جائز نہيں ہے . کيون
  تقيہ کرے تو درج ذيل اشکاالت وارد ہوسکتے ہيں : 

  تقيہ اور امام(ع) کا بيان شريعت 
شيعہ عقيدے کے مطابق امام معصوم (ع)کے وجود مبارک کوشريعت اسالم کے بيان کيلئے خلق کيا گيا ہے . ليکن اگر يہ 

ور مسلمانوں تک نہيں پہنچ پائيں گے. اور ان کي بعثت کا حضرات تقيہ کرنے لگے تو بہت سارے احکام ره جائيں گےا
  فلسفہ بھي ناقص ہو گا. 

اسی سلسلے ميں اہل سنت کے ايک عالم نے اشکال کيا ہے کہ هللا تعالی ٰ نے علي(ع) کو اظھار حق کے خاطر منصوب کيا 
  ہے تو تقيہ کيا معني رکھتا ہے ؟!

ے بہترين انداز ميں اپنے وظيفے پر عمل کئے ہيں ليکن ہمارے مسلمان اس شبہہ کا جواب يہ ہے كه امامان معصوم (ع)ن
  ). 7بھائيوں نے ان کے فرامين کو قبول نہيں کيا (
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سال خانہ نشين ہوئے تو قرآں مجيد کی جمع آوری ، آيات کی شأن ٢۵چنانچه حضرت علي(ع) کے بارے ميں منقول ہے آپ  
نے ميں مصروف ہوگئے . اور ان مطالب کو اونٹوں پر الد کر مسجد ميں نزول ، معارف اسالمی کی توضيح اور تشريح کر

مسلمانوں کے درميان لے گئے تاکہ ان معارف سے لوگ استفاده کريں ؛ ليکن خليفہ وقت نے اسے قبول کرنے سے انکار کيا
 .  

معارف کا تعليم ديتے  جب امام نے يه حالت ديکھي تو خاص شاگردوں کي تربيت اور ان کو اسالمي احکامات اور دوسرے
ھوئے اپنا شرعي وظيفه انجام دينے لگے ؛ ليکن يه ھماري کوتاھي تھي که ھم نے ان کے فرامين کو پس پشت ڈاال اور اس 

  پر عمل نھيں کيا .

  امام (ع) کتقيہ اور شيخ طوسي(ره) 
  امام کيلئے تقيہ کرنا جائز ہے يا نہيں ؟ اس ميں دو قول ہيں:

 طرح کی قول کے ملسو هيلع هللا ىلصتے ہيں کہ امام کيلئے تقيہ کرنا جائز نہيں ہے . کيونکہ امام کا قول ، پيامبر اسالم. معتزلہ والے کہ1
  . ہے حجت

 تقيہ امام تو ہو نہ موجود بھي مانع اور ہو،کوئی نہ اسباب کے ہونے واجب کے تقيہ اگر کہ ہيں کہتے والے اماميه. 2
  . ہيں کرسکتے

  وم ہوتا ہے کہ امام تقيہ کرسکتے ہيں بشرطيکہ شرائط موجود ہو .معل سے بيانات ان کے) ره(طوسي شيخ

  امام(ع)کيلئے تقيہ جائز ہونے کے شرائط
Ø  شرعی وظيفوں پر عمل پيرا ھونا اور احکام کی معرفت حاصل کرنا اگر فقط امام پر منحصر نہ ہو جيسے امام کا

 جان مکلف بھی سے ذريعے کے سليم عقل اور ملسو هيلع هللا ىلصمبر منصوص ہونا فقط امام کے قول پر منحصر نہيں ہے بلکہ قول پيا
  .  ہيں کرسکتے تقيہ امام ميں صورت ايسي تو ہے سکتا
Ø  اس صورت ميں امام تقيہ کرسکتے ہيں کہ آپ کا تقيہ کرنا حق تک پہنچنے ميں رکاوٹ نه بنے . اورساتھ ہی شرائط بھی

  پوری ہو.
Ø اس واضح دليل موجود ہوکہ معلوم ہوجائے کہ امام حالت تقيہ ميں حکم جن موارد ميں امام تقيہ کررہے ہيں وہاں ہمارے پ

  دے رہے ہيں .
اس بنا پر اگر احکام کی معرفت امام ميں منحصر نہ ہو ، يا امام کا تقيہ کرنا حق تک جانے ميں رکاوٹ نہ ہو اور کوئی ايسی 

ر ساتھ ہی اگر معلوم ہو کہ امام حالت تقيہ ميں ہو تو ٹھوس دليل بھی نہ ہو جو امام کا تقيہ کرنے کو جائز نہيں سمجھتی ہو او
  ) 8کوئی حرج نہيں کہ امام تقيہ کرسکتے ہيں . (

..............  
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  تقيہ، فرمان امام(ع) پر عدم اعتماد کاباعث 
کہ اگر ہمارے ائمہ معصومين(ع)وسيع پيمانے پر تقيہ لگے تو يہ احتمال ساری روايات جو شيعہ مخالف لوگوں کا کہنا ہے 

ان حضرات سے ہم تک پہنچی ہيں ،ميں پائی جاتی ہے کہ ہر روايت تقيہ کرکے بيان کئے ہوں .اس صورت ميں کسی ايک 
  سکتي. روايت پر بھی ہم عمل نہيں کرسکتے .کيونکه کوئي بھی روايت قابل اعتماد نہيں ھو

اس کا جواب يہ ہے کہ اگر ہمارے ائمہ معصومين(ع) کا تقيہ کرنا کسی قواعد و ضوابط کےبغير ہو تو يہ اشکال وارد ہے . 
ليکن ہمارا عقيده ہے کہ تقيہ کرنے کيلئے خواه وه تقيہ کرنے واال امام ہو يا عوام ہو يا خواص ہو ، خاص شرائط ہيں اگر وه 

کسی بھی صورت ميں جائز نہيں ہے .اور جب اماموں کے تقيہ کے علل و اسباب اگر ان کو معلوم شرائط نہ ہو تو تقيہ کرنا 
  ہوجائے تو يہ اشکال بھی باقی نہيں رہے گا .

  تقيہ اور علم امام (ع)
علم امام(ع)کے بارے ميں شيعه متكلمين کےدرميان دو نظريے پائے جاتے ہيں :اور يہ اختالف بھی روايات ميں اختالف 

  ونے کی وجہ سے پيدا ہوگئے ہيں .ہ
پہال نظريہ : قديم شيعه متكلمين جيسے ، سيد مرتضي(ره) وغيره معتقد ہيں کہ امام تمام احکامات اور معارف اسالمی کا علم 

رکھتےہيں . ليکن مختلف حادثات اور بعض واقعات جيسے اپنی رحلت کب ہوگی؟ يا دوسروں کی موت کب واقع ہوگی 
  بہ جزئيہ ہے نه موجبہ کليہ .؟و...بصورت موج

دوسرا نظريہ : علم امام(ع) دونوں صورتوں ميں يعنی تمام احکامات دين اور اتفاقی حادثات کے بارے ميں بصورت موجبہ 
  ) 1کليہ علم رکھتے ہيں . (

ورت موجبہ بہ ھر حال دونوں نظريہ کا اس بات پر اتفاق ھے كه علم امام(ع)احكام اور معارف اسالمي کے بارے ميں بص
ہے . وه شبہات جو تقيہ اور علم امام سے مربوط ہے وه بعض کے نزديک دونوں مبنا ميں ممکن ہے . اور بعض کے نزديک

  صرف دوسرے مبنی ميں ممکن ہے . 
ر پھال اشکال: تقيہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ائمه(ع) تمام فقھي احكام اور اسالمي معارف کا علم نہيں رکھتے ہيں او

  اس کی توجيہ کرنےاور روايات ميں موجود اختالف کو ختم کرنے کيلئے تقيہ کا سہارا ليتے ہيں. 
اس اشکال کو سليمان ابن جرير زيدي نے مطرح کيا ہے ،جوعصر ائمه(ع)ميں زندگی کرتا تھا .وه کہتا ہے کہ رافضيوں کے

وجودگی ميں کوئی بھی مخالف ان کے ساتھ بحث و امام نے اپنے پيروکاروں کيلئے دو عقيده بيان کئے ہيں . جس کی م
  مباحثہ ميں نہيں جيت سکتا.

  پہال عقيده بداء ہے .
  دوسرا عقيده تقيہ ہے.

شيعيان اپنے اماموں سے مختلف مواقع پر سوال کرتے تھے اور وه جواب دياکرتے تھے اور شيعہ لوگ ان روايات اور 
کے امام ، چونکہ کئی کئی مہينے يا سال گذرجاتے ليکن ان سے مسئلہ احاديث کو ياد رکھتے اور لکھتے تھے ،ليکن ان 

پوچھنے واال کوئی نہيں ہوتا تھا ؛ جس کی وجہ سے وه پہلے دئے ہوئے جوابات بھی بھول جاتے تھے . کيونکہ اپنے دئے 
ھے .اورشيعه جب گئے جوابات کو ياد نہيں رکھتے تھے اس لئے ايک ہی سوال کے مختلف اور متضاد جوابات دئے جاتے ت

اپنے اماموں پر ان اختالفات کے بارے ميں اشکال کرتےتھے تو توجيہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارے جوابات تقيۃً بيان 
ہوئے ہيں .اور ہم جو چاہيں اور جب چاہيں جواب دے سکتے ہيں .کيونکہ يہ ہمارا حق ہے. اور ہم جانتے ہيں کہ کيا چيز 

  ہاری بقا اور سالميت کس چيز ميں ہے .اور تمھارے دشمن کب تم سے دست بردار ہونگے .تمہارے مفاد ميں ہے اور تم
سليمان آگے بيان کرتا ہے : پس جب ايسا عقيده ايجاد ہوجائے تو کوئی بھی ان کے اماموں پر جھوٹے ہونے کا الزام نہيں لگا 

انہی تناقض گوئی کی وجہ سے بعض شيعيان ابو سکتا . اور کبھی بھی ان کے حق اور باطل ميں شناخت نہيں کرسکتا. اور 
  ) 2جعفر امام باقر(ع) کی امامت کا انکار کرنے لگے . (

  پس معلوم ہوا کہ دونوں مبنی کے مطابق شيعوں کے اماموں کے علم پر يہ اشکال وارد ہے .
  

  جواب :
ے بارے ميں کلی علم رکھتےہيں اس بات اماميه کا يہ عقيده ہے کہ ان کے امامان معصوم(ع) تمام احكام اور معارف الھي ک

  پر متقن دليل بھی بيان کيا گيا ہے ليکن ممکن ہے وه دالئل برادران اہل سنت کيلئے قابل قبول نہ ہو.
چنانچه شيخ طوسي (ره)نے اپنی روايت کی كتاب تھذيب االحكام کو انہی اختالفات کی وضاحت اور جواب کے طور پر 
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  لکھی ہے . 
) اور عالمه قزويني(ره) يہ دو شيعه دانشمندکا بھی يہی عقيده ہے کہ شيعوں کے امام تقيہ نہيں کرتے تھے عالمه شعراني(ره

  بلکہ تقيہ کرنے کا اپنے ماننے والوں کو حکم ديتے تھے . 
تمام عالمه شعراني(ره) کہتے ہيں : ائمه (ع) تقيہ نہيں کرتے تھے بلکہ صرف امر بہ معروف کيا کرتے تھے کيونکہ امامان 

واقعيات سے باخبر تھے : اذا شائوا ان يعلموا علموا.کے مالک تھے ہمارے لئے تو تقيہ کرنا صدق آتا ہے ليکن ائمہ کيلئے 
  صدق نہيں آتا کيونکہ وه لوگ تمام عالم اسرار سے واقف ہيں . 

تمام اوقات اور وفات کی کيفيت  عالمه قزويني(ره) فرماتے ہيں :ائمه (ع)تقيہ نہيں کرتے تھے کيونکہ وه لوگ عالم تھے اور
  ) 3اور نوعيت سے باخبرتھے . اس لئے صرف ہميں تقيہ کا حکم ديتے تھے . (

  اس شبہہ کا جواب 
اوال: علم امام کے دوسرے مبنا پر يه اشکال ھے نه پھلے مبنا پر ، کيونکه ممکن ھے جو پھلےمبنا کا قائل ھے وه کھے امام 

  ر کيفيت سے آگاه نھيں تھے ، اس لئے جان کے خوف سے تقيه کرتے تھے . اپنی موت اور مرنے کے وقت او
ثانياً : امام کا تقيه کرنا اپنی جان کے خوف سے نھيں بلکه ممکن ھے اپنے اصحاب اور چاھنے والوں کی جان کے خوف 

کھيں که تقيه کبھی  سے ھوں ؛ يا اھل سنت کے ساتھ مدارات اور اتحاد کے خاطر تقيه کئے ھوں. دوسرے لفظوں ميں اگر
  بھی جان يا مال کے خوف کے ساتھ مختص نھيں ھے . 

ثالثاً: جو لوگ دوسرے مبنا کے قائل ھيں ممکن ھے کھه ديں که امام اپنی موت کے وقت اور کيفيت کا علم رکھتے تھے اور 
  ساتھ ھی جان کا خوف بھی کھاتے اور تقيه کے ذريعے اپنی جان بچانا چاھتے تھے . 

يعه عالم دين پر جو اشکال وارد ھے يه ھے ، که اگر آپ ائمه کے تقيه کا انکار کرتے ھيں تو ان تمام روايتوں کا کيا ان دو ش
جواب ديں گے که جن ميں خود ائمه طاھرين (ع) تقيه کے بہت سے فضائل بيان فرماتے ھيں اور ان روايتوں کا کيا کروگے 

  جو امام کے تقيه کرنے کو ثابت کرتی ھيں؟!

  تقيہ اور عصمت
احکام اسالم کی تبليغ اور ترويج ميں ايک عام دين دارشخص سے بھی ممکن نھيں ھے که وه کسی بات کو خدا اور رسول 

کی طرف نسبت دے دے . تو يه کيسے ممکن ھے که امام تقيه کرتے ھوئے ايک ناحق بات کو خدا کی طرف نسبت دے ؟!يه 
  ) 4عن کرنے کے مترادف ھے ! . (حقيقت ميں امام کے دين اور عصمت پر ل

جواب يه ھے که اگر ھم تقيه کی مشروعيت کو آيات کے ذريعے ثابت مانتے ھيں چنانچه اھل سنت بھی اسے مانتے ھيں ، 
  کھه سکتے ھيں که هللا تعالی نے تقيه کو حکم کلی قرار ديا ھے. 

و خدا کی طرف نسبت دی ھے ؛ ليکن بعنوان حکم ھم نھيں کھه سکتے ھيں که امام (ع) نے بہ عنوان حکم اولی اس بات ک
ثانوی کسی بات کو خدا کی طرف نسبت دينے ميں کوئی اشکال نھيں ھے .جيسے خود هللا تعالٰی نے قرآن مجيد ميں مجبور 

  شخص کيلئے مردار کھانے کوبحکم ثانوی ، جائز قرار ديا ھے . 
ل نھيں کرتے بلکه انھيں خودشارعين ميں سے مانتے ھيں .جو ثانياً: شيعه اپنے اماموں کوصرف راوی کی حيثيت سے قبو

  اپنے صالح ديد کے مطابق حکم جاری کرتےھيں .

  بجائےتقيہ؛ خاموشی کيوں اختيار نھيں کرتے؟
  اشکال: تقيه کے موقع پر امام بطور تقيه جواب دينے کے بجائے خاموشی کيوں اختيار نھيں کرتے ؟!

  جواب :
نےبعض موارد ميں سکوت بھی اختيار کئے ھيں اور کبھی طفره بھی کئے ھيں اورکبھی سوال اور  اوال: امام معصوم(ع)

  جواب کو جابجا بھی کئے ھيں .
  ثانيا:سكوت خود تعريف تقيہ کے مطابق ايک قسم کاتقيه ھے که جسے تقيه کتمانيه کھا گياھے .

. جيسے اگر سوال کرنے واال حکومت کا جاسوس ھو  ثالثا: کبھی ممکن ھے که خاموش رھنا ، زياده مسئله کو خراب کرے
  ) 5تو اس کو گمراه کرنے کيلئے تقيةً جواب دينا ھي زياده فائده مند ھے . (

رابعا: کبھی امام کے تقيه کرنے کے علل اور اسباب کو مد نظر رکھتے ھوئے واقعيت کے خالف اظھار کرنا ضروری 
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بچانے کے خاطر اپنے عزيز کو دشمنوں کے درميان چھوڑنا . اور يه  ھوجاتا ھے . جيسے اپنے چاھنے والوں کی جان
صرف اور صرف واقعيت کے خالف اظھار کرکے ھی ممکن ھے .اور کبھی دوستوں کی جان بچانے کيلئے اھل سنت کے 

ے فتوی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ھوجاتے تھے . چنانچه امام موسي كاظم(ع) نے علي ابن يقطين کو اھل سنت ک
  ) 6طريقے سے وضو کرنے کا حکم ديا گيا . (

  تقيہ کے بجائے توريه کيوں نھيں کرتے ؟!
  )  7شبہہ: امام(ع)موارد تقيہ ميں توريه کرسکتے ھيں، تو توريه کيوں نھيں کرتے ؟ تاکه جھوٹ بولنے ميں مرتکب نه ھو .(

  اس شبہہ کا جواب:
  سم کا تقيه ھے . اوالً:تقيه کے موارد ميں توريه کرنا خود ايک ق

  ثانياً: ھمارا عقيده ھے که اگر امام کيلئے ھر جگه توريه کرنے کا امکان ھوتا تو ايسا ضرور کرتے .
  ثالثاً:بعض جگھوں پر امام کيلئے توريه کرنا ممکن نھيں ھوتا اور اظھار خالف پر ناچار ھوجاتےھيں.

  تقيہ اور دين کا دفاع 
 کے نيک بندوں کی ذمه داريوں ميں سے ايک اھم ذمه داری ، هللا تعالٰی کے دين کی شبہہ:اس ميں کوئی شک نھيں که هللا

حفاظت کرنا ھے .اگر چه اس راه ميں قسم قسم کی اذيتيں اور صعوبتيں برداشت کرنا پڑے .اور اھل بيت پيامبر(ص) 
  ) 8بالخصوص ان ذمه داری کو نبھانے کيلئے زياده حقدار ھيں . (

(ع)نے جب بھی اصل دين کيلئے کوئی خطر محسوس کيا اور اپنے تقيه کرنے کو اسالم پر کوئی مشکل جواب:ائمه طاھرين 
وقت آنے کا سبب پايا تو تقيه کو ترک کرتے ھوئے دين کی حفاظت کرنے ميں مصروف ھوگئے .اور اس راه ميں اپنی جان 

هللا (ع) کا دين مبين اسالم کا دفاع کرتے ھوئے اپنی دينے سے بھی دريغ نھيں کيا .جس کا بہترين نمونه ساالر شھيدان اباعبد
  جان کے علوه اپنے عزيزوں کی جانوں کا بھی نذرانه دينے سے دريغ نھيں کيا .

ليکن کبھی ان کا تقيه نه کرنا اسالم پر ضرر پھنچنے ، مسلمانوں کا گروہوں ميں بٹنے ، اسالم دشمن طاقتوں کے کامياب 
 اور کرتے نه تقيه بعد کے ملسو هيلع هللا ىلصوگ ضرور تقيه کرتے تھے ..چنانچه اگر علي(ع) رحلت پيامبر ھونے کا سبب بنتا تو ؛ وه ل

 کفر دوباره ، تھے چکے ھو مسلمان ابھي ابھي جو اور.  جاتا پڑ ميں خطرے اسالم اصل تو اترآتے پر کرنے جنگ مسلحانه
گ کھتے که انھوں نے پيامبر کے جانے لو ليکن ؛ ھوجاتي حاصل فتح ظاھري اگرچه کو امام کيونکه. جاتے پلٹ طرف کي

  کے بعد ان کي امت پر مسلحانه حمله کرکے لوگوں کو اسالم سے متنفر کيا .
  پس معلوم ھوا که ائمه طاھرين (ع) کا تقيه کرنا ضرور بہ ضرور اسالم اور مسلمانوں کی مصلحت کے پيش نظر تھا.

..............  

  .٣٧۶، ص  ١). كليني ؛ اصول كافي، ج 1(
  .٨٧ـ ٨۵نوبختي؛ فرق الشيعه ، ص  .١) 2(
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 امام علي(ع) فرماتے ھيں : مجھ سے پوچھو قبل اس کے که ميں تمھارے درميان سے اٹھ جاؤں ، اور تم مجھے پانه سکو . 
اس روايت ميں سوال کرنے کا حکم فرمارھے ھيں ، جس کا الزمه يه ھے که جو کچھ آپ بطور جواب فرمائيں گے ، اسے 

  قبول کرنا ھم پر واجب ھوگا؛ اور امام کا تقيه کرنے کا الزمه يه ھے که بعض سوال کا امام جواب نھيں ديں گے. 
که جب آپ برسر حکومت تھے ؛ جس وقت تقيه کے سارے علل و  جواب : يه کالم امير المومنين (ع) نے اس وقت فرمايا ،

اسباب مفقود تھے .يعنی تقيه کرنے کی ضرورت نه تھی.اور جو بھی سوال آپ سے کيا جاتا ،اس کا جواب تقيه کے بغير 
  کامالً دئے جاسکتے تھے . البته اس سنھرے موقع سے لوگوں نے استفاده نھيں کيا .

رين (ع)کو اتنی کم مدت کابھی موقع نھيں مال. يھی وجه ھے که بقيه اماموں سے ايسا جمله ليکن ھمارے ديگر ائمه طاھ
  صادر نھيں ھوا . اگرچه شيعه اور سنی سوال کرنے والوں کو احکام بيان کرنے ميں ذره برابر کوتاھی نھيں کی .

کا جواب ديديں .اگر ھم چاھيں تو امام سجاد(ع) سے روايت ھے که ھم پر الزم نھيں ھے که ھمارے شيعوں کے ھر سوال 
  ) 1جواب ديں گے ، اور اگر نه چاھيں تو گريز کريں گے . (

  تقيہ اور شجاعت
اس شبہہ کی وضاحت کچھ يوں ھے که شيعوں کا عقيده ھے که ان کے سارے امام انسانيت کے اعالترين کمال اور فضائل 

تم ان ميں پائے جاتے ھيں . اور شجاعت بھی کماالت انسانی ميں کے مرتبے پر فائز ھيں . يعنی ھر کمال اور صفات بطور ا
  سے ايک ھے . 

  ليکن تقيه اور واقعيت کے خالف اظھار کرنا بہت سارے مواقع پر جانی خوف کی وجه سے ھے . 
ن کی اس کے علوه اس سخن کا مضمون يه ھے که ھمارے لئے هللا تعالٰی نے ايسے رھنما اور امام بھيجے ھيں، جو اپنی جا

  ) 2خوف کی وجه سے پوری زندگی حالت تقيه ميں گذاری . (
جواب: اوالً شجاعت اور تھور ميں فرق ھے . شجاعت حد اعتدال اور درميانی راه ھے ليکن تھور افراط اور بزدلی ، تفريط 

ی کوئی زياده اھمھے .اور شجاعت کا يه معنی نھيں که بغير کسی حساب کتاب کے اپنے کو خطرے ميں ڈالدے . بلکه جب بھ
  مصلحت خطرے ميں ھو تو اسے بچانے کی کوشش کرتے ھيں .

ثانياً: ھمارے لئے يه بات قابل قبول نھيں ھے که تقيه کے سارے موارد ميں خوف اور ترس ھی علت تامه ھو ، بلکه اور بھی 
ے ماننے والوں کی جان علل و اسباب پائے جاتے ھيں جن کی وجه سے تقيه کرنے پر مجبور ھوجاتے ھيں .جيسے اپن

بچانے کے خاطر ، کبھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور مودت ايجاد کرنے کے خاطر تقيه کرتے ھيں . جن کا ترس
  اور خوف سےکوئی رابطه نھيں ھے .

: امام کا خوف اپنی جان کی خوف کی وجه سے نھيں بلکه دين مقدس اسالم کے مصالح اور مفاد کے مد نظرام ام خائف ثالثا ً
  ھيں ، که ايسا نه ھو ، دين کی مصلحتوں کو کوئی ٹھيس پھنچے .جيسا که امام حسين (ع) نے ايسا ھی کيا .

  اب اس اشکال يا بہتان کا جواب که ائمه طاھرين(ع) نے اپنی آخری عمر تک تقيه کيا ھے ؛ يه ھے:
.کيونکه ھم ائمه طاھرين (ع)کی زندگی ميں  اوال ً : يه بالکل بيھوده بات ھے اور تاريخ کے حقائق سے بہت دور ھے

ديکھتےھيں که بہت سارے موارد ميں انھوں نے ظالم و جابر حکمرانوں کے ساتھ بہادرانه طور پر جنگ و جھاد کئے ھيں . 
چنانچه امام موسی کاظم (ع)نے اس وقت ، که جب ھارون نے چاھا که باغ فدک آپ کو واپس کريں ، ھارون الرشيد کے 

کے سامنے برمال عباسی حکومت کے نامشروع اور ناجائز ھونے کا اعالن فرمايا ، اور مملکت اسالمی کے حدود  کارندوں
  کو مشخص کيا .

ثانيا ً : ھدايت بشر ی صرف معارف اسالمی کا برمال بيان کرنے پر منحصر نھيں ھے ، بلکه بعض اھم اور مؤثر افراد تک 
  باعث بنتا تھا که سارے لوگوں تک آپ کا پيغام پھنچ جائيں.اپنی بات کو منتقل کرنا بھی کافی اور 

  تقيہ اور تحليل حرام و تحريم حالل
شبہہ يه ھے که اگر اس بات کو قبول کرلے که امام بعض فقھی مسائل کا جواب بطو رتقيه ديں گے تو مسلماً ايسے موارد ميں

ه سبب بنے گا شريعت ميں تحليل حرام اور تحريم حالل کا، حکم واقعی (حرمت) کے بجائے (حليت ) کا حکم لگے گا . اور ي
  )3يعني حرام حالل ميں بدل جائے گا اورحالل حرام ميں ... (

اس شبہہ کا جواب يه ھے که شيعوں کے نزديک تقيه سے مراد ؛اضطراری حاالت ميں بعنوان حکم ثانوی ،آيات اور روايات 
  معصوم(ع) کی پيروی کرنا ھے .

ھی دوسرے احکام جيسے اضطرار، اكراه ، رفع ضرر اور حرج کی طرح ھے ، که ايک معين وقت کيلئے حکمتقيہ کا حكم ب
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اولی کو تعطيل کرکے اس کی جگه تقيه واال حکم لگايا جاتا ھے .اور ان جيسے احکام ثانوی فقه اھلسنت ميں بھی ھر جگه 
  موجود ھے .

  تقيہ ا يك حكم اختصاصي ھے يا عمومي؟
  درج ذيل مسائل کي بررسی کرنے کي ضرورت ھے : اس حصے ميں

. قانون تقيه پر اعتقاد رکھنا کيا صرف شيعه اماميه کے ساتھ مختص ھے يا دوسرے مکاتب فکر بھی اس کے قائل ھيں ؟اور1
  اسے ايک الھی قانون کی حيثيت سے قبول کرتے ھيں ؟!

ھے يا اس کے لئے بھی خاص زمان يا مکان اور ديگر  . کيا تقيہ کوئی ايسا حکم ھے جو ھرجگه اور ھرحال ميں جائز2
  اسباب کا خيال رکھنا واجب ھے ؟

. کيا حكم تقيہ ،متعلّق کے اعتبار سے عام ھے يا نھيں ؟ بطوری که سارےلوگ ايک خاص شرائط ميں اس پر عمل 3
يں ؟جيسے : پيامبر(ص) و کرسکتے ھيں ؟ يا بعض لوگ بطور استثنا ھر عام و خاص شرائط کے بغير بھی تقيه کرسکتے ھ

  امام(ع)؟

  جواب: دو احتمال ھيں : 
  ـ تقيہ يك حكم ثانوي عام ھے که سارے لوگ جس سے استفاده کرسکتے ھيں .١
ـ پيامبران تقيہ سے مستثنی ھيں . کيونکه عقلی طور پر مانع موجود ھے . شيخ طوسي(ره) اور اكثر مسلمانوں نے دوسرے ٢

كه پيامبر(ص) کيلئے تقيہ جائز نھيں ھے .کيونکه اس کی شناخت اور علم اور رسائی صرف اور  احتمال کو قبول کئے ھيں .
  صرف پيامبر(ص) کے پاس ھے . 

اور صرف پيامبر (ص) اور ان کے فرامين کے ذريعے شريعت کی شناخت اور علم ممکن ھے .پس جب پيامبر(ص) کيلئے 
نھيں رھتا جس کے ذريعے اپنی تکليف اور شرعی وظيفه کو پھچان ليں تقيه جائز ھو جائے تو ھميں کوئی اور راسته باقی 

  ) 4اور اس پر عمل کريں . (
) يعنی انبيا کيلئے نه  5اسی لئے فرماتے ھيں : فال يجوز علي االنبياء قبائح و ال التقية في اخبارھم ال نّه يؤدي الي التشكيك(

تقيه جائز ھے.کيونکه تقيه آپ کے فرامين ميں شکوک و شبہات پيدا  عمل قبيح جائز ھے اور نه اپنی احاديث بيان کرنے ميں
 ملسو هيلع هللا ىلص پيامبر اگر اور. کريں تصديق کی ھربات کی ملسو هيلع هللا ىلصھونے کا باعث بنتا ھے. اور جب که ھم پر الزم ھے که ھم پيامبر 

کی حکمت  رسل ارسال يه تو ؛ دے ڈال ميں شک حالت ھميں اور کرے نه بيان لئے ھمارے کو وظيفے شرعی ، اعمال کے
  . کرے نه بيان کو تکاليف ھماری سے وجه کی تقيه که نھيں جائز لئے کے ملسو هيلع هللا ىلصکے خالف ھے . پس پيامبر 

 ابراھيم حضرت تو ھے نھيں جائز تقيه کيلئے ملسو هيلع هللا ىلصپيامبر که ھوجائيں قائل کے بات اس ھم اگر:  اشكال پر)ره(طوسي شيخ
ويل کريں گے که بتوں کو آنحضرت ھی نے توڑ کر بڑے بت تأ کيا کيلئے باتوں ساری گئی بتائی سامنے کے نمرود کا)ع(

  کی طرف نسبت دی ؟!اگر اس نسبت دينے کو تقيه نه مانے تو کيا توجيه ھوسکتی ھے ؟!

  شيخ طوسي (ره) کاجواب:آپ نے دو توجيه کئے ھيں :
ان بتوں کوتوڑنے واال سب سے کے ساتھ مقيد کئے ھيں . يعني اگريه بت بات کرتاھے تو »ان كانوا ينطقون«بل فعله کو . ١

  بڑا بت ھے .جب که معلوم ھے که بت بات نھيں کرسکتا.
حضرت ابراھيم(ع) چاھتے تھے که نمرود کے چيلوں کو يه بتا دے که اگر تم لوگ ايسا عقيده رکھتے ھو تو يه حالت . ٢

سے مراد يه که تمھارے گمراه » ي سقيمان« الزام کے سوا کچھ نھيں اور » بل فعله كبيرھم« ھوگی . پس آپ کا يه فرمانا: 
  ھونے کی وجه سے روحی طور سخت پريشانی ميں مبتال ھوں.

  ) 6کھنا بھی تقيه ھی تھا ، ورنه جھوٹ قاموس نبوت سے دور ھے . (»انّكم لسارقون« اسی طرح حضرت يوسف(ع) کا:
کا سبب نھيں بنتا .اور توريه بھی ايک قسم کا تمام انبياءالھی کے فرامين ميں توريه شامل ھے اور توريه ھونا کوئی مشکل 

  تقيه ھے .ثانيا ً انبياء الھی کے فرامين احکام شرعی بيان کرنے کے مقام ميں نھيں ھے .

  کيوں کسی نے تقيه کيا اور کسی نے نھيں کيا ؟!
الوں نے تقيه کيا اور يه سوال ھميشه سے لوگوں کے ذھنوں ميں ابھرتا رھتا ھے که کيوں بعض ائمه اور ان کے چاھنے و
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  خاموش رھے ؟! ليکن بعض ائمه نے تقيه کو سرے سے مٹادئے اور اپنی جان تک کی بازی لگائی ؟! 
اور وه لوگ جو مجاھدين اسالم کی تاريخ ، خصوصا ً معاويه کی ذلت بار حکومت کے دور کا مطالعه کرتے تو ان کو معلوم 

سان يعنی امير المؤمنين(ع) کا چھره مبارک نقاب پوش ھوکر ره گيا . جب يه ھوتا ،که تاريخ بشريت کا سب سے بڑا شجاع ان
 دو کے دوستوں باوفا کے) ع(علی اور ملسو هيلع هللا ىلصساری باتيں سامنے آتی ھيں تو يه سوال ذھنوں ميں اٹھتا ھے که کيوں پيامبر 

  : ھے آتا نظر مختلف سے دوسرے ايک کامالً  چھرے
ر حکمرانوں کی آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کر ان کا مقابله کرنے پر اتر آتے ھيں ؛جاب و ظالم کے زمانے اپنے جو:  گروه ايک

جيسے ميثم تمار ، حجر بن عدی، عبدهللا و... اسی طرح باقی ائمه کے بعض چاھنے والوں نے دشمن اور حاکم وقت کے قيد 
کئے .اور وحشتناک جالدوں کا خوف نھيں  خانوں ميں اپنی زندگياں رنج و آاالم ميں گذارتے ھوئے اپنی جانوں کا نذرانه پيش

کھائے ، اور عوام کو فريب دينے والے مکار اور جبار حاکموں کا نقاب اتار کر ان کا اصلی چھره لوگوں کے سامنے واضح 
  کردئے .

ط کے اور دوسرا گروه : باقی ائمه طاھرين کے ماننے والوں اور دوستوں ميں بہت سارے ، جيسے علی ابن يقطين بڑی احتيا
  ساتھ ھارون الرشيد کے وزيراور مشير بن کر رھے !

جواب : اس اشکال کا جواب اماميه مجتھدين اور فقھا دے چکے ھيں : که کبھی تقيه کو ترک کرتے ھوئے واضح طور پر ما 
مستحب ھوجاتا فی الضمير کو بيان کرنا اور اپنی جان کا نذرانه دينا واجب عينی ھوجاتا ھے ؛ اور کبھی تقيه کو ترک کرنا 

ھے . اور اس دوسری صورت ميں تقيه کرنے والے نے نه کوئی خالف کام کيا ھے ، نه ان کے مد مقابل والے نے تقيه کو 
  پس پشت ڈال کر فداکاری اور جان نثاری کا مظاھره کرتے ھوئے ، جام شھادت نوش کرکے کوئی خالف کام کياھے 

ی اوررشيد ھجري جيسے عظيم اور شجاع لوگوں کو ھمارے اماموں نے بہت اسی دليل کی بنا پر ميثم تمار ، حجر بن عد
  سراھا ھے ، اور اسالم ميں ان کا بہت بڑا مقام ھے . 

ان کی مثال ان لوگوں کی سی ھے ، جنھوں نے اپنے حقوق سے ھاتھ اٹھائے ھيں اور معاشرے ميں موجود غريب اور نادار 
  پر خرچ کيا ھو ، اور خود کو محروم کيا ھو.اور محروم لوگوں کی حمايت کرتے ھوئے ان 

اس ميں کوئی شک نھيں که ان کی يه فداکاری اور محروفيت کو قبول کرنا ؛ سوائے بعض موارد ميں ،واجب تو نھيں تھا . 
محترم کيونکه جو چيز واجب ھے وه عدالت ھے نه ايثار .ليکن ان کا يه کام اسالم اور اھل اسالم کی نگاه ميں بہت قيمتی اور 

کام شمار ھوتا ھے .اور يه احسان کرنا اس بات کی دليل ھے که احسان کرنے واال عواطف انسانی کی آخرين منزل کو طے 
  کرچکا ھے .جو دوسروں کو آرام و راحت ميں ديکھنے کيلئے اپنے کو محروم کرنے کو اختيار کرے . 

ر مؤمنوں کا آرام اور راحت کے خاطر فدا کرنا بھی ايسا پس تقيه کو ترک کرتے ھوئے اپنی جانوں کو دوسرے مسلمانوں او
  ھی ھے .اور يه اس وقت تک ممکن ھے ، جب تک تقيه کرنا وجوب کی حد تک نه پھنچا ھو . اور يه پھالراسته ھے .

دوسرا راسته يه ھے که لوگ موقعيت اور محيط کے اعتبار سے مختلف ھوتے ھيں . اگر پست محيط ميں زندگی کر رھے 
، جيسے معاويه کی حکومت کا دور ھے ؛اس کی سوء تبليغ اور اس کے ريزه خواروں اور مزدوروں اور بعض دين  ھوں

فروشوں کی جھوٹی تبليغات کی وجه سے اسالم کے حقائق اور معارف معاشرے ميں سے بالکل محو ھوچکا تھا .اور لوگ 
ا انسان ساز مکتب بھی اپنی تمام تر خصوصيات کے اسالمی اصولوں سے بالکل بے خبر تھے .اور امير المؤمنين (ع)ک

باوجود ، سنسر کر دئے گئے ، اور پرده سکوت کے پيچھے چال گيا .اور اس ظلمانی پردے کو چاک کرکے اسالمی 
معاشرے کو تشکيل دينے کيلئے عظيم قربانی کی ضرورت تھی .ايسے مواقع پر افشاگری ضروري تھا ، اگرچه جان بھی 

  پڑے .دينا کيوں نه 
حجر بن عدي اور ان کے دوستوں کے بارے ميں که جنھوں نے معاويه کےدور ميں مھر سکوت کو توڑ کر علی (ع)کی 

محبت کا اظھار کرتے ھوئے جام شھادت نوش فرمائي ؛اور ان کی طوفانی شھادت اور شھامت اس قدر مؤثر تھا که پورے 
  ب برپا کيا ؛ جسے معاويه نے کبھی سوچا بھي نه تھا .مکه اور مدينه کے علوه عراق ميں بھی لوگوں ميں انقال

امام حسين(ع) نے ايک پروگرام ميں ، معاويه کے غيراسالمی کردار کو لوگوں پر واضح کرتے ھوئے يوں بيان فرمايا : 
فون في هللا لومة الست قاتل حجر بن عدي اخا كنده ؛ والمصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم و يستعظمون البدع و ال يخا

  الئم!
اے معاويه ! کيا تو وہي شخص نھيں ، جس نے قبيله کنده کےعظيم انسان (حجر بن عدی) کو نماز گزاروں کے ايک گروه 
کے ساتھ بے دردی سے شھيد کيا ؟ ان کا جرم صرف يه تھا که وه ظلم اور ستم کے خالف مبارزه کرتے اور بدعتوں اور 

کا اظھار کرتے تھے، اور مالمت کرنے والوں کی مالمت کا کوئی پروا نھيں کرتے تھے خالف شرع کاموں سے بيزاری 
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  .۴٣، ص١٨) . وسائل الشيعه، ج  1(
  ). كمال جوادي؛ ايرادات و شبہات عليه شيعيان در ھند و پاكستان. 2(
   .١٣۶). احسان الھي ظھير؛ السنّه والشيعه، ص  3(
   .٣٢٨يزدي؛ انديشه ھاي كالمي شيخ طوسي،ص ) . محمود  4(
   .٢۵٩، ص  ٧) . التبيان ، ج 5(
   .٢۶٠) . ھمان ، ص  6(
  .١٠٧). مكارم شيرازي؛ تقيہ مبارزه عميقتر، ص  7(

 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

   وه شبہات ا ور تّھمتيں جو شيعوں کے تقيه سے مربوط ھيں :
  

  تقيہ شيعوں کی بدعت 

1شبہہ پيدا کرنے والے کا کھنا ھے که :تقيه شيعوں کی بدعت ھے جو اپنے فاسد عقيدے کو چھپانے کے خاطر کرتے ھيں. (
(  

اس شبہہ کا جواب يه ھے که اس نے بدعت کے معنی ميں اشتبہ کيا ھے . جب که مفردات راغب نے بدعت کی تعريف 
) بدعت سے مراد يه ھے که جوچيز دين ميں نھيں،  2کرتے ھوئے کھا ھے : البدعة ھي ادخال ما ليس من الدين في الدين(

ه تقيه دين کی ضروريات ميں سے ھے . کيونکه قرآن اور اسے دين ميں داخل کرے .اور گذشته مباحث سے معلوم ھوا ک
احاديث ائمه(ع)ميں واضح طور پر بيان ھوا ھے که تقيه کو اھل تشيع اور اھل سنت دونوں مانتے ھيں اور اس کے شرعی 

  ھونے کو بھی مانتے ھيں .
ے ، بلکه يه هللا اور رسول کا حکم ھے .لذا ، تقيه نه بدعت ھے اور نه شيعوں کا اختراع ،که جس کے ذريعے اپنا عقيده چھپائ

گذشته مباحث سے معلوم ھوا كه تقيہ دين کاحصه ھے کيونکه وه آيات جن کو شيعه حضرات اسالم کا بپاكننده جانتے ھيں،ان 
کي مشروعيت کو ثابت کرچکے ھيں اور اھل سنت نے بھي ان کي مشروع ھونے کا في الجمله اعتراف کيا ھے. اس بنا پر ، 

  تقيہ بدعت ھے اور نه شيعوں کا اپنا عقيده چھپانے کيلئے اختراع ھے.نه 

  تقيہ، مكتب تشيع کا اصول دين ؟!
بعض لوگوں کا اپنے مخالفين کے خالف مھم چالنے اور ان کو ھرانے کيلئے جو خطرناک اور وحشنتاک راسته اختيار 

يسی تھمتيں لگاتے ھيں ، جن سے وه لوگ مبرٰی ھيں . کرتے ھيں ، ان ميں سے ايک يه ھے که ان کو متھم کرنا ھے اور ا
  اگرچه عيوب کا ذکر کرنا معيوب نھيں ھے .

ان لوگوں ميں سے ايک ابن تيميه ھے ؛ جو کھتا ھے که شيعه تقيه کو اصول دين ميں سے شمار کرتے ھيں . جبکه کسی 
  ايک شيعه بچے سے بھی پوچھ لے تو وه بتائے گا : اصول دين پانچ ھيں : 

اول : توحيد. دوم :عدل سوم: نبوت چھارم:امامت پنجم : معاد.ليکن وه اپنی كتاب منھاج السنه ميں لکھتا ھے : رافضي لوگ 
  اسے اپنا اصول دين ميں شمار کرتے ھيں .ايسی باتيں يا تھمتيں لگانے کی دو ھی وجه ھوسکتی ھيں: 

سکتا . کيونکه مذھب تشيع کا اتنا آسان مسئله ؛ جسے سات يا وه شيعه عقائد سے بالکل بے خبر ھے ؛ که ھو ھی نھيں . ١
  ساله بچه بھی جانتا ھو ، ابن تيميه اس سے بے خبر ھو .کيونکه ھمارے ھاں کوئی چھٹا اصل بنام تقيه موجود نھيں ھے .

طريقے سے  يا ابن تيميه اپنی ھوا وہوس کا اسير ھوکر شيعوں کو متھم کرنے پر تال ھوا ھے . وه چاھتا ھے که اس. ٢
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  مسلمانوں کے درميان اختالف پيدا کرےاوراسالم اور مسلمين کی قوت اور شان و شکوکت کو متزلزل کرے .
اس قسم کی بيھوده باتيں ايسے لوگوں کی دل خوشی کا سبب بن سکتے ھيں ، جو کسی بھی راستے سے شيعيان علی ابن ابی 

  ) 3ئے اور لوگون کو مکتب حقه سے دور رکھے . (طالب (ع) کی شان شوکت کو دنيا والوں کے سامنے گھٹا
جب که خود اھل سنت بھی تقيه کے قائل ھيں اور ان کے علماء کا اتفاق اور اجماع بھی ھے ، که تقيه ضرورت کے وقت 
يمان جائز ھے .چنانچه ابن منذر لکھتا ھے: اجمعوا علي من اكره علي الكفر حتي خشي علي نفسه القتل فكفر و قلبہ مطمئن باال

  ) 4انه ال يحكم عليه بالكفر. (
اس بات پر اجماع ھے که اگر کوئی کفر کے اظھار کرنے پر مجبور ھو جائے ، اور جان کا خطره ھو تو ايسی صورت ميں 
ضرور اظھار کفرکرے .جبکه اس کا دل ايمان سے پر ھو ، تو اس پر کفر کا فتوا نھيں لگ سکتا .يا وه کفر کے زمرے ميں 

  ھوسکتا . داخل نھيں
!يعنی علماء کا اجماع ھے که اگر هللا ابن بطال کھتا ھے : واجمعوا علي من اكره علي الكفر واختار القتل انه اعظم اجرا عندا

کوئی مسلمان کفر پر مجبور ھوجائے ، ليکن جان دينے کو ترجيح دے دے تو اس کے لئے هللا تعالٰی کے نزديک بہت بڑا 
  اجر اور ثواب ھے . 

ت تقيہ کے جائز ھونے کو قبول کرتے ھيں . ليکن جس معنی ٰ ميں شيعه قائل ھيں ، اسے نھيں مانتے .يعنی ان خوداھل سن
کے نزديک تقيه ، رخصت يا اجازت ھے ، ليکن شيعوں کے نزديک ، ارکان دين ميں سے ايک رکن ھے . جيسے نماز. اور 

اسالم(ص) سے منسوب ھے . قال الصادق(ع) : لو قلت له بعد ميں امام صادق(ع)کی روايت کو نقل کرتے ھيں، جو پيامبر 
تارك التقيہ كتارك الصلوة . اس کے بعد کھتےھيں که شيعه صرف اس بات پر اکتفاء نھيں کرتے بلکه کھتے ھيں : ال دين لمن 

  ) 5ال تقية له . (

  تقيہ، زوال دين کا موجب ؟!
ا موجب بنتا ھے . لھذا تقيه پر عمل نھيں کرنا چاھئے .اور اس کو کھا جاتا ھے که تقيه زوال دين اور احکام کی نابودی ک

  جائز نھيں سمجھنا چاھئے . 
  جواب: تقيہ ، احكام پنجگانه ميں تقسيم كيا گيا ھے :يعنی:واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح.

ظ ديگر جوبھی اسالم کی نگاه ميں جان،حرام تقيہ، دين ميں فساد اور ارکان اسالم کے متزلزل ھونے کا سبب بنتا ھے . بہ الفا
مال ، عزت، ناموس وغيره کی حفاظت سے زياده مھم ھو تو وہاں تقيه کرنا جائز نھيں ھے ، بلکه حرام ھے .اور شارع اقدس
نے بھی يھی حکم ديا ھے .کيونکه عقل حکم لگاتی ھے که جب بھی کوئی اھم اور مھم کے درميان تعارض ھوجائے تو اھم 

رکھاجائے ، اور اگر تقيه بھی موجب فساد يا ارکان اسالم ميں متزلزل ھونے کا سبب بنتا ھے تو وہاں تقيه کرنا جائز  کو مقدم
  نھيں ھے . 

ائمه طاھرين(ع) سے کئی روايات ھم تک پھنچی ھے که جو اس بات کی تائيد کرتی ھيں ؛ اور بتاتی ھيں که بعض اوقات تقيه
  کرنا حرام ھے . 
) امام نے  6)فرمود: ... فكل شيئ يعمل المؤمن بينھم لمكان التقية مما ال يؤدي الي الفساد في الدين فانّه جائز(امام صادق (ع

فرمايا: ھر وه کام جو مؤمن تقيه کے طور پر انجام ديتے ھيں ؛اور دين کيلئے کوئی ضرر يا نقصان بھی نه ھو ،اور کوئی 
  فساد کا باعث بھی نه ھو ؛ تو جائز ھے .

م صادق (ع)کی اس حديث سے معلوم ھوتا ھے که تقيه بطور مطلق حرام نھيں ھے بلکه وه تقيه حرام ھے جو زوال دين کااما
  سبب بنتا ھو . 

  ليکن وه تقيه واجب يا مباح يا مستحب ھے جو زوال دين کا سبب نھيں بنتا . اس کا مکتب تشيع قائل ھے . 
..............  

   .٣۶ات عليه شيعيان در ھند و پاكستان، ص ). فھرست ايرادات و شبہ 1(
  ) . راغب اصفھاني ؛ مفردات، بدع.  2(
   .١٠٢) . عباس موسوي؛ پاسخ و شبہاتي پيرامون مكتب تشيع، ص 3(
   .٨٠٧، ص ٢) . دكترناصر بن عبدهللا؛ اصول مذھب شيعه،ج  4(
  ). ھمان  5(
  .۴۶٩، ص٢۵، باب۶) . وسائل الشيعه ، ج 6(

 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  امام کی پيروي اور تقيه کے درميان تناقض
اس شبہہ کو يوں بيان کيا ھے که شيعه ائمه(ع) کی پيروی کرنے کا ادعا کرتے ھيں جبکه ائمه طاھرين (ع)نے تقيه کرنا 

  ) 1ابوبکر کی بيعت کی ، اور امام حسين (ع)نے يزيد کے خالف جھاد کيا . (چھوڑ دئے ھيں ؛ جس کا نمونه علی (ع)نے 

  اس شبہہ کا جواب :
اوالً :شيعه نظريے کے مطابق تقيه ايسے احکام ميں سے نھيں که ھر حالت ميں جائز ھو ، بلکه اسے انجام دينے کيلئے تقيه 

ه تقيه کرنے ميں زياده مصلحت ھے يا تقيه کو ترکاور حق کا اظھار کرنے کے درميان مصلحت سنجی کرناضروري ھے ک
کرنے ميں زياده مصلحت ھے ؟ ائمه طاھرين (ع) بھی مصلحت سنجی کرتے اور عمل کرتے تھے. جيسا که اوپر کی دونوں 

ن مثالوں ميں تقيه کو ترک کرنے ميں زياده مصلحت پائی جاتی ھے لھذا دونوں اماموں نے تقيه کو ترک کيا . اگر امام حسي
  .  بچتا نھيں دين کا ملسو هيلع هللا ىلص(ع)تقيه کرتے تو اپنے جد امجد 

 کئے تقيه پر جگھوں بعض نے ائمه سارے ھمارے اور.  ھيں سمجھتے واجب کرنےکو پيروي کی اماموں سارے شيعه: ثانيا
دئے ھيں حکم کا کرنے تقيه پر مقامات بعض که تر باال بھی سے اس بلکه.  ھيں کئے ترک کو تقيه پر جگھوں بعض اور ھيں

  . يه اس بات کی دليل ھے که ان کی زندگی ميں کتنی سخت دشوارياں پيش آتی تھيں.
  ثالثاً: تقيہ کے بہت سے موارد ، جھاں خود ائمه(ع) نے تقيه کرنے کو مشروع قرار دئے ھيں ، جن کا تذکره گذرچکا .

ط چھ ماه بيعت كرنے سے انکار کيا پھر بعد رابعاً: شبہہ پيدا کرنے واال خود اعتراف کررھا ھے که حضرت علي(ع) نے فق
  ميں بيعت کرلی .يه خود دليل ھے سيره حضرت علي(ع) ميں بھی تقيہ ھے . 

  فتواي تقيہ امام (ع)کي تشخيص
اس کے بعد که قائل ھوگئے كه ائمه(ع) بھی تقيه کرتے تھے ؛ درج ذيل سواالت ، اس مطلب کی ضمن ميں که اگر امام حالت

  ی فتوا ديدے، تو کيسے پھچانيں گے که تقيه کي حالت ميں فتوا دے رھے ھيں يا عام حالت ميں ؟!تقيه ميں کوئ

  جواب: 
  اس کی پھچان تين طريقوں سے ممکن ھے :

  . امام کا فتوی ايسے دليل کے ساتھ بيان ھوجو حالت تقيه پر داللت کرتی ھو . 1
  ات پر داللت کرے که حالت تقيه ميں امام نےفتوی ديا ھے .. فتوی دينے سے پھلے کوئی قرينه موجود ھو ، جو اس ب2
  . امام(ع) قرينه اور دليل کو فتوی صادر کرنے کے بعد ،بيان کرے که حالت تقيه ميں مجھ سے يه فتوی صادر ھوا ھے . 3

  تقيہ اورشيعوں کا اضطراب!
ھے . جس کی وجه سے اپنےقول و فعل  تقيہ يعنی جبن و اضطراب کادوسرا نام ھے ،اور شجاعت اور بہادری کے خالف

ميں، اورظاھر و باطن ميں اختالف کی صورت ميں ظاھر ھوتی ھے .اور يه صفت ، رزائل اخالقی کے آثار ميں سے ھے 
اور اس کی سخت مذمت ھوئی ھے؛ لھذا خود امام حسين(ع) نے كلمه حق کی راه ميں تقيہ کے حدود کو توڑ کر شھادت 

  ) 2کيا . ( کيلئے اپنے آپ کو تيار
جواب: اگرشيعوں ميں نفسياتي طور پر جبن، اضطراب اور خوف پايا جاتا توظالم بادشاھوں کے ساتھ ساز باز کرتے ، اور 

کوئی جنگ يا جھاد کرنے کی ضرورت ھی پيش نھيں آتی . يه لوگ بھی درباری مالؤں کی طرح اپنے اپنے دور کے خليفوں
  رت ھی پيش نه آتی.کے ھاں عزيز ھوتے .اور تقيه کی ضرو

اس سے بڑھ کر کيا کوئی شجاعت اور بہادری ھے که جس دن اسالم کی رھبری اور امامت کا انتخاب ھونے واالتھا ؛ اس 
دن لوگوں نے انحرافی راسته اپناتے ھوئے نااھل افراد کو مسندخالفت پر بٹھادئے . اس دن سے ليکر اب تک شيعوں کا اور 

عره اور شعار رھا ھے که ھر طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانا ھے اور مظلوموں کی حمايت شيعوں کے رھنماؤں کا يھی ن
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  کرنا ھے . اور اسالم سے بےگانه افراد کی سازشوں کو فاش کرنا ھے .
اگرچه شيعه مبناي تقيہ پر حركت کرتے ھيں ؛ ليکن جھاں بھی اس بات کی ضرورت پيش آئی که ظالم اور جابر کے خالف 

ا ھے ؛ وہاں شيعوں نے ثابت کرديا ھے که اسالم اور مسلمين اور مظلوموں کی حمايت ميں اپنا خون اور اپنے آواز اٹھان
  عزيزوں کی جان دينے سے بھي دريغ نھيں کيا. 

شيعوں کا آئيڈيل يه ھے که اسالم ھميشه عظمت اور جاللت کے مسند پرقائم رھے اور امت اسالمی کے دل اور جان ميں 
  اور عزت باقی رھے . اسالم ی عظمت

اور يه بھی مسلمان ياد رکھے ! که تاريخ بشريت کا بہترين انقالب ؛ شيعه انقالب رھا ھے . اور دنيا کے پاک اور شفاف ترين
  انقالبات ، جو منافقت ، دھوکه بازی ، مکر و فريب اور طمع و اللچ سے پاک رھے ؛ وه شيعه انقالبات ھيں . 

مان عوام اور حکومتوں کی عظمت اور عزت مجسم ھوچکی تھی .اور طاغوتی قوتوں کےمقابلے ھاں ان انقالبات ميں مسل
ميں اس مکتب کے ماننے والوں کو عزت ملی اور شيعه، طاغوتی طاقوتوں اور حکومتوں کو برکات اور خيرات کا مظھر 

نقالبات کا ذکر کريں گے ، جن کو ائمه ماننا تو درکنار ، بلکه ان کے ساتھ ساز باز کرنے سے پر ھيز کرتے تھے .ھم کچھ ا
طاھرين (ع) نے سراھتے ھوئے ان کی کاميابی کے لئے دعا کی ھيں .کيونکه کسی بھی قوم کی زندگی اور رمز بقا انھی 

  انقالبات ميں ھے . جن ميں سے بعض يه ھيں:
o زيد ابن علي(ره) کا انقالب  
o  محمد بن عبدهللا (ره) کا حجازميں انقالب  
o ھيم بن عبدهللا (ره)کا بصره ميں انقالبابرا  
o محمد بن ابراھيم و ابو السراي(ره)کا انقالب  
o محمد ديباج فرزند امام جعفر صادق(ع)کا انقالب  
o علي ابن محمد فرزند امام جعفر صادق(ع)کا انقالب  

گئی ھے . اور پوری قوم کی اسی طرح دسيوں اور انقالبات ھيں ، که جن کی وجه سے عوام ميں انقالب اورشعور پيد اھو
  ) 3ضمير اور وجدان کو جگايا ھے . (

امامان معصوم(ع) ان انقالبات کو مبارک اور خير وبرکت کا باعث سمجھتے تھے .اور ان سپه ساالروں کي تشويق کرتے 
اِدِق ع َو َدفَْعنَا إِلَْيِه اْلِكتَاَب فَقََرأَ  ِ أَْحتَِسُب تھے .راوي کھتا ھے : فََدَخْلنَا َعلَى الصَّ ِ َو إِنَّا إِلَْيِه راِجُعوَن ِعْنَد هللاَّ َّ ِ َو بََكى ثُمَّ قَاَل إِنَّا 

ِ َعمِّي َشِھيداً كَ  ِ َعمِّي إِنَّهُ َكاَن نِْعَم اْلَعمُّ إِنَّ َعمِّي َكاَن َرُجاًل لُِدْنيَانَا َو آِخَرتِنَا َمَضى َو هللاَّ  َو َعلِيٍّ َو ُشھََداَء اْستُْشِھُدوا َمَع َرُسوِل هللاَّ
ِ َعلَْيِھْم ( ) جب امام صادق(ع) کو زيدابن علی کی شھادت کی خبر ملی تو کلمہ استرجاع کے بعد 4اْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِن َصلََواُت هللاَّ

ھيں . فرمايا :ميرے چچا واقعاً بہترين اور عزيز ترين چچا ھيں . اور ھمارے لئے دنيا اور آخرت دونوں ميں چاھنے والے 
 شہيد ميں کےرکاب) ع( حسين اور علی ، ملسو هيلع هللا ىلصخدا کی قسم ! ميرے چچا ايسے شھيد ھوئے ھيں ، جيسے رسول خدا 

  . ھيں مرے موت کی شھيد وه!  قسم کی خدا. ھوں ھوچکے
سے صادر ھوئے ھيں ، اور يه بہت دقيق تعبير يں ھيں که جو شيعه تفکر کی عکاسی کرتی G معصومين ائمه کلمات ايسے
  که ھر ظالم و جابر حکمران کو غاصب مانتے تھے .اور ھر حاکم ، شيعه کو اپنے لئے سب سے بڑا خطر ه جانتا تھا .ھيں 

ھم زياده دور نھيں جاتے ، بلکه اسی بيسويں صدی کا انقالب اسالمی ايران پر نظر کريں ؛ کيسا عظيم انقالب تھا ؟! که ساری
؛طاغوتی قوتيں سب مل کر اسالمی جمھوری ايران پر حمله آور ھوئے ؛ اگرچه دنيا کے ظالم وجابر ؛ کافر ھو يا مسلمان 

ظاھراً ايران اور عراق کے درميان جنگ تھی ، ليکن حقيقت ميں اسالم اور کفر کے درميان جنگ تھی . کيونکه عالم کفر نے
) اور اس کے پيروی کرنے والے ديکھا که اگر کوئی آئين يا مکتب ، ان کيلئے خطرناک ھے ، تو وه اسالم ناب محمدی (ص

 شکن بت خمينی يعنی علمبردار کے ملسو هيلع هللا ىلصھيں . اسی لئے باطل طاقتيں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ، اسالم ناب محمدی
ايران اسالمی جمھوری اور کيا خوار و ذليل کو ان نے تعالیٰ  هللا ليکن ، آئے اتر پر کرنے سرکوب کو انقالب کے ان اور)ره(

ين بھی چھين نه سکے، جبکه صدام نے مغرورانه انداز ميں کھا تھا که ايک ھفتے کے اندر اندر تھران ميں زم فٹ ايک کی
  وارد ھونگے اور ظھرانه تھران ميں جشن مناتے ھوئے کھائيں گے .

  آج پوری دنيا ميں اگر اسالم کا کوئی وقار اور عزت نظر آتا ھے تو انقالب اسالمی کی وجه سے ھے . 
قالب سے بھی نزديکتر ديکھتے ھيں که مکتب اھل بيت (ع) کے پيروکاروں نے کس طرح حقيقی اسالم کے آئيں اس ان

دشمنوں کے ساتھ بہادرانه طور پر مقابله کيا اور دشمن کے سارے غرور کو خاک ميں مالتے ھوئے ، شکست فاش ديا ؟! 
ن نصرهللا ) ھيں . جو کردار خمينی بت شکن (ره) نے ميرا مقصد ؛ شيعيان لبنان (حزب هللا اور ان کے عظيم ليڈر ، سيد حس
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امريکا اور اسرائيل کے مقابلے ميں دنيا کے مستضعفوں کی حاکميت قائم کرنے ميں ادا کيا ، وہی کردار سيد حسن نصرهللا 
  نے جنايت کار اور خون خوار اسرائيل کے ساتھ ادا کيا .
اکه دنيا کے انصاف پسند لوگوں کو يه معلوم ھو سکے که تقيه کے مناسب ھے که اس بارے ميں کچھ تفصيل بيان کروں ،ت

  دائرے کو توڑ کر دشمن کے ساتھ آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کر مقابله کرنے واال کون تھا ؟!
رھبر انقالب اسالمي حضرت امام خميني(ره) نے ايک تحقير آميز انداز ميں اسرائيل کی حيثيت کو دنيا کے سامنے واضح 

فرمايا تھا : که اگر دنيا کے سارے مسلمان متحد ھوکر ايک ايک گالس پانی پھينک ديں تو اسرائيل اس صفحی  کرتے ھوئے
ھستی سے محو ھوجائے گا . دنيا کے بہت سارے دانشمندوں اور روشن فکروں نے اس بات کا مزاق اڑايا تھا ، ليکن حزب 

واضح کرديا که اسرائيل کی حکومت ھزارون ايٹمی ميزائيلوں اور  هللا لبنان کی تجربات اور مھارت نے يه بات دنيا کے اوپر
بموں اور جديد ترين ھتھياروں کے رکھنے کے باوجود بھی ايک باايمان اور مختصر گروه کے سامنے بے بس ھوکر اپنے 

وٹے گٹھنے ٹيک دينے پر مجبور ھوگئے .اور شيشے کے دروديوار والے محل اور بنگلوں ميں رھنے والے چھوٹے چھ
  فلسطينی بچوں کے غليل کی زد ميں آکر پريشان اور بيچين نظر آتےھيں. 

آج پوری دنيا ميں خمينی بت شکن (ره) کے افکار اور نظريات پھيل چکے ھيں ؛ جس کا مصداق اور نمونه اتم ، سيد حسن 
رتے ھوئے سيد حسن نصرهللا نصر هللا اور حزب هللا لبنان کی شکل ميں نظرآتا ھے .اور آپ کے اس فرمان کی ترجمانی ک

نے کھا: وهللا اّن ھي( اسرائيل) وہن من بيت العنكبوت؛ خدا کی قسم يه اسرائيل مکڑی کی جال سے بھی زياده نازک اور 
کمزور ھے . يه کھه کر امام خمينی (ره) کے اس جملے( اسرائيل کو اس صفحه ھستی سے مٹ جانا چاھئے ) کی صحيح 

  ترجمانی کی .
حسن نصر هللا کيلئے يھی باعث فخر تھی که رھبر معظم و مرجع عالی قدر حضرت آية هللا العظمی سيد علی خامنه ھاں ! سيد 

ای کے بازؤں کا بوسه ليتے ھوئے ، دنيا پر واضح کررھے تھے که ميں امام زمان (عج) کے نائب برحق کےشاگردوں ميں 
بسنے والوں کو ؛ خوه وه مسلمان ھويا غير مسلمان ، شھادت سے ايک ادنی شاگرد ھوں. اس مرد مجاھد نے لبنان کے سارے

طلبی کا ايسا درس ديا که سارے مرد ،عورت ، چھوٹے بڑے نے ان کی باتوں پر لبيک کھه کرکلمه الاٰله اال هللا کی سربلندی 
ت کرديا که کے لئے شھادت کی موت کو خوشی سے گلے لگائے . يھی حزب هللا کی جيت کی اصل وجه تھی .اور يه ثاب

  مکتب اھل بيت(ع) کے ماننے واال ھی رھبری کے الئق ھے . 
آج پورے دنيا والوں نے يه محسوس کرليا ھے ، خصوصاً جوانوں نے ، که حزب هللا ، شيعه ھے ، اور ان کی مکتب حقه کا 

يلئے دروازه کھل گيا ھے .زياده سے زياده مطالعه کرنے لگے ھيں ، جس کا نتيجه يه نکال ھے که حقيقی اسالم کی شناخت ک
نيو يورك ٹائمز نے لکھا ھے که : سيد حسن نصر هللا نے اسرائيل کے ساتھ جنگ کرکے اپنی اور اپنی ٹيم کی شخصيت اور 
وقار کو حد سے زياده بلند و باال کيا ھے . اور جو چيز صفحه تاريخ سے مٹادينے کے قابل ھيں، وه مصر کا صدر جمال عبد

يوں کو سمندر ميں پھينک دينے کا خالی اور کھوکھال دعوا اور صدام کا آدھا اسرائيل کو جالنے کا جھوٹا الناصر کا يھود
ادعی تھا ؛ ان دنوں صدام کے بڑے بڑے پوسٹرز پاکستان کے مختلف شھرو ں ميں روڈوں پر بکنے لگے . اور صدام کو 

پر حمله کرنے کے بجائے کويت پر حمله کر کے صالح الدين ايوبی کا لقب دينے لگے .ليکن اس نے اسرائيل کے او
  مسلمانوں کا مال اور خزانه لوٹ کر سب سے بڑا ڈاکو بن گيا .

ساله ايک روحانيت کے لباس ميں محاذ جنگ پر ايک فوجی  ۴۶ليکن ان کے مقابلے ميں ديکھ لو که سيد حسن نصر هللا،
  ے نظر آتا ھے .جرنيل کا کردار ادا کرتے ھوئے اپنی ٹيم کا کمانڈ کرتے ھوئ

يه اخبار مزيد لکھتا ھے که : وه مشرق وسطي کا قدرتمند ترين انسان ھے .يه بات عرب ممالک کے کسی ايک وزير اعظم 
کے مشير نے اس وقت کھی که جب سيد حسن نصرهللا ٹی وی پر خطاب کررھے تھے .پھر وه ايک سرد آه بھر کر کھتا ھے 

  رھبر ھيں .کيونکه وه جو جو وعده کرتا ھے اسے ضرور پورا کرتے ھيں . : حسن نصرهللا ھی تمام عرب ممالک کے
کوشديد زخمی ۴٠٠اسرائيلی فوج کو قتل اور  ١٢٠روزه جنگ ميں  ٣٣خود اسرائيل کے ذرائع ابالغ نے اعالن کرديا تھا که 

کے ميزائلوں کی زد ميں يھودی ديھاتی بھی حزب هللا  ۵٠کردئے ، جن ميں سے بھی اکثر مرنے کے قريب تھے .اسی طرح 
 ٣٠مير کاوا ٹينک ،  ١٢٠افراد زخمی تھے .حز ب هللا نے يه کر دکھايا که اس مختصر مدت ميں  ٢۵٠٠آکر مرے ، اور 

  آپاچی ھيلی کوپٹر کو منھدم کرديا . ٢زرھی ، 
کو بہت ھی ناچيز غربی سياستمداروں ، وايٹ ھاوس کے حکمران لوگ ، شروع ميں حزب هللا کی اس مقاومت اور مقابلے 

اور کم سمجھ رھے تھے ،اور ان کا يه تصور تھا که ايک ھفتے کے اندر اندر حزب هللا پسپا ھوجائے گا ، اور اسرائيل کے 
سامنے گٹھنے ٹيکنے پر مجبور ھوجائے گا .يھی وجه تھی که پھلے دو ھفتے تک تو نه اقوام متحده کی جانب سے اور نه 

نه کوئی سازمان كنفرانس اسالمي عرب ليگ کی جانب سے اعتراض ھوا ، نه اس جنگ کو وائٹ ھاؤس کی جانب سے ،اور 
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روکنے کی بات ھوئی ؛ صرف يه لوگ تماشا ديکھتے رھے ، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات يه تھي که ايک دفعه بھی 
جلسه بھی عرب ليگ ميں اسرائيل کی ان جنايات اور غانا ميں بچوں اور عورتوں کے قتل عام کرنے پر ، ايک احتجاجی 

  منعقد نھيں ھوا !!.
جب امريکه کی وزير خارجه مس کونڈوالرائس سے جنگ بندی کيلئے تالش کرنے کی اپيل کی؛ تاکه لبنان خون خربہ ميں 
تبديل نه ھو ؛ تو اس نے بڑی نزاکت کے ساتھ کھا تھا :کوئی بات نھيں ، بچه جننے کيلئے اس کی ماں کو درد زه برداشت 

پڑتا ھے ، اسی طرح ھم اس کره زمين پر ايک جديد مشرق وسطی کے وجود ميں النے کيلئے کوشان ھے ، جس کا کرنا 
  وجود ميں آنے کيلئے کوئی ايک ملک(لبنان) خون خربہ ميں تبديل ھوجائے ، اور يه ايک طبيعی چيز ھے !!

ھوئے کھا : ھم بھی اس ناجائز طريقے سے اس بيان کے جواب ميں سيد حسن نصرهللا نے مناسب اور منه توڑ جواب ديتے 
  وجود ميں آنے والے بچے کو دنيا ميں قدم رکھتے ھی گال دبا کر مارديں گے .

تيسرے ھفتے ميں دھيمی دھيمی الفاظ ميں بعض ممالک کے رھنماؤں اور سياسی ليڈروں کے منه کھلنے لگيں .اقوام متحده 
ھوا ھو، سمجھنے لگے که لبنان ميں کوئی معمولی حادثه رونما ھوا  کے اٹارنی جنريل ، جيسے طوالنی خواب سے بيدار

  ھے ، 
تيسرے ھفتے کے آخر ميں جب حزب هللا ، اسرائيل کے چار بحری کشتيوں کو منھدم کرنے ميں کامياب ھوئے ، اور 

يت کا جلسه تشکيل اسرائيل اپنے کسی بھی ايک ھدف کو پھنچ نھيں پايا ؛ تو امريکه ؛ جو کسی بھی صورت ميں شورای امن
کے مطابق ، ميدان  ١٧٠١دينے کيلئے حاضر نه تھا ، ايک دم وه جنگ بندی کرنے کے خاطر اتفاق رأی کے ساتھ شق نمبر 

ميں اتر آيا ؛ کيونکه اسرائيل نے امريکه اور دوسرے ممالک کی طرف سے دئے ھوئے تمام تر جديد ميزائل ، بمب اور 
کے باوجود ؛ حزب هللا کے سامنے اپنے گٹھنے ٹيک ديا تھا، اور مزيد سياسی امداد دوسرے سنگين اسلحے سے ليس ھونے 

  کيلئے ھاتھ پھيال رھا تھا . اس ضرورت کو امريکه ، قطعنامہ کے ذريعے جبران کرنا چاھتا تھا . 
بت کرتی ھيں مکتب اھل بيت (ع)کے ماننے والوں کے يه سارے انقالبات ، شيعوں کی شجاعت ، دليری اور بہادری کو ثا

.اور يه سارے انقالبات ، اپنی ذاتی مفاد کے خاطر نھيں تھيں ، بلکه هللا تعالی کے ارادے کو حاکم بنانا اور ظلم و ستم کو ختم 
  کرنا مقصود تھا . 

ليکن افسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ھےکه بعض مسلم ممالک کے مفتی حضرات ؛ جيسے سعودی عرب کے مفتی بن جبرين ، 
کے درباری مال ، طنطاوی ، نے فتوا دئے تھے که حزب هللا کا مدد کرنا، حتی ان کے لئےدعا کرنا بھی جائز نھيںاور مصر 

ھے ، بلکه حرام ھے ؛ کيونکه وه لوگ شيعه ھيں . اسي طرح سعودی حکومت نے بھي اسرائيل کے جنگی طياروں کولبنان 
  پر حمله کرنے کيلئے پيٹرول (فيول) ديتا رھا .

مسلمانوں کی طرف سے يه لوگ پريشر ميں آئے تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ھوئے اپنی ملت اور قوم کے اور جب 
سامنے معافی مانگنے پر مجبور ھو گئے . اور مفتی بن جبرين نے اپنے ويب سايٹ پر غلطی کا اعتراف کرتے ھوئے معافی

ديم اور پرانا نظريه تھا ؛ ابھی ميرا جديد نظريه يه ھے که يهمانگا ، اور کھا: جو کچھ مجھ سے پھلے نقل ھوئی ھے وه ميرا ق
حزب هللا ، وہی حزب هللا ھيں جس کا ذکر قرآن مجيد ميں آيا ھے .اور ھم انھيں دوست رکھتے ھيں اور ان کيلئے دعا بھی 

سامنےکھا: جو کرتے ھيں .اور طنطاوي نے بھی جب جامعة االزھر کے اساتذه نے ان کے اوپر اعتراض کئے تو ان کے 
کچھ ميں نے پھلے بتايا تھا وه ميرا اپنا ذاتی نظريه نھيں تھا بلکه حکومت کی طرف سے کھلوايا تھا . اور ميرا ذاتی نظريه ان

کے بارے ميں يه ھے که حزب هللا کے مجاھدين، اس وقت اسالم ، مسلمين اور عرب امت کی عزت اور کرامت کے لئے 
  ،لھذا ان کی حمايت کرنا ضروری ھے . اسرائيل کے ساتھ لڑ رھے ھيں

آج کے دور ميں سارے عرب ممالک ميں محبوب ترين اسالمی شخصيت ، سيد حسن نصرهللا کو ٹھھرايا جاتا ھے . اور ھر 
بچه ، جو پيداھوتا ھے ؛ اس کا نام حسن نصرهللا رکھ رھے ھيں . يه بہت دلچسپ بات تھی که اس سال جب ماه رمضان 

ه آيا اور لوگ روزه رکھنے لگے ؛ مصر ميں بہترين اور اعلی درجے کے خرما يا کھجور کا نام حسن المبارک کا مھين
نصرهللا رکھا گيا ؛تا که روزه دار ، افطاری کے وقت حسن نصرهللا کو دعائيں ديں اور خراب کھجور کا نام بش اور بلر رکھا 

  گيا.
انکار نھيں کرسکتا . اور ان حقيقتوں سے لوگ جب آشنا ھوجاتے يه وه تاريخی حقائق ھيں ، جن سے کوئی بھی اھل انصاف 

ھيں تو خود بخود مذھب حقه کی طرف مائل ھوجاتے ھيں ، بشرطيکه درباری مالؤں کی طرف سے مسلمانوں کوکوئی 
  رکاوٹ درپيش نه ھو.

رھنما نے ايسا کوئی  اب ھم ان سے سوال کرتے ھيں که آپ کوئی ايک نمونه پيش کريں جو آپ کے کسی سياسی يا مذھبی
انقالب برپا کيا ھو ، اور اپنی شجاعت کا ثبوت ديا ھو، تاکه ھم بھی ان کی پيروی کريں ؟!اور ھميں يقين ھے که وه لوگ نه 
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اسالم سے پھلے اور نه اسالم کے بعد ، کوئی ايسی جوانمردی نھيں دکھا سکتے . کيونکه انھيں اپنی جوان مردی دکھانے کی 
پڑی ؛ جو ھميشه ظالم و جابر حکمرانوں کے کوڑوں اور تلواروں سے ھميشه محفوظ رھے ھيں .کيونکه  ضرورت ھی نھيں

  وه لوگ ھميشه حاکموں کے ھم پياله بنتے رھے ھيں اوران کی ھرقسم کے ظلم وستم کی تائيد کرتے رھے ھيں .
  جس کی وجه سے تقيه کا موضوع ھی منتفی ھوجاتا ھے .

طرح حکومت وقت کی حمايت کرتے اور ان کے ھاں ميں ھاں مالتے رھتے تو ان کو بھی کبھی  اگر شيعه علما بھی ان کی
تقيہ کی ضرورت پيش نه آتی .بلکه ان کيلئے تقيه جائز بھی نه ھوتا ، کيونکه تقيه جان اور مکتب کی حفاظت کے خاطر کيا 

تی تو ، تقيه کرنے کی ضرورت ھی نھيں جاتا ھے ، اور جب ان کی طرف سے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی مل جا
  رھتی . 

  تقيہ كافروں سے کيا جاتا ھے نه مسلمانوں سے 
اشكال کرتے ھيں که تقيه کافروں سے کيا جاتا ھے نه مسلمانوں سے . کيونکه قرآن مجيد ميں تقيه کا حکم کافروں سے کرنے

ْؤِمنُوَن اْلَكاِفِريَن أَْولِيَاء ِمن ُدْوِن اْلُمْؤِمنِيَن َوَمن يَْفَعْل َذلَِك فَلَْيَس ِمَن ّهللاِ فِي کا ھے نه مسلمانوں سے . چنانچه فرمايا: الَّ يَتَِّخِذ اْلمُ 
ُرُكُم ّهللاُ نَْفَسهُ َوإِلَى ّهللاِ اْلَمِصيُر. (   )  5َشْيٍء إاِلَّ أَن تَتَّقُوْا ِمْنھُْم تُقَاةً َويَُحذِّ

کر کفار کو اپنا و لی اور سرپرست نہ بنائيں کہ جو بھی ايسا کرے گا اس کا خدا خبردار صاحباِن ايمان !مومنين کو چھوڑ 
سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر يہ کہ تمہيں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہيں ہے اور خدا تمہيں اپنی ہستی سے ڈراتا 

شيعه حضرات ، اھل حديث سے تقيه کرتے  ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور يه تقيه ابتدای اسالم ميں تھا ، ليکن
  ھيں .

پھالجواب:يه شيعيان حيدر كرار(ع) کی مظلوميت تھی که جو مسلمانوں سے بھی تقيه کرنے اور اپنا عقيده چھپانے پر مجبور 
ے ؛ که ھوگئے . اور يه نام نھاد مسلمانوں کيلئے لمحه فکريه ھے که وه اپنے اعمال اور کردار اور عقيدے پر نظر ثانی کر

جو کافروں واال کام اوربرتاؤ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کرتا ھو ، کيونکه اگر تقيه کرنے کی وجه اور علت کو ديکھا 
  جائے تو معلوم ھوجاتا ھے که نتيجه ايک نکلتا ھے ، اور وه دشمن کی شر سے دين، جان اور مال کی حفاظت کرنا ھے 

ی ھے که تقيه ان کافروں سے کرنا جائز ھے جو تعداد يا طاقت کے لحاظ سے دوسرا جواب: ظاھر آيه اس بات پر اللت کرت
  مسلمان سے زياده قوی ھو .

ليکن شافعی مذھب کے مطابق اسالمی مختلف مکاتب فکر سے تقيه کرنا جائز ھے . کيونکه شافعی کے نزديک مجوز تقيه ، 
ه ،مسلمانوں کے ھاتھوں بہت سی سختيوں اور خطر ھے ، خوه يه خطر کافروں سے ھو يا مسلمانوں سے ھو ؛ که شيع

مشکالت کو تحمل کرنے پر مجبور ھوئے ھيں . اور يه مظلوميت ،شھادت علي ابن ابي طالب(ع) کے بعد سے شروع ھوئی 
.ان دوران ميں بنی اميه کے کارندوں نے شيعه مرد عورت ، چھوٹے بڑے ، حتی شيعوں کے کھيتوں اور حيوانات پر بھی 

  يا .آخر کار انھيں بھی آگ لگادی گئي.رحم نھيں ک
جب معاويه اريكه قدرت پر بيٹھا تو شيعيان علي(ع)کو سخت سے سخت قسم کی اذيتيں پھنچانا شروع کيا . اور ان کے اوپر 
زندگی تنگ کردی .اور اس نے اپنےايک کارندے کو خط لکھا : ميں علی اور اوالد علی (ع)کے فضائل بيان کرنے والوں 

  ذمه بری کرتا ھوں ، يعنی انھيں نابود کروں گا .سے اپنی 
يھی خط تھا که جس کی وجه سے ان کے نماز جماعت اور جمعے کے خطيبوں نے علی پر ممبروں سے لعن طعن کرتے 

ھوئے ان سے اظھار برائت کرنے لگے ، يه دور،کوفه والوں پر بہت سخت گذری ، کيونکه اکثر کوفه والے علی کے ماننے 
. معاويه نے زياد بن سميه کو کوفه اور بصره کی حکومت سپرد کی ، يه ملعون شيعوں کو خوب جانتا تھا ، ايک والے تھے 

  ايک کرکے انھيں شھيدکرنا ، ھاتھ پير ، کان اور زبان کاٹنا ، آنکھيں نکالنا اور شھر بدر کرنا شروع کيا .
ميں اپنے کارندوں اور حکومت والوں کو حکم ديا گياکه  اس کے بعد ايک اور خط مختلف عالقوں ميں باٹنا شروع کيا ؛ جس

شيعوں کی کوئی گوہی قبول نه کريں .سب سے زياده دشواری اور سختی عراق ، خصوصاً کوفه والوں پر کی جاتی تھی ؛ 
کيونکه وه لوگ اکثر شيعيان علی ابن ابی طالب (ع) تھے .اگر يه لوگ کسی معتبر شخص کے گھر چال جائے تو ان کے 

غالموں اور کنيزوں سے بھی احتياط سے کام لينا پڑتا تھا ؛ کيونکه ان کے اوپر اعتماد نھيں کرسکتے تھے .اور انھيں قسم 
دالتے تھے که ان اسرار کو فاش نھيں کريں گے . اور يه حالت امام حسن مجتبی (ع) کے دور تک باقی رھی ، امام مجتبی 

  گی اور تنگ کردی.(ع)کی شھادت کے بعد امام حسين (ع)پر زند
عبدالملك مروان کی حکومت شروع ھوتے اور حجاج بن يوسف کے بر سر اقتدار آتے ھی ، دشمنان امير المؤمنين(ع) ھر 

جگه پھيل گئے اور علی(ع) کے دشمنوں کی شأن ميں احاديث جعل کرنے ، اور علی (ع)کی شأن ميں گستاخی کرنے 
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عبدالملك بن قريب جو اصمعي کا دادا تھا ؛ عبدالملك سے مخاطب ھوکر کھنے لگے.اور يه جسارت اس قدر عروج پر تھا که 
لگا : اے امير ! ميرے والدين نے مجھے عاق کرديا ھے اور سزا کے طور پر ميرا نام علی رکھا ھے . ميرا کوئی مددگار 

ے ؛ اس کی وجه سے نھيں ، سواے امير کے . اس وقت حجاج بن يوسف ھنسنے لگا اور کھا: جس سے تو متوسل ھوا ھ
  تمھيں فالن جگه کی حکومت دونگا . 

امام باقر(ع)شيعوں کی مظلوميت اور بنی اميه کے مظالم کے بارے ميں فرماتے ھيں : يه سختی اور شدت معاويه کے 
زمانے اور امام مجتبي(ع) کی شھادت کے بعد اس قدر تھی که ھمارے شيعوں کو کسی بھی بہانے شھيد کئے جاتے ، ھاتھ 
پير کاٹتے اور جو بھی ھماری محبت کا اظھار کرتے تھے ، سب کو قيد کرليتے تھے اور ان کے اموال کو غارت کرتے 

تھے . اور گھروں کو آگ لگائے جاتے تھے ،يه دشواری اور سختی اس وقت تک باقی رھی که عبيد هللا جو امام حسين(ع) کا
ا تو سب کو گرفتار کرکے مختلف تھمتيں لگا کر شھيد کئے گئے .اور قاتل ھے کے زمانے ميں حجاج بن يوسف اقتدار پر آي

  ) 6اگر کسی پر يه گمان پيدا ھوجائے ، که شيعه ھے ، تو اسے قتل کيا جاتا تھا . (
يه تو بنی اميه کا دور تھا اور بنی عباس کا دور تو اس سے بھی زياده سخت دور، اھل بيت کے ماننے والوں پر آيا . چنانچه 

  ) 7نے علی(ع)کے ماننے والوں کی زبانی يه آرزو کی ھے ، که اے کاش ، بنی اميه کا دور واپس پلٹ آتا !: (شاعر 
  

  فياليت جور بني مروان دام لنا 
  و كان عدل بني العباس في النار

  اےكاش ! بنی اميه کا ظلم و ستم ابھی تک باقی رھتا اور بنی عباس کا عدل و انصاف جھنم کی آگ ميں .
ھ ميں عازم حج ھوا كه وه اس کی زندگی کا آخری سال تھا ؛ ريطه جو اپنے بھائی سفاح کی بيٹی اور ١۵٨نصور سن جب م

اپنے بيٹے کی بيوی (بہو) تھی ، اسے اپنے پاس بال کر سارے خزانے کی چابی اس کا حواله کيا ، اور اسے قسم دالئی که 
  اس کے خزانے کو کسی کيلئے بھی نھيں کھولے گي.

کوئی ايک بھی اس کے راز سے باخبر نه ھو،حتی اس کا بيٹا محمد بھی ، ليکن جب اس کی موت کی خبر ملی تو محمد  اور
اور اس کی بيوی جا کر خزانے کا دروازه کھوال ، بہت ھی وسيع اور عريض کمروں ميں پھنچے ، جن ميں علی(ع) کے 

ں .اور ھر ايک کے کانوں ميں کوئی چيز لٹکی ھوئی تھی که ماننے والوں کے کھوپڑياں اور جسم کے ٹکڑے اور الشيں ملي
جس پر اس کا نام اور نسب مرقوم تھا . ان ميں جوان ، نوجوان اوربوڑھے سب شامل تھے . اال لعنة هللا علي القوم 
د کر اس الظالمين!.محمد نے جب يه منظر ديکھا تو وه مضطرب ھو ا اور اس نے حکم ديا که ان تمام الشوں کو گودال کھو

  ) 8ميں دفن کئے جائيں . (
بنی عباس کے بادشاھوں نے علی (ع)کے فضائل بيان کرنےوالے شاعروں کی زبان کاٹی ، اور ان کو زنده درگور کئے اور 

جو پھلے مر چکے تھے ان کو قبروں سے نکال کرجسموں کو جالدئے گئے . ان سب کا صرف ايک ھي جرم تھا ؛ اوروه 
  کچھ اورنه تھا .محبت علی(ع) کے سوا 

ھ ميں سب کو شھيد کئےگئے ، اور حلب کے شيعوں کو بھی اسی  ۴٠٧شيعيان آفريقا ،معاذ ابن باديس کے دور ميں سنه 
  طرح بے دردی سے شھيد کئے گئے .

ه !خود بتائيں که ان تمام سختيوں ، قيد وبند کی صعوبتوں اور قتل و غارت ، کے مقابلے ميں اس مظلوم گرواي اھل انصاف
  نے اگر تقيه کر کے اپني جان بچانے کي کوشش کي ، تو کيا انھوں نے کوئی جرم کيا؟!!

  اور يه بتائيں که کون سا گروه يا فرقه ھے ؛ جس نے شيعوں کی طرح اتنی سختيوں کو برداشت کيا ھو ؟!! 
..............  

   .۶٩) . موسي موسوي؛ الشيعه والتصحيح، ص 1(
   .٩٢امعه قطربين الشيعه و السنه،ص) . دكتر علي سالوس؛ ج 2(
   .٩٧). علي عباس موسوي؛ پاسخ شبہاتي پيرامون مكتب تشيع ، ص 3(
  أحوال أوالده و أزواجه .  - 11باب  175،ص 46). بحاراألنوار ، ج  4(
   .٢٨) . سوره مباركه آلعمران/ 5(
   .٨۶). عباس موسوي؛ پاسخ و شبہاتي پيرامون مكتب تشيع،ص 6(
   .۴۴ص ١١ابي الحديد؛ شرح او، ج ) . ابن  7(
  .٨٧) . عباس موسوي؛ پاسخ و شبہاتي پيرامون مكتب تشيع،ص 8(
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 تقيہ ايک قرآني اصول

 

  

  تتمہ
  

  وه لوگ خود قابل مذمت ھيں 

پھلے عرض کر چکا که تقيه کھاں واجب ھے؟ کھاں مستحب ھے ؟ اور کھاں حرام ھے؟اور کھاں مکروه و مباح ؟يھاں ھم 
  بطور خالصه ان موارد کو بيان کريں گے تا که مکمل طور پر واضح ھو سکے :

  تقيه کا واجب ھونا :تقيه کرنا اس وقت واجب ھوجاتا ھے که بغير کسی فائدے کے ، اپنی جان خطرے ميں پڑجائے .
تقيه کا مباح ھونا:تقيه اس صورت ميں مباح ھوجاتا ھے که اس کا ترک کرنا ايک قسم کا دفاع اور حق کی تقويت کا باعث 

ھی دے سکتا ھے ،اسی طرح اسے يه بھی حق حاصل ھے که وه اپنے ھو. ايسے مواقع پر انسان فداکاری کرکے اپنی جان ب
  حق سے دست بردار ھوکر اپنی جان بچائے .

تقيه کا حرام ھونا: اس صورت ميں تقيه کرنا حرام ھوجاتا ھے که اگر تقيه کرنا، باطل کی ترويج، گمراھی کا سبب، اور ظلم 
ی پروا نھيں کرنا چاھئے اور تقيه کو ترک کرنا چاھئے .اور ھر قسموستم کی تقويت کا باعث بنتا ھو.ايسے موقعوں پر جان ک

  کی خطرات اور مشکالت کو تحمل کرنا چاھئے .
ان بيانات سے واضح ھوا که تقيه کی حقيقت کيا ھے اور شيعوں کا عقلی اور منطقی نظريه سے بھی واقف ھوجاتا ھے ، اس 

کرنے کے الئق ھے تو وه تقيه کرنے پر مجبور کرنے والے ھيں ،  ضمن ميں اگر کوئی تقيه کی وجه سے مالمت اور مذمت
که کيوں آخر اپنی کم علمی کی وجه سے دوسرے مسلمانوں کے جان و مال کے درپے ھوگئے ھو؟ او ر تقيه کرنے پر ان کو

معاويه نے جب  مجبور کرتے ھو؟!!پس وه لوگ خود قابل مذمت ھيں ، نه يه لوگ.کيونکه تاريخ کے اوراق يه بتاتے ھيں که
حكومت اسالمي کی باگ دوڑ مسلمانوں کی رضايت کے بغير سنبھال لی تو اس کی خودخوہی اس قدر بڑھ گئی که جسطرح 

چاھے اور جو چاھے ، اسالمی احکام کے ساتھ کھيلتا تھا ، اور کسی سے بھی خوف نھيں کھاتے ، حتی خدا سے بھی !! 
يچھا کرتے تھے ، ان کو جھاں بھی ملے ، قتل کيا کرتے تھے ، يھاں تک که اگر خصوصاً شيعيان علی ابن ابيطالب (ع) کا پ

کسی پر يه شبہہ پيدا ھوجائے که يه شيعه ھے تو اسے بھی نھيں چھوڑتا تھا . بنی اميه اور بنی مروان نے بھی اسی راه کو 
ے مظالم اور جنايات کو نہ صرف تکرار کيا انتخاب کيا اور ادامه رکھا .بنی عباس کی نوبت آئی تو انہوں نے بھی بنی اميہ ک

  بلکہ ظلم وستم کا ايک اور باب کھوال ، جس کا کبھی تصور بھی نہيں کيا جاسکتا تھا.
ايسے ميں شيعہ تقيہ کرنے کے سوا کيا کچھ کر سکتے تھے؟يہی وجہ تھی کہ کبھی اپنا عقيده چھپاتے اور کبھی اپنے 

ق اور حقيقت کا دفاع ہوسکتا تھا اور ضاللت اور گمراہی کو دور کرسکتا عقيدے کو ظاہر کرتے تھے.جس طريقے سے ح
تھا . ايسے موارد ميں شيعه اپنا عقيده نھيں چھپاتے تھے ، تاکه لوگوں پراتمام حجت ھوجائے .اورحقانيت لوگوں پر مخفي نه 

کلي طور پر پس پشت ڈالتے ھوئے ره جائے .اسي لئے ھم ديکھتے ھيں که ھماري بہت ساري ھستياں اپنے دور ميں تقيہ کو 
اپني جانوں کو راه خدا ميں قربان کئے، اور ظالموں کے قربان گاھوں اور پھانسي کے پھندوں تک جانے کو اپنے لئے باعث

  سعادت سمجھنے لگے . 
دتھے جو تاريخ کبھي بھي مجعذراء (شام کي ايک ديھات کانام ھے) کے شھداء کو فراموش نھيں کرے گي.يه لوگ چوده افرا

بزرگان شيعه ميں سے تھے ، جن کا سربراه وہي صحابي رسول تھے جو زھد و تقوي اور عبادت کي وجه سےجسم نحيف 
ھوچکے تھے.اور وه کون تھا ؟ وه عظيم نامور حجر بن عدي کندي تھا ، شام کو فتح کرنے والي فوج کے سپه ساالروں ميں 

  سے تھے . 
سخت اذيتيں دے کر شھيد کيا . اور اس کے بعد کھا: ميں نےجس جس کو بھي قتل کيا ، ليکن معاويه نے ان چوده افراد کو 

  اس کي وجه جانتا ھوں ؛سوائے حجر بن عدي کے ، که اس کا کيا جرم تھا ؟!
 ابن زياد بن ابيه جو بدکارعورت سميه کا بيٹا تھا ؛ شراب فروش ابي مريم کي گوہي کي بناپر معاويه نے اسے اپنا بھائي کھه

کر اپنے باپ کي طرف منسوب کيا ؛ اسي زيادنے حکم ديا که رشيد حجري کو علي(ع) کي محبت اور دوستي کے جرم ميں ،
  ان کے ھاتھ پير اور زبان کاٹ دئے جائيں .اور ايک درخت کے ٹھني کے سولي پر چڑھائے گئے.
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مار پيٹ کے بعد اسے دونوں ھاتھ اور دونوں پاؤں  ابن زياد جو اسي زنازاده کا بيٹا تھا ، نے علي کے دوستدار ميثم تمار کو
اور زبان کو کاٹ کر تين دن تک کچھور کے اس سوکھے ٹھني پر لٹکائے رکھا، جس کي جب سے موال نے پيشن گوئي کي 

  ) 1تھي اس وقت سے اس تنے کو پاني ديتا رھا تھا ، اور تين دن بعد اسے بے دردي سے شھيدکيا گيا . (
خودبتائيں که ظلم و ستم کے ان تمام واقعات ميں کون زياده قابل مذمت ھے ؟! کيوه گروه جسے تقيہ  اب اے اھل انصاف!

کرنے اور اپناعقيده چھپانے پر مجبور کيا گيا ھو يا وه گروه جو اپنے دوسرے مسلمانوں کو تقيہ کرنے اور عقيده چھپانے پر 
  مذمت ھے يا ظالوں کا گروه ؟!  مجبور کرتے ھوں؟!دوسرے لفظوں ميں مظلوموں کا گروه قابل

  ھر عاقل اور باانصاف انسان کھے گا : يقيناً دوسرا گروه ھي قابل مذمت ھے.
آقاي كاشف الغطاء(ره) دوسروں کو تقيہ کرنے پر مجبور کرنے والوں سے سوال کرتے ھيں اور جواب ديتے ھيں : کيا 

ميں زنده » قس الناطف« حسانبي ، زياد کے ھاتھوںرسول خدا کے صحابي عمر بن حمق خزاعي اور عبد الرحمن ابن 
  درگورکئے جانے کو فراموش کرسکتے ھيں؟!!

کيا ميثم تمار ، رشيد ھجري اور عبدهللا بن يقطرجيسي ھستيوں کو ابن زياده نے جس طرح بے دردي سے سولي پر چڑا کر 
  شھيد کيا ؛ قابل فراموش ھے؟!

ے تاريخ ميں مليں گے جنھوں نے اپني پياري جانوں کو هللا کي راه ميں فنا ان جيسے اور سينکڑوں علي (ع)کے ماننے وال
کرنے سے دريغ نھيں کيا .کيونکه يه لوگ جانتے تھے که تقيہ کھاں استعمال کرنا ھے اور کھاں ترک کرنا ھے .يه لوگ 

يہ کرتے تو حق اور حقيقت بعض مواقع ميں تقيہ کو اپنے آپ پر حرام سمجھتے تھے.کيونکه اگر يه لوگ ان موارد ميں تق
  بالکل ختم ھوجاتا .

آقاي كاشف الغطاء (ره)فرماتے ھيں:ميں معاويه سے يھي پوچھوں گا که حجر بن عدي کا کيا قصور تھا اور اس کا کيا جرم 
تھا ؟ سواي علي کي محبت اور مودت کے ، جس سے اس کا دل لبريز تھا .اس نے تقيہ کو کنار رکھتے ھوئے بني اميه کا 
اسالم سے کوئي رابطه نه ھونے کو لوگوں پر آشکار کرديا تھا. ھاں اس کا اگر کوئي گناه تھا تو وه حق بات کا اظھار کرنا 
اپنے لئے سعادت سمجھتا تھا . اور يھي اس کا مقدس اور اھم ھدف تھا ، جس کي خاطر اپني جان کا نذرانه دينے سے دريغ 

  )  2نھيں کيا .(
حجر بن عدي کے دو دوست کو پکڑ کرشام ميں معاويه کے پاس روانه کيا گيا ؛ معاويه نے ايک سے  ابن اثير لکھتا ھے که

  سوال کيا : علي کے بارے ميں کيا کھتے ھو؟!
  اس نے کھا: وہي ، جو تو کھتا ھے .

پرستش معاويه نے کھا: ميں ان سے اور ان کے دين سے که جس کي وه پيروي کرتا ھے، اور اس خدا سے که جس کي وه 
  کرتا ھے ، بيزار ھوں .

وه شخص خاموش رھا.اس مجلس ميں موجود بعض لوگوں نے ان کي سفارش کي، اور معاويه نے بھي ان کي سفارش قبول 
  کرلي .اور اسے آزاد کرديا . ليکن اسے شھر بدر کرکے موصل ميں بھيجا گيا .

  ؟معاويه نے دوسرے سے سوال کيا :تو علي کے بارے ميں کيا کھتے ھو
  اس نے کھا: مجھے چھوڑ دو ، نه پوچھے توتمھارے لئےبہتر ھے .

  معاويه نے کھا: خدا کي قسم تمھيں جواب دئے بغير نھيں چھوڑوں گا .
اس مرد مجاھد نے کھا: ميں گوہي ديتا ھوں علي بن ابيطالب(ع) ان لوگوں ميں سے تھے جو هللا تعالي کو بہت ياد کرتے تھے

کو دعوت ديتے تھے ، عدل اور عدالت کے قيام کے لئے کوشان تھے،علي(ع) ان ميں سے  اور حق بات کي طرف لوگوں
تھے جو لوگوں کي دادو فرياد سنتے تھے ،... اس طرح وه فضائل علي بيان کرتے گئے اور لوگ انھيں داد ديتے گئے .يھاں 

  تک که معاويه نے کھا : تو نے اپنےآپ کو ھالکت ميں ڈاال . 
  کھا:بلکه ميں نے تجھے بھي ھالک کيا، يعني لوگوں کے سامنے تجھے بھي ذليل و خوارکيا.  اس محب علي (ع)نے

  معاويه نے حکم ديا که اس شخص کو زياد بن ابيه کے پاس واپس بھيج دو، تاکه وه اسے بدترين حالت ميں قتل کرے !
  زياد بن ابيه ملعون نے بھي اس محب علي کو زنده درگور کيا .

ہ کرتےتو لوگوں تک علي(ع) کے فضائل بيان نه ھوتے ، اور دين اسالم معاويه ، يزيداور ابن زياد واال دين اگر يه لوگ تقي
بن کر ره جاتا.يعني ايسا دين ؛ جو ھر قسم کے رزائل ، جيسے مکرو فريب ، خيانت ومنافقت،ظلم و بربريت ،... کا منبع ھو 

نبع ھو، که جسے رسول اسالم (ص)نے اليا اور علي اور اوالد علي نے .اور يه دين کھاں اور وه دين جو تمام فضليتوں کام
  بچايا اور ان کے دوستداروں نے قيامت تک کيلئے حفاظت کي ؛ کھاں؟!!!
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ھاں يه لوگ راه حق اور فضيلت ميں شھيد ھونے والے ھيں . جن ميں سے ايک گروه شھدائے طف ھيں ، جن کا سپه ساالر 
ھي بھي ظلم وستم کو برداشت نھيں کيا ، بلکه ظالموں کے مقابلے ميں بڑي شجاعت اور حسين(ره) ھيں ، جنھوں نے کب

  شھامت کے ساتھ جنگ کيں ، اور تقيہ کو اپنے اوپر حرام قرار ديا ھوا تھا.
اب ان کے مقابلے ميں بعض علي(ع) کے ماننے والے تقيہ کرنے پر مجبور تھے ، کيونکه شرائط،اوضاع واحوال اور محيط

  رتا تھا.بعض جگھوں پرمباح ، يا جائز سمجھتے تھے اور بعض جگھوں پر واجب يا حرام يا مکروه.فرق ک
اب ھم مسلمانوں سےيھي کھيں گے که آپ لوگ دوسرے مسلمانوں کو تقيہ کرنے پر مجبور کرتے ھيں اور پھر کھتے ھيں 

  ان تقيہ کرنے پر مجبور ھوجائيں .که شيعه تقيہ کيوں کرتے ھيں ؟آپ کوئي ايسا کام نه کريں ، که دوسرے مسلم

  ان لوگوں کو کيا غم ؟! 
چاليس ھجري سے ليکر اب تک شيعه اور ان کے اماموں نے رنج و الم، اذيت اورآزارميں زندگي کيں.کسي نے زندگي کا 

ا گيا .ان مظالم بيشتر حصه قيد خانوں ميں گذاري ، کسي کو تير اور تلوار سے شھيد کيا گيا، تو کسي کو زھر ديکر شھيد کي
  کي وجه سے تقيہ کرنے پر بھي مجبور ھوجاتےتھے.

ليکن دوسرے لوگ معاويه کي برکت سے سلسله بني اميه کے طويل و عريض دسترخوان پر لطف اندوز ھوتے رھے ، اس 
ور ميں کے علوه مسلمانوں کے بيت المال ميں سے جوائز اور انعامات سے بھي ماالمال ھوتے رھے ،اور بني عباس کے د

بھي يه برکتوں واال دسترخوان ان کيلئے بچھے رھے .يھي وجه تھي که ان نام نھاد اور ظالم وجابر لوگوں کو بھي اولي االمر
اور واجب االطاعة سمجھتے رھے .اس طرح يزيد پليد ، وليد ملعون اور حجاج خونخوار کو بھي خلفائے راشدين ميں شامل 

  کرتے رھے .
کيا ہوگيا ہے ؟ يہ لوگ دوست کوبھی رضی هللا اور دشمن کو بھی رضی هللا. علی (ع)کوبھی خليفہ اور  خدايا !ان کی عقل کو

معاويہ کوبھی خليفہ مانتے ہيں، جب کہ ان دونوں ميں سے ايک برحق ہوسکتا ہے . اگر کہے کہ ان کے درميان سياسی 
ی ، جنگ صفين ہے ، جس ميں سينکڑون مسلمان اختالف تھا ؛ تو سب سے زياده طوالنی جنگ مسلمانوں کے درميان ہوئ

  مارے گئے. اور جہاں مسلمانوں کاقتل عام ہورہاہو؛ اسے معمولی يا سياسی اختالف سے تعبير نہيں کيا جاسکتا.
اسی طرح يزيد کو بھی رضی هللا اور حسين کو بھی رضی هللا ، عمر بن عبدالعزيز کو بھی رضی هللا اور متوکل عباسی اور 

و بھی رضی هللا؟ يعنی دونوں طرف کو واجب االطاعت سمجھتے ہيں. يہ کہاں کا انصاف اور قانون ہے ؟ اور کون معتصم ک
  سا عاقالنہ کام ہے ؟ 

  جاي سؤال يھاں ھے که کيا يه لوگ بھي کوئي رنج و الم ديکھيں گے ؟!
اور خليفه رسول مانتے ھيں هللا اور رسول کي ليکن اس بارے ميں اماميه کا کيا عقيده ھے؟ ذرا سن ليں : شيعه اسے اپنا امام 

جانب سے معين ھوا ھو ، نه لوگوں کے ووٹ سے.اس سلسلے ميں بہت لمبي بحث ھے ، جس کيلئے ايک نئي کتاب کي 
  ضرورت ھے .

خالصه کالم يه ھے که شيعه ھر کس وناکس کو خليفه رسول نھيں مانتے؛ بلکه ايسے شخص کو خليفه رسول مانتے ھيں ، 
  . ھو معصوم طرح کي ملسو هيلع هللا ىلصخود رسول جو 
 کرنے چاپلوسي کي وقت حاکم ھميشه والے کرنے اعتراض پر ھم ،ليکن ھيں قائل کے تقيہ ھم ھے ٹھيک که ھيں کھتے ھم
 کو حاکم يا خليفے جابر و ،ظالم عالم يا رھبر کوئي اپنے ميں جس که ، دکھائيں مورد ايک کوئي آپ اور.ھيں مصروف ميں
  ھوئے اسے ناراض کيا ھو؟! کرتے منکر از نھي

اس کے باوجود که آپ کے بہت سے علما جو درباري اور تنخوه دار تھے ، جب بني اميه کا حاکم وليد ، بقول آپ 
کے،اميرالمؤمنين مستي اور نشے کي حالت ميں مسجد ميں نماز جماعت کراتا ھے اور محراب عبادت کو شراب کي بدبو 

ازچار رکعت پڑھ ليتا ھے ، جب لوگ کانافوسي کرنے لگتے ھيں تو وه پيچھے مڑ کر سے آلوده کرتا ھے اور صبح کي نم
کھتا ھے : اگر کم ھوا تو اور چار رکعت پڑھا دوں؟!کوئي بھي حالت تقيہ سے نکل کر اسے روکنے يا نھي از منکر کرنے 

  واال نھيں ھوتا .
ں ميں اولواالمر ھے ، کے ساتھ گفتگو سننا اگرعلي(ع)کے ھزاروں شيعوں کا حجاج بن يوسف خونخوارتمھاري نگاھو

  چاھتے ھو تومعلوم ھوجائے گا که کن کن ھستيوں نے اس ظالم و جابر کے ساتھ آنکھوں ميں آنکھيں ڈال کر بات کي ؟!
بڑے بڑے دانشمندوں جيسے شھيد اول محمد بن مکي عاملي ، کو پھلے تلوار سے شھيد کيا گيا ،پھر الش کو سولي پر لٹکا 

  ، پھر اسے دمشق کے قلعے ميں لے جاکرجاليا گيا.رکھا 
  اسي طرح شھيد ثاني زين الدين بن علي عاملي کوشھيدکيا گيا. 
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  ) 3قاضي نورهللا شوستري(ره) جوشھيد ثالث کے نام سے معروف ھے ، اسے ھندوستان ميں شھيد کيا گيا.(
صرف شيعه ھونے کي وجه سے شھيد کيا گيا . اور سيد نصر هللا حائري(ره) جو نادرباد شاه کا سفير تھا ، جوصرف اور 

  صدام نے دس الکھ سے زياده شيعوں کا قتل عام کيا اور بہت سے لوگوں کا پورا گھرانه تبہ کيا .
ان تمام مظالم ، جرم ، قتل وغارت گري کے باوجود يه لوگ پوچھتے ھيں که شيعه تقيہ کيوں کرتے ھيں ؟!جب که اس سے 

  نا چاھئے که شيعوں کو تقيہ کرنے پر مجبورکيوں کرتے ھيں. پھلے اپنے آپ سے پوچھ
آخر ميں هللا تعالي کي بارگاه ميں دست بہ دعا ھوں که هللا پاک ھم سب کو راه مستقيم پرثابت قدم رکھے اور جو بھي ھدايت 

  کے طلب گار ھيں انھيں ھدايت کے راستے پر گامزن فرما 

  . آمين 
  (پايان)

..............  

   .٢٩٠. شيعه مي پرسد، ص )  1(
   .٣۶٨) . اين است آئين ما، ص  2(
  .٢٩٣، ص ٢) . محب االسالم؛ شيعه مي پرسد، ج 3(
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