جب امام حسين (ع) کو معلوم تھا کہ کربالء جائيں گئے تو شھيد کر دئيے جائيں گئے تو
پھر کربالء کيوں گئے اور قيام کيوں کيا ؟

سوال:
جب امام حسين (ع) کو معلوم تھا کہ کربالء جائيں گئے تو شھيد کر دئيے جائيں گئے تو پھر کربالء
کيوں گئے اور قيام کيوں کيا ؟
سوال کی وضاحت:
بعض نادان لوگ اور بعض جان بوجھ کر امام حسين عليہ السالم کے کارنامہ و واقعہ کربالء پر
اعتراض کرتے ہيں کہ اگر امام حسين(ع) کو شھيد ہونے کا علم تھا تو کيوں کربالء گئے ۔ اگر علم
تھا تو حرام کام کيا ہے کيونکہ اپنی اور اہل عيال کی جان کو خطرے ميں ڈاال ہے اگر علم نہيں تھا
تو امام بھی ہم جيسا ہوتا ہے اور امام کو بھی آئندہ کا ہماری طرح علم نہيں ہوتا۔
کيا یہ سوال اور اعتراض ٹھيک ہے ؟

جواب:
ممکن ہے ایک شبھہ انسان کے ذھن کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ امام حسين(ع) نے یہ قيام
کر کے خود ،اپنے اہل بيت اور اپنے اصحاب کو ہالکت ميں ڈاال ہے کہ جس سے خداوند نے قرآن
ميں منع کيا ہے کہ "و ََال تُل ُقوا بِأَي ِد ُ
ة"
يكم إِلَي ال َّتھلُ َك ِ
خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپکو ہالکت ميں نہ ڈالو۔
یعنی اپنے ہاتھوں سے خود کشی نہ کرو۔ کيسے ممکن ہے کہ امام حسين عليه السالم كہ فرزند
رسول گرامي اسالم و امير المؤمنين عليه السالم ہيں اور دین اسالم سے کامل طور پر آگاہ ہونے
کے باوجود قرآن کی اس آیت پر عمل نہ کریں۔ ایسا ہر گز ممکن نہيں ہے۔
سب سے پہلے ہم ہالکت کے معنی کو بيان کرتے ہيں تا کہ ہالکت حرام واضح ہو جائے۔ پھر خود
بخود واضح ہو جائے گا کہ کيا یہی معنی امام حسين(ع) کے عظيم انقالب و قيام کے بارے ميں
صحيح ہے یا صحيح نہيں ہے ؟
خداوند در قرآن في فرمايند :
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خداوند کی راہ ميں انفاق کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپکو ہالکت ميں نہ ڈالو اور دوسروں سے
نيکی کرو کہ خداوند نيکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

تھلکہ سے مراد اس آیت ميں ہالکت ہے اور ہالکت سے مراد ہر وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے
انسان کو اتنا زیادہ نقصان ہو کہ عام طور پر اس نقصان کا جبران نہ کيا جا سکے ،جيسے فقر یا
مریض ہو جانا یا وہ کام کرنے سے مر جانا۔
اس آیت کی ابتداء ميں خداوند کی راہ ميں انفاق یعنی اس کی راہ ميں ایسا ایثار و فداکاری کہ
جس کا خداوند نے حکم دیا ہو اور اس ایثار و فداکاری کو پسند بھی کرتا ہو پھر اس کے بعد خود کو
ہالکت ميں ڈالنے سے منع کيا ہے۔ پس اس آیت ميں ہالکت سے مراد وہ ہالکت ہے جو ایثار و
فداکاری کو خداوند کی راہ ميں ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔
پھر خداوند فرماتا ہے کہ :نيکی کرو ،یعنی ایثار و فداکاری کر کے خداوند کی راہ ميں تم بھی نيک
کام کرنے والوں سے ہو جاؤ۔ واضح ہے کہ ہر طرح کی فداکاری ،نيک فداکاری نہيں ہوتی اور ہر طرح
کی بخشش بھی خداوند کو محبوب و پسند نہيں ہوتی کيونکہ اگر ایسا ہوتا تو پاگل اور کم عقل
والوں کی فداکاری و بخشش بھی خداوند کے نزدیک محبوب اور پسند ہوتی حاالنکہ ایسا نہيں ہے۔
ایثار و فداکاری کہ جو خداوند کو پسند ہوتی ہے اسکی چند شرائط ہيں کہ ان ميں سے دو بہت
مھم ہيں:
1۔ وہ ایثار و فداکاری ایسی راہ اور ایسے ھدف کے ليے ہو کہ عقل مند لوگ اس کو ٹھيک کہتے
ہوں اور اگر وہ ایثار و فداکاری عقل کے دائرے سے خارج ہو تو اور پاگل و کم عقل لوگوں کے دائرے
ميں داخل ہو تو ایسا ایثار و فداکاری خداوند کو محبوب و پسند نہيں ہو گی۔
2۔ جو شئ خداوند کی راہ ميں ایثار اور قربان کی جا رہی ہے ،وہ شئ اھميت اور اس قابل بھی ہو
کہ جسکو قربان کرنا عام لوگوں کے ليے بہت ہی مشکل و سخت ہوتا ہے ليکن یہ بندہ پھر بھی
اپنے ھدف کے ليے ہر طرح چيز کو آرام سے قربان کر دیتا ہے۔ جيسے مال خرچ کرنا علم اور اپنی
تندرستی کے ليے وغيرہ۔ خالصہ یہ کہ انسان کا ھدف جس قدر بھی بلند و با ارزش ہو اسکے ليے
ایثار و فداکاری بھی اتنی ہی بلند و باال ہونی چاہيے۔
یہ دو مطلب اور یہ دو اساسی و بنيادی شرطيں ہيں کہ جن کو الزمی طور پر ہر قسم کی
بخشش اور فداکاری ميں مالحظہ کرنا ہو گا تا کہ وہ فداکاری اور قربانی اس قابل ہو سکے کہ جس
کو خداوند کی راہ ميں کہا جا سکے۔
اس مقدمے کی روشنی ميں بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ امام حسين عليه السالم کا قيام بطور
كامل خدا کے ليے اور خدا کی راہ ميں تھا کيونکہ اس قيام ميں دو مذکورہ شرائط مکمل طور پر
پائی جاتی ہيں۔ پس امام حسين عليه السالم نے روز عاشورا جو جو بھی فداکاری اور قربانی دی
ہے وہ خداوند کی راہ ميں اور مورد رضایت خداوند تھی۔

خالصه و نتيجہ:
آیت ہالکت یا ہر وہ دليل جو خودکشی کو حرام قرار دیتی ہے وہ ہر طرح کے اپنے آپکو خطرے ميں
ڈالنے کو شامل نہيں ہوتی۔ جان ،اوالد اور مال کی قربانی دینا اگر ایک ھدف مقدس کے ليے ہو
جيسا کہ امام حسين عليه السالم کا قيام تھا ،وہ آیت اور دليل اس طرح کی فداکاری و قربانی کو
حرام قرار دیتی کيونکہ اس فداکاری و قربانی ميں وہ دو شرائط بنحو احسن پائی جاتی ہيں۔
اگر امام حسين عليه السالم اور انکے اصحاب کی فداكاري روز عاشورا نہ ہوتی تو اسالم ،قرآن اور
تمام انبياء کی تمام زحمات اور تعليمات ضائع و دفن ہو جاتيں۔ جس طرح کے گذشتہ ادیان ميں
تحریف ہوئی او ر آج وہ ادیان اپنی اصلی و الھی شکل کھو چکے ہيں۔ اب ان کا فقط نام باقی ہے۔
اگر کربالء نہ ہوتی تو یزید اور یزیدی اسالم کے ساتھ کيا کرتے اسکو فقط خدا کی ذات جانتی ہے۔
پس امام حسين عليه السالم کا قيام عقالئي بھی ہے اور جو امام کا بلند و مقدس ھدف تھا (حفظ
اسالم ،قرآن اور سنت پيغمبر) وہ اپنی جان ،اوالد ،مال اور اصحاب سے افضل و باال تر تھا۔
رسول خدا(ص) نے فرمایا ہے :
تمہارے پاس تين چيزیں ہيں جان ،مال اور دین،
جب جان پر مصيبت آئے تو مال دے کر جان کی حفاظت کرو اور جب دین پر مصيبت آئے تو جان اور
مال دے کر دین کی حفاظت کرو۔
التماس دعا

