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۔ مبالہ میں شرکت8
315
۔ عبدالرحمان بن کثیر نے جعفر بن محمد، ان کے والد بزرگوار کے واسطہ سے امام حسن (ع) سے نقل کیا ہے کہ مبالہ
کے موقع پر آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم نے نفس ک جہ میرے والد کو
لیا، ابنائنا میں مجھے اور بھائ کولیا، نساء نامیں میری والدہ فاطمہ (ع) کو لیا اور اس کے عالوہ کائنات میں کس کو ان
الفاظ کا مصداق نیں قرار دیا لذا ہمیں ان کیا البیت (ع) گوشت و پوست اور خون و نفس یں، ہم ان سے یں اور وہ ہم
(سے یں۔(امال (ع) طوس (ر
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رسول اکرم کے پاس عاقب اور طیب ( علماء نصارٰى) وارد ہوئے تو انھیں اسالم ک دعوت دی ، ان دونوں نے کا کہ ہم تو
پلے ہ اسالم الچے یں ، آپ نے فرمایا کہ بالل جھوٹ ہے اور تم چار ہو تو میں بتا ستاہوں کہ تمھارے لئے اسالم
سے مانع کیا ہے؟ ان لوگوں نے کا فرمائیے؟
فرمایا کہ صلیب ک محبت ، شراب اور سور کا گوشت اور یہ کہ کر آپ نے انھیں مبالہ ک دعوت دیدی اور ان لوگوں
نے صبح کو آنے کا وعدہ کرلیا، اب جو صبح ہوئ تو رسول اکرم نے عل (ع) ، حسن (ع) ، حسین (ع) کو ساتھ لیا اور پھر
ان دونوں کو مبالہ ک دعوت دی لین انھوں نے انار کردیا اور سپر انداختہ ہوگئے۔
آپ نے فرمایا کہ خدا ک قسم جس نے مجھے نب بنایاہے کہ اگر ان لوگوں نے مبالہ کرلیا ہوتا تو یہ وادی آگ سے بھر
جات ، اس کے بعد جابر کا بیان ہے کہ انھیں حضرات ک شان میں یہ آیت نازل ہوئ ہے فقل تعالو ندع ابنائنا و ابنائم و
…نسائنا و نسائم و انفسنا و انفسم
شعب نے جابر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ انفسنا میں رسول اکرم تھے اور حضرت عل (ع) ، ابنائنا میں حسن(ع) و
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حسین (ع) تھے اور نسائنا میں فاطمہ (ع) (دالئل النبوة ابونعیم
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۔ زمخشری کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم نے انھیں مبالہ ک دعوت دی تو انھوں نے اپنے دانشور عاقب سے مشورہ کیا
کہ آپ کا خیال کیاہے؟ اس نے کا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد الہ کے رسول یں اور انھوں نے حضرت مسیح
(ع) کے بارے میں قول فیصل سنادیا ہے اور خدا گواہ ہے کہ جب بھ کس قوم نے کس نب بر حق سے مبالہ کیا ہے
تو نہ بوڑھے باق رہ سے یں اور نہ بچے نپپ سے یں اور تمھارے لئے بھ ہالکت کا خطرہ یقین ہے ، لذا مناسب
ہے کہ مصالحت کرلو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔
دوسرے دن جب وہ لوگ رسول اکرم کے پاس آئے تو آپ اس شان سے نل چے تھے کہ حسین (ع) کو گود میں لئے
تھے، حسن (ع) کا اتھ پڑے ہوئے تھے فاطمہ (ع) آپ کے پیچھے چل رہ تھیں اور عل (ع) ان کے پیچھے۔ اور آپ
فرمارہے تھے کہ دیھو جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کنا۔
اسقف نجران نے یہ منظر دیھ کر کا کہ خدا ک قسم میں ایسے چرے دیھ راہوں کہ اگر خدا پاڑ کو اس ک جہ
لہ نہ کرنا ورنہ ہالک ہوجاؤگے اور روئے زمین پر کوئتا ہے، خبردار مبانے سے ہٹا سسے ہٹانا چاہے تو ان کے ک
ای عیسائ باق نہ رہ جائے گا۔
چنانچہ ان لوگوں نے کا یا ابا القاسم ! ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مبالہ نہ کریں اور آپ اپنے دین پر ریں اور ہم اپنے دین
پر ریں ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مبالہ
!نیں چاہتے ہو تو اسالم قبول کرلو تا کہ مسلمانوں کے تمام حقوق و فرائض میں شری ہوجاؤ
!ان لوگوں نے کا یہ تو نیں ہوستاہے
یں کہ آپ نہ جن تےیں ہے، البتہ اس بات پر صلح کرسطاقت ن بھ ا اس ککے لئے تیار ہوجاؤ، ک فرمایا پھر جن
کریں نہ ہمیں خوفزدہ کریں، نہ دین سے ال کریں، ہم ر سال آپ کو دو زار حلّے دیتے ریں گے، ای زار صفر کے
! مینہ میں اور ای زار رجب کے مینہ میں اور تیس عدد آہن زر یں
چنانچہ آپ نے اس شرط سے صلح کرل اور فرمایا کہ ہالکت اس قوم پر منڈ الرہ تھ، اگر انھوں نے لعنت میں حصہ لے



لیا ہوتا تو سب کے سب بندر اور سور ک شل میں مسخ ہوجاتے اور پوری وادی آگ سے بھر جات اور الہ ال نجرات کو
جڑ سے اکھاڑ کر پھین دیتا اور درختوں پر پرندہ ت نہ رہ جاتے اور ای سال کے اندر سارے عیسائ تباہ ہوجاتے ۔
اس کے بعد زمخشری نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ آیت شریف میں ابناء و نساء کو نفس پر مقدم کیا گیا ہے تا کہ ان ک عظیم
منزلت اور ان کے بلندترین مرتبہ ک وضاحت کردی جائے اور یہ بتادیاجائے کہ یہ سب نفس پر بھ مقدم یں اور ان پر نفس
بھ قربان کیا جاستاہے اور اس سے باالتر اصحاب کساء ک کوئ دوسری فضیلت نیں ہوست ہے۔( تفسیر کشاف
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واضح رہے کہ فخر رازی نے اس روایت کے بارے میں لھا ہے کہ اس ک صحت پر تقریباً تمام ال تفسیر و حدیث کا
اتفاق و اجماع ہے۔
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