 Al-Kauthar
   
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Name
The Surah has been so designated after the word al-kauthar
occurring in the first verse.
Period of Revelation
Ibn Marduyah has cited Abdullah bin Abbas, Abdullah bin
az-Zubair and Aishah as saying that this Surah is Makki.
Kalbi and Muqatil also regard it as Makki, and the same is
the view held by the majority of commentators. But Hasan
Basri, Ikrimah, Mujahid and Qatadah regard it as Madani.
Imam Suyuti in Al-Itqan has confirmed this same view, and

Imam Nawawi in his commentary of the Sahih of Muslim
has also preferred the same. The reason for this assumption
is the tradition which traditionists of the rank of Imam
Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibn Abi Shaibah, Ibn
al-Mundhir, Ibn Marduyah, Baihaqi and others have
related from Anas bin Malik, saying: The Prophet was
among us. In the meantime he dozed; then he raised his
head, smiling, according to some traditions, the people
asked what was he smiling for, according to others, he
himself told them that a Surah had just been revealed to
him. Then, with Bismillahir-Rahmanir-Rahim, he recited
Surah Al-Kauthar; then he asked the people whether they
knew what Kauthar was? When they said that Allah and
his Messenger had the best knowledge, he said; It is a river
which my Lord has granted me in Paradise. (The details
follow under Kauthar). The basis of the reasoning from this
tradition for this Surah’s being Madani is that Anas
belonged to Al-Madinah, and his saying that this Surah was
revealed in his presence is a proof that it was Madani.
But, in the first place, from this same Anas, Imam Ahmad,
Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidhi and Ibn Jarir have
related the traditions which say that this river of Paradise
(Al-Kauthar) had been shown to the Prophet (peace be upon
him) on the occasion of the miraj (ascension) and everyone
knows that miraj had taken place at Makkah before the
hijrah. Secondly, when during the miraj the Prophet (peace
be upon him) had not only been informed of this gift of
Allah Almighty but also shown it, there was no reason why
Surah Al-Kauthar should have been revealed at Al-

Madinah to give him the good news of it. Thirdly, if in an
assembly of the companions the Prophet (peace be upon
him) himself had given the news of the revelation of Surah
Al-Kauthar which Anas has mentioned in his tradition, and
it meant that that Surah had been revealed for the first
time then, it was not possible that well-informed
companions like Aishah, Abdullah bin Abbas and Abdullah
bin Zubair should have declared this Surah to be a Makki
revelation and most of the commentators also should have
regarded it as Makki. If the matter is considered carefully,
there appears to be a flaw in the tradition from Anas in
that it does not say what the subject was under discussion
in the assembly in which the Prophet (peace be upon him)
gave the news about Surah Al-Kauthar. It is possible that at
that time the Prophet (peace be upon him) was explaining
something. In the meantime he was informed by revelation
that that point was further explained by Surah Al-Kauthar,
and he mentioned the same thing, saying that that Surah
was revealed to him just then. Such incidents did take place
on several occasions, on the basis of which the
commentators have opined about certain verses that they
were revealed twice. This second revelation, in fact, meant
that the verse had been revealed earlier, but on some later
occasion the Prophet’s (peace be upon him) attention was
invited to it by revelation for the second time. In such
traditions, the mention of the revelation of a certain verse is
not enough to decide whether it was revealed at Makkah or
Al-Madinah, and when precisely it was revealed.
Had this tradition of Anas not been there to cause doubt,

the whole content of the Surah Al-Kauthar by itself bears
evidence that it was revealed at Makkah, and in the period
when the Prophet was passing through extremely
discouraging conditions.
Historical Background
Before this in Surahs Ad-Duha and Alam Nashrah we have
seen that when in the earlier phase of Prophethood the
Prophet (peace be upon him) was passing through the most
trying conditions when the whole nation had turned hostile,
there was resistance and opposition from every side, and
the Prophet (peace be upon him) and a handful of his
companions did not see any remote chance of success, Allah
in order to console and encourage him at that time had sent
down several verses. In Surah Ad-Duha it was said: And
surely the later period (i.e. every later period) is better for
you than the former period, and soon your Lord shall give
you so much that you shall be well pleased. In Surah Alam
Nashrah: And We exalted your renown for you. That is,
though the enemies are trying to defame you throughout
the land, We, on the contrary, have arranged to exalt your
name and fame. And: The fact is that along with every
hardship there is also ease. That is, you should not be
disheartened by the severity of conditions at this time; this
period of hardships will soon pass, and the period of
success and victory will follow.
Such were the conditions in which Allah by sending down
Surah Al-Kauthar consoled the Prophet (peace be upon
him) as well as foretold the destruction of his opponents.
The disbelieving Quraish said: Muhammad (peace be upon

him) is cut off from his community and reduced to a
powerless and helpless individual. According to Ikrimah
when the Prophet (peace be upon him) was appointed a
Prophet, and he began to call the people to Islam, the
Quraish said: “Muhammad (peace be upon him) is cut off
from his people as a tree is cut off from its root, which
might fall to the ground any moment. (Ibn Jarir).
Muhammad bin Ishaq says: Whenever the Prophet (peace
be upon him) was mentioned before Aas bin Wail as-Sehmi,
the chief of Makkah, he used to say: Let him alone for he is
only a childless man (abtar) with no male offspring. When
he dies, there will be no one to remember him. Shamir bin
Atiyyah says that Uqbah bin Abi Muait, also used to say
similar things about the Prophet (peace be upon him). (Ibn
Jarir). According to Ibn Abbas, once Kaab bin Ashraf (the
Jewish chief of Al-Madinah) came to Makkah and the
Quraish chiefs said to him: Just see this boy, who is cut off
from his people; he thinks he is superior to us, whereas we
manage the Hajj, look after the Kabah and water the
pilgrims. (Bazzar). Concerning this very incident Ikrimah
reports that the Quraish had used the words as-sunbur almunbatir min qaumi-hi (a weak, helpless and childless man
who is cut off from his people) for the Prophet (peace be
upon him), (Ibn Jarir). Ibn Saad and lbn Asakir have
related that Abdullah bin Abbas said; The eldest son of the
Prophet (peace be upon him) was Qasim; next to him was
Zainab, next to her Abdullah and next to him three
daughters, viz. Umm Kulthum, Fatimah and Ruqayyah. Of
them first Qasim died and then Abdullah. Thereupon Aas

bin Wail said: His line has come to an end; now he is abtar
(i.e. cut of from root). Some traditions add that Aas said
Muhammad is abtar; he has no son to succeed him. When
he dies, his memory will perish and you will be rid of him.
The tradition from Ibn Abbas, which Abd bin Humaid has
related, shows that Abu Jahl had also said similar words on
the death of the Prophet’s (peace be upon him) son,
Abdullah. Ibn Abi Hatim has related on the authority of
Shamir bin Atiyyah that the same kind of meanness was
shown by Uqbah bin Abi Muait by rejoicing at this
bereavement of the Prophet (peace be upon him). Ata says
that when the second son of the Prophet (peace be upon
him) died, his own uncle, Abu Lahab (whose house was
next to his) hastened to the pagans and gave them the good
news: Batira Muhammadun al-lail:
Muhammad has
become childless this night, or he is cut off from root.
Such were the disturbing conditions under which Surah AlKauthar was revealed. The Quraish were angry with him
because he worshiped and served only Allah and
repudiated their idolatry publicly. For this very reason he
was deprived of the rank, esteem and honor that he enjoyed
among his people before Prophethood and was now as cut
off from his community. The handful of his companions
were also helpless, poor people who were being persecuted
and tyrannized. Furthermore, he was bereaved by the
death of two sons, one after the other, whereat the near
relatives and the people of his clan, brotherhood and
neighborhood were rejoicing and uttering such words as
were disheartening and disturbing for a noble person who

had treated even his enemies most kindly. At this Allah just
in one sentence of this brief Surah gave him the good news,
better news than which has never been given to any man in
the world, besides the decision that it will be his opponents
who will be cut off from their root and not he.
نام
انآ اعطینٰک الکوثر کے ل فظ الکوثر کو اس کا نام قرار دنا گ یا ہے۔
زمانۂ نزول

اّلل عنہم
اّلل بن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی ٰ
ابن مردونہ نے حضرت عید ٰاّلل بن عیاس ،حضرت عید ٰ
ے ہیں اور جمہور مفسربن کا قول بھی ی ہی
سے ی قل ک یا ہے کہ نہ سورت مکی ہے ،کلبی اور م قانل بھی اسے مکی کہت
ے ہیں۔ امام سیوطی نے ای قان میں
ہے۔ ل یکن حضرت حسن بضری ،عکرمہ ،مجاہد اور ق یادہ اس کو مدنی قرار د یت
اسی قول کو ح
صیح بھیرانا ہے ،اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو نر جیح دی ہے۔ وجہ اس کی وہ روایت
ن
ہے جو امام احمد ،مسلم ،انو داؤد ،ئسانی ،ابن انی سیبہ ،ابن الم یذر ،ابن مردونہ اور ی ہقی وغیرہ مجدثین نے حضرت

ص
ق
ے
ے۔ ا یت
اّلل علبہ و آلہ و سلم ہمارے درم یان ئسریف قرما بھ
ائس بن مالک سے ی ل کی ہے کہ حضور لی ٰ
میں آپ نر کچھ اونگھ سی طاری ہونی ،بھر آپ نے مسکر ناے ہ نوے شر م یارک ابھانا۔ بعض روانات میں ہے
ِ
کہ لوگوں نے نوچھا آپ کس نات نر تبسم قرما ہرے ہیں؟ اور بعض میں ہے کہ آپ نے جود لوگوں سے قرمانا
اّلل الرمحٰن الرحیم نڑھ کر آپ نے سورۂ
ِاس وقت میرے اونر انک سورت نازل ہونی ہے۔ بھر بسم ٰ

اّلل اور اس کے رسول کو
کونر نڑھی۔ اس کے بعد آپ نے نوچھا جا یت
ے ہو کونر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ٰ
ے جنت میں ع طا کی ہے ۔ اس روایت سے
زنادہ معلوم ہے۔ قرمانا وہ انک یہر ہے جو میرے رب نے مچھ

اّلل عبہ مکہ میں یہیں نلکہ
اس سورہ کے مدنی ہ نوے نر اس وجہ سے اسیدالل کیا گیا ہے کہ حضرت ائس رضی ٰ
ے ،اور ان کا نہ کہ یا کہ ہماری موجودگی میں نہ سورت نازل ہونی ،اس نات کی دل یل ہے کہ نہ مدنی
ے میں بھ
مد یت
ہے۔ مگر اول نو ای ہی حضرت ائس سے امام احمد ،بجاری ،مسلم ،انو داؤد ،نرمذی اور ابن جرنر نے نہ روانات ی قل
کی ہیں کہ نت کی نہ یہر (کونر) رسول اّلل ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کو معراج میں دکھانی جا جکی بھی ،اور سب
لی
ج
ٰ
ٰ

ے مکہ میں ہونی ب
اّلل بعالی کے
کو
آپ
ں
می
عراج
ب
ج
دوشرے،
ھی۔
کو معلوم ہے کہ معراج ہجرت سے یہل
م
ٰ
ُ
ِاس عطبہ کی نہ صرف خیر دی جا جکی بھی نلکہ اس کا مساہدہ بھی کرا دنا گ یا بھا نو کونی وجہ نہ بھی کہ حضور کو اس کی
ے مدینۂ طیبہ میں سورۂ کونر نازل کی جانی۔ تبسرے ،اگر صجانہ کے انک مجمع میں حضور صلی
ے کے لت
شیری د یت
جو خ
اّلل علبہ و آلہ و س
اّلل عبہ کی مذکورۂ ناال
ی
رض
س
ائ
رت
ض
و
ج
ی
ون
ہ
دی
ر
ی
خ
کی
زول
ن
ے
ک
ر
ون
ک
ورۂ
س
ود
ج
ے
ن
لم
ح
ٰ
ٰ
ُ
روایت میں ی یان ہونی ہے اور اس کا م طلب نہ ہونا کہ یہلی مرینہ نہ سورت ِاسی وقت نازل ہونی ہے ،نو کس
طرح مم
ب
ے ناخیر
اّلل عنہم جبس
ی
رض
ر
ی
زب
ن
ب
اّلل
د
ی
رت
ض
اور
اس
ی
ن
ب
اّلل
د
ی
ت
ر
ض
ہ،
ش
عا
رت
ض
کہ
ھا
ن
ک
ع
ع
ع
ح
ح
ح
ئ
ٰ
ٰ
ٰ
ے اور جمہور مفسر بن اس کے مکی ہ نوے کے قانل ہو ج ناے؟ اس معاملہ نر غور
صجانہ اس سورت کو مکی قرار د یت
ُ
ی
ی
ص
ی
ک یا ج ناے نو حضرت ائس کی روایت میں جال صاف محسوس ہونا ہے کہ اس میں نہ ف ل ی یان ہیں ہونی ہے
ُ
گ
ج
ی
ف
ے سے ک یا گو ل
کہ حس مجلس میں حضور صلی اّلل علبہ و آلہ و سلم نے نہ نات ارساد قرمانی بھی اس میں یہل

ٰ

ُ
ُ
س
رہی بھی۔ مم
ص
ی
ے نر کچھ ارساد قرما ہرے ہوں ،اس کے
اّلل علبہ و آلہ و لم کسی مس ل
لی
ور
ض
ت
وق
س
ا
کہ
ے
ہ
کن
ح
ٰ
ے نر سورۂ کونر سے روشبی نڑنی ہے ،اور آپ نے ِاسی
دوران میں وحی کے ذربعہ آپ کو م طلع ک یا گ یا ہو کہ ِاس مس یل
نات کا ذکر نوں قرمانا ہو کہ مچھ نر نہ سورۃ نازل ہونی ہے۔ ِاس قسم کے واقعات متعدد موا قع نر تبش نآے ہیں
جن کی ی یا نر مفسربن نے بعض آنات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرینہ نازل ہونی ہیں۔ اس دوشرے نزول کا

ے نازل ہوجکی بھی ،مگر دوشری نار کسی مو قع نر حضور ص
اّلل علبہ و آلہ
لی
م طلب دراصل نہ ہونا ہے کہ آیت نو یہل
ٰ
ُ
و سلم کو نذربعۂ وحی اسی آیت کی طرف نوجہ دالنی گبی۔ ائسی روانات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر نہ فیصلہ
ے کافی یہیں ہونا کہ وہ مکی ہے نا مدنی ،اور اس کا اصل نزول فی الوا قع کسی زم ناے میں ہوا بھا۔
ک نرے کے لت
اّلل عبہ کی نہ روایت اگر سک ی یدا ک نرے کی موجب نہ ہو نو سورۂ کونر کا نورا مضمون بج ناے جود
حضرت ائس رضی
ٰ
ُ
ب
ِاس امر کی شہادت دی یا ہے کہ نہ مکۂ معظمہ میں نازل ہونی بھی اور اس زم ناے میں نازل ہونی ھی جب حضور

ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کو اینہانی دل سکن جاالت سے سایقہ درتبش بھا۔
لی ٰ
ناربخی ئس من ظر

اّلل
ے سورۂ صخی اور سورۂ الم ئسرح میں آپ دنکھ جک
اس سے یہل
ے ہیں کہ یبوت کے اییدانی دور میں جب رسول ٰ

ص
ے ،نوری قوم دشمبی نر نلی ہونی بھی ،مزاجمبوں
اّلل علبہ و آلہ و سلم سدند نربن مشکالت سے گزر ہرے بھ
لی
ٰ

ے ،جالفت کا طوقان ہر طرف نرنا بھا ،اور حضور ص
ے میں جانل ب
اّلل علبہ و آلہ و سلم اور آپ
لی
ھ
کے یہاڑ را شت
م
ُٰ
ے ،اس وقت آپ کو ئسلی
کے چ ید مٹھی بھر سابھبوں کو دور دور نک کہیں کام یانی کے آ نار ن ظر یہیں نآے بھ
اّلل بعالی نے متعدد آنات نازل قرماثیں۔
ے اور آپ کی ہمت ی یدھ ناے کے لت
د یت
ے ٰ
سورۂ صخی میں قرمانا

ے دور سے یہیر ہے اور عنقریب ت مہارا رب ت مہیں وہ
ے بعد کا دور (بعبی ہر بعد کا دور) یہل
” اور یقی یا ت مہارے لت
کچھ دے گا حس سے تم جوش ہو جاؤ گے “
اور الم ئسرح میں قرمانا
” اور ہم نے ت مہارا ذکر نل ید کر دنا “
بعبی دشمن ت مہیں ملک بھر میں ندنام ک نرے بھر ہرے ہیں مگر ہم نے ان کے علی الرغم ت مہارا نام روشن
ک نرے اور ت مہیں ناموری ع طا ک نرے کا سامان کر دنا ہے اور
” ئس حقنفت نہ ہے کہ ی یگی کے سابھ قراحی بھی ہے ،یقی یا ی یگی “کے سابھ قراحی بھی ہے “
بعبی ِاس وقت جاالت کی شختبوں سے نرئسان نہ ہو ،عنقریب نہ مصایب کا دور جتم ہ نوے واال ہے اور
کام یایبوں کا دور نآے ہی واال ہے۔
ے جن میں سورۂ کونر نازل کر کے اّلل عالی نے حضور ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کو ئسلی بھی
لی
ے ہی جاالت بھ
ا ئس
ٰ ب
ٰ
ے کہ محمد (صلی
ے بھ
دی اور آپ کے مجال فین کے ی یاہ و نرناد ہ نوے کی تبس یگونی بھی قرمانی۔ قرئش کے ک قار کہت
ُ
ے ہیں اور ان کی چ یتنت انک نے کس اور نے نار و مددگار ائسان
اّلل علبہ و آلہ و سلم) ساری قوم سے کٹ گت
ٰ
کی سی ہو گبی ہے۔ عکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور ص
ے اور آپ نے
اّلل علبہ و آلہ و سلم یبی ی ی ناے گت
لی
ٰ
ے "محمد (ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم) ایبی قوم
لی
ے لگ
قرئش کو اسالم کی دغوت دیبی شروع کی نو قرئش کے لوگ کہت
ٰ

ے کونی درجت ایبی جڑ سے کٹ گ یا ہو اور مبو قع ی ہی ہے کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ
ے ہیں جبس
ے ہو گت
سے کٹ کر ا ئس
ش
ے ہیں کہ مکہ کے شردار عاص بن وانل ہمی کے
کر یبوند جاک ہو جاثیں گے" جوالہ :ابن جرنر۔ محمد بن اشجاق کہت

ے جب رسول اّلل ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کا ذکر ک یا جانا نو وہ کہ یا "احی چھوڑو ایہیں ،وہ نو انک ابیر (جڑ
لی
سا مت
ٰ
ٰ
ے) آدمی ہیں ،ان کی کونی اوالد نرینہ یہیں ،مر جاثیں گے نو کونی ان کا نام لبوا بھی نہ ہوگا"۔ شمر بن عطبہ کا
کت
ی یان ہے کہ عقبہ بن انی م یط بھی ائسی ہی ناثیں حضور ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کے متعلق کہا کرنا بھا جوالہ:
لی
ع
ٰ

اّلل عبہ کی روایت ہے کہ انک دقعہ کعب بن اشرف (مدینہ کا یہودی شردار) مکہ
ابن جرنر۔ ابن عیاس رضی ٰ

آنا نو قرئش کے شرداروں نے اس سے کہا "بھال دیکھو نو ش ہی ،اس لڑکے کو جو ایبی قوم سے کٹ گ یا ہے اور
م
شمچھ یا ہے کہ نہ ہم سے یہیر ہے ،جاالنکہ ہم حج اور کعبہ کی دنکھ بھال اور س قانات کے تنظم ہیں جوالہ :نزار۔ اسی
وا عہ کے متعلق عکرمہ کی روایت نہ ہے کہ قرئش والوں نے حضور ص
ے "کمزور،
اّلل علبہ و آلہ و سلم کے لت
لی
ق
ٰ
ے جوالہ :ابن جرنر۔
ے بھ
نے نار و مددگار اور نے اوالد آدمی جو ایبی قوم سے کٹ گ یا ہے" کے ال قاظ استعمال کت
اّلل صلی
اّلل عبہ نے قرمانا کہ رسول ٰ
اّلل بن عیاس رضی ٰ
ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عید ٰ

اّلل علبہ و آلہ و س
ے ،ان سے چھونی حضرت
اّلل عبہ بھ
ی
رض
اشم
ق
زادے
صاجب
ڑے
ن
سے
سب
کے
لم
ٰ
ٰ
ز نب رضی اّلل نہا بھیں ،ان سے چ
ے ،بھر علی الیرینب ثین
اّلل عبہ بھ
ی
رض
اّلل
د
ی
ت
ر
ض
ے
و
ن
ھ
ع
ح
ٰ ع
ی
ٰ
ٰ

ے حضرت قاشم کا این قال ہوا ،بھر
اّلل عنہن بھیں۔ ان میں سے یہل
صاخیزادناں ام کلبوم ،قاطمہ اور رقبہ رضی
ٰ
ُ
س
ئ
اّلل نے بھی وقات نانی۔ اس نر عاص بن وانل نے کہا کہ "ان کی ل جتم ہو گبی۔ اب وہ ابیر
حضرت عید ٰ

ہیں" (بعبی ان کی جڑ کٹ گبی)۔ بعض روانات میں نہ اصافہ ہے کہ عاص نے کہا "محمد ابیر ہیں ،ان کا کونی تی یا
ے ،جب وہ مر جاثیں گے نو ان کا نام دی یا سے مٹ ج ناے گا اور ان سے ت مہارا
یہیں ہے جو ان کا قاتم م قام یت

اّلل عبہ کی جو روایت ی قل کی ہے اس سے معلوم
ییچھا چھوٹ ج ناے گا"۔ عید بن جمید نے ابن عیاس رضی ٰ
ہونا ہے کہ ضور صلی اّلل علبہ و آلہ و س
اّلل کی وقات نر انو جہل نے بھی ائسی ہی
د
ی
زادے
صاخی
کے
لم
ع
ح
ٰ
ٰ

ناثیں ک ہی بھیں۔ مر بن عطبہ سے ابن انی جاتم کی روایت ہے کہ حضور ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کے اس غم
لی
ش
ٰ
ے ہیں کہ جب حضور
ے ہی کمیبہ بن کا م طاہرہ عقبہ بن انی معیط نے ک یا بھا۔ ع طاء کہت
نر جوسی م ی ناے ہ نوے ا ئس
صلی اّلل علبہ و آلہ و سلم کے دوشرے صاخیزادے کا ا ن قال ہوا نو حضور ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کا ای یا حجا انو
لی
ی
ٰ
ٰ

لہب (حس کا گھر نالکل حضور ص
اّلل علبہ و آلہ و سلم کے گھر سے میصل بھا) دوڑا ہوا مسرکین کے ناس گ یا
لی
ٰ
ُ
س
ب
ل
ے وہ اینہانی د کن جاالت
ے نا ان کی جڑ کٹ گبی" نہ ھ
شیری" دی کہ "آج رات محمد ال ولد ہو گت
اور ان کو نہ "جو خ
جن میں سورۂ کونر حضور ص
ے کہ آپ
ے آپ سے نگڑے بھ
اّلل علبہ و آلہ و سلم نر نازل کی گبی۔ قرئش اس لت
لی
ٰ

ے اور ان کے شرک کو آپ نے عالینہ رد کر دنا بھا۔ ِاسی وجہ سے
اّلل ہی کی ی یدگی و ع یادت ک نرے بھ
صرف ٰ
ے جاصل بھا وہ آپ سے چھین ل یا گ یا بھا اور آپ گونا نرادری
نوری قوم میں جو مرینہ و م قام آپ کو یبوت سے یہل
ے
ے اور مارے تتت
ے ۔ آپ کے چ ید مٹھی بھر سابھی بھی سب نے نار و مددگار بھ
ے بھ
ے گت
سے کاٹ بھی یک
ے کی وقات سے غموں کا یہاڑ نوٹ نڑا بھا۔ اس مو قع
ے۔ اس نر مزند آپ نر انک کے بعد انک تتت
جا ہرے بھ
ے اور نرادری کے لوگوں اور ہمسانوں کی طرف سے ہمدردی و بعزیت کے بج ناے وہ
نر عزنزوں ،رشبہ داروں ،قی یل
ے
ے دل نوڑ د یت
ے شریف ائسان کے لت
جوس یاں م یانی جا رہی بھیں اور وہ ناثیں ی یانی جا رہی بھیں جو انک ا ئس

اّلل بعالی
ے نو ا یت
والی ناثیں بھیں حس نے ا یت
ے غیروں نک سے ہمبشہ اینہانی ییک سلوک کیا بھا۔ اس نر ٰ

نے آپ کو ِاس حمیضر نربن سورت کے انک فقرے میں وہ جوش خیری دی ہے حس سے نڑی جوش خیری
دی یا کے کسی ائسان کو کٹھی یہیں دی گبی۔ اور سابھ سابھ نہ فیصلہ بھی س یا دنا کہ آپ کی مجالفت ک نرے والوں
ہی کی جڑ کٹ ج ناے گی۔

بِس ِم ٰ ِ
اّلل ال َّر ۡمح ٰ ِن ال َّر ِحی ۡ ِم
ۡ

اّلل کےنام سے جو یہت مہرنان In the name of Allah,
ٰ
Most Gracious, Most
یہایت رجم واال ہے۔
Merciful.

ت سک ہم نے تمکو طا قرمانی 1. Indeed, We have
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*1
)اے یبی ﷺ( ا لکونر ۔
)prophet
AlKausar. *1
*1 The full meaning of the word kauthar, as used here,
cannot perhaps be expressed in one word in any language
of the world. This is an intensive form of the noun kathrat
which literally means abundance, but the context in which

it has been used does not give the meaning of mere
abundance but abundance of good, of spiritual benefits and
blessings, and of such abundance which is unbounded and
limitless, and it does not imply any one good or benefit or
blessing but abundance of countless benefits and blessings.
Have a look again at the background of this Surah given in
the Introduction. The enemies thought that Muhammad
(peace be upon him) had been completely ruined: he was
cut off from the community and had become utterly
helpless and powerless; his trade was ruined; his male
children who could perpetuate his name were dead; the
message that he presented was such that except for a
handful of the people no one in entire Arabia, not to speak
of Makkah, was prepared to listen to it. Therefore, failure
and disappointment would be his lot as long as he lived and
there would be no one in posterity to remember him when
he died. Under such conditions when Allah said: We have
granted you the Kauthar, this by itself gave the meaning:
Your foolish opponents think that you are ruined and
deprived of the good things that you enjoyed before
Prophethood, but the fact is that We have favored you with
unbounded good and countless blessings. This included the
matchless moral qualities which the Prophet (peace be
upon him) was blessed with; this included the great
blessings of Prophethood and the Quran, the knowledge
and wisdom that were granted to him; this included the
blessing of Tauhid and also of such a system of life whose
simple and intelligible, rational and natural, and
comprehensive principles had the potential to spread

throughout the world and of continuing to spread for ever
afterwards. This also included the blessing of the exaltation
of renown because of which the Prophet’s (peace be upon
him) blessed name continues to be exalted throughout the
world since 1400 years and will continue to be so exalted till
Resurrection. This also included the blessing that by his
preaching eventually such a world-wide community came
into being, which became the standard-bearer of truth in
the world forever, which can claim to have produced the
greatest number of the pious, virtuous and noble character
people in any one nation, and which even when corrupted
and deprived has the highest good in it as against every
other nation of the world. This also included the blessing
that the Prophet (peace be upon him) during his very
lifetime witnessed his invitation and message attaining to
the highest success and the preparation of a community
which had the power to dominate the world. This also
included the blessing that although on his being deprived of
the male offspring the enemies thought he would be lost to
posterity, yet Allah not only blessed him with the spiritual
offspring in the form of Muslims, who will continue to exalt
his name in the world till Resurrection but also granted
him from his one daughter, Fatimah, the natural progeny,
who have spread throughout world and whose only mark of
distinction and pride is that they trace their descent from
him.
These are the blessings which the people have seen and
witnessed as to how abundantly Allah has blessed His
Prophet (peace be upon him) within the world. In addition,

Kauthar also implies two other great blessings which Allah
will bestow on him in the Hereafter. We had no means of
knowing these; therefore the Prophet (peace be upon him)
himself gave us news of them, and told us that Kauthar also
implied them. First, the Fountain of Kauthar, which he will
be granted on the Resurrection Day in the Plain of
Assembly; second, the River Kauthar, which he will be
granted in Paradise. About both such a large number of the
Ahadith have been reported from him through such a large
number of the reporters that there remains no doubt about
their authenticity.
What the Prophet (peace be upon him) said about the
Fountain of Kauthar is as follows:
(1) This Fountain will be granted to him on the
Resurrection Day when there will be the cry of al-atash, alatash (thirst, thirst!) on every side. The Prophet’s (peace be
upon him) community will gather together before him at it
and will be watered thereby. He himself will be the first to
arrive at it and will be occupying the central position. He
has said: This is a Fountain at which my Ummah will
assemble on the Resurrection Day. (Muslim: Kitab as-Salat
Abu Daud: Kitab as-Sunnah). I shall have arrived at the
Fountain before you. (Bukhari: Kitab ar-Riqaq and Kitab alFitan; Muslim: Kitab al-Fidail and Kitab at-Taharah; lbn
Majah: Kitab al Manasik and Kitab az-Zuhd. Musnad
Ahmad: Marwiyyat Abdullah bin Masud, Abdullah bin
Abbas, Abu Hurairah). I shall be there before you and shall
bear witness on you, and by God, I am seeing my Fountain
even at this time. (Bukhari: Kitab al-jana-iz Kitab al-

Maghazi, Kitab ar-Riqaq). Addressing an assembly of the
Ansar, the Prophet (peace be upon him) once said: After me
you will meet with selfishness and nepotism, endure it
patiently until you meet me at the Fountain. (Bukhari:
Kitab Manaqib al-Ansar and Kitab al-Maghazi; Muslim:
Kitab al-Iman; Tirmidhi: Kitab al-Fitan). I shall be near the
middle of the Fountain on the Resurrection Day. (Muslim:
Kitab al-Fadail). Abu Barzah Aslami was asked: Have you
heard something about the Fountain from the Prophet
(peace be upon him). He replied: Not once, or twice, or
thrice, or four or five times, but over and over again. May
Allah deprive of its water the one who belies it. (Abu Daud:
Kitab as-Sunnah). Ubaidullah bin Ziyad thought that the
traditions about the Fountain were false; so much so that
he belied all the traditions reported by Abu Barzah Aslami,
Bara bin Aazib and Aaidh bin Amr. At last, Abu Sabrah
brought out a writing which he had written down after
hearing it from Abdullah bin Amr bin alAas, and it
contained this saying of the Prophet (peace be upon him):
Beware! Your place of meeting me will be my Fountain.
(Musnad Ahmad: Marwiyyat
Abdullah bin Amr bin
alAas).
(2) Different dimensions of the Fountain have been given in
different traditions, but according to a large number of the
traditions it will extend from Aylah (the present Israeli
seaport of Ilat) to Sana’a of Yaman, or from Aylah to
Adan, or from Amman to Adan in length, and from Aylah
to Juhfah (a place between Jeddah and Rabigh) in breadth.
(Bukhari: Kitab ar-Riqaq; Abu Daud at Tayalisi: Hadith

No. 995; Musnad Ahmad: Marwiyyat Abu Bakr Siddiq and
Abdullah bin Umar; Muslim: Kitab at-Taharah and Kitab
al-Fadail; Tirmidhi Abwab Sifat al-Qiyamah; Ibn Majah:
Kitab az-Zuhd). From this it appears that on the
Resurrection Day the present Red Sea itself will be turned
into the Fountain of Kauthar. And the correct knowledge is
only with Allah.
(3) About this Fountain the Prophet (peace be upon him)
has told us that water will be supplied to it from the River
Kauthar of Paradise (which is being mentioned below). Two
channels from Paradise will flow into it and supply water to
it. (Muslim: Kitab al-Fadail). According to another
tradition: A canal from the River Kauthar of Paradise will
be opened towards this Fountain. (Musnad Ahmad;
Marwiyyat Abdullah bin Masud).
(4) According to the description of it given by the Prophet
(peace be upon him) its water will be whiter than milk
(according to other traditions whiter than silver, and
according to still others, whiter than snow), cooler than
snow, sweeter than honey; the earth of its bed will be more
fragrant than musk; the water jugs set at it will be as
numerous as the stars in the sky; the one who drinks from
it would never thirst; and the one who is deprived of it will
never have his thirst satisfied. These things with a little
variation in wording have been reported in numerous
Ahadith (Bukhari: Kitab ar-Riqaq; Muslim: Kitab atTaharah and Kitab al-Fadail; Musnad Ahmad: Marwiyyat
Ibn Masud, Ibn Umar, Abdullah bin Amr bin alAas;
Tirmidhi: Abwab Sifat al-Qiyanmah: Ibn Majah: Kitab az-

Zuhd; Abu Daud: Tayalisi, Ahadith No. 995, 2135).
(5) Concerning it the Prophet (peace be upon him) warned
the people of his time again and again, saying: After me
those from among you who would effect changes in my
way, will be removed from the Fountain and will be
disallowed to approach it. I shall say: they are my
companions, but it will be said: Don’t you know what they
did after you? Then I too shall discard them and tell them
to keep away. This subject has been expressed in many
traditions. (Bukhari: Kitab ar-Rigaq, Kitab al-Fitan;
Muslim: Kitab at-Tahara and Kitab al-Fadail Musnad
Ahmad: Marwiyyat Ibn Masud, Abu Hurairah; Ibn Majah:
Kitab al-Manasik. The Hadith which Ibn Majah has related
in this connection contains very pathetic words. The
Prophet (peace be upon him) said: Beware! I shall have
arrived at the Fountain before you and shall pride myself
by your means upon the greater numbers of my Ummah as
against other ummahas. Do not at that time cause my face
to be blackened. Beware! I shall have some people
released, and some people shall be separated from me. I
shall say: O my Lord, they are my companions. He will
reply: Don’t you know what innovations they introduced
after you? According to Ibn Majah, these words were said
by the Prophet (peace be upon him) in his Sermon at
Arafat.
(6) Likewise, the Prophet (peace be upon him) has also
warned the Muslims coming after him till Resurrection,
saying: Whoever from among you will swerve from my way
and effect changes in it, will be removed from the Fountain.

I shall say: O Lord, they belong to me, they are the people
of my Ummah. In response it will be said: Don’t you know
what changes they effected after you and then turned back
on their heels? Then I shall also turn them away and shall
not allow them to approach the Fountain. Many traditions
on this subject are found in the Hadith. (Bukhari: Kitab alMusaqat, Kitab ar-Riqaq, Kitab al-Fitan; Muslim: Kitab atTaharah. Katab as-Salat, Kitab al-Fadail; Ibn Majah: Kitab
az-Zuhd; Musnad Ahmad: Marwiyyat Ibn Abbas).
Traditions about this Fountain have been related by more
than 50 companions, and the earlier scholars generally
have taken it to mean the Fountain of Kauthar. Imam
Bukhari has named the last chapter of his Kitab ar-Riqaq as
Babun fil hawd wa qual-Allahu inna a tainak al-Kauthar,
and in a tradition from Anas there is the explanation that
the Prophet (peace be upon him) said about Kauthar: It is a
Fountain at which my Ummah shall alight.
The River Kauthar which the Prophet (peace be upon him)
shall be granted in Paradise, also has been mentioned in a
large number of the traditions of Hadith. Many traditions
have been related on the authority of Anas in which he
says, and in some he explains that he is reporting the exact
words of the Prophet (peace be upon him) himself, that on
the occasion of miraj; the Prophet (peace be upon him) was
taken round Paradise and shown a river on the banks of
which there were vaults of pearls or precious stones carved
from within; the earth of its bed was of the strong-scented
musk. He asked Gabriel, or the angel who took him round,
what it was? He replied that it was the River Kauthar,

which Allah had granted him. (Musnad Ahmad, Bukhari,
Muslim, Abu Daud, Tirmidhi, Abu Daud Tayalisi, Ibn
Jarir) Again, according to Anas, the Prophet (peace be
upon him) was asked (or a person asked him): What is the
Kauthar? He replied; It is a River which Allah has granted
me in Paradise. Its earth is musk: its water is whiter than
milk and sweeter than honey. (Musnad Ahmad, Tirmidhi,
lbn Jarir; according to another tradition of Musnad
Ahmad, describing the merits of the River Kauthar the
Prophet said that at its bottom there are pearls instead of
pebbles. Ibn Umar says that the Prophet (peace be upon
him) said: The Kauthar is a river in Paradise the banks of
which are golden; it flows on pearls and diamonds (i.e. its
bed has diamonds instead of pebbles); its earth smells
sweeter than musk; its water is whiter than milk (or snow),
cooler than snow and sweeter than honey.” (Musnad
Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Abi Hatim, Darimi, Abu
Daud Tayalisi, Ibn al-Mundhir, Ibn Marduyah, Ibn Abi
Shaibah). Usamah bin Zaid says that the Prophet (peace be
upon him) once went to visit Usamah; he was not at home;
his wife entertained him and during the conversation said
My husband has told me that you have been granted a river
in Paradise, which is called the Kauthar. The Prophet
(peace be upon him) replied: Yes, and its bed is of rubies
and corals and emeralds and pearls. (Ibn Jarir, Ibn
Marduyah. Though the sanad of this tradition is weak, the
presence of a large number of traditions dealing with this
subject strengthens it). Besides these marfu traditions, a
great many sayings of the companions and their successors

have been related in the Hadith to the effect that the
Kauthar implies a river in Paradise. These traditions
describe its qualities as have been mentioned above. For
instance, the sayings of Abdullah bin Umar, Abdullah bin
Abbas, Anas bin Malik, Aishah, Mujahid and Abul Aliyah
;are found in Musnad Ahmad, Bukhari, Tirmidhi, Nasai
and the books of Ibn Marduyah, Ibn Jarir, Ibn Abi
Shaibah and other traditionists.
 *1کونر کا ل فظ یہاں حس طرح استعمال ک یا گ یا ہے اس کا نورا مفہوم ہماری زنان نو درک یار ،ساند دی یا کی کسی زنان
میں بھی انک ل فظ سے ادا یہیں ک یا جا سک یا۔ نہ کیرت سے م یالعہ کا صتعہ ہے حس کے لغوی معبی نو نے اینہا
ُ
کیرت کے ہیں ،مگر حس مو قع نر ِاس ل فظ کو استعمال ک یا گ یا ہے اس میں محض کیرت کا یہیں نلکہ خیر اور بھالنی اور
ُ
ی
بعمبوں کی کیرت  ،اور ائسی کیرت کا مفہوم بکل یا ہے جو ِاقراط اور قراوانی کی جد کو ہیخی ہونی ہو ،اور اس سے مراد
کسی انک خیر نا بھالنی نا بعمت کو یہیں نلکہ نے شمار بھالیبوں اور بعمبوں کی کیرت ہے۔دیی چاے میں ِاس سورہ
ُ
ک
ی
ب
ش
ش
ے جب د من نہ مچھ
ے۔ جاالت وہ ھ
کا جو ئَس من ظر ہم نے ی یان ک یا ہے اس نر انک مرینہ بگاہ ڈال کر د ھت
ے کہ محمد ص
ے۔
ے ہیں۔ قوم سےکٹ کر نے نار و مددگار رہ گت
اّلل علبہ وسلم ہر چ یتنت سے ی یاہ ہو جک
لی
ہرے بھ
ٰ
ُ
ب
ج
بجارت نرناد ہو گبی۔ اوال ِد نرینہ بھی حس سے آگے ان کا نام ل سک یا بھا ۔ وہ ھی وقات نا گبی۔ نات ائسی
ے آدمی چھوڑ کر مکہ نو درک یار  ،نورے عرب میں کونی اس کو سی یا نک گوارا یہیں
ے جت
ے ہیں کہ چ ید گِت
لے کر ا بھ
ُ
ی
ے حی ناکامی و نامرادی سے دوجار رہیں اور جب
ے ان کے م قدر میں اس کے سوا کچھ ہیں کہ جتت
کرنا۔ اس لت
ُ
ب
اّلل بعالی کی طرف سے نہ قرمانا گ یا
وقات نا جاثیں نو دییا میں کونی ان کا نام لبوا ھی نہ ہو۔ ِاس جالت میں جب ٰ
کہ ہم نے ت مہیں کونر ع طا کر دنا نو ِاس سے جود بخود نہ م طلب بکل یا ہے کہ ت مہارے مجالف نے وقوف نو نہ شمچھ
یہ ب
چ
ے جو عمتیں ت مہیں جاصل بھیں وہ بھی تم سے ھن گتیں  ،ل یکن
ے اور یبوت سے ل
ہرے ہیں کہ تم نرناد ہو گت
حقنفت نہ ہے کہ ہم نے ت مہیں نے اینہا خیر اور نے شمار بعمبوں سے نواز دنا ہے۔ اس میں اجالق کی وہ نے
ب
ن ظیر جوی یاں بھی سامل ہیں جو حض ؐور کو بحسی گتیں۔ اس میں یبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ ع ظتم عمتیں
ے ن طام زندگی کی بعمت بھی سامل ہے
بھی سامل ہیں جو آپ کو ع طا کی گبی ہیں۔ اس میں نوچ ید اور انک ا ئس

ب
حس کے س یدھے سادھے ،عام فہم ،ع قل و ف ظرت کے م طانق اور جامع وہمہ گیر اصو ل تمام عالم میں ھ یل
ب
ے ہیں۔ اس میں ر قع ذکر کی بعمت بھی سامل ہے حس کی
ے ج ناے کی طاقت ر کھت
ے ہی جل
ج ناے اور ہمبشہ ھ یلت
ندولت حضور ؐ کا نام نامی جودہ نرس سے دی یا کے گ سوے گ سوے میں نل ید ہو رہا ہے اور ق یامت نک نل ید ہونا ہرے
گا۔ اس میں نہ بعمت بھی سامل ہے کہ آپ کی دغوت سے ناآلجر انک ائسی عالمگیر امت وجود میں آنی جو دی یا
ے دبن جق کی علمیردار بن گبی -حس سے زنادہ ی یک اور ناکیزہ اور نل ید نانہ ائسان دی یا کی کسی
میں ہمبشہ کے لت
ی
ے اندر
امت میں کٹھی ی یدا یہیں ہ نوے ،اور جو بگاڑ کی جالت کو ہیچ کر بھی دی یا کی سب قوموں سے نڑھ کر خیر ا یت
ک
ات م یارکہ ہی میں
ر ھبی ہے۔ اس میں نہ بعمت بھی سامل ہے کہ حض ؐور نے ا یت
ے آیکھوں سے ایبی چ ی ِ
دغوت کو اینہانی کام یاب دنکھ ل یا اور آپ ؐ کے ہابھوں سے وہ حماعت ی یار ہو گبی جو دی یا نر چھا ج ناے کی طاقت
ش
ک
ے
ے بھ
ر ھبی بھی۔ ِاس میں نہ بعمت بھی سامل ہے کہ اوالد نرینہ سے مجروم ہو ج ناے کی ی یا نر دشمن نو نہ مچھت
کہ آپ کا نام و سان د یا سے مٹ ج ناے گا  ،ل ی
اّلل نے صرف ی ہی یہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں
کن
ی
ئ
ٰ
ؐ
آپ کو وہ روجانی اوالد ع طا قرمانی جو ق یامت نک تمام ر نوے زمین نر آپ کا نام روشن ک نرے والی ہے ،نلکہ آپ
ب
کی صرف انک ہی صاخیزادی حضرت قاط ؓمہ سے آپ کو وہ حسمانی اوالد بھی ع طا کی جو دی یا بھر میں ھ یلی ہونی
ہے اور حس کا سارا شرمان ٔہ افیجار ہی حض ؐور سے اس کا اتبساب ہے۔
نہ نو وہ بعمتیں ہیں جو ِاس دی یا میں لوگوں نے دن
ے جتنب صلی
اّلل نے ا یت
ھ
ساب
کے
ی
راوان
ق
کس
وہ
کہ
ں
لی
کھ
ٰ

اّلل علبہ وسلم کو طا قرماثیں ان کے عالوہ کونر سے مراد دو مزند ائسی بعمتیں ب
اّلل بعالی
ں
ی
م
رت
آج
و
ج
ں
ی
ہ
ھی
ع
ٰ
ٰ
ُ
ؐ
س
ص
ے کا کونی ذربعہ ہمارے ناس نہ ب
اّلل علبہ و لم
لی
اّلل
رسول
ے
ت
اس
ھا
ت
ا
ج
کو
ن
ا
ے۔
ہ
واال
ے
ت
د
کو
آپ
ل
ی
ی
ٰ
ٰ
ُ
ب
ہ
دان حسر میں
نے میں ان کی خیر دی اور ی یانا کہ کونر سے مراد وہ ھی ہیں ۔ انک ِ
جوض کونر جو ق یامت کے روز م ی ِ
ؐ
ے گا۔ دوشرے یہر ِ کونر جو جنت میں آپ ؐ کو ع طا قرمانی ج ناے گی ۔ ِان دونوں کے متعلق ِاس کیرت
آپ کو مل
ُ
ے کثیر راونوں نے ان کو روایت ک یا ہے کہ ان کی صحت میں
سے اجادیث حض ؐور سے منقول ہونی ہیں اور ا یت
کسی شبہ کی گیجائش یہیں۔
جوض کونر کے متعلق حضور ؐ نے جو کچھ قرمانا ہے وہ نہ ہے:
ِ
ُ
( )۱نہ جوض یامت کے روز ؐ
آپ کو ع طا ہو گا اور اس شحت وقت میں  ،چ یکہ ہر انک الع طش الع طش کر رہا ہو گا،
ق

ُ
ؐ
ی
ے
ے ہیچ
آپ کی امت آپ کے ناس اس نر جاصر ہو گی اور اس سے سیراب ہو گی۔ آپ اس نر سب سے یہل
ُ
ہ نوے ہوں گے اور اس کے وسط میں ئسریف قرما ہوں گے۔ آپ کا ارساد ہے ھو حوض ترد علیہ امت
یوم القیمہ۔” وہ انک جوض ہے حس نر میری امت ق یامت کے روز وارد ہو گی“۔ (مسلم ،ک یاب الصلوۃ،

ٰ

ٔ
ے یہیجا ہوا ہوں گا“۔ (بجاری،
انوداود ،ک یاب السبہ)۔ انا فر طکم عیل احلوض۔” میں تم سب سے یہل
ک یاب الرقاق اور ک یاب ال فین۔ مسلم ،ک یاب ال فصانل اور ک یاب ال طہارۃ۔ ابن ماجہ  ،ک یاب الم یاسک اور ک یاب

اّلل بن عیاس ؓ و انوہرنرہ ؓ)۔ این فرط لکم و انا شھید علیکم
اّلل بن مسغود ؓ عید ٰ
الزہد ،مسید احمد ،مرونات عید ٰ
ی
ے واال ہوں ،اور تم نر گواہی دوں گا اور جدا کی قسم
اّلل ال نظر ایل حویض اال ٰن۔” میں تم سے آگے ہ حیت
و این و ٰ
ٰ

ے جوض کو ِاس وقت دنکھ رہا ہوں“۔ (بجاری  ،ک یاب الخ یانز ،ک یاب المعازی ،ک یاب الرقاق)۔ ابصار کو
میں ا یت

ؐ
حت تلقو ین عیل
مجاطب ک نرے ہ نوے انک مو قع نر آپ نے قرمانا انکم ستلقون بعدی اَّثَّرۃ فاصربو ا ٰ
احلوض۔” میں قیامت کے روز جوض کے وسط کے ناس ہوں گا“ (مسلم ،کیاب ال فصانل)۔ حضرت ابو
برزہ اسلیم سے نوچھا گ یا کہ ک یا آپ نے جوض کے متعلق رسول اّلل ص
اّلل علبہ وسلم سے کچھ س یا ہے؟
لی
َّ ْ
ٰ
ٰ
ُ
اّلل
ایہوں نے کہا انک یہیں ،دو یہیں ،ثین یہیں ،جار یہیں ،نا بچ یہیں ،نار نار سیا ہے ،جو اس کو چھی نالے ٰ

ٔ
اّلل بن زناد جوض کے نارے میں روانات
د
ی
ہ)۔
سب
ا
اب
ی
د،
اسے اس کا نانی تی یا بصیب نہ کرے(انوداو
عی
ک
ل
ٰ

ش
مرو کی
کو چھوٹ مچھیا بھا جبی کہ اس نے حضرت ابو بَّ ْرزہ اسلیم  ،براء بن عازب اور عائذ بن ع َّْ
ؓ
اّلل بن غمرو بن
سب روانات کو چھیالدنا۔ آجر کار انو سیرہ انک بجرنر بکال کر نالے جو ایہوں نے حضرت عید ٰ
عاص سے شن کر ی قل کی بھی اور اس میں حض ؐور کا نہ ارساد درج بھا کہ اال اِن موعد کم حویض” خیردار رہو،

میری اور ت مہاری مالقات کی جگہ میرا جوض ہے“ (مس ید احمد ،مروایت ع ید اللہ ؓ بن غمر و بن عاص)۔
ُ
َ
م
( )۲اس جوض کی وسعت مخ یلف روانات میں مخ یلف ی یان کی گبی ہے ۔ گر کثیر روانات میں نہ ہے کہ وہ انلہ
َ
(اشرای یل کے موجودہ ی یدرگاہ انالت) سے ت من کے صتعاء نک  ،نا انلہ سے عدن نک  ،نا عمان سے عدن
َ
نک طونل ہو گا اور اس کی جوڑانی ایبی ہوگی جی یا انلہ سے حجقہ (جدہ اور را بغ کے درم یان انک م قام) نک کا

ٔ
قاصلہ ہے۔ (بجاری ،ک یاب الرقاق ،انوداود ،الطَیالِسی ،جدیث ت میر ۹۹۵۔ مس ید احمد ،مرونات انونکر صدنق ؓ و ع ید
ُ
اّلل ؓ بن غمر۔ مسلم  ،ک یاب ال طہارۃ و ک یاب و ال فصانل۔ نرمذی ،انواب صقۃ الف یامہ۔ ابن ماجہ ،ک یاب الزہد) ۔
ٰ
ِاس سے گمان ہونا ہے کہ ق یامت کے روز موجودہ بجر ا مر ہی کو جوض کونر میں ی یدن
اّلل اعلم
و
گا،
ے
ا
ن
ج
ا
دن
ر
ک
ل
ج
ِ
ٰ

نالضواب۔

( )۳اس جوض کے متعلق حضور ؐ نے ی یانا ہے کہ اس میں جنت کی یہر کونر ( حس کا ذکر آگے آرہا ہے) سے

نانی ال کر ڈاال ج ناے گا۔ یشخب فیہ میزابان من اجلنہ  ،اور دوشری روایت میں ہے یغت فیہ میزابان
میدانہ من اجلنہ  ،بعبی اس میں جنت سے دو نال یاں ال کر ڈالی جاثیں گی جو اسے نانی یہم یہیجاثیں گی ۔(مسلم
 ،ک یاب ال فصانل)۔ انک اور روایت میں ہے یُفتح ھنر من الکوثر ا یل احلوض” ،جنت کی یہر کونر سے
ؓ
اّلل بن مسغود)۔
انک یہر اس جوض کی طرف کھول دی ج ناے گی(مسید احمد  ،مرونات عید ٰ
( )۴اس کی کنقنت حض ؐور نے نہ ی یان قرمانی ہے کہ اس کا نانی دودھ سے اور بعض روانات میں ہے جاندی
سے اور بعض میں نرف سے) زنادہ سف ید ،نرف سے زنادہ بھ یڈا ،شہد سے زنادہ متٹھا ہو گا ،اس کی نہ کی مبی
ے آشمان میں نارے ہیں۔ جو اس کا نانی
ے ہوں گے جتت
ے کوزے ر کھ
مسک سے زنادہ جوسیودار ہو گی ،اس نر ا یت
ے گی۔ اور جو اس سے مجروم رہ گیا وہ بھر کٹھی سیراب نہ ہو گا۔ نہ ناثیں
نی لے گا اسے بھر کٹھی ی یاس نہ لگ
ل
بھوڑے بھوڑے فظی اچ یالقات کے سابھ یکیرت اجادیث میں منقول ہونی ہیں (بجاری ،ک یاب الرقاق،

مسلم ،ک یاب ال طہارت و ک یاب ال صان
ب
ب
عم
مسع
اّلل بن عَّ ْمرو بن
عبد
و
ر
ن
ا
ود
ن
ا
ات
مرون
احمد،
د
ی
ُ
ل۔
س
م
ف
ٰ
ٔ
العاص۔ نرمذی ،انواب صقبہ الف یامہ۔ ابن ماجہ ،ک یاب الزھد۔ انوداود ،ط یالسی ،جدیث  ۹۹۵و )۲۱۳۵۔

ے زم ناے کے لوگوں کو خیردار ک یا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ
( )۵اس کے نارے میں حض ؐور نے نار نار ا یت
ُ
ُ
ے کو ندلیں گے ان کو اس جوض سے ہ یا دنا ج ناے گا اور اس نر ایہیں نہ نآے دنا ج ناے گا۔
بھی میرے طر یق
میں کہوں گا کہ نہ میرے اصجاب ہیں نو مچھ سے کہا ج ناے گا کہ آپ کو یہیں معلوم کہ آپ کے بعد ایہوں نے
ُ
ب
ک
م
ک یا ک یا ہے۔ بھر میں بھی ان کو د قع کروں گا اور ہوں گا کہ دور ہو۔ نہ ضمون ھی یکیرت روانات میں ی یان ہوا
ؓ
ہے (بجاری کنب الرقاق ،ک یاب ال فین۔ مسلم ،ک یاب ال طہارۃ ،ک یاب ال فصانل۔ مس ید احمد ،مرونات ابن مسغود و

ے میں جو جدیث ی قل کی ہے وہ نڑے ہی دردناک
انو ہرن ؓرہ۔ ابن ماجہ  ،ک یاب الم یاسک ،ابن ماجہ نے اس سلسل

القاظ میں ہے۔ اس میں حضور ؐ قرم ناے ہیں االوین فرطکم عیل احلوض واکاثر بکم االمم فال
تسودواوجیھ ،اال و ِاین مستنقذ اُنا سا و مستنقذ اناس مّن فاقول یا رب اسیحایب ،فیقول انک ال
تدری ما احدثوا بعد ا۔ ”خیردار رہو ،میں تم سے آگے جوض نر یہیجا ہوا ہوں گا اور ت مہارے ذربعہ سے
ُ
ے میں ایبی امت کی کیرت نر فجر کروں گا۔ اس وقت میرا مبہ کاال نہ کروانا۔ خیردار رہو
دوشری امبوں کے م قا نل
ٔ
کچھ لوگوں کو میں چھڑاوں گا اور کچھ لوگ مچھ سے چھڑ ناے جاثیں گے۔ میں کہوں گا کہ اے نروردگار ،نہ نو میرے

ے ہیں“۔ ابن ماجہ کی
ے ِایہوں نے ت مہارے بعد ک یا نرالے کام کت
صجانی ہیں۔ وہ قرم ناے گا تم یہیں جا یت
ے )۔
ے میں قرم ناے بھ
روایت ہے کہ نہ ال قاظ حض ؐور نے عرقات کے خ ظت
ے دور کے بعد ق یامت نک نآے والے مسلمانوں کو بھی خیردار ک یا ہے کہ ان میں
( )۶اسی طرح حضور ؐ نے ا یت
ے سے ہٹ کر جلیں گے اور اس میں ردو ندل کربں گے ایہیں اس جوض سے ہ یا دنا
سے جو بھی میرے طر یق
ے گا آپ کو معلوم
ج ناے گا ،میں کہوں گا کہ اے رب نہ نو میرے ہیں ،میری امت کے لو گ ہیں۔ جواب مل
ُ
ب
ب
ب
ے۔ ھر میں ھی ان کو د قع
ے گت
ے ہی ھر نے جل
ے اور ا لت
یہیں کہ ِایہوں نے آپ کے بعد ک یا ک یا ب غیرات کت
کروں گا اور جوض نر نہ نآے دوں گا۔ اس مضمون کی یہت سی روانات اجادیث میں ہیں (بجاری ،ک یاب
المُساقات ،ک یاب الرقاق ،ک یاب ال فین ،مسلم ک یاب ال طہارۃ ،ک یاب الصلوۃ ،ک یاب ال فصانل ،ابن ماجہ ،ک یاب
ؓ
الزہد۔ مُس ید احمد ،مرونات ابن ع یاس)۔
اس جوض کی روانات  ۵۰سے زنادہ صجانہ سے مروی ہیں  ،اور سلف نے نالعموم اس سے مراد جوض کونر ل یا

اّلل
ہے۔ امام بجاری نے کیاب الرقاق کے آجری ناب کا عبوان ہی نہ ناندھا ہے باب یف احلوض و قول ٰ
کوثَّ َّر۔ اور حضرت ائس کی انک روایت میں نو بضر بح ہے کہ حض ؐور نے کونر کے متعلق قرمانا
ک ال ْ َّْ
اِنَّا ا َّْع َّطیْن ٰ َّ
ھو حوض ترد علیہ امت۔” وہ انک جوض ہے حس نر میری امت وارد ہو گی۔“
نت میں کونر نامی جو یہر رسول اّلل ص
اّلل علبہ وسلم کو ع طا کی ج ناے گی اس کا ذکر بھی یکیرت روانات میں
لی
ج
ٰ
ٰ
ؓ
آنا ہے۔ حضرت ائس سے یہت سی روانات ی قل ہونی ہیں جن میں وہ قرم ناے ہیں ( اور بعض روانات میں

صراجت ہے کہ رسول اّلل ص
اّلل علبہ وسلم کے قول کی چ یتنت سے ی یان ک نرے ہیں) کہ معراج کے
لی
ٰ
ٰ
مو قع نر ض ؐور کو نت کی سیر کرانی بی اور اس مو قع نر ؐ
آپ نے انک یہر دیکھی حس کے ک یاروں نر اندر سے ن سرے
گ
ح ج
ے۔ اس کی نہ کی مبی ِ
مشک اَّذْفَّر کی بھی۔ حضور ؐ نے خیرنل
ے ہ نوے بھ
ے یت
ہ نوے مویبوں نا ہیروں کے یت
ُ
ب
ے سے حس نے آپ کو سیر کرانی ھی ،نوچھا نہ ک یا ہے؟ اس نے جواب دنا نہ یہر کونر ہے جو
سے ،نا اس قر شت
ٔ
ٔ
اّلل بعالی نے ع طا کی ہے (مس ید احمد ،بجاری ،مسلم ،انوداود ،نرمذی ،انوداود ط یالسی ،ابن جرنر)۔ حضرت
آپ کو ٰ
ائس ہی کی روایت ہے کہ حض ؐور سے نوچھا گیا ( نا انک شحص نے نوچھا) کونر ک یا ہے؟ آپ نے قرمانا انک یہر
ے جنت میں ع طا کی ہے۔ اس کی مبی مسک ہے۔ اس کا نانی دودھ سے زنادہ سف ید
اّلل بعالی نے مچھ
ہے جو ٰ
اور شہد سے زنادہ متٹھا ہے (مس ید احمد ،نرمذی ،ابن جرنر ،مس ید احمد کی انک روایت میں ہے کہ حض ؐور نے یہر کونر کی
نہ ص قات ی یان ک نرے ہ نوے قرمانا اس کی نہ میں ک یکرنوں کے بج ناے مونی نڑے ہ نوے ہیں)۔ ابن غمر ؓ
قرم ناے ہیں کہ حض ؐور نے ارساد قرمانا کہ کونر جنت میں انک یہر ہے حس کےک یارے س نوے کے ہیں ،وہ
مویبوں اور ہیروں نر نہ رہی ہے( بعبی ک یکرنوں کی جگہ اس کی نہ میں نہ جواہر نڑے ہ نوے ہیں) ،اس کی مبی
مسک سے زنادہ جوسیودار ہے ،اس کانانی دودھ سے (نا نرف سے) زنادہ سف ید ہے ،نرف سے زنادہ بھ یڈا
ٔ
ہے اور شہد سے زنادہ متٹھا ہے (مس ید احمد ،نرمذی ،ابن ماجہ ،ابن انی جاتم ،دارمی ،انوداود ط یالسی ،ابن الم یذر ،ابن
ُ
مر ُد ْونَہ ،ابن انی سیبَہ)۔ اسامہ ؓ بن زند کی روایت ہے کہ رسول اّلل صلی اّلل علبہ وسلم انک مرینہ ضرت مزہؓ
ج
ح
ٰ
ٰ
ے۔ ان کی اہلبہ نے ض ؐ
دوران گف یگو عرض ک یا کہ
اور
کی
ع
واض
ن
کی
ور
ے۔ وہ گھر نر نہ بھ
کے ہاں ئسریف لے گت
ح
ِ
ے ییانا ہے کہ آپ کو جنت میں انک یہر ع طا کی گبی ہے حس نام کونر ہے۔ آپ نے قرمانا
میرے سوہر نے مچھ
ہاں ،اور اس کی زمین نا قوت و مرجان اور زنر جد اور مویبوں کی ہے (ابن جرنر ،ابن مردونَہ۔ اس کی س ید اگرجہ
ضعنف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روانات کا موجود ہونا اس کو یقویت یہیجانا ہے )۔ ِان مرقوع روانات
ے
کے عالوہ صجانہ کے یکیرت اقوال اجادیث میں ی قل ہ نوے ہیں جن میں و ہ کونر سے مراد جنت کی نہ یہر لتت
اّلل بن غمر،
ہیں اور اس کی وہی صقات ییان ک نرے ہیں جو اونر گزری ہیں۔ میال کے طور نر حضرت عبد ٰ
َ
اّللبن ع یاس ؓ حضرت ائس ؓ بن مالک ،حضرت عائشہ  ،مجاہد اور انو العالبہ کے اقوال مس ید احمد،
حضرت عبد ٰ

 اور ابن انی سیبہ وغیرہ مجدثین کی ک یانوں میں موجود ہیں۔، ابن جرنر، ابن مردونہ، ئسانی، نرمذی،بجاری

2.
So pray to ے
ِ فَّص ِل ل
ے رب کے لت
نو تماز نڑھا کرو ا یت
ِ
 ؕ ك و ا ۡۡن َّ ۡر
ب
ر
َّ
َّ َّ َّ
your Lord and
*2
اور قرنانی ک یا کرو۔
sacrifice. *2
*2 Different commentaries of it have been reported from
different scholars. Some of them take the Prayer to mean
the five times obligatory Prayer (salat); some take it to
imply the Prayer of Id al-Adha, and some say that it implies
the Prayer itself. Likewise, the meaning of wanhar and
sacrifice according to some illustrious scholars, is to place
the right hand over the left hand and to fold them on the
chest in the Prayer; some say that it implies raising both
hands with Allahu Akbar at the commencement of the
Prayer; some say that it implies raising both hands at the
commencement of the Prayer, at bowing for Ruku and
after rising from Ruku; and some say that it means
performing the Id al-Adha Prayer and then offering the
animal sacrifice. But if the context in which this command
has been enjoined, is considered, its meaning clearly seems
to be: O Prophet, when your Lord has granted you so many
and so splendid blessings, then you should perform the
Prayer only for His sake and offer sacrifice only for His
sake. This command was given in the environment when
not only the pagans of Quraish but the pagans of entire
Arabia and the world worshipped their self-made gods and
offered sacrifices at their shrines. Therefore, the intention
of the command is: Contrary to the polytheistic practice,
you should remain steadfast to your creed: your Prayer is
only for Allah and your sacrifice is also for Him alone, as it

has been said at another place: Declare, O Prophet, my
salat and my sacrifice and my life and my death are all for
Allah, Lord of the universe, Who has no partner with Him.
This is what I have been enjoined, and I am the first to
surrender to Him. (Surah Al-Anaam, Ayats 162-163). This
same meaning has been explained of it by Ibn Abbas. Ata,
Mujahid, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah, Muhammad bin
Kaab al-Qurzi, Dahhak, Rabi bin Anas, Ata al-Khurasani
and many other major commentators. (Ibn Jarir).
However, this by itself is correct that when the Prophet
(peace be upon him) enforced by Allah’s command the
practice of the Id al-Adha Prayer and the offering of
animal sacrifice at Al-Madinah, he himself gave the first
place to the Prayer (salat and the second to the sacrifice, as
commanded in the verses: Inna salati wa nusuki and fa-salli
li-Rabbika wanhar, and also enjoined on the Muslims to do
the same, i.e. they should first perform the Prayer and then
offer the sacrifice. This is neither the explanation of this
verse nor the occasion of its revelation but a deduction
made by the Prophet (peace be upon him) from these verses
and his deduction of injunctions is also a kind of divine
inspiration.
* اس کی مخ یلف یفسیر بں نزرگوں سے منقول ہیں۔ بعض حضرات نے تماز سے مراد ییج و قبہ قرض تماز لی2
ے ہیں کہ بج ناے جود تماز مراد ہے۔ اسی طرح
 اور بعض کہت،ے ہیں
 بعض اس سے یقر ع ید کی تماز مراد لتت- ہے
ج
َّوا ْۡن َّ ْر بعبی بجر کرو سے مراد بعض ل یل ال قدر نزرگوں سے نہ منقول ہے کہ تماز میں ناثیں ہابھ نر داناں ہابھ رکھ کر
ُ
ُ
 بعض کا قول نہ ہے کہ اس سے مراد تماز شروع ک نرے وقت دونوں ہابھ ابھا کر یکثیر کہ یا،ے نر ناندھ یا ہے
اسے ستت
 اور رکوع میں ج ناے ہ نوے اور رکوع سے ابھ کر ر قع ندبن،ہے۔ بعض کا قول نہ ہے کہ اقی ی ِاح تماز کے وقت

ے ہیں کہ اس سے مراد یقر ع ید کی تماز نڑھ یا اور اس کے بعد قرنانی کرنا ہے۔ ل یکن حس
کرنا مراد ہے۔ اور بعض کہت
مو قع و مجل نر نہ جکم دنا گ یا ہے اس نر اگر غور ک یا ج ناے نو اس کا م طلب صربجا نہ معلوم ہونا ہے کہ ”اے یبی،
ُ
ُ
ے تماز نڑھو اور اسی کے
جب ت مہارے رب نے تم کو ایبی کثیر اور ع ظتم بھالی یاں ع طا کی ہیں نو تم اسی کے لت
ُ
ے قرنانی کرو“۔ نہ جکم اس ماجول میں دنا گ یا بھا جب مسرکین قرئش ہی یہیں تمام عرب کے مسرکین اور دی یا
لت
ے اور ای ہی کے آس یانوں نر قرنای یاں جڑھ ناے
ے جود ساخبہ معبودوں کی ع یادت ک نرے بھ
بھر کے مسرکین ا یت
ے ِاسی ر نوے نر مصیوطی کے سابھ قاتم رہو کہ
ے۔ ئس جکم کا مبسا نہ ہے کہ مسرکین کے نرعکس تم ا یت
بھ
ُ
مہاری تماز ب
ِ
ے ،جبسا کہ دوشری جگہ قرمانا ُق ْل ا َّن َّص َّال ِ
ِت
ے ہو اور قرنانی بھی اسی کے لت
اّلل ہی کے لت
ھی
ت
ٰ
ْ

ونُس ِ
ّلل ر ِب الْعل َّ ِمْی َّال َّش ِریک لَّہ وبِذٰل ِ
ِ
ک اُ ِم ْر ُت وا َّنَّا ا ََّّو ُل ا ْْلسلِ ِ
ِ
ِ
م ْْی۔”اے
اِت
َم
و
ای
ی
َم
و
ِک
َّ
َّ
ْ
َّ
ْ َّ
َّ َّ ٰ
ْ
ُ
َّ

ْ َّ َّ

َّ

ْ

َّ

ٰ

َّ

ٗ َّ

َّ

ُ ْ

َّ

ے ہے حس کا
اّلل رب العالمین کے لت
یبی ،کہہ دو کہ میری تماز اور میری قرنانی اور میرا جییا اور میرا مرنا سب ٰ
ے شر اطاعت چھک ناے واال
ے جکم دنا گ یا ہے اور میں سب سے یہل
کونی شرنک یہیں ،اسی کا مچھ
ؓ
ہوں“۔(االبعام)۱۶۳-۱۶۲ ،۔ ی ہی م طلب ابن ع یاس  ،ع طاء ،مجاہد ،عکرمَہ ،حسن بضری ،ق یادہ ،محمد بن کعب
القرطیَ ،جاک ،ریتع بن ائس ،طاء الجراسانی ،اور یہت سے دوشرے اکانر م سر بن رجم
اّلل نے ی یان ک یا
ہم
ع
ص
ف
ٰ
صیح ہے کہ رسول ص
ہے(ابن کثیر)۔ الیبہ نہ نات ایبی جگہ نالکل ح
اّلل علبہ وسلم نے جب مدینہ ٔ طیبہ
اّلل لی ٰ
ٰ

س ِِک اور
اّلل بعالی کے جکم سے یقر عید کی تماز اور قرنانی کا طریقہ جاری کیا نو اس ییا نر کہ آیت اِ َّن ص َّال ِِت ون ُُ
میں ٰ

َّ

ْ َّ

ْ

آیت فَّص ِل ل ِ
ِ
ک وا ْۡن َّ ْر میں تماز کو م قدم اور قرنانی کو موجر رکھا گ یا ہے ،آپ نے جود بھی نہ عمل اجی یار قرمانا اور
ب
ر
َّ َّ َّ َّ
ُ
ے تماز نڑھیں اور بھر قرنانی کربں۔ نہ اس آیت کی یفسیر یہیں ہے ،نہ اس
اسی کا جکم مسلمانوں کو دنا کہ اس روز یہل
کی سان نزول ہے ،نلکہ ِان آنات سے حض ؐور کا اس یی یاط ہے ،اور آپ کا اس یی یاط بھی وحی کی انک قسم ہے۔

ت سک مہارا دشمن *3و ہی نے 3. Indeed, your
ِ
ِ
ھ
ب
اال
و
ك
ئ
ان
ش
ن
ا
ت
ۡ
ت  ب
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
*3
َّ
َّ ۡ ُ
enemy is the one
*4
نام ہرے گا۔
cut off from the
root. *4
*3 The word shani as used, in the original is derived from
shaan, which means the hatred and spite because of which

a person may start ill-treating another. At another place in
the Quran it has been said: (And O Muslims,) the enmity of
any people should not so provoke you as to turn you away
from justice. (Surah Al-Maidah, Ayat 8). Thus, shani aka
implies every such person who blinded by his enmity of the
Prophet (peace be upon him) should bring false accusations
against him, slander and defame him and vent his personal
spite against him by taunting and scoffing at him in every
possible way.
ص
ے بعض اور ائسی
ن سے ہے حس کے معبی ا ئس
َّ َّ *ا ل میں ل فظ َّشا نِئ3
ک استعمال ہوا ہے۔ شاین ی ش ی

ے۔ قرآن مخ ید میں دوشری
عداوت کے ہیں حس کی ی یا نر کونی شحص کسی دوشرے کے سابھ ندسلوکی کر نے لگ

ِ ْجگہ ارساد ہوا ہے و َّال ََّی ْ ِر منَّ ُکم َّشنَّا ٰن قَّو ٍم عَّیل ا َّ َّال تَّع
 کسی گروہ کی عداوت ت مہیں،دلُوا۔”اور اے مسلمانو
ْ

ٰ

ْ ُ

ْ

َّ

َّ

اّلل
ٰ ک سے مراد ہر وہ شحص ہے جو رسول
َّ َّ ِاس زنادنی نر آمادہ نہ کر نے ن ناے کہ تم ابصاف نہ کرو“۔ ئس َّشانِئ
ص
 آپ کے جالف ندگونی،اّلل علبہ وسلم کی دشمبی اور عداوت میں ائسا اندھا ہو گ یا ہو کہ آپ کو عنب لگانا ہو
ٰ لی

ے دل کا بجار بکال یا ہو۔
 اور آپ نر طرح طرح کی ناثیں چھایٹ کر ا یت، آپ کی نوہین کرنا ہو،کرنا ہو

*4 Huwal abtar: He himself is abtar, i.e. though he calls you
abtar, he in fact himself is abtar. Some explanations of abtar
have already been given in the Introduction to the Surah. It
is derived from batar which means to cut off, but
idiomatically it is used in a comprehensive meaning. In the
Hadith, the rakah of the Prayer which is not coupled with
another rakah is called butaira, i.e. the lonely rakah.
According to another Hadith, every piece of work, which is
in any way important, is abtar if it is started without the
glorification and praise of Allah implying that it is cut off
from the root; it has no stability; and it is doomed to
failure. A man who fails to achieve his object is abtar as also

the one who is deprived of all means and resources. A
person who is left with no hope of any good and success in
life is also abtar. A person who has been cut off from his
family, brotherhood, associates and helpers is also abtar.
The word abtar is also used for the man who has no male
child, or whose male child or children have died, for after
him there remains no one to remember him and he is lost to
posterity after death. In almost all these meanings the
disbelieving Quraish called the Prophet (peace be upon
him) abtar. At this, Allah said: O Prophet, not you but your
enemies are abtar. This was not merely a reprisal, but a
prophecy out of the most important prophecies of the
Quran, which literally proved true. When it was made, the
people regarded the Prophet (peace be upon him) as abtar,
and no one could imagine how the big chiefs of the Quraish
would become abtar, who were famous not only in Makkah
but throughout Arabia, who were successful in life, rich in
worldly wealth and children, who had their associates and
helpers everywhere in the country, who enjoyed intimate
relations with all the Arabian tribes, being monopolists in
trade and managers of Hajj. But not long afterwards the
conditions altogether changed. There was a time when on
the occasion of the Battle of the Trench (A.H. 5) the
Quraish had invaded Al-Madinah with the help of many
Arabian and Jewish tribes, and the Prophet (peace be upon
him) being besieged had to resist the enemy by digging a
trench around the city. After only three years, in A.H. 8,
when he attacked Makkah, the Quraish had no helper and
they had to surrender helplessly. After this within a year or

so the whole Arabia came under his control, deputations of
tribes from all over the country began to visit him to take
the oaths of allegiance and his enemies were left utterly
helpless and resource-less. Then they were so lost to
posterity that even if their children survived, none of them
today knows that he is a descendent of Abu Jahl, Abu
Lahab, Aas bin Wail, or Uqbah bin Abi Muait, the enemies
of Islam, and even if he knows it, he is not prepared to
claim that his ancestors were those people. On the contrary,
blessings are being invoked on the children of the Prophet
(peace be upon him) throughout the world; millions and
millions of Muslims take pride in bearing relationship to
him; hundreds of thousands of people regard it as a mark
of honor and prestige to have descended not only from him
but from his family and even the families of his
companions. Thus, some one is a Sayyid, another an Alavi,
and Abbasi, a Hashmi, a Siddiqi, a Faruqi, an Uthmani, a
Zubairi, or an Ansari, but no one is an Abu Jahli or Abu
Lahabi. History has proved that not the Prophet
Muhammad (peace be upon him) but his enemies were, and
are, abtar.
 ل یکن حقنفت میں َّؕابْتَّر وہ جود، بعبی وہ آپ کو ابیر کہ یا ہے، االَّبْ َّت۔”وہی ا َّبْ َّت ہے“ قرمانا گ یا ہے
ْ * ُھ َّو4
ے ہیں۔ نہ ل فظ ب َّ َّت سے ہے حس
ے اس سورۃ کے دی ی چاے میں کر جک
ہے۔ ابیرکی کچھ ئسر بح ہم ِاس سے یہل
ے کے ہیں۔ مگر مجاورے میں نہ یہت وستع معبوں میں استعمال ہونا ہے۔ جدیث میں تماز کی
کے معبی کا یت
ُ
ی
ک
 بعبی ا لی رکعت۔ انک اور، اس رکعت کو حس کے سابھ کونی دوشری رکعت نہ نڑھی ج ناے ُبتَّریاء کہا گ یا ہے

ٍ جدیث میں ہے کل امر ذی
اّلل
ٰ ،اّلل فھو ا بت۔” ہر وہ کام جو کونی اہمنت رکھیا ہو
ٰ بال الیُبدٔا فیہ حبمد

 اسے کونی اشیحکام بصیب یہیں، کی حمد کے ب غیر شروع ک یا ج ناے نو وہ ابیر ہے“۔ بعبی اس کی جَڑ کبی ہونی ہے

ے ہیں۔ ذرا بع و وسانل سے مجروم ہو ج ناے واال
ہے ،نا اس کا ابجام اچھا یہیں ہے ۔ نامراد آدمی کو بھی ابیر کہت
ے کسی خیر اور بھالنی کی نو قع نافی نہ رہی ہو اور حس کی کام یانی کی سب ام ید
بھی ابیر کہالنا ہے۔ حس شحص کے لت
ے نرادری اور اغوان و ابصار سے کٹ کر اک یال رہ گ یا ہو وہ
ے ک تت
بں منفطع ہو گبی ہوں وہ بھی ابیر ہے۔ جو آدمی ا یت
ے بھی ابیر کا ل فظ نوال جانا ہے کبونکہ اس
بھی ابیر ہے۔ حس آدمی کو کونی اوال ِد نرینہ نہ ہو نا مر گبی ہو ،اس کے لت
ے اس کا کونی نام لبوا نافی یہیں رہ یا اور م نرے کے بعد وہ نے نام و ئسان ہو جانا ہے۔ قریب قریب
کے ییچھ
ے ب
ِان سب معبوں میں ک قا ِر قرئش رسول اّلل صلی اّلل علبہ وسلم کو ابیر ک
اّلل بعالی نے قرمانا کہ
ر
ن
اس
ے۔
ھ
ت
ہ
ٰ
ٰ
ٰ
اے یبی ،ابیر تم یہیں ہو نلکہ ت مہارے نہ دشمن ابیر ہیں۔ نہ محض کونی”جوانی حملہ“ نہ بھا ،نلکہ درحقنفت نہ
قرآن کی نڑی اہم تبس یگویبوں میں سے انک تبس یگونی بھی جو جرف بجرف ح
صیح نایت ہونی۔ حس وقت نہ تبس یگونی
ُ
ب
ؐ
ب
ے اور کونی بضور ھی نہ کر سک یا بھا کہ قرئش کے نہ نڑے
کی گبی بھی اس وقت لوگ حضور ہی کو ابیر شمچھ ہرے ھ
ے،
ے ،کام یاب بھ
ے ابیر ہو جاثیں گے جو نہ صرف مکہ میں نلکہ نورے ملک عرب میں نامور بھ
نڑے شردار کبس
َ
ب
ے نلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اغوان و ابصار موجود
ے بھ
مال و دولت اور اوالد ہی کی عمتیں یہیں ر کھت
م
ے ،بجارت کے اجارہ دار اور حج کے تنظم ہ نوے کی وجہ سے تمام ق یانل عرب سے ان کے وستع بعل قات
بھ
َ
ے۔ نا نو وہ وقت بھا کہ ع ٔ
زوہ اجزاب (شن ۵
ے کہ جاالت نالکل نلٹ گت
ے۔ ل یکن چ ید سال نہ گزرے بھ
بھ
ے اور حضور ؐ کو محضور
ے نر جڑھ نآے بھ
ہجری) کے مو قع نر قرئش یہت سے عرب اور یہودی ق یانل کو لے کر مد یت
ہو کر  ،شہر کے گرد چ یدق کھود کر مداقعت کرنی نڑی بھی ،نا ثین ہی سال بعد وہ وقت آنا کہ شن  ۸ہجری میں جب
ے
آپ نے مکہ نر جڑھانی کی نو قرئش کا کونی جامی و مددگار نہ بھا اور ایہیں نے ئسی کے سابھ ہٹھ یار ڈال د یت
نڑے۔ اس کے بعد انک سال کے اندر نورا ملک عرب حضور ؐ کے ہابھ میں بھا ،ملک کے گ سوے گ سوے سے
ے
ے ،اور آپ کے دشمن نالکل نے ئس اور نے نار و مددگار ہو کر رہ گت
ق یانل کے وقود آ کر یتعت کر ہرے بھ
ُ
ے نے نام و ئسان ہ نوے کہ ان کی اوالد اگر دی یا میں نافی رہی بھی نو ان میں سے آج کونی نہ
ے۔ بھر وہ ا ئس
بھ
یہیں جای یا کہ وہ انو جہل نا انو لہب نا عاص بن وانل نا عقبہ بن انی معیط وغیرہ اعد ناے اسالم کی اوالد میں سے
ے۔ اس کے نرعکس
ے ی یار یہیں ہے کہ اس کے اسالف نہ لوگ بھ
ے کے لت
ہے  ،اور جای یا بھی ہو نو کونی نہ کہت

ب
ص
اّلل علبہ وسلم کی آل نر آج دی یا بھر میں درود ھیجا جا رہا ہے ۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے
اّلل لی ٰ
رسول ٰ

ئسیت نر جر ہے۔ الکھوں ا سان ؐ
آپ ہی سے یہیں نلکہ آپ کے جاندان اور آپ کے سابھبوں کے
ف
ئ
ش
ے ہیں۔ کونی س ی ہدے ،کونی علوی ہے ،کونی ع یاسی ہے،
جاندانوں نک سے اتبساب کو ناعث عزو شرف مچھت
ُ
ب
م
کونی ہاشمی ہے ،کونی صدیقی ہے ،کونی قاروفی  ،کونی عثمانی ،کونی زبیری ،اور کونی ابصاری۔ گر نام کو ھی کونی انو
ے اور ہیں۔
جہلی نا انو لہبی یہیں نانا جانا۔ نار بخ نے نہ نایت کردنا کہ ابیر حض ؐور یہیں نلکہ آپ کے دشمن ہی بھ

