 Al-Maoon
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Name
The Surah has been so designated after the word al-maoon
occurring at the end of the last verse.
Period of Revelation
Ibn Marduyah has cited Ibn Abbas as saying that this
Surah is Makki, and the same also is the view of Ata and
Jabir. But Abu Hayyan in Al-Bahr al-Muhit has cited Ibn
Abbas, Qatadah and Dahhak as saying that this Surah was
revealed at Al-Madinah. In our opinion there is an internal
piece of evidence in the Surah itself which points to its
being a Madani revelation. It holds out a threat of

destruction to those praying ones who are unmindful of
their Prayers and who pray only to be seen. This kind of
hypocrites were found only at Al-Madinah, for it was there
that Islam and the Muslims gained such strength that many
people were compelled to believe from expedience, had to
visit the Mosque, join the congregational Prayer and
prayed only to be seen of others, so as to be counted among
Muslims.
Contrary to this, at Makkah conditions were altogether
different. No one had to pray to be seen. There it was
difficult even for the believers to pray in congregation; they
prayed secretly and if a person prayed openly he did so
only at the risk of his life. This kind of hypocrites found in
Makkah did not comprise those who believed and Prayed
to be seen but those who in their hearts had known, and
acknowledged the Messenger of Allah (peace be upon him)
to be on the true path, but were avoiding to accept Islam in
order to maintain their position of leadership and
authority, or were not prepared to take the risk of being
afflicted with the kind of hardships with which they found
the believers afflicted in the society around them. This
condition of the hypocrites at Makkah has been described
in verse 10-11 of Surah Al-Ankabut. (For explanation, see
E.Ns 13 to 16 of Surah Al-Ankabut).
Theme and Subject Matter
Its theme is to point out what kind of morals a man
develops when he refuses to believe in the Hereafter. In
verses 2-3 the condition of the disbelievers who openly belie
the Hereafter has been described, and in the last four

verses the state of those hypocrites who apparently are
Muslims but have no idea of the Hereafter, its judgment,
and the meting out of rewards and punishments
accordingly has been described. On the whole, the object of
depicting the attitude and conduct of two kinds of people is
to impress the point that man cannot develop a strong,
stable and pure character in himself unless he believes in
the Hereafter.
نام
آخری آیت کے آخری ل فظ الماعون کو اس سورت کا نام قرار دنا گ یا۔
زمانۂ نزول
اّلل عنہما کا قول ن قل ک یا ہے کہ نہ سورہ مکی ہے اور ی ہی قول ع طاء
ابن مردونہ نے ابن عیاس اور ابن الزبیر رضی ٰ ه
اور جانر کا بھی ہے۔ ل یکن ابو ح یان نے البحر ال حمیط میں ابن ع یاس اور ق یادہ اور ضحاک کا نہ قول ن قل ک یا ہے کہ نہ
مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر انک داجلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدئی ہ نوے نر
ُ
ے والوں کو ی یاہی کی وع ید س یائی گئی ہے جو اپئی نمازوں
داللت کرئی ہے۔ اور وہ نہ ہے کہ اس میں ان نماز نڑ ھن
ے میں ہی نائی جائی
ے ہیں۔ م یاف قین کی نہ قسم مد پن
ے نماز نڑ ھن
ے اور دکھاوے کے لن
سے غ قلت نر پن
بھی،کیونکہ وہیں اسالم اور اہل اسالم کو نہ قوت جاصل ہوئی بھی کہ یہت سے لوگوں کو مصلح یا انمان النا نڑا بھا اور
ے ناکہ ایہیں
ے بھ
ے اور دکھاوے کی نمازبں نڑ ھن
ے ،جماعت میں شرنک ہ نوے بھ
وہ حمیورا مسحد میں نآے بھ
ے کہ وہاں کسی
ے جاالت شرے سے موجود ہی نہ بھ
ے میں ا یس
مسلمابوں میں شمار ک یا ج ناے اس کے نرعکس مک
ے نماز ناجماعت کا اہتمام بھی مشکل بھا۔ ان کو چھپ
کو دکھاوے کی نماز نڑھ یا نڑئی۔ وہاں بو اہل انمان کے لن
ک
چھپ کر نماز نڑھئی نڑئی بھی اور کوئی عالینہ نڑھ یا بھا بو جان نر ھ یل کر نڑھ یا بھا۔ م یاف قین کی جو قسم وہاں نائی جائی

اّلل
ے والوں کی یہیں ،نلکہ ان لوگوں کی بھی جو رسول ٰ ه
بھی وہ رناکارانہ انمان نالے اور دکھاوے کی نمازبں نڑ ھن
ے ،مگر ان میں سے کوئی اپئی رناست و
ے بھ
اّلل علیہ و آلہ و سلم کے نرشر جق ہ نوے کو جان اور مان گن
صلی ٰ ه

ے
ے کے لن
ے کی جاطر اسالم قیول ک نرے سے گرنز کر رہا بھا اور کوئی نہ خ طرہ مول لین
وجاہت اور مشبخت کو نرقرار ر کھن

ی یار نہ بھا کہ مسلمان ہو کر ان مصایب میں مب یال ہو ج ناے جن میں وہ انمان نالے والوں کو اپئی آنکھوں کے
ے مب یال ہ نوے دنکھ رہا بھا مکی دور کے م یاف قین کی نہ جالت سورۂ عنکیوت آنات 10۔ 11میں ی یان کی گئی ہے
سا من
موضوع اور مضمون
اس کا موضوع نہ ی یانا ہے کہ آخرت نر انمان نہ النا ایسان کے اندر کس قسم کے اجالق ی یدا کرنا ہے۔ آیت  2اور
 3میں ان ک قار کی جالت ی یان کی گئی ہے جو عالینہ آخرت کو چھ ی نالے ہیں اور آخری جار آپیوں میں ان م یاف قین کا
جال ی یان ک یا گ یا ہے جو ب طاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی خزا و شزا اور اس کے بواب و غ قاب کا
ے۔ مجموعی طور نر دوبوں قسم کے گروہوں کے طر ِز عمل کو ی یان ک نرے سے م قصود نہ حقیقت
کوئی تصور یہیں ر کھن
م
لوگوں کے ذہن یشین کرنا ہے کہ ایسان کے اندر انک مضبوط اور شبحکم ناکیزہ کردار غق یدۂ آخرت کے ب غیر ی یدا
یہیں ہوسک یا۔

بِس ِمه ٰ ِ
مه
اّللهال َّر ۡۡح ٰ ِنهاله َّهر ِحي ۡ ِه
ۡ

اّللههکےنام سے جو یہت مہرنان In the name of Allah,
ٰ
Most Gracious, Most
یہایت رحم واال ہے۔
Merciful.

ا َّرءيت هال َّ ِذى هيك ِذبه ک یا دنکھا تم نے اس شخص کو *1جو 1. Have you seen
ۡ ُ َّ
َّ َّ ۡ َّ
ُ
him*1 who denies
*2
رت
آخ
چھ یالنا ہے خزا اور شزا کو
the rewards and
بِ ِ
الدي
ِ
ه
ه
ن ؕ
ه
ۡ
*3
punishments*2 of
کی۔
the Hereafter.*3
*1 The words “have you seen”, apparently, are directed to
the Prophet (peace be upon him), but the Quranic style is
that on such occasions it generally addresses every
intelligent and thinking person. And seeing means seeing
with the eyes, for what has been described in the succeeding
verses can be seen by every seer with his eyes, as well as
knowing, understanding and considering something deeply.
If the word araaita is taken in the second meaning, the
verse would mean: Do you know the kind of man who

belies the rewards and punishments. Or: Have you
considered the state of the person who belies the
Judgment?
ے موا قع
اّلل علیہ وسلم سے ہے مگر قرآن کا اندا ِز ی یان نہ ہے کہ ا یس
*تم نے دنکھا کا خطاب بطاہر پئی صلی ٰ ه1
س
ے کا م طلب آنکھوں سے
ے والے شخص کو محاطب کرنا ہے ۔ اور دنکھن
ے مجھن
نر وہ عموما ہر صاحب غ قل اور سو چن
ے واال اپئی آنکھوں سے دنکھ سک یا ہے۔ اور
 کیونکہ آگے لوگوں کا جو جال ی یان ک یا گ یا ہے وہ ہر دنکھن، دنکھ یا بھی ہے
ے کا ل فظ اس دوشرے معئی
 سمجھ یا اور عور کرنا بھی ہے ۔ عرئی کی طرح اردو میں بھی دنکھن،اس کا م طلب جای یا

ے
 نا مجھ،ے ہیں کہ ”میں دنکھ رہا ہوں“ اور م طلب نہ ہون ہاے کہ میں جای یا ہوں
میں استعمال ہونا ہے۔ م یال ہم کہن
ے ہیں کہ ”ذرا نہ بھی بو دنکھو“ اور م طلب نہ ہونا ہے کہ ذرا اس نات نر بھی عور کرو۔ یس
خیر ہے۔ نا م یال ہم کہن
ے ہو وہ کیسا شخص ہے جو
ت کو ِاس دوشرے معئی میں ل یا ج ناے بو آیت کا م طلب نہ ہوگا کہ”جا پن
اگر ل فظها ََّّرءَّي ْ َّ ه
ُ
ش
“خزا و شزا کو چھ یالنا ہے“؟ نا ”تم نے عور ک یا اس خص کے جال نر جو خز ناے اعمال کی نکذیب کرنا ہے

*2 The word ad-din as Quranic term is used for the
rewards and punishments of the Hereafter as well as for the
religion of Islam. But the theme that follows is more
relevant to the first meaning, although the second meaning
is also not out of the context. Ibn Abbas has preferred the
second meaning, while a majority of the commentators
have preferred the first. In case the first meaning is taken,
the theme of the Surah would mean that denial of the
Hereafter produces such and such a character in man. In
case the second meaning is taken, the object of the Surah
would be to highlight the moral importance of Islam, to
stress that Islam aims at producing an altogether different
character in its adherents from that found in its deniers.

ِ ِب ب
ن قرماناگ یا ہے۔ الديْن کا ل فظ قرآن کی اص طالح میں آخرت کی خز ناے اعمال
الدي ْ ِ ه
*اصل میں يُ َّک ِذ ه2
ُ

ے بھی۔ ل یکن جو مضمون آگے ی یان ہوا ہے اس کے
ے بھی استعمال ہونا ہے اور دب ِن اسالم کے لن
کے لن
ے ہیں ،اگرچہ دوشرے معئی بھی سلس ٔلہ کالم سے غیر م طابق یہیں ہیں۔
ے معئی ہی زنادہ م یاسبت ر کھن
سابھ یہل
ے معئی
ے ہیں۔ اگر یہل
ے معئی کو نر چبح د پن
ابن ع یاس ؓ نے دوشرے معئی کو نر چبح دی ہے  ،اور اکیر مفسر بن یہل
ے جائیں بو بوری سورۃ کے مضمون کا م طلب نہ ہوگا کہ آخرت کے اتکار کا غق یدہ ایسان میں نہ سیرت و کردار
لن
ّ
ے جائیں بو بوری سورۃ کا مدعا دبن اسالم کی اجالقی اہمیت واضح کرنا قرار ن ناے
ی یدا کرنا ہے۔ اور دوشرے معئی لن
ُ
ع
گا۔ بعئی کالم کا م قصد نہ ہو گا کہ اسالم اس کے نر کس سیرت و کردار ی یدا کرنا جاہ یا ہے جو ِاس دبن کا اتکار
ک نرے والوں میں نائی جائی ہے۔

*3 The style shows that the object of asking this question at
the outset is not to ask whether he has seen the person or
not, but to invite the listener to consider as to what kind of
character is produced in man when he denies the judgment
of the Hereafter, and to urge him to know the kind of the
people who belie this creed so that he tries to understand
the moral significance of belief in the Hereafter.
*3اندا ِز کالم سے محسوس ہونا ہے کہ یہاں اس سوال سے نات کا آعاز ک نرے کا م قصد نہ بوچھ یا یہیں ہے کہ
ُ
ی
ش
تم نے اس خص کو دنکھا ہے نا ہیں ،نلکہ سامع کو ِاس نات نر عور ک نرے کی دعوت دی یا ہے کہ آخرت کی خزا و
ُ
ے کا جواہسم ید ی یانا ہے کہ ِاس غق یدے کو
شزا کا اتکار آدمی میں کس قسم کا کردار ی یدا کرنا ہے ،اور اسے نہ جا پن
س
ے کی کوشش کرے۔
ے لوگ ہ نوے ہیں ناکہ وہ انمان ناآلخر ۃ کی اجالقی اہمیت مجھن
چھ ی نالے والے کیس

ے 2. For that is*4 he
ى هي َّ ُد ُ
ك ه هال َّ ِهذ ۡ ه
فَّذٰل ِ َّ ه
عه سو نہ وہی *4شخص ہے جو د ھک
who drives away
*5
م ؕهه
الۡيَّتِي ۡ َّه
دی یا ہے یییم کو ۔
the orphan. *5
*4 The letter fa in the sentence fa-dhalika-alladhi expresses
the meaning of a whole sentence, which is to this effect: If
you do not know, then know that it is indeed he who drives
away the orphan. Or, it gives the meaning: Because of his

this very denial of the Hereafter he is the kind of man who
drives away the orphan.

ِ * اصل میں فَّذٰل4
ے کا مفہوم ادا کرنا ہے ۔ اس
ف انک بورے جمل
ک ال َّ ِهذی قرمانا گیا ہے۔ اس فقرے میں ه
َّ
ے بو ت مہیں معلوم ہو کہ وہی بو ہے جو“ نا بھر نہ ِاس معئی میں ہے کہ
کے معئی نہ ہیں کہ ”اگر تم یہیں جا پن

ے ِاس اتکار آخرت کی وچہ سے وہ ایسا شخص ہے جو“۔
”ا پن

*5 The sentence yadu ul yatim as used in the original, has
several meanings:
(1) That he deprives the orphan of his rights and evicting
him from his father’s heritage thrusts him away.
(2) That if an orphan comes to ask him for help, he repulses
him instead of showing him any compassion, and if he still
persists in his entreaties in the hope for mercy, he drives
him away and out of sight.
(3) That he ill-treats the orphan. For example, if in his own
house there is a closely related orphan, it is the orphans lot
to serve the whole house, to receive rebuffs and suffer
humiliation for trivial things. Besides, this sentence also
contains the meaning that the person does not behave
unjustly and tyrannically only occasionally but this is his
habit and settled practice. He does not have the feeling that
it is an evil which he must give up, but he persists in it with
full satisfaction, thinking that the orphan is a helpless,
powerless creature; therefore, there is no harm if his rights
are taken away wrongfully, or he is made the target of
tyranny and injustice, or he is repulsed and driven away
whenever he asks for help.
In this connection, Qadi Abul Hasan al-Mawardi has
related a strange incident in his Aalam an-Nubuwwat. Abu

Jahl was the testator of an orphan. The child one day came
to him in the condition that he had no shred of a garment
on his body and he implored him to be given something out
of his father’s heritage. But the cruel man paid no attention
to him and the poor child had to go back disappointed. The
Quraish chiefs said to him out of fun: Go to Muhammad
(peace be upon him) and put your complaint before him.
He will recommend your case before Abu Jahl and get you
your property. The child not knowing any background of
the nature of relationship between Abu Jahl and the
Prophet (peace be upon him) and not understanding the
motive of the mischief-mongers, went straight to the
Prophet (peace be upon him) and apprised him of his
misfortune. The Prophet (peace be upon him) immediately
arose and accompanied the child to the house of Abu Jahl,
his bitterest enemy. Abu Jahl received him well and when
the latter told him to restore to the child his right, he
yielded and brought out whatever he owed to him. The
Quraish chiefs were watching all this earnestly in the hope
that an interesting altercation would take place between
them. But when they saw what actually happened they were
astounded and went to Abu Jahl and taunted him saying
that he too perhaps had abandoned his religion. He said:
By God, I have not abandoned my religion, but I so felt that
on the right and left of Muhammad (peace be upon him)
there was a spear which would enter my body if I acted
against what he desired. This incident not only shows what
was the attitude and conduct of the principal chiefs of the
most civilized and noble tribe of Arabia towards the

orphans and other helpless people in those days but it also
shows what sublime character the Prophet (peace be upon
him) possessed and what impact it had even on his bitterest
enemies. A similar incident we have already related in E.N.
5 of Surah Al-Anbiya, which points to the great moral
superiority of the Prophet (peace be upon him) because of
which the disbelieving Quraish branded him as a sorcerer.

م کا فقرہ استعمال ہوا ہے جس کے کئی معئی ہیں۔ انک نہ کہ وہ یییم کا جق مار کھا نا
 *5اصل میں ي َّ ُد ُع الْيَّتِي ْ َّه
ے مار کر تکال دی یا ہے۔
ہے اور اس کے ناپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے نے دجل کر کے اسے د ھک
ے آنا ہے بو رحم کھ ناے کے بح ناے اسے دھتکار دی یا ہے اور بھر بھی اگر
دوشرے نہ کہ یییم اگر اس سے مدد ما نگن
ے دے کر د قع کر دی یا ہے۔ ییسرے نہ
ے ہ نوے کھڑا ہرے بو اسے د ھکّ
وہ اپئی نریسان جالی کی ی یا نر رحم کی ام ید لن
کہ وہ یییم نر ظلم ڈھانا ہے  ،م یال اس کے گھر میں اگر اس کا ای یا ہی کوئی رشیہ دار یییم ہو بو اس کے تضبب میں
سارے گھر کی جدمتگاری ک نرے اور نات نات نر چھڑک یاں اور بھوکربں کھ ناے کے سوا کجھ یہیں ہونا۔ عالوہ نربں
ُ
ب
ی
ش
ک
ِاس فقرے میں نہ معئی بھی بوس یدہ ہیں کہ اس خص سے ھی کبھار نہ ظالمانہ خرکت شرزد ہیں ہوجائی ،نلکہ
ُ
ی
اس کی عادت اور اس کا مست قل رونّہ ی ہی ہے۔ اسے نہ اجساس ہی ہیں ہے کہ نہ کوئی نرا کام ہے جو وہ کر رہا
ے رکھ یا ہے اور سمجھ یا ہے کہ یییم انک نےیس اور
ہے۔ نلکہ وہ نڑے اطمب یان کے سابھ نہ روش اخب یار کن
ے کوئی ہرج یہیں اگر اس کا جق مار کھانا ج ناے ،نا اسے ظلم و سیم کا بخیہ ٔ مسق
نے نار و مددگار محلوق ہے  ،اس لن
ُ
َ
ے نآے بو اسے دھتکار دنا ج ناے۔
ے کے لن
ی یا کر رکھا ج ناے  ،نا وہ مدد ما نگن
َْ
ے میں انک نڑا حعیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماور ِدی نے اپئی ک یاب ا َّعالم الن ُب َّهوۃ میں لکھا ہے۔ ابو
اس سلسل
ُ ُ
ُ
جہل انک یییم کا وضی بھا۔ وہ بچہ انک روز ِاس جالت میں اس کے ناس آنا کہ اس کے ندن نر کیڑے نک نہ
ُ
ُ
چ
م
ے۔ اوراس نے البحا کی کہ اس کے ناپ کے ھوڑے ہ نوے مال میں سے وہ اسے کجھ دندے۔ گر اس
بھ
ظالم نے اس کی طرف بوچّہ نک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر کا ر مابوس ہو کر نلٹ گ یا۔ قریش کے شرداروں
اّلل علیہ وسلم) کے ناس جا کر شکایت کر ،وہ ابو جہل سے س قارش
ازراہ شرارت اس سے کہا کہ محمد (صلی ٰ ه
نے ِ

ے بیرا مال دلوا دبں گے۔ بچہ نے جارہ ناوافف بھا کہ ابوجہل کا حصور ؐ سے ک یا بعلق ہے اور نہ ندبخت
کر کے بجھ
ُ
ی
ے نہ مسورہ دے ہرے ہیں۔ وہ س یدھا حصور ؐ کے ناس ہبحا اور ای یا جال آپ ؐ سے ی یان
اسے کس عرض کے لن
ُ
ُ
ج
ہ
ک
ے ندنربن دسمن ابو ل کے ہاں یسرنف لے
ک یا۔ آپ ؐ اسی وقت ابھ ھڑے ہ نوے اور اسے سابھ لے کر ا پن
ُ
ؐ
ے۔ ؐ
ے کا جق ِاسے دے دو۔ بو
آپ کو دنکھ کر اس نے آپ ؐ کا استق یال ک یا اور حب آپ نے قرمانا کہ ِاس بچ
گن
ے کہ دنکھیں ِ ،ان
ے ہ نوے بھ
وہ قورا مان گ یا اور اس کا مال ال کر اسے دے دنا۔ قریش کے شردار ناک میں لگ
ے۔ مگر حب ایہوں نے
دوبوں کے درم یان ک یا معاملہ ییش آنا ہے ۔ وہ کسی مزے دار چھڑپ کی ام ید کر ہرے بھ
ے ۔ اس نے کہا
نہ معاملہ دنکھا بو خیران ہو کر ابو جہل کے ناس نآے اور اسے طعیہ دنا کہ تم بھی ای یا دبن چھوڑ گن
اّلل علیہ وسلم) کے دائیں اور
ے ایسا محسوس ہوا کہ محمد (صلی ٰ ه
جدا کی قسم  ،میں نے ای یا دبن یہیں چھوڑا ،مگر مجھ
گ
نائیں انک انک خرنہ ہے جو میرے اندر ھس ج ناے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے جالف خرکت
ُ
کی۔ ِاس واقعہ سے نہ صرف نہ معلوم ہونا ہے کہ اس زم ناے میں عرب کے سب سے زنادہ نرقی نافیہ اور معزز
ے نک کے نڑے نڑے شرداروں کا یییموں اور دوشرے نے نار و مددگار لوگوں کے سابھ ک یا سلوک بھا  ،نلکہ
قب یل
ے اور آپ کے ِاس اجالق
اّلل علیہ وسلم کس نل ید اجالق کے مالک بھ
اّلل صلی ٰ ه
نہ بھی معلوم ہون ہاے کہ رسول ٰ ه
یہ ن
ے فہیم القرآن  ،جلد
کا آپ کے ندنربن دسمیوں نک نر ک یا رعب بھا۔ ِاسی قسم کا انک واقعہ ہم اس سے ل
ُ
ے ہیں جو حصور ؐ کے اس زنردست اجالقی رعب نر داللت کرنا ہے جس کی وچہ سے
سوم ،ص فچہ  ۱۴۶نر ن قل کر جک
ے۔
ے بھ
ک قا ِر قریش آپ کو جادوگر کہن

هو ه ََّل ه ََّيضه هع ٰٰل طعا ِمه اور یہیں نر یب دی یا *6کھانا 3. And does not
ع
ُ ُ َّ َّ َّ
َّ
encourage*6 upon
*7
ي ؕ ه ه
ا ۡۡل ِ ۡس ِك ۡ ِه
کھ نالےنر نادار کو ۔
the feeding of the
poor. *7
*6 La yahuddu means that the person neither persuades his
own self, nor tells the people of his household, to provide
the poor man with his food, nor does he urge others to
recognize the rights of the poor and needy people of society
who are starving and do something to satisfy their hunger.

Here, by giving only two conspicuous examples, Allah has
pointed out what kind of evils are produced in the people
who deny the Hereafter. The real object is not to point out
only these two evils that the people drive away the orphans
and do not urge giving away the food of the poor as a result
of the denial of the Hereafter. But of the countless evils
which are thus produced, two evils have been presented as
an example, which every noble and sound-natured person
will regard as hateful. Besides, another thing meant to be
impressed is that if this very man had believed that he
would have to go before God to render an account of his
deeds, he would not have committed such evils as to deprive
the orphan of his rights, tyrannize him, repulse him,
neither feed the poor man himself nor urge others to give
him his food. The characteristics of the believers in the
Hereafter which have been described in Surah Al-Asr and
Surah Al-Balad are that they exhort one another to mercy,
and they exhort one another to the truth and to render the
rights of others.
ے گھر والوں کو بھی نہ
 ا پن،ے نفس کو بھی ِاس کام نر آمادہ یہیں کرنا
ض کا م طلب نہ ہے کہ وہ شخص ا پن
* ََّل ََّيُ ُه6

ُ
 اور دوشرے لوگوں کو بھی ِاس نات نر یہیں اکسانا نا کہ معاشرے میں جو، یہیں کہ یا کہ مسکین کا کھانا دنا کربں
ے کجھ کربں۔
عریب و مح یاج لوگ بھوکے مر ہرے ہیں ان کے حقوق یہحائیں اور ان کو بھوک م ی ناے کے لن

عالی نے صرف دو نماناں نربن م یالیں دے کر دراصل نہ ی یانا ہے کہ ِاتکا ِر آخرت لوگوں میں کس قسم
یہاں ٰ ه
ٰ اّلل ب
ے سے
کی اجالقی نرای یاں ی یدا کرنا ہے۔ اصل م قصود ِان دو ہی نابوں نر گرقت کرنا یہیں ہے کہ آخرت کو نہ ما پن
ُ
ے نر یہیں اکس ناے۔ نلکہ
یس نہ دو خرای یاں ی یدا ہوئی ہیں کہ لوگ یییموں کو دھتکار نے ہیں اور مسکییوں کو کھانا د پن
ُ
ے میں رونما ہوئی ہیں ان میں سے دو ایسی خیزبں ب طور ِ ت مونہ ییش کی گئی
جو نے شمار خرای یاں ِاس گمراہی کے ییبچ
س
ہیں جن کو ہر شرنف ال طبع اور لیم الف طرت ایسان م ناے گا کہ وہ یہایت قیبح اجالقی رذانل ہیں۔ ِاس کے سابھ

نہ نات بھی ذہن یشین کرئی م قصود ہے کہ اگر ی ہی شخص جدا کے حصور اپئی جاصری اور جواب دہی کا قانل ہونا
ُ
بو اس سے ایسی کمییہ خرکتیں شرزد نہ ہوئیں کہ یییم کا جق مارے ،اس نر ظلم ڈھ ناے  ،اس کو دھتکارے ،اور
ے والوں کے اوصاف بو
ے کہ اس کا کھانا اس کو دو۔ آخرت کا ن قین ر کھن
مسکین کو نہ جود کھ نالے نہ کسی سے نہ کہ

سورہ صر اور س ٔ
ٔ
ق (وہ انک دوشرے کو جق نرسئی اور
ے ہیں کہ َّوتَّ َّوا َّص ْو ا بِا ْْل َّ ِه
ے گن
ورہ نلد میں ی یان کن
وہ ہیں جو ع
ُ
ۡحہه(وہ انک دوشرے کو جلق جدا نر رحم کھ ناے کی
اد ناے حقوق کی تصبخت ک نرے ہیں) اور َّؕوتَّواه َّصو ا بِا ْۡل َّ ْهر َّ َّه

َّ

تصبخت ک نرے ہیں)۔

ْ

*7 The words used are to taam-il-miskin and not itam-ilmiskin. If itam-il-miskin were the words, the meaning
would be that he does not urge (others) to feed the poor.
But taam -il-miskin means that he does not urge (others) to
give away the food of the poor. In other words, the food
that is given to the poor man is not the food of the giver but
of the poor man himself; it is his right which is enjoined on
the giver, and the giver is not doing him any favor but
rendering him his right. This same thing had been said in
Surah Adh-Dhariyat: And in their possessions is a due
share of him who asks and of him who is needy. (verse 19).
ي
ے ہیں ۔ اگر اِ ْطعَّا ِمها ْۡل ِ ْس ِک ْ ه
ے گن
ي کے ال قاظ استعمال کن
ي یہیں نلکہ َّطعَّا ِم ا ْۡل ِ ْس ِک ْ ه
*7اِ ْط هعَّا ِم ا ْۡل ِ ْس ِک ْ ه

ُ
ی
ل
ي کے معئی نہ
کہا گیا ہونا بو معئی نہ ہ نوے کہ وہ مسکین کو کھانا کھ نالےنر یہیں اکس ناے ۔ کن َّطعَّا ِمها ْۡلِس ِک ْ ه

ْ

ے والے کا کھانا
ے نر یہیں ا کسانا۔ نال ق ِاظ دنگر جو کھانا مسکین کو دنا جانا ہے وہ د پن
ہیں کہ وہ مسکین کا کھانا د پن
ُ
ُ
ے واال کوئی ششخب
ے والے نر عاند ہونا ہے  ،اور د پن
یہیں نلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے  ،وہ اس کا جق ہے جو د پن
ُ
ٔ
ی
یہیں دے رہا ہے نلکہ اس کا جق ادا کر رہا ہے۔ ہی نات ہے جو سورہ ذارنات آیت  ۱۹میں قرمائی گئی ہے کہ

م ”اور ان کے مالوں میں سانل اور محروم کا جق ہے“۔
لسآ ِئ ِل وا ْۡل َّ ْح ُرو ِه
و ِف ْٓا َّ ْموال ِ ِہم َّح ٌّق ل ِ َّ

َّ ْ َّ

ْ

ي ؕ ه ه
فَّ َّويۡ ٌّله لِل ۡ ُم َّصلِ ۡ َّه

َّ

ْ

*8

ے نمازبوں کی ۔
بو خرائی ہے ا یس

4. Then woe unto
those who pray. *8

*8 The fa in fa-wail-ul -lil-musallin signifies that such was
the condition of the open deniers of the Hereafter. One may
then consider the condition of the hypocrites who are
included among the praying ones (i.e. Muslims). Since,
despite being Muslims they regard the Hereafter as a
falsehood, one may note what path of ruin they are
following. Though musallin means the praying ones, in view
of the context in which this word has been used and the
characteristics of these people that follow, this word, in
fact, does not have the meaning of the praying ones but of
the people of salat, i.e. of those included among Muslims.
ے م یکرب ِن
ے کھل
ے ہیں۔ یہاں ف اس معئی میں ہے کہ کھل
ے گن
ي کے ال قاظ استعمال کن
*فَّ َّوي ْ ٌّل لل ْ ُم َّصلِ ْ َّه8

ُ
ب
ک
 بعئی، ے والے گروہ
 اب ذرا ان م یافقوں کا جال ھی دن ھو جو نماز نڑ ھن،آخرت کا جال بو نہ بھا جو ابھی تم نے س یا
س
ے ذرا
 اس لن،ے ہیں
مسلمابوں میں سامل ہیں۔ وہ جونکہ ب طاہر مسلمان ہ نوے کے ناوجود آخرت کو چھوٹ مجھن
ے کس ی یاہی کا سامان کر ہرے ہیں۔
ے لن
دنکھو کہ وہ ا پن

 ل یکن جس سلسلہ ٔ کالم میں نہ ل فظ استعمال ہوا ہے اور آگے، ے والوں“ کے ہیں
ي کے معئی بو ”نماز نڑ ھن
ُم َّصلِ ْ ه
ُ
ح
م
ان لوگوں کی جو ص قات ی یان کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے ِاس ل فظ کے عئی در قیقت نمازی ہ نوے کے
 بعئی مسلمابوں کے گروہ میں سامل ہ نوے کے ہیں۔، یہیں نلکہ اہ ِل صلوۃ
ٰ
5. Those who are ِ ِ وہ جو اپئی نماز کی طرف سے عاقل
ع
َّ ِ ي

ن ه ُه ۡمه ه َّ ۡن َّص َّالِت ۡمه
الذ ۡ َّه
 ه ه ؕ َّسا ُه ۡو َّهن

of their prayer
*9
ے ہیں۔
ر ہن
*9
heedless.
*9 The words used are an-salat-i him sahun and not fi salati-him ahun. In case the words fi salat-i him had been used,
the meaning would be that they forget in the course of their
Prayer. But forgetting in the course of the Prayer is no sin
in the eyes of the Shariah, nothing to say of its being
hypocrisy, nor is it a fault or anything blameworthy. The

Prophet (peace be upon him) himself sometimes forgot in
the Prayer and to compensate for it he prescribed the
method of sajdah sahv. On the contrary, an salat-i-him
sahun means that they are neglectful of their Prayer.
Whether they perform the Prayer, or do not perform it, it
is of little importance to them. They are not regular at the
Prayers. When they perform it, they do not observe the
prescribed times, but offer it carelessly at the eleventh
hour. Or, when they rise up for the Prayer, they rise up and
perform it with an unwilling heart, as if it were a calamity
imposed on them. They play with their garments, yawn and
betray absence of every trace of Allah’s remembrance in
their hearts. Throughout the Prayer they show no feeling at
all that they are performing the Prayer, nor of what they
are reciting; their minds wander and they perform articles
of the Prayer without due attention; they somehow perform
a semblance of the Prayer and try to be rid of it as soon as
possible. And there are many people who would perform
the Prayer only when they must, otherwise the Prayer has
no place in their lives. The Prayer time comes but they
show no concern that it is the Prayer time; they hear the
call to the Prayer but do not understand what the caller is
calling to, whom he is calling and for what purpose. These
in fact are the signs of absence of faith in the Hereafter.
The claimants to Islam believe thus only because they do
not believe that they would be rewarded for performing the
Prayer, nor have the faith that they would be punished for
not performing it. On this very basis, Anas bin Malik and
Ata bin Dinar say: Thanks to God that he said an salat-i-

him and not fi salat-i-him. That is, we do forget in the
course of the Prayer but we are not forgetful and neglectful
of it; therefore, we shall not be counted among the
hypocrites.
The Quran at another place has described this state of the
hypocrites, thus: They come to offer their Prayer but
reluctantly, and they spend in the way of Allah with
unwilling hearts. (Surah At-Taubah, Ayat 54). The
Messenger (peace be upon him) of Allah has said: This is
the Prayer of the hypocrite; this is the Prayer of the
hypocrite; this is the Prayer of the hypocrite! He watches
the sun at the Asr time until when it reaches between the
two horns of Satan (i.e. when the time of sunset
approaches), he gets up and performs the Prayer carelessly,
in which he remembers Allah but little. (Bukhari, Muslim,
Musnad Ahmad). Musab bin Saad has related from his
father, Saad bin Abi Waqqas: When I asked the Prophet
(peace be upon him) about the people who are neglectful of
their Prayer, he said: These are the people who perform
their Prayers when the prescribed time for it has passed.
(Ibn Jarir, Abu Yala, Ibn al-Mundhir, Ibn abi Hatim,
Tabarani in Ausat; Ibn Marduyah, Baihaqi in As-Sunan).
This tradition has been related as a statement of Saad
himself also as a mauquf hadith and its sanad is stronger. Its
being a marfu narration of the saying of the Prophet (peace
be upon him) has been regarded as weak by Baihaqi and
Hakim). Another tradition from Musab is that he asked his
father: Have you considered this verse? Does it mean giving
up the Prayer, or wandering of one’s attention in the course

of the Prayer, who among us has not his attention divided.
He replied: No, it implies wasting the prescribed time of the
Prayer and performing it when its time has elapsed. (Ibn
Jarir, Ibn Abi Shaibah, Abu Yala, Ibn al-Mundhir, Ibn
Marduyah, Baihaqi in As-Sunan).
Here, one should understand that coming of other thoughts
in the mind in the course of the Prayer is one thing and
being unmindful of the Prayer and thinking other things
during it quite another. The first state is a natural human
weakness. Thoughts do interfere without intention, and as
soon as a believer feels that his attention is wandering from
the Prayer, he gathers it and brings it back to the Prayer.
The other state is of being neglectful of the Prayer, for in it
man only goes through an exercise of the Prayer
mechanically, he has no intention of the remembrance of
God in his heart. From the commencement of the Prayer
till its completion his heart is not turned towards God even
for a moment, and he remains engrossed in the thoughts
with which he entered the Prayer.
م کے
* ِف ْ َّص َّالتِ ِہ ْم َّسا ُه ْو َّهن یہیں کہا گیا ہے نلکہ عَّ ْن َّص َّال تِ ِهہ ْم َّسا ُه ْو َّهن کہا گیا ہے۔ اگر ف َّصلوٰ تِ ِہ ْه9

ے کجھ بھول جانا
ے نڑ ھن
ے ہیں۔ ل یکن نماز نڑ ھن
ال قاظ استعمال ہ نوے بو م طلب نہ ہونا کہ وہ اپئی نمازمیں بھو لن
 نلکہ شرے سے کوئی عیب نا قانل گرقت نات نک یہیں، شربعت میں ن قاق بو درک یار گ یاہ بھی یہیں ہے
ہے۔ جود پئی ص
اّلله علیہ وسلم کو بھی کسی وقت نماز میں بھول الجق ہوئی ہے۔ اور حصور ؐ نے اس کی نالقی
ی
ل
ٰ

ن کے معئی نہ ہیں کہ
سجدہ َّسہْ هو کا طرنقہ مقرر قرمانا ہے۔ ِاس کے نر عکس عَّ ْن َّصلوٰ تِ ِہ ْم َّسا ُه ْو َّه
ے
کے لن
ٔ
 دوبوں کی ان کی تگاہ میں کوئی اہمیت یہیں ہے۔ کبھی، وہ اپئی نماز سے عاقل ہیں۔ نماز نڑھی بو اور نہ نڑھی بو
ے ہیں اور حب وہ نالکل
ے ر ہن
ے ہیں بو ِاس طرح کہ نماز کے وقت کو نا لن
ے۔ نڑ ھن
ے ہیں اور کبھی یہیں نڑ ھن
نڑ ھن

ُ
ُ
ب
ب
ے ہیں بو نے دلی کے
ے ا ھن
ے ہیں۔ نا نماز کے لن
چیم ہ نوے کے قریب ہونا ہے کہ بو ابھ کر جار ھونگیں مار لین
ے کوئی مضییت ہے جو ان نر نازل ہو گئی ہے۔ کیڑوں سے
ے ہیں خیس
ے ہیں ،اور نادل ناجواشیہ نڑھ لین
سابھ ا بھن
ُ
ک
ے ہیں۔ جدا کی ناد کا کوئی ساینہ نک ان کے اندر یہیں ہونا۔ بوری نماز میں نہ ان کو نہ
ے ہیں۔ جمای یاں لین
ھ یلن
اجساس ہونا ہے کہ وہ نماز نڑھ ہرے ہیں  ،اورنہ نہ ح یال رہ یا ہے کہ ایہوں نے ک یا نڑھا ہے۔ نڑھ ہرے ہ نوے
ے ہیں کہ نہ ق یام بھ یک ہونا ہے نہ رکوع نہ شجود۔
ہیں نماز اور دل کہیں اور نڑا رہ یا ہے۔ مارا مار ِاس طرح نڑ ھن
یس کسی نہ کسی طرح نماز کی سی شکل ی یا کر جلدی سے جلدی قارغ ہو ج ناے کی کو شش ک نرے ہیں۔ اور یہت
ب
ے بو نماز نڑھ لی  ،ورنہ ِاس ع یادت کا کوئی م قام ان کی زندگی میں یہیں
ے ہیں کہ کسی جگہ ھیس گن
سے لوگ بو ا یس
ّٔ
ہونا۔ نماز کا وقت آنا ہے بو ایہیں محسوس نک یہیں ہونا کہ نہ نماز کا وقت ہے۔ موذن کی آواز کان میں آ ئی
ے تکار رہا ہے۔ ی ہی آخرت
ہے بو ایہیں نہ ح یال نک یہیں آنا کہ نہ ک یا تکار رہا ہے ،کس کو تکار رہا ہے اور کس لن
ّ
نر انمان نہ ہ نوے کی عالمات ہیں۔ کیونکہ دراصل اسالم کے مدعیوں کا نہ طر ِز عمل اس وچہ سے ہونا ہے کہ وہ
ے
ے نر کوئی شزا مل
ے نر کسی خزا کے قانل ہیں اور نہ ایہیں اس نات کا ن قین ہے کہ اس کے نہ نڑ ھن
نہ نماز نڑ ھن
َ
س
ِ
ک
ِ
ے ہیں کہ جدا کا کر ہے اس نے ف ْ َّص َّالت ِہ ْمه
گی۔ اسی ی یا نر حصرت ایس ؓ بن مالک اور ع طاء بن ِدی یار ہن
ے بو صرور ہیں مگر نماز سے عاقل یہیں
ن قرمانا ۔ بعئی ہم نماز میں بھو لن
َّسا ُه ْو َّهن یہیں نلکہ عَّ ْن َّص َّال تِ ِہه ْم َّسا ُهه ْو َّه
ے ہمارا شمار م یافقوں میں یہیں ہوگا۔
ہیں اس لن

قرآن محید میں میافقین کی ِاس کیقیت کو دوشری جگہ بوں ییان کیا گیا ہے کہ َّو ََّل يَّا ْ ُت ْو َّن ا َّلصل هوٰ َّهۃؕهاِ َّ هَله َّو ُه ْمه
اّلل کی راہ
ے یہیں نآے مگر کسمس ناے ہ نوے اور ( ٰ ه
ن وہ نماز کے لن
ال ٰه َّو َّ هَله هيُنْ ِف ُق ْهو َّن اِ ََّل َّو ُه ْم کٰر ُِه ْو َّه
ُک َّس ه

اّلل علیہ وسلم قرم ناے ہیں تلکه
اّلل صلی ٰ ه
میں) خرچ یہیں ک نرے مگر نادل ناجواشیہ“(الیونہ۔)۵۴۔ رسول ٰ ه
ّت اذا کانت بيه
صل هوٰۃهاۡلنافق،هتلکهصل هوٰۃهاۡلنافق،هتلکهصل هوٰۃهاۡلنافقهجیلسهيرقبهالشمسهح ٰ ه
اّللهفيہا اَل قلياله” نہ م یاقق کی نماز ہے۔نہ م یاقق کی نماز ہے۔
قرین الشيطان قام فنقرار بعًا َل يذکره ٰ
نہ م یاقق کی نماز ہے۔ عَصر کے وقت ییبھا سورج کو دنکھ یا رہ یا ہے ،یہاں نک کہ حب وہ س ی طان کے دوبوں
ُ
ی
سب یگوں کے درم یان ہبچ جانا ہے (بعئی عروب کا وقت قریب آجانا ہے) بو ابھ کر جار بھونگیں مار لب یا ہے جن

اّلل کو کم ہی ناد کرنا ہے“۔(بحاری۔ مسلم۔ مس ید اجمد)۔ حصرت سعد ؓ بن ائی وقاص سے ان کے
میں ٰ ه
ُ
اّلل علیہ وسلم سے ان لوگوں کے
اّلل صلی ٰ ه
صاخیزادے مصعب بن سعد روایت ک نرے ہیں کہ میں نے رسوله ٰ ه
ُ
ے ہیں ۔ آپ نے قرمانا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت نال کر
نارے میں بوچھا بھا جو نماز سے غ قلت نر پن
ُْ
ن
ے ہیں (ابن خرنر ،ابو بع ٰلی۔ ابن الم یذر۔ ابن ائی جاتم۔ طیرائی قی االوسط۔ ابن م ْردونَہ۔ پ ہقی قی اسین۔ نہ
نڑ ھن
ُ
ے قول کی ح یییت سے بھی موقوقا ن قل ہوئی ہے اور اس کی س ید زنادہ قوی ہے۔
روایت حصرت سعد کے ا پن
ن
اّلل علیہ وسلم کے ارساد کی ح یییت سے ِاس کی مرقوعا روایت کو پ ہقی اور جاکم نے ضعیف قرار
اّلل صلی ٰ ه
رسول ٰ ه
ے والد ماجد سے بوچھا کہ ِاس آیت نر
دنا ہے)۔ حصرت مصعب کی دوشری روایت نہ ہے کہ ایہوں نے ا پن
ے آدمی کا ح یال کہیں اور
ے نڑ ھن
آپ نے عور قرمانا؟ ک یا ِاس کا م طلب نماز کو چھوڑ دی یا ہے؟ ِاس سے مراد نماز نڑ ھن
جال جانا ہے؟ ح یال یٹ ج ناے کی جالت ہم میں سے کس نر یہیں گزرئی؟ ایہوں نے جواب دنا یہیںِ ،اس
سے مراد نماز کے وقت کو صا بع کرنا اور اسے وقت نال کرنڑھ یا ہے ( ابن خرنر ،ابن ائی سییَہ ،ابو بع ٰلی ،ابن الم یذر،
ُْ ن
ابن م ْردونَہ  ،پ ہقی قی الشین)۔
ے کہ نماز میں دوشرے ح یاالت کا آجانا اور خیز ہے اور نماز کی طرف کبھی میوچہ
اس م قام نر نہ نات سمجھ لیئی جا ہن
ے رہ یا نالکل دوشری خیز۔ یہلی جالت بو یسریت کا ن قاصا
ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوشری نائیں ہی سو چن
ہے ،نال ِارادہ دوشرے ح یاالت آہی ج ناے ہیں  ،اور مومن کو حب بھی نہ اجساس ہونا ہے کہ نماز سے اس کی
ُ
ے
بوچہ ہٹ گئی ہے بو وہ بھر کوشش کر کے اس کی طرف میوچہ ہو جانا ہے۔ دوشری جالت نماز سے غ قلت نر پن
کی بعرنف میں آئی ہے ،کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لب یا ہے ،جدا کی ناد کا کوئی ارادہ اس کے
ے بھی اس کا دل جدا کی طرف
دل میں یہیں ہونا ،نماز شروع ک نرے سے سالم بھی نرے نک انک لمچہ کے لن
ُ
ے ہ نوے وہ نماز میں داجل ہونا ہے ای ہی میں مستعرق رہ یا ہے۔
میوچہ یہیں ہونا ،اور جن ح یاالت کو لن

ن ؕ  ه ه وہ جو رناکاری ک نرے ہیں۔6. Those who *10
ال َّ ِ
ي
ي
ٓاء ۡو َّه
ر
م
ه
ه
ن
ذ
ۡ
ُ
ُ
*10
َّ
َّ
ۡ
ُ
would be seen.
*10 This can be an independent sentence as well as one
relating to the preceding sentence. In the first case, it would
mean that they do not perform any act of goodness with a

pure intention for the sake of God, but whatever they do,
they do to be seen of others so that they are praised, are
considered righteous, their good act is publicized and its
advantage and benefit accrues to them here in the world. In
the second case, the meaning would be that they pray to be
seen. The commentators generally have preferred the
second meaning, for at first sight it appears that it relates to
the preceding sentence. Ibn Abbas says: It implies the
hypocrites who prayed to be seen. They performed the
Prayer if there was somebody to see them, but did not
perform it if there was nobody to see them. In another
tradition his words are to the effect: If they were alone they
did not pray; but if there were others, they prayed. (Ibn
Jarir, Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim , Ibn Marduyah,
Baihaqi , in Ash-Shuab). In the Quran the hypocrites have
been described thus: When they rise up for the salat, they
go reluctantly to it, merely to be seen of people and they
remember Allah but little. (Surah An-Nisa, Ayat 142).
ے فقرے سے مبعلق بھی۔ اگر اسے انک مست قل فقرہ
*نہ فقرہ انک مست قل فقرہ بھی ہوسک یا ہے اور یہل10
ے یہیں ک نرے
قرار دنا ج ناے بو اس کا م طلب نہ ہوگا کہ کوئی ی یک کام بھی وہ جالص پیت کے سابھ جدا کے لن
س
،  لوگ ان کو ی یکو کار مجھیں،ے ک نرے ہیں ناکہ ان کی بعرنف ہو
نلکہ جو کجھ ک نرےہیں دوشروں کو دکھ ناے کے لن
 اور اس کا قاندہ کسی نہ کسی ضورت میں ایہیں دی یا ہی میں جاصل ہو،ان کے کا ِر خیر کا ڈھ یڈورا دی یا میں ہو
ے
ے فقرے کے سابھ مانا ج ناے بو م طلب نہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازبں نڑ ھن
ج ناے۔ اور اگر اس کا بعلق یہل
ہیں۔ مفسر بن نے نالعموم دوشرے ہی معئی کو نر چبح دی ہے کیونکہ یہلی ب طر میں ی ہی محسوس ہونا ہے کہ ِاس کا
ے
”اس سے مراد م یاف قین ہیں جو دکھاوے کی نماز نڑ ھن،ے فقرے سے ہے۔ ابن ع یاس ؓ قرم ناے ہیں
بعلق یہل
ے“۔ دوشری روایت
ے بھ
ے واال نہ ہونا بو یہیں نڑ ھن
ے اور کوئی دنکھن
 اگر دوشرے لوگ موجود ہ نوے بو نڑھ لین،ے
بھ

ُ
ب
، ابن ائی جاتم، ابن الم یذر،ے“ (ابن خرنر
ے ھ
ے اور عَالینہ نڑھ لین
 ”پنہا ہ نوے بو نہ نڑ ھن:میں ان کے ال قاظ نہ ہیں

 پنہقی قی الشعب)۔ قرآن محید میں بھی میافقین کی نہ جالت ییان کی گئی ہے کہ َّواِذَّا قَّا ُم ْْٓهوا اِ َّله،ابن مردونہ
ُ
ب
ِ ؕا َّلصل هو هۃ
ي
م
ے ہیں بو
ے ا ھن
ال۔ ”اور حب وہ نماز کے لن
اّلل اِ ََّل قَّلِي ْ ً ه
اس َّو ََّل ي َّ ْذ ُک ُر ْو َّن ٰ ه
الن
ن
و
ٓاء
ر
ل
ا
س
ک
ا
ه
و
ا
ق
َّ
َّ
ُ
ُ
َّ َّ ْ ُ َّ ٰ َّ ُ ْ ُ ٰ
)۱۴۲ اّلل کو کم ہی ناد ک نرے ہیں“(الیساء۔
 اور ٰ ه،  لوگوں کو دکھ ناے ہیں،ے ہیں
کسمس ناے ہ نوے ا بھن

7. And withhold ے کی چھوئی
ے نر پن
اور یہیں د پن
 ن ه
َّو ََّيۡن َّ ُع ۡو َّهن ا ۡۡلَّا ُع ۡو َّه
from
supplying
*11
خیزبں ۔
*11
small needs.
*11 The word used is maun. The view held by Ali, Ibn
Umar, Saeed bin Jubair, Qatadah, Hasan Basri,
Muhammad bin Hanafiyyah, Dahhak, Ibn Zaid, Ikrimah,
Mujahid, Ata and Zuhri is that it implies the zakat while
Ibn Abbas, Ibn Masud, Ibrahim Nakhai, Abu Malik and
many other scholars have expressed the opinion that it
implies items of common use; for example, cooking-pot,
bucket, hatchet, balance, salt, water, fire, flint (now its
successor, the match-stick), etc. which the people generally
borrow from each other. A statement of Saeed bin Jubair
and Mujahid also supports it. Another view of Ali also is
that it implies the zakat as well as the little courtesies and
kindnesses of daily life. Ibn Abi Hatim has related from
Ikrimah that maun of the highest form is zakat and of the
lowest lending of a sieve, bucket, or needle to a borrower.
Abdullah bin Masud says: We, the companions of
Muhammad (peace be upon him), used to say, and
according to other traditions, in the time of the Prophet
(peace be upon him), used to say that maun implies lending
of the cooking pot, hatchet, bucket, balance, and such other

things. (Ibn Jarir, Ibn Abi Shaibah, Abu Daud, Nasai,
Bazzar, Ibn al-Mundhir, Ibn Abi Hatim, Tabarani in AlAusat, Ibn Marduyah, Baihaqi in As-Sunan). Saad bin
Iyad without specifying any names has related almost the
same view from the companions of the Prophet (peace be
upon him), which shows that he had heard this from
several companions. (Ibn Jarir, Ibn Abi Shaibah). Dailami,
Ibn Asakir, and Abu Nuaim have related a tradition from
Abu Hurairah in which he says that the Prophet (peace be
upon him) explained this verse saying that it implies the
hatchet, bucket and other such things. If this tradition is
genuine, it probably did not come to the notice of other
scholars; otherwise it was not possible that other people
should have given any other commentary of this verse.
Maun in fact is a small, little thing useful to the people.
Accordingly, zakat also is maun, for it is a little amount out
of much wealth, which one has to give away in order to help
the poor, and the other small items of common use are also
maun as mentioned by Abdullah Ibn Masud and the
scholars who share his viewpoint. The majority of the
commentators say that maun applies to all those small
things which the neighbors usually ask each other for, and
asking for these is not in any way blameworthy, for the rich
and the poor, all stand in need of these at one time or
another. However, to show stinginess in lending these is
regarded as mean behavior morally. Generally these things
by themselves last and the neighbor returns them in the
original form after he has used them. It would also be maun
if a neighbor asks the other for a bed or bedding items on

the arrival of guests, or asks the neighbor’s permission to
have loaves baked in his oven, or wants to leave some
valuables in the neighbor’s custody when going out of his
house for some days. Thus, the verse means to impress that
denial of the Hereafter renders a man so narrow-minded
and niggardly that he is not even prepared to make a most
minor sacrifice for the sake ofؓ others.
 *11اصل میں ل فظ ماعون استعمال ہوا ہے۔ حصرت علی ،ابن ع ؓمر ،سع ید بن جبیر ،ق یادہ ،جسن تصری ،محمد بن چیفیّہ،

ُ
م
ح
ضحاک  ،ابن زند ،ع
اّلل کا قول نہ ہے کہ اس سے مراد زکوۃ ہے۔ ابن ع یاس ؓ،
ه
ہم
ر
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ہ
ز
اور
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ح
َہ،
م
ر
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ع
م
ٰ
ٰ
ؒ
ؓ
ابن مشعود ،انراہیم ؓ بخ عی ،ابو مالک اور یہت سے دوشرے حصرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام صرورت
کی اس یاء م یال ہ یڈنا ،ڈول ،کلہاڑی ،نرازو ،نمک ،نائی ،گآ ،حقماق(جس کی جایشین اب دنا سالئی ہے) وغیرہ ہیں
ے ہیں۔ سع ید بن جبیر اور محاہد کا بھی انک قول اسی کی نای ید میں
ے ر ہن
جو عموما لوگ انک دوشرے سے عارنۃ ما نگن
ہے۔ حصرت علی ؓ کا بھی انک قول نہ ہے کہ اس سے مراد زکوۃ بھی ہے اور نہ چھوئی چھوئی عام صرورنات کی
ٰ
خیزبں بھی۔ عکرمَہ سے ابن ائی جاتم نے ن قل ک یا ہے کہ ماعون کا اعل ٰی مرینہ زکوۃ ہے اور ادئ ٰی نربن مرینہ نہ
ٰ
اّلل عیہ قرم ناے ہیں کہ
اّلل بن مشعود رضی ٰ ه
ہے کہ کسی کو چھلئی ،ڈول نا سوئی عارنۃ دی ج ناے۔ حصرت عیده ٰ ه
ے (اور بعض روانات میں ہے کہ حص ؐور کے عہد م یارکہ میں
اّلل علیہ وسلم نہ کہا ک نرے بھ
ہم اضحاب محمد صلی ٰ ه
ے) کہ ماعون سے مراد ہ یڈنا ،کلہاڑی ،ڈول ،نرازو ،اور ایسی ہی دوشری خیز بں مستعار دی یا ہے
نہ کہا ک نرے بھ
ّ
ٔ
ن
(ابن خرنر ،ابن ائی سییہ ،ابو داود ،یَسائی ،نزار ،ابن الم یذر ،ابن ائی جاتم ،طیرائی قی االوسط ،ابن مردونہ ،پ ہقی قی
اّلل علیہ وسلم کے
اّلل صلی ٰ ه
الشین ،سعد بن عیاض ناموں کی تصر بح کے بغیر قریب قریب یہی قول رسول ٰ ه
ضحانہ سے ن قل ک نرے ہیں جس کے معئی نہ ہیں کہ ایہوں نے مبعدد ضحانہ سے نہ نات سئی بھی (ابن خرنر،
َن
ے
ابن ائی سییَہ) د لمی ،ابن عساکر اور ابو بعیم نے حصرت ابوہرنرہ کی انک روایت ن قل کی ہے کہ جس میں وہ کہن

اّلل علیہ وسلم نے اس آیت کی نہ نفسیر ی یان قرمائی کہ اس سے مراد کلہاڑی اور
اّلل صلی ٰ ه
ہیں کہ جود رسول ٰ ه
ڈول اور ایسی ہی دوشری خیزبں ہیں۔ اگر نہ روایت ح
ضبح ہے بو عال یا نہ دوشرے لوگوں کے علم میں نہ آئی ہو

گی ،ورنہ ممکن نہ بھا کہ بھر کوئی شخص اس آیت کی کوئی اور نفسیر کرنا۔
ق
ے کوئی می فعت نا قاندہ
ے ہیں جس میں لوگوں کے لن
اصل میں نات نہ ہے کہ ماعون چھوئی اور ل یل خیز کو کہن
ہو۔ اس معئی کے لحاظ سے زکوۃ بھی ماعون ہے  ،کیونکہ وہ یہت سے مال میں سے بھوڑا سا مال ہے جو عرپیوں
ٰ
ے دییا ہونا ہے ،اور وہ دوشری عام صرورت کی اسیاء بھی ماعون ہیں جن کا ذکر حصرت عید ٰ ه
اّلل
کی مدد کے لن
ُ
بن مشعود اور ان کے ہم ح یال حصرات نے ک یا ہے۔ اکیر مفسر بن کا ح یال نہ ہے کہ ماعون کا ِاظالق ان نمام
ُ
ے ہیں ۔ ان کا مانگ یا کوئی ذلت
ے ر ہن
چھوئی چھوئی خیزوں نر ہونا ہے کہ جو عادۃ ہمس ناے انک دوشرے سے ما نگن
کی نات یہیں ہونا ،کیونکہ عریب اور امیر سب ہی کو کسی نہ کسی وقت ان کی صرورت ییش آئی رہئی ہے ۔ الییہ
ے سے بحل نری یا اجالقا انک ذل یل خرکت سمجھا جانا ہے۔ عموما ایسی خیز بں بح ناے جود ناقی رہئی
ایسی خیزوں کو د پن
ہیں اور ہمسانہ ان سے کام لے کر ایہیں جوں کا بوں وایس دے دی یا ہے۔ ِاسی ماعون کی بعرنف میں نہ بھی
ے ہمس ناے کے
آنا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آجائیں اور وہ ہمس ناے سے جارنائی نا یسیر مانگ لے۔ نا کوئی ا پن
ے ای یا کوئی
ے ناہر جا رہا ہو اور ح قاطت کے لن
ے۔ نا کوئی کجھ دبوں کے لن
ے کی اجازت ما نگ
پیور میں اپئی روئی تکا لین
قیمئی سامان دوشرے کے ہاں رکھوانا ج ہاے۔ یس آیت کا م قصود نہ ی یانا ہے کہ آخرت کا اتکار آدمی کو ای یا ی یگ
ے کوئی معمولی ا یار ک نرے کے ن ب
ے ھی ی یار ی ہیں ہونا-
دل ی یا دی یا ہے کہ وہ دوشروں کے لن
ی
ل

