
یا مسلمان علماء کرام ان سواالت کا اسی طرح مدلل جواب دے سکتے ھیں ؟ گزارش ھے کہ ھم ک
 ! جیسوں کا ایمان سالمت رکھنے کے لئے اس کا کچھ کیا جائے

جمع القرآن –االتقان فی تدمیر القرآن   
جب پیغمبر اسالم نے نبوت کا دعوی کیا تب حضرت کی عمر چالیس سال تھی جو تریسٹھ سال کی 

کا نزول ہوتا رہا، یہ وحی ” وحی“مر میں داغ مفارقت دے گئی، پیغمبر اسالم پر تئیس سال تک نام نہاد ع
مختلف مواقع پر نازل ہوتی جیسے اگر کوئی کسی مخصوص چیز کے بارے میں سوال کرتا کہ روح یا ہالل 

رنا چاہتے ہوں۔۔ یوں قرآن کا وغیرہ کیا ہے یا پھر کوئی مسئلہ درپیش آجاتا یا پھر اگر وہ کوئی سنت قائم ک
متفرق آیات کی صورت میں تھا جو کچھ مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ یثرب یا مدینہ میں۔۔ پیغمبر ” نزول“یہ 

اسالم کی زندگی میں زید بن ثابت وحی کے مرکزی کاتب تھے، پیغمبر اسالم وقتاً فوقتاً اسے اپنی 
اور کھجور کے پتوں پر لکھتے، عبد ہللا بن سعد بن ابی وحی سناتے اور وہ اسے دستیاب چمڑوں، ہڈیوں 

سرح نے بھی کچھ عرصہ تک وحی کی کتابت کی مگر وہ مرتد ہوگئے۔۔ ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسالم نہ 
صرف ان کے منہ سے ادا کئے ہوئے الفاظ کو وحی میں شامل کردیتے تھے بلکہ وحی کی کتابت کے 

کچھ تبدیلیاں تجویز کرتےتو پیغمبر اسالم مان جاتے، یوں عبد ہللا ابی سرح دوران جب وہ پیغمبر اسالم کو 
کو کہنا پڑا کہ اگر یہ ہللا کی طرف سے وحی ہوتی تو وہ اس کی تبدیلیوں کی تجاویز کبھی نہ مانتے، یہ 

بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب قرآن کو جمع کرتے اور اپنے مخصوص صحیفوں میں اسے 
ھے تاہم پیغمبر اسالم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں قرآن کی جمع وتدوین کا حکم نہیں دیا لکھتے ت

اور محض لوگوں کو یاد کروانے پر ہی اکتفاء کیا۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد جمع قرآن کی ضرورت خود اس 
ان کے انتقال کے بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسالم کو اپنی زندگی میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ 

بعد جمع قرآن کی ضرورت پیش آئے گی، اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ یقیناً اپنی زندگی میں یہ 
قدم ضرور اٹھاتے، درحقیقت اس زمانے میں خصوصاً عربوں کے ہاں لکھ کر محفوظ کرنے کا رواج نیہں تھا 

اسی طرح یہ ورثہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا۔ اس اور عرب اپنا ثقافتی ورثہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور 
” حافظہ“لئے پیغمبر اسالم کو بھی یہی اندازہ تھا کہ عربوں کے ثقافتی ورثہ کی طرح قرآن بھی محض 

کی بنیاد پر آئندہ نسلوں میں منتقل ہو جائے گا، لیکن بعد کے حاالت نے ثابت کیا کہ پیغمبر اسالم کا یہ 
” جمعِ قرآن“ہ ہوا، عربوں کے حاالت تبدیل ہوگئے، اور ابوبکر کے زمانے سے ہی درست ثابت ن” اعتماد“

 کی ضرورت پیش آنا شروع ہوگئی۔
ابو بکر کی خالفت میں عمر نے ابو بکر کو قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل دینے کی تجویز پیش کی 

مختلف جنگوں میں ہالک  کیونکہ پیغمبر اسالم کے ہمعصروں کی ایک بڑی تعداد جنہیں قرآن حفظ تھا
ہوچکے تھے خاص طور سے مسیلمہ بن حبیب )جسے مسلمان نبوت کے بغض میں مسیلمہ کذاب کے 

کے نام سے یاد کیا ” معرکۃ الیمامۃ“نام سے یاد کرتے ہیں( کے خالف لڑی جانے والی جنگ میں جسے 
م دیا ہی نہیں تھا چنانچہ ابو جاتا ہے، اب ظاہر ہے پیغمبر اسالم نے تو کبھی قرآن کو جمع کرنے کا حک

نے ” ہللا کے رسول“بکر نے اس کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ ایسا کام کیوں کیا جائے جسے 
اپنی زندگی میں بقلم خود نہ کیا؟ تاہم عمر کی ضد کے سامنے ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے پڑے چنانچہ اس 

سے منسوب ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ابو بکر نے بال کر کہا نے زید بن ثابت کو یہ بارِ ثقیل سونپا، زید 
کہ عمر نے مجھ پر زور دیا ہے کہ میں قرآن کو جمع کروں مگر مجھے اس پر اعتراض تھا کیونکہ رسول نے 
اسے اپنی زندگی میں جمع نہیں کیا اور اگر اس کو جمع کرنا ضروری اور اہم ہوتا تو وہ اس کو جمع کرنے 

گر چونکہ یمامہ کے واقعے میں نبی کے صحابہ کی ایک کثیر تعداد قتل ہوچکی ہے جن کا حکم دیتے م
کے ساتھ ان کا حفظ کیا ہوا بھی ضائع ہوگیا ہے چنانچہ مجھ ڈر ہے کہ کہیں یہ سارا ہی ضائع نہ ہوجائے 

 اس لیے میں نے عمر کی بات مان لی۔
سونپی جن کی سربراہی زید بن ثابت کر ابو بکر نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری کچھ حضرات کو 

رہے تھے جو اس وقت اپنے عین شباب پر تھے، اور جیسا کہ اسالمی رواج ہے کہ ہر چیز میں اختالف ہوتا 
ہے، سیرت کے مصنفین نے زید کی معاونت کرنے والے ان حضرات کے ناموں اور تعداد میں اختالف کیا 

شکل دی اور ابو بکر کے حوالے کردیا، ابو بکر دو سال ہے، زید نے قرآن جمع کیا، اسے سورتوں کی 
حکومت کر کے اپنے خالقِ غیر حقیقی سے جا ملے، ان کے انتقال کے بعد زید بن ثابت کا جمع کیا ہوا 
قرآن نئے خلیفہ عمر بن خطاب کی تحویل میں چال گیا اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بیٹی اور پیغمبر 

تِ عمر کی تحویل میں چال گیا۔اسالم کی بیوہ حفصہ بن  
تاہم قرآن کب جمع کیا گیا یہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کیونکہ قرآن کو جمع کرنے کے حوالے سے 

ء عیسوی کو 478ء عیسوی کو ملتی ہے، پھر 488سب سے پہلی تحریر ابن سعد کے طبقات میں 
یغمبر اسالم کی وفات کو مِد نظر ء عیسوی کو پ236ء عیسوی کو مسلم میں، اور اگر ہم 478بخاری اور 



رکھیں تو اس تاریخ کی حقیقت آشکار ہوجاتی ہے جو دو سو سال سے بھی زیادہ عرصے بعد احاطہء 
تحریر میں الئی گئی اور وہ بھی ساری کی ساری اسناد پر قائم ہے یعنی ایک اصغر نے اکبر سے سنی 

چلے جائیے۔۔ اب چونکہ اُس عرصے کی لکھی  اور اکبر نے زید سے اور زید نے غفران سے اور یوں چلتے
 ہوئی کوئی تاریخ دستیاب نہیں چنانچہ اسناد پر انحصار قاری کو مطمئن نہیں کرپاتا۔

اس میں بھی شک نہیں کہ اچھی اور صحیح سند سے پیغمبر اسالم سے منسوب جعلی احادیث کی 
بوں پر بھی بھروسہ کرنا ہجری( جیسی حدیث کی مشہور کتا 634کمی نہیں۔ صحیح بخاری )وفات 

مشکل ہے کیونکہ اس میں شامل احادیث بھی بخاری نے پیغمبر اسالم کی وفات کے دو سو سال بعد 
کہتا ہے کہ کسی بھی حدیث کو ایسی صحیح  Goldziherجمع کی تھیں، معروف مستشرق گولڈزیہر

فت کے دور میں حدیث کی حدیث قرار نہیں دیا جاسکتا جو پیغمبر اسالم نے کہی ہو کیونکہ عباسی خال
انڈسٹری اپنے عروج پر تھی جس کے خلفاء نے امویوں سے اقتدار چھیننے کو جواز دینے کے لیے اپنے 
علماء کو ایسی احادیث گھڑنے پر مامور کیا جن سے انہیں اقتدار کا جواز ملے اور علویوں کی مذمت ہو 

جمع کیں جن کی اکثریت ایک دوسرے سے  (۔ حدیث کے بعض راویوں نے تین الکھ سے زیادہ احادیث1)
متضاد تھی، بخاری نے احادیث کے اس جنجال پورے سے محض دو ہزار احادیث کو صحیح قرار دیا اور 
باقی کو جعلی قرار دیتے ہوئے مسترد کردیا، اگر لوگ ایک نبی سے منسوب احادیث میں جھوٹ بول 

ایات پر کیسے یقین کیا جاسکتا ہے؟سکتے ہیں تو قرآن کو جمع کرنے کی انہی لوگوں کی رو  
مثال کے طور پر ابن سعد پیغمبر اسالم کی زندگی میں قرآن جمع کرنے والے صحابہ کے یہ نام بتاتا ہے: 

اُبی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو زید، ابو الدرداء، تمیم الداری، سعد بن عبید، عبادہ بن 
میں لکھتا ہے کہ  113ن، مگر پھر یہی مصنف اپنی طبقات کے صفحہ الصامت، ابو ایوب اور عثمان بن عفا

عمر کی خالفت کے دور میں عثمان بن عفان نے قرآن جمع کیا تھا نا کہ پیغمبر اسالم کی زندگی میں 
(۔ ایک اور حدیث میں ابن سعد کہتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے قرآن 6جیسا کہ اس نے پہلے ذکر کیا تھا )

جمع کیا۔ کو صحیفوں میں  
بخاری بتاتے ہیں کہ قرآن پیغمبر اسالم کی زندگی میں جمع کیا گیا اور یہ کارنامہ ابی بن کعب، معاذ بن 
جبل، زید بن ثابت اور ابو زید نے انجام دیا جبکہ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ اسے ابو الدرداء، معاذ بن 

میں بخاری کہتے ہیں کہ قرآن ابو بکر کے دور میں  633جبل، زید بن ثابت اور ابو زید نے جمع کیا، صفحہ 
جمع کیا گیا نا کہ پیغمبر اسالم کے زمانے میں، بخاری کہتے ہیں: ہمیں موسی بن اسماعیل نے ابراہیم 
بن سعد سے بتایا، انہوں نے ابن شہاب، انہوں نے عبید بن السباک اور انہوں نے زید بن ثابت سے روایت 

ہ: یمامہ کی جنگ کے بعد ابو بکر نے مجھے بالیا، اس کے پاس عمر بن الخطاب کیا کہ انہوں نے کہا ک
بھی تھا، ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ: یمامہ میں قرآن کے بہت سارے حافظ قتل ہوچکے ہیں اور مجھے 
 ڈر ہے کہ لوگ اور قتل نہ ہوجائیں اور قرآن میں سے کچھ ضائع ہوجائے، میں چاہتا ہوں کہ تم قرآن کو جمع
کرو، تو میں نے عمر سے کہا: تم ایسا کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول ہللا نے نہیں کیا؟ عمر نے کہا: 

وہللا یہ ایک عظیم کام ہے، عمر اسے دہراتا رہا تا آنکہ میرا دل اسے جمع کرنے کی بابت مطمئن ہوگیا 
(۔3)  

قرآن جمع کیا۔اس کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کے دور میں زید بن ثابت نے   
ایک اور روایت میں ہے کہ حذیفہ بن یمان جس نے فتح آرمینیا میں اہِل شام کے ساتھ اور آذربائیجان میں 
اہِل عراق کے ساتھ جنگیں لڑیں تھیں کو قرآن کی قراتوں کی تعداد نے حیران کردیا تھا، چنانچہ اس نے 

ان میں ہللا کی کتاب  کرو اس سے پہلے کہ عثمان سے کہا: اے امیر المؤمنین، اس امت کا معاملہ جمع
میں اختالف پیدا ہوجائے جیسا کہ یہود ونصاری کے ساتھ ہوا، چنانچہ عثمان نے حفصہ کو کہلوا بھیجا 

( چنانچہ حفصہ 8کہ: ہمیں صحیفے بھیج دو تاکہ ہم انہیں صحیفوں میں لکھ لیں اور تمہیں واپس کردیں )
ثمان نے زید بن ثابت، عبد ہللا بن الزبیر، سعید بن العاص اور عبد نے عثمان کو صحیفے بھیج دیے پھر ع

الرحمن بن الحارث بن ہشام کو قرآن کو صحیفوں میں جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا: اگر کسی چیز میں 
اختالف ہوجائے تو اسے قریش کی زبان میں لکھنا کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ پھر جب ان 

قرآن کو صحیفوں میں جمع کر لیا تو عثمان نے حفصہ کے صحیفے واپس کردیے اور ایک ایک  حضرات نے
نسخہ کوفہ، بصرہ، دمشق اور مصر بھجوادیا اور ایک نسخہ مدینہ میں رہنے دیا اور حکم دیا کہ باقی تمام 

 نسخے جال دیے جائیں۔
علی بن ابی “ے والے یہ ہیں: الفہرست میں درج ہے کہ پیغمبر اسالم کی زندگی میں قرآن جمع کرن

۔ نوٹ کریں کہ ”طالب، سعد بن عبید، ابو الدرداء، معاذ بن جبل، ابو زید، ابی بن کعب اور عبید بن معاویہ
کے مصنف نے بخاری اور ابن سعد کے مذکورہ ناموں میں علی بن ابی طالب اور عبید بن ” الفہرست“

(۔5معاویہ کے ناموں کا اضافہ کردیا )  



جمع کرنے کے حوالے سے ایک اور روایت کہتی ہے کہ اسے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان قرآن کو 
( نے حجاج بن یوسف کی مدد سے جمع کیا، روایت ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا 248-788)

ا گیا، کہ: مجھے ماہ رمضان میں مرنے کا ڈر ہے، میں اسی میں پیدا ہوا، اور اسی میں میرا دودھ چھڑای
(، عبد الملک کے 2اور اسی میں میں نے قرآن جمع کیا، اور اسی میں مسلمانوں کا خلیفہ منتخب ہوا )

 اس قصے کا ذکر ثعالبی اور جالل الدین السیوطی نے کیا ہے۔
اسماعیل :” معجم یاقوت میں درج ایک دلچسب کہانی بھی اس اختالف کو واضح کرتی ہے، کہتے ییں 

کتاب التاریخ میں بغداد کے شمبوذ نامی ایک شخص کا قصہ لکھا ہے جو عثمان کے بن علی الخطبی نے 
مصحف سے مختلف قراءت پڑھتا اور پڑھاتا تھا، وہ نہ صرف عبد ہللا بن مسعود اور ابی بن کعب ودیگر 
ہر  قراتوں میں قرآن پڑھتا تھا بلکہ دیگر قاریوں سے بحث کرتا اور ان پر غالب آجاتا حتی کہ اس کی شہرت

کو سلطان نے اسے بلوا بھیجا اور اسے وزیر  464طرف پھیل گئی اور اسے نظر انداز کرنا مشکل ہوگیا، 
محمد بن مقلہ کے گھر الیا گیا جس نے اس پر مقدمہ کرنے کے لیے قاضیوں اور قاریوں کو جمع کر رکھا 

فاع کیا، وزیر نے اسے قائل تھا، شمبوذ نے جو کچھ وہ پڑھاتا تھا اس سے انکار نہیں کیا بلکہ اس کا د
کرنے کی کوشش کی کہ وہ عثمان کے مصحف سے مختلف قراتیں پڑھانا چھوڑ دے مگر اس نے انکار 
کردیا، حاضرین نے اسے سزا دینے پر اصرار کیا تاکہ وہ ان قراتوں سے باز آجائے تب وزیر نے حکم دیا کہ 

ن نہ جائے، پیٹھ پر دس کوڑے کھانے کے اسے ننگا کر کے تب تک کوڑے مارے جائیں جب تک کہ وہ ما
بعد وہ مان گیا، شیخ ابو محمد السرفی نے کہا کہ اس شمبوذ نامی شخص نے قرآن کی کئی قراتیں 

(۔7” )محفوظ کیں  
عیسوی میں مامون کی خالفت کے دور میں یعنی بخاری کے لکھنے سے چالیس سال پہلے  830

الکندی نہیں ہے( نے اپنے ایک مسلمان دوست کو لکھا  کندی جو کہ ایک عیسائی تھا )یہ مسلمان ابن
راہب بحیری جس کا اصل نام سرجیاس“کہ:   Sergius  تھا ایک نسطوری راہب تھا جسے اپنے کلیسا

سے کسی گناہ کی وجہ سے نکال دیا گیا تو وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جزیرہ ہائے عرب 
قات کی اور بحث بھی کی، اس راہب کے مرنے کے بعد عبد ہللا اور چال آیا جہاں اس نے محمد سے مال

کعب نامی دو یہودی طبیبوں نے محمد سے مالقات کی اور ان دونوں کا محمد پر بڑا اثر ہوا، رسول کی 
موت کے بعد یہودیوں کے کہنے پر علی بن ابی طالب نے خالفت کیلئے ابو بکر سے بیعت نہیں کی اور 

یوس ہوگیا تو رسول کی موت کے چالیس روز بعد وہ ابو بکر کے سامنے پیش ہوا جب وہ خالفت سے ما
اور بیعت کی، جب اس نے بیعت کر لی تو علی سے پوچھا گیا کہ: اے ابا الحسن تمہیں اب تک کس چیز 
نے روک رکھا تھا؟ تو اس نے جواب دیا: میں ہللا کی کتاب جمع کرنے میں مصروف تھا جس کی ذمہ داری 

سول ہللا نے سونپی تھی، کچھ حاضرین نے کہا کہ ان کے پاس قرآن کے کچھ حصے موجود ہیں، مجھے ر
حاضرین نے سارے قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنے پر اتفاق کیا، چنانچہ انہوں نے لوگوں کے سینوں 

نامی سورت جسے ایک دیہاتی اعرابی بدو نے ” براءۃ“سے جو کچھ جمع کر سکتے تھے کیا جیسے 
یں سنائی اور کچھ دوسری آیات کچھ دیگر لوگوں سے، اور جو کچھ بھی انہیں لوحوں، ہڈیوں، کھجور انہ

۔”کے پتوں اور پتھروں پر لکھا ہوا مال  
شروع میں یہ کتاب میں جمع نہیں کیا گیا بلکہ ایسے ہی لوحوں پر لکھا ہوا چھوڑ “کندی آگے لکھتا ہے: 

الف پھیلنا شروع ہوگیا، کچھ لوگ علی کی قرات سے پڑھتے، اور دیا گیا، پھر قراءتوں پر لوگوں میں اخت
کچھ لوگ مذکورہ لوحوں میں جمع کیے گئے کی قرات پر پڑھتے، کچھ ابن مسعود اور کچھ اُبی بن کعب 
کی قرات پر پڑھتے، اور جب عثمان خلیفہ بنا تو قراءتیں ہر طرف مختلف تھیں، ایک ہی آیت کو کوئی کچھ 

ھ، جب قراتوں اور مصاحف کے اس اختالف کی بابت عثمان کو بتایا گیا تو وہ انتشار پڑھتا تو کوئی کچ
سے ڈر گیا اور جو کچھ جمع ہوسکتا تھا اسے جمع کرنے کا حکم دیا بشمول ان صحیفوں کے جو پہلے 
اس کی خالفت کے آغاز میں جمع کیے گئے تھے، مگر انہوں نے جو کچھ علی کے پاس تھا جمع نہیں 

ی بن کعب مر چکا تھا اور ابن مسعود نے اپنا مصحف دینے سے انکار کردیا تھا تب عثمان نے زید کیا، اُب
بن ثابت اور عبد ہللا بن عباس کو حکم دیا کہ وہ قرآن کو جمع کریں اور اس میں درستگی کرتے ہوئے 

ے جو ایک مشتبہ تحریروں کو نکال دیں، جب یہ کام مکمل ہوگیا تو بڑے خط میں چار نسخے لکھے گئ
۔”مکہ، ایک مدینہ، ایک شام اور چوتھا نسخہ کوفہ بھیجا گیا  

مکے واال نسخہ دو سو ہجری تک جب ابو سرایہ نے مکہ پر حملہ کیا وہیں تھا مگر پھر یہ نسخہ کھوگیا، “
 خیال کیا جاتا ہے کہ اسے جال دیا گیا، مدینے واال نسخہ یزید بن معاویہ کے دور میں گم ہوگیا، عثمان نے
اپنے نسخے کے عالوہ باقی دیگر تمام نسخوں کو جالنے کا حکم دیا تھا مگر اس کے باوجود ادھر ادھر 

کچھ حصے موجود رہے، ابن مسعود نے اپنا نسخہ اپنے گھر پر محفوظ رکھا جو اس کی نسلوں میں وراثتاً 
م مصاحف کو جمع کر کے منتقل ہوتا رہا، یہی حال علی کے مصحف کا ہوا، پھر حجاج بن یوسف آیا اور تما



آگ لگا دی اور ایک نیا مصحف لکھا جس میں سے بہت سارے حصے حذف کردیے جو عثمان کے مصحف 
” میں موجود تھے جس میں امویوں کے متعلق کچھ آیات تھیں اور بنی امیہ کے کچھ لوگوں کے نام تھے

(۔4)  
اور بصرہ بھجوائے، ابو بکر اور حجاج نے نئے قرآن کے چھ عدد نسخے مصر، شام، مدینہ، مکہ، کوفہ 

علی، اور عمر اور عثمان کے بیچ کی دشمنی کے بارے میں سب لوگ جانتے تھے، اس دشمنی کے 
نتیجے میں ہر کسی نے قرآن میں ایسی آیات شامل کیں جو اس کے موقف کو مضبوط اور دوسرے کے 

قصان ہوتا چنانچہ اصل اور اضافے موقف کو کمزور کرتی تھیں اور ایسی آیات حذف کردیں جن سے انہیں ن
 میں کیسے تفریق کی جائے؟ ان حصوں کا کیا جنہیں حجاج بن یوسف نے حذف کردیا؟

جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا ہے “کندی اپنے مسلمان دوست کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھتا ہے کہ: 
سے کوئی رائے شامل نہیں وہ مسلمانو کے ثقات )بھروسہ مند( سے ماخوذ ہے اور میں نے اپنی طرف 
۔”کی بلکہ صرف اس کا ذکر کیا ہے جو آپ کے ہاں قابِل قبول دالئل پر مبنی تھا  

ء 455خلیفہ المتوکل نے جب الکندی کا یہ خط دیکھا تو عرب مسلم طبیب علی بن ربان الطبری سے 
جس پر طبری عیسوی کو یعنی کندی کے خط کے بیس سال بعد اس خط پر اسالم کا رد لکھنے کو کہا 

لکھی، مگر جب طبری قرآن کو جمع کرنے کے حوالے ” کتاب الدین والدولۃ“نے اسالم کا دفاع کرتے ہوئے 
 :سے کندی کے دالئل کا جواب لکھنے تک پہنچا تو کوئی ُحجت پیش نہ کر سکا اور محض اتنا کہا کہ

“ یفوا القرآن فاذا یمکن ان نقول نفس لو کان من المعقول االدعاء بان اصحاب رسول ہللا الورعین یمکن ان یز
 ”الشیء عن تباع النبی عیسی بن مریم

 :ترجمہ
اگر یہ دعوی کرنا معقول ہے کہ رسول کے نیک صحابہ قرآن میں جعلسازی کر سکتے ہیں تو یہی بات “

۔”ہم نبی عیسی بن مریم کے تابعین کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں  
اسالم کا یہ دعوی کہ انجیل اور توریت تحریف شدہ ہیں سب جانتے  یہ انتہائی کمزور جواب تھا کیونکہ

 ہیں ایسے میں طبری نے ایسی کون سے نئی بات کر کے کندی کے دعوے کو رد کیا؟۔
قرآن کے مختلف نسخوں کا آپس میں کافی اختالف تھا، کسی میں کچھ آیات زیادہ تھیں اور کسی میں 

كِْن  43 سورہ المائدہ آیت کم اور کسی میں آیات میں فرق تھا، مثالً  لاَٰ انُِكْم وا الا ُيؤااِخُذُكُم اللَُّه بِاللَّْغوِ فِي أاْيما
ا تُْطِعُمونا أاھْ  ِط ما اكِینا ِمْن أاْوسا راِۃ ماسا شا اُم عا اراتُُه إِْطعا ْدتُُم اْْلاْيماانا ۖ فاكافَّ قَّ ا عا لِیُكْم أاْو كِْسواتُُھْم أاْو ُيؤااِخُذُكْم بِما

لاْفُتْم ۚ وااْحفاظُوا تاْحرِيُر  اراُۃ أاْيماانُِكْم إِذاا حا لِكا كافَّ ثاِة أايَّاٍم ۚ ذاَٰ ْن لاْم ياجِْد فاِصیااُم ثاالا لِكا ُيبای ُِن اللَُّه راقاباٍة ۖ فاما اناُكْم ۚ كاذاَٰ أاْيما
لَُّكْم تاْشُكُرونا طبری کہتا ہے کہ اُبی بن کعب اور عبد ہللا بن مسع کے ” ثالثۃ ایام“ود نے لفظ لاُكْم آيااتِِه لاعا

)مسلسل( شامل کردیا تھا۔” متتالیۃ“بعد لفظ   
معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسالم لوگوں کے سوال کرنے یا شکایت کرنے پر آیات بدل دیتے تھے، مثال کے 

ْؤِمنِینا نازل ہوئی الا ياْستاوِي اْلقااِعُدونا ِمنا اْلمُ  35طور پر بخاری کہتا ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت 
أاْنُفِسِھْم ایک اندھے )ابن ام مکتوم( نے نبی سے یہ کہتے ہوئے  بِیِل اللَِّه بِأاْمواالِِھْم وا اِھُدونا فِي سا وااْلُمجا
شکایت کی کہ: میں اندھا ہوں اور جہاد نہیں کر سکوں گا اس لیے ہللا مجھ پر مجاہدین کو فضیلت دے 

اِعُدونا ِمنا اْلُمْؤِمنِینا “فہ کردیا گیا اور آیت یوں ہوگئی: کا اضا” غیر اولی الضرر“گا، تو آیت میں  الا ياْستاوِي اْلقا
أاْنُفِسِھمْ  بِیِل اللَِّه بِأاْمواالِِھْم وا اِھُدونا فِي سا ْیُر ُأولِي الضَّرارِ وااْلُمجا ۔”غا  

ابن ام  ( یہ وہی3اس آیت سے متعلق ایسی ہی ایک روایت الواحدی النیسابوری نے بھی نقل کی ہے )
عبس وتولی ان “مکتوم ہے جو پیغمبر اسالم کو زیرِ عتاب کرنے آیا اور اس نے اسے نظر انداز کردیا اور 

(۔18آیت نازل ہوئی )” جاءہ االعمی  
ثاةا “نازل ہوئی:  664( کہ جب سورہ بقرہ کی آیت 11ابن عباس کہتا ہے ) اُت ياتارابَّْصنا بِأاْنُفِسِھنَّ ثاالا وااْلُمطالَّقا

اِمِھنَّ إِْن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه وااْلیاْومِ قُ  لاقا اللَُّه فِي أاْرحا ا خا ِخرِ ُروٍء ۚ واالا ياِحلُّ لاُھنَّ أاْن ياْكُتْمنا ما ْْ تو معاذ بن جبل نے ”  ا
کہا: اے ہللا کے رسول جو حیض سے مایوس ہوگئیں ان کی عدت کیا ہے؟ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور 

کے رسول جن کو کمسنی کی وجہ سے حیض ابھی نہیں آیا ان کی عدت کیا ہے؟ ایک اور  بوال: اے ہللا
ئِي يائِْسنا “شخص کھڑا ہوا اور کہا: اے ہللا کے رسول حاملہ عورتوں کی عدت کیا ہے؟ تو نازل ہوئی  واالالَّ

ثاُة أاْشھُ  تُُھنَّ ثاالا ائُِكْم إِِن اْرتاْبُتْم فاِعدَّ لُُھنَّ أاْن ياضاْعنا ِمنا اْلماِحیضِ ِمْن نِسا ُت اْْلاْحمااِل أاجا ئِي لاْم ياِحْضنا ۚ واُأوالا رٍ واالالَّ
ْملاُھنَّ  (۔16”)حا  

ان روایات کے تناظر میں یہ سمجھنا چنداں مشکل نہیں کہ ایک ہی آیت قرآن کے مختلف نسخوں میں 
مگر اس  مختلف کیوں تھی، کسی لکھنے والے نے ویسے ہی لکھی جیسی کہ اس نے پہلے سنی

میں بعد میں کیا جانے واال اضافہ نہ سن سکا جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ اضافہ شدہ آیت سن لی، 
اس بناء پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اپنی حالیہ شکل میں قرآن کب جمع کیا گیا اس پر کوئی اجماع نہیں 



ت کے فوراً بعد علی نے اسے ہے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسالم کی مو
جمع کیا جبکہ کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اسے زید بن ثابت نے ابو بکر کے دور میں جمع کیا اور 

اسے حفصہ بنتِ عمر کے ہاں رکھوایا جبکہ ایک تیسرا فریق کہتا ہے کہ عثمان نے زید بن ثابت کو یہ ذمہ 
نے حالیہ قرآن لکھا، یہ آخری قول اس لیے بھی  داری سونپی، چوتھا فریق کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف

زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ اموی خالفت تک عربی تحریر کے حروف پر نہ تو نقطے ہوتے تھے اور نہ 
 ہی ہمزہ اور تنوین موجود تھی، سیبویہ نے آکر ترقیم کی عالمات داخل کیں۔

جودگی میں قرآن پڑھنے والے کو کس قدر یہ سمجھنا بھی چنداں مشکل نہیں کہ نقطوں کی غیر مو
کنفیوزن ہوتی ہوگی کیونکہ ب، ت اور ث میں فرق کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اسی طرح ط اور ظ، د اور ذ، 
س اور ش، ر اور ز میں فرق کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ حمزہ نامی ایک قاری 

ریب فیہ ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں( کو نقطے نہ ہونے کی  )ذلک الکتاب ال 6سورہ بقرہ کی آیت 
حمزہ “پڑھتا تھا چنانچہ اس کا نام ” ذلک الکتاب ال زیت فیہ ۔ اس کتاب میں کوئی تیل نہیں“وجہ سے 

)حمزہ تیل واال( پڑ گیا، اسی وجہ سے قرآن قاریوں کے ذریعے زبانی پڑھایا جاتا تھا تاکہ بغیر ” الزیات
یری الفاظ میں مکسنگ اور غلط فہمیوں سے بچا جاسکے یہی وجہ تھی کہ لوگوں میں نقطوں کے تحر

اختالف پیدا ہوگیا کیونکہ ہر شخص اپنے استاد کی تعلیم کے مطابق پڑھتا تھا اور استاد کے پڑھائے ہوئے 
الفاظ کی تصدیق نا ممکن تھی کیونکہ لکھے ہوئے قرآن کے الفاظ پر نقطے نہیں تھے اور بغیر نقطوں کے 

 یقیناً قابِل تاویل ہیں۔
ْلناا ِمنا : “84مثال کے طور پر سورۃ فرقان کی آیت  أاْنزا تِِه ۚ وا ْي راْحما لا الر ِيااحا ُبْشًرا باْینا يادا واُھوا الَِّذي أاْرسا

اًء طاُھوًرا اِء ما ما لا الر ِيااحا نُْشًرا باْینا يادا “کو بعض روایات میں ” السَّ ( 13پڑھا جاتا ہے )” ْي راْحماتِهِ واُھوا الَِّذي أاْرسا
میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہی وجہ ہے احمد بن موسی بن ” نشرا“اور ” بشرا“اور ظاہر ہے کہ لفظ 

مجاہد نے نو مختلف قراتیں شمار کیں، بخاری کہتا ہے: عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ نبی کریم کی 
رقان نماز میں پڑھتے سنا، میں نے ان کی قرات کو غور زندگی میں میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ الف

سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورۃ میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح آنحضرت نے نہیں 
پڑھایا تھا، قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز میں ہی پکڑ لیتا لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور 

و میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا یہ سورت جو میں نے جب انہوں نے سالم پھیرا ت
تمہیں ابھی پڑھتے ہوئے سنا ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول ہللا نے 

مجھے اسی طرح پڑھائی ہے، میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو خود حضور اکرم نے مجھے اس سے 
پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے تھے، آخر میں انہیں کھینچتا ہوا آں حضرت مختلف دوسرے حرفوں سے 

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورۃ الفرقان ایسی حرفوں میں 
پڑھتے سنی جس کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا عمر تم پہلے انہیں چھوڑ دو اور 

انہوں نے آں حضرت کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں میں  اے ہشام تم پڑھ کے سناؤ،
نے انہیں نماز میں پڑھتے سنا تھا، آں حضرت نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے، 

پھر فرمایا عمر اب تم پڑھ کر سناؤ، میں نے اس طرح پڑھا جس طرح آں حضرت نے مجھے تعلیم دی 
بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ قرآن سات حرفوں پر نازل  تھی، آں حضرت نے اسے

ہوا ہے پس تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔ )بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب انزل القرآن علی سبعۃ 
(۔8336احرف۔ حدیث نمبر   

وہ خود ہی آیات  یہاں اظہر من الشمس ہے کہ خود پیغمبر اسالم کو یادداشت دھوکہ دے جاتی تھی اور
کو یادداشت کے مطابق وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے تھے، اس حدیث کی ہی مثال لے لیں کہ پہلے ہشام نے 
پیغمبر اسالم سے سورہ فرقان ایک خاص قرات میں سنی اور یاد کی، پھر کسی اور وقت میں عمر آئے 

ی خود پیغمبر اسالم کے دور اور پیغمبر اسالم سے وہی سورت ایک قطعی مختلف قرات میں سنی، یعن
میں اور اسی کی رضا مندی سے قرآن مختلف قراتوں میں پڑھا جاتا تھا ایسے میں اس کے مرنے کے 

بعد کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ قرآن حجاج کے دور تک مختلف قراتوں میں پڑھا جاتا 
الم نے محمد کے بتائے ہوئے سات حروف پر رہا تا آنکہ حجاج نے ُمرقم مصحف تحریر کیا اور علمائے اس

 اتفاق کر لیا۔
اور اگر یہ درست ہے کہ ابو بکر نے زید بن ثابت، اُبی بن کعب، معاذ بن جبل اور ابا زید کو قرآن جمع کرنے 
کی ذمہ داری سونپی اور وہ جمع بھی کیا گیا اور حفصہ بنتِ عمر کے پاس محفوظ بھی کیا گیا تو پھر 

بار پھر کیوں زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے پر مامور کیا؟ عثمان نے حفصہ کے ہاں محفوظ عثمان نے ایک 
نسخہ لے کر اسے ہر طرف ارسال کیوں نہ کیا؟ جبکہ اسے علم بھی تھا کہ حفصہ کے پاس ابو بکر کے 

ھی دور کا زید ہی کا جمع کیا ہوا قرآن کا نسخہ موجود ہے کیونکہ اس نے حفصہ سے یہ نسخہ طلب ب



کیا تھا؟ اور پھر جب عثمان نے زید کو قرآن جمع کرنے پر مامور کیا تو زید نے اپنے ہی ہاتھوں ابو بکر کے 
دور میں جمع کیا ہوا قرآن لے کر عثمان کو کیوں پیش نہیں کیا؟ کیا ہوا کام دوبارہ کیوں کیا؟ دوسری بار 

قت کیوں برباد کیا؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی قرآن کو جمع کرنے میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سالوں تک و
 کہ ابو بکر کے دور میں جمع کیا ہوا قرآن نا مکمل تھا؟ کیا اس میں جعلی آیات تھیں؟

ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو عثمان کے دور میں جمع کیا ہوا زید کا قرآن اس قرآن سے مختلف تھا جو اس 
طور پر یہ ثابت ہوجاتا ہے کہ تمام تر دستیاب نسخوں  نے ابو بکر کے دور میں جمع کیا تھا، جس سے بجا

میں اختالف تھا یا پھر زید نے ابو بکر کے دور میں قرآن جمع ہی نہیں کیا تھا جس سے نہ صرف احادیث 
کے اسناد کے تمام مسائل مشکوک ہوجاتے ہیں بلکہ تمام صحیح حدیثیں بھی مشکوک ٹھہرتی ہیں 

جمع کرنے کے قصے کی سند اتنی قوی ہے کہ اس پر کبھی شک نہیں  کیونکہ ابو بکر کے دور میں قرآن
 کیا گیا۔

اس میں شک نہیں کہ سالوں میں جمع کیے گئے قرآن کے مختلف نسخوں میں کثیر اختالف پایا جاتا 
ہجری کو پیدا ہونے والے ابو عبید القاسم بن سالم جس نے کوفہ اور بصرہ کے بڑے بڑے اساتذہ  158تھا، 

” فضائل القرآن“یا اور بغداد کے مشہور ترین معلم، لغت دان اور قاضی ہوئے نے اپنی کتاب سے تلمذ ک
میں کہا ہے کہ: ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب اور انہوں نے نافع اور انہوں نے ابِن عمر سے کہ انہوں 

اس کا سارا کیا ہے، نے کہا: کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے سارا قرآن حاصل کیا ہے، اور اسے کیا پتہ کہ 
اس میں سے بہت سارا قرآن ضائع ہوگیا، بلکہ اسے کہنا چاہیے: میں نے اس سے )قرآن سے( وہی 

(۔18کچھ لیا ہے جو ظاہر ہوا ہے )یعنی جو بچ گیا ہے( )  
مزید کہا کہ: ہمیں ابن ابی مریم نے ابن الہیعہ سے اور انہوں نے ابی االسود سے اور انہوں نے عروۃ بن 

ر سے اور انہوں نے عائشہ سے کہ اس نے کہا: رسول ہللا کے دنوں میں سورۃ االحزاب پڑھی جاتی الزبی
تھی اور اس میں دو سو آیتیں ہوتی تھیں مگر جب عثمان نے قرآن جمع کیا تو اس سے زیادہ جمع نہ کر 

(۔15پایا جتنا کہ اس میں اب ہے )  
ا: اُبی بن کعب نے مجھ سے کہا: اے زیر تم نے زیر بن ُحبیش سے مزید روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہ

سورۃ االحزاب میں کتنی آیات شمار کیں اور پڑھیں؟ میں نے کہا: بہتر یا تہتر، اس نے کہا: یہ طوالت میں 
سورۃ بقرۃ جتنی تھی اور ہم اس میں رجم کی آیت بھی پڑھا کرتے تھے، تو میں نے اس سے کہا: رجم 

اور ” لشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما البتۃ نکاال من ہللا وہللا عزیز حکیما“کی آیت کیا ہے؟ اس نے کہا: 
(۔12یہ آیت ضائع ہونے والی آیات میں ضائع ہوگئی )  

ایک اور جگہ کہتے ہیں: ہمیں عبد ہللا بن صالح نے لیث سے اور انہوں نے خالد بن یزید سے اور انہوں نے 
عثمان بن سہل اور انہوں نے خدیجہ سے روایت کیا کہ خدیجہ  صائب بن ابی ہالل اور انہوں نے ابی امامۃ

اور ابن کثیر نے عتبۃ بن مسعود سے ”. رسول ہللا ہمیں رجم کی آیت پڑھ کر سنایا کرتے تھے“نے کہا: 
ذکر کیا کہ ابن عباس نے اسے بتایا کہ عمر بن الخطاب مجلس میں کھڑا ہوا اور ہللا کی حمد وثناء کی اور 

و ہللا تعالی نے محمد صلی ہللا علیہ وسلم کو حق پر بھیجا اور اس پر کتاب نازل کی، اس پر اے لوگ“کہا: 
جو نازل ہوا تھا اس میں رجم کی آیت بھی تھی، تو ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا اور مجھے اندیشہ ہے 

ب میں رجم نہیں کہ لوگوں پر طویل وقت گزر جانے کے بعد کوئی کہنے واال کہے کہ وہللا ہمیں ہللا کی کتا
ملتا اور اس طرح وہ ہللا کی طرف سے اتارا ہوا ایک فرض چھوڑ کر بھٹک جائیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ 

لوگ کہیں گے کہ عمر نے ہللا کی کتاب میں ایسا اضافہ کردیا جو اس میں نہیں تھا تو میں اسے قرآن 
(۔17” )میں وہیں شامل کردیتا جیسے کہ یہ اتری تھی  

عبد الغفار بن داود نے لحی سے اور اس نے علی بن دینار سے روایت کیا کہ عمر بن الخطاب ایک اور 
النبی اولی بالمؤمنین من “آدمی کے پاس سے گزرا جو ایک مصحف میں پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھا: 

ی بن کعب (، تو عمر نے اس سے کہا: جب تک اُب2)سورۃ احزاب آیت ” انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو ابوہم
نہ آجائے تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، اور جب اُبی آگیا تو عمر نے اس سے کہا: اے اُبی یہ آیت پڑھ کر 

کے پڑھی اور عمر سے کہا: یہ ان چیزوں میں سے ہے جو ” وہو ابوہم“سناؤ؟ تو اُبی نے یہ آیت بغیر 
(۔14سے بھی مروی ہے ) ساقط ہوگئیں. ایسی ہی روایت معاویہ اور مجاہد اور عکرمہ اور الحسن  
النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم “تفسیر القرطبی کے مطابق اُبی کے مصحف میں یہی آیت یوں ہے: 

النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم “ابن عباس کی قرات ہے: ” وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم
اضح ہے جو سمجھ میں آنے والی بات ہے ( یہاں الفاظ کی ترتیب میں اختالف و13” )وازواجہ امہاتہم

کیونکہ قرآن بغیر کسی ایسی کتاب کے جس سے رجوع کیا جائے ایک طویل عرصے تک محض زبانی یاد 
 کیا جاتا رہا، انسان کی یادداشت چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اسے دھوکہ دے ہی جاتی ہے۔

سے اور انہوں نے یزید بن عمرو المغافری سے اور ابو عبید نے کہا کہ ہمیں ابن ابی مریم نے ابن الہیعۃ 



انہوں نے ابی سفیان الکالعی سے روایت کیا کہ مسلمۃ بن مخلد االنصاری نے انہیں ایک دن کہا: 
مجھے قرآن کی ایسی دو آیتیں بتاؤ جو مصحف میں نہیں لکھی گئیں تو انہوں نے اسے نہیں بتایا، ان 

ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی “د تھا تو ابو مسلمۃ نے کہا: کے ہاں ابو الکنود سعد بن مالک موجو
الذین آووہم ونصروہم وجادلوا عنہم القوم “اور ” سبیل ہللا باموالہم وانفسہم اال ابشروا وانتم المفلحون

(، غور 68” )الذین غضب ہللا علیہم اولئک ال تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون
کیجیے کہ یہاں ابو عبید یہ دعوی کر رہا ہے کہ یہ دو آیتیں مصحف سے ساقط ہوگئیں جبکہ اسے زبانی 

 یاد تھیں۔
یہ آیات جن کا ہم نے ان صفحات میں ذکر کیا ہے زائد چیزوں میں سے ہیں “ابو عبید مزید کہتے ہیں کہ: 

میں موجود ہے اس سے شباہت  جنہیں علماء نے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ کتاب
رکھتے ہیں مگر وہ انہیں نماز میں پڑھا کرتے تھے اسی لیے انہوں نے ان زائد حروف کے انکار کرنے والوں 

(۔61” )کو کافر قرار نہیں دیا کیونکہ ان کی نظر میں کافر وہ ہے جو اس کا انکار کرے جو کتاب میں ہے  
گیا ہے وحی کے طور پر نازل ہوئیں، کچھ عرصہ پڑھی کچھ ایسی آیات بھی ہیں جیسا کہ دعوی کیا 

جاتی رہیں پھر غائب ہوگئیں، محمد بن مرزوق ایسی ہی ایک آیت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے: ہمیں 
عمرو بن یونس نے عکرمہ سے روایت کیا کہا: ہمیں اسحاق بن طلحہ نے بتایا کہ مجھے انس بن مالک 

تایا جنہیں انہوں نے بئر معونہ کے لوگوں کے لیے بھیجا، کہا: نبی نے نبی کے ان صحابہ کے بارے میں ب
نے چالیس یا ستر آدمی بئر معونہ بھیجے، اس کنویں پر عامر بن الطفیل الجعفری تھا، رسول کے صحابہ 
چل پڑے اور پانی کے پاس واقع ایک غار تک پہنچے اور اسی میں بیٹھ گئے، پھر ابن ملجان االنصاری بئر 

لوگوں کو رسول ہللا کا پیغام دینے نکلے تو ایک گھر سے ایک آدمی تیر کے ساتھ نکال اور اس  معونہ کے
تیر سے اسے اس طرح مارا کہ تیر اس کے آر پار نکل گیا اور کہا: ہللا اکبر کعبے کے رب کی قسم میں 

کے دوستوں کو  جیت گیا، اور واپس اپنے اصحاب کی طرف پلٹ گیا تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس
بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی “غار میں جاملے اور سب کو قتل کردیا، تو ہللا نے ان پر قرآن نازل کیا 

(، پھر یہ آیت منسوخ ہوگئی اور کتاب سے اٹھا لی گئی جبکہ ہم نے اسے زمانوں 66” )عنا ورضینا عنہ
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل ہللا امواتاً بل احیاء “ی: تک پڑھا تھا اور ہللا نے اس کی جگہ یہ آیت اتار

(۔63” )عند ربہم یرزقون  
ایسی سورتیں بھی موجود ہیں جنہیں پڑھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ ان میں بعد میں کچھ اضافے کیے 
ین گئے چاہے یہ اضافے تب کیے گئے جب زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا یا بعد میں تاہم اس بابت کچھ یق

سے نہیں کہا جاسکتا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایسی سورتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن اس طرح نہیں 
لکھا گیا جس طرح کہ پیغمبر اسالم نے اپنے اصحاب کو پڑھ کر سنایا تھا، مثال کے طور پر سورۃ المدثر 

سورت کی باقی  31پر مسجوع چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے مگر اس کے وسط میں آیت نمبر ” ر“
 :تمام تر آیات کی طوالت سے میل نہیں کھاتی اگرچہ سجع سے مطابقت رکھتی ہے

ا إاِلَّ ِسْحٌر ُيْؤثاُر] ذا 68فاقاالا إِْن ھاَٰ ] 
رِ] ا إاِلَّ قاْوُل اْلباشا ذا 65إِْن ھاَٰ ] 

را] قا ُأْصلِیِه سا 62سا ] 
ُر] قا ا أاْدرااكا ماا سا 67واما ] 
ُر] 64الا تُْبِقي واالا تاذا ] 
رِ] ٌة لِْلباشا 63لاوَّاحا ] 

را] شا ا تِْسعاةا عا لاْیھا 38عا ] 
ُروا لِیاسْ  تاُھْم إاِلَّ فِْتناًة لِلَِّذينا كافا ْلناا ِعدَّ عا ا جا ئِكاًة ۙ واما ابا النَّارِ إاِلَّ ماالا ْصحا

ْلناا أا عا ا جا ياْزداادا واما تاْیِقنا الَِّذينا ُأوتُوا اْلكِتاابا وا
ا ُنوا إِيما راٌض وااْلكاافِ الَِّذينا آما لِیاُقولا الَِّذينا فِي ُقلُوبِِھْم ما اذاا أاراادا نًا ۙ واالا ياْرتاابا الَِّذينا ُأوتُوا اْلكِتاابا وااْلُمْؤِمُنونا ۙ وا ُرونا ما

ا ياْعلاُم ُجنُ  اُء ۚ واما ْن ياشا اُء واياْھِدي ما ْن ياشا لِكا ُيِضلُّ اللَُّه ما ثااًل ۚ كاذاَٰ ا ما ذا ا ِھيا إاِلَّ ِذْكراىَٰ اللَُّه بِھاَٰ ودا راب ِكا إاِلَّ ُھوا ۚ واما
رِ] 31لِْلباشا ] 

رِ] 36كاالَّ وااْلقاما ] 
33وااللَّْیِل إِْذ أاْدبارا] ] 

را] 38واالصُّْبحِ إِذاا أاْسفا ] 
ْحداى اْلُكبارِ] ِ ا َلا 35إِنَّھا ] 

ور یہ بعد میں کسی باقی آیات سے کسی طور میل نہیں کھاتی ا 31یہ انتہائی واضح ہے کہ آیت نمبر 
وقت اس جگہ پر فِٹ کی گئی ہے جو واضح دلیل ہے کہ قرآن میں ایسی آیات داخل کی گئی ہیں جو 
اصل میں سورتوں کا حصہ تھیں ہی نہیں اور کچھ دیگر آیات حذف کردی گئیں، اس طرح ہم کہہ سکتے 



یغمبر اسالم نے کہا تھا۔ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود قرآن حرف بہ حرف وہ قرآن نہیں ہے جو پ  
یہ امر بھی واضح ہے کہ قرآن وحی کے تمام عرصہ تک لوگوں میں زبانی کالمی ہی منتقل ہوتا رہا جو کہ 

سال بنتے ہیں، اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن کو عثمان کے دور میں جمع کر کے ایک کتاب کی  63
مان کے دور تک تقریباً چالیس سال بنتے ہیں شکل دی گئی تو محمد کے دعوائے نبوت سے لے کر عث

ہجری کو اموی دور میں حجاج بن یوسف نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا اور قرآن کو وہ شکل دی  35اور اگر 
جس میں یہ آج دستیاب ہے تو کیا یہ قرین عقل ہے کہ اتنی ساری متشابہ آیات اتنے طویل عرصے تک 

ن اور مالوٹ کا شکار ہوئے محفوظ رہیں؟ شاید یہ بتانے کی چنداں لوگوں کے ذہنوں میں بغیر کسی نسیا
 ضرورت نہیں کہ انسان کی یادداشت پر اتنے طویل عرصے تک بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

مثالً جب خلیفہ المنصور کا علویوں میں سے کسی کے ساتھ اختالف ہوا اور اس نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ 
استدالل کے طور پر پیش  34اسکتا ہے تو اس نے سورۃ یوسف کی آیت کہا ج” اب“چچا کو باپ یعنی 

مگر حالیہ قرآن میں یہ درج ہے ” واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب“کی مگر کہا: 
یعنی اسماعیل کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ ” واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب“

ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما “تھی:  133د سورۃ بقرۃ کی آیت منصور کی مرا
(، یہ آیت منصور کے قول کو 65” )تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق

ہارے آباء ثابت کرتی ہے کیونکہ یعقوب کا باپ اسحق تھا مگر یعقوب کے بیٹوں نے اس سے کہا کہ ہم تم
 کے خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے چچا اسماعیل کا ذکر اس کے باپ سے پہلے کیا۔

تعجب خیز امر یہ ہے کہ مبرد اور ابن خلدون جنہوں نے یہ قصہ نقل کیا ہے اور مذکورہ آیات پیش کیں 
اس کی اس غلطی کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی، البتہ طبری کی توجہ  34سورۃ یوسف کی آیت 

طرف گئی مگر اس نے سورۃ بقرۃ کی مقصود آیت کا ذکر نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یادداشت پر 
بھروسہ نہیں کیا جاسکتا یہی وجہ ہے قرآن میں اتنی تکرار ملتی ہے کیونکہ قرآن کو حالیہ شکل دینے 

کوشش کی۔ سے قبل مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ تک صرف اپنی یادداشت پر انحصار کرنے کی  
 جاری ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
______________ 

 :حوالہ جات
1- Ibn Warraq ،The Origins of the Koran, 1998 ،Prometheus Books, p 20 

2- Ibn Warraq ،The Origins of the Koran, 1998 ،Prometheus Books, p 152 
3- Ibn Warraq ،The Origins of the Koran, 1998 ،Prometheus Books, p 99 

4- Introduction to The Quran, Montgomery Watt & Richard Bell 
5- Introduction to The Quran, Montgomery Watt & Richard Bell 

6- Chron. Arab. Edit. Beirut ،p 194 / Quoted by Ibn Warraq ،The Origins of Koran, p 102 
7- Dictionary of Learned Men of Yakut VI p 301 (Edit. D. S. Margoliouth) Quoted by Ibn 

Warraq ،Origins of the Koran ،p 103 
8- W Muir ،The Caliphate : Its Rise ،Decline and Fall (1915) Quoted by Ibn Warraq ،The Origins 

of the Koran ،p 108 
117صر، صفحہ ، مؤسسۃ الحلبی م1324اسباب النزول للواحدی، ایڈیشن  -9  

6او  1سورۃ عبس آیت  -10  
مکتبۃ مصطفی  354صفحہ  1358تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس للفیروزی، دوسرا ایڈیشن  -11

 البابی الحلبی مصر
8سورۃ الطالق آیت  -12  

مؤسسۃ الرسالۃ بیروت 3تفسیر الجاللین، دوسرا ایڈیشن، صفحہ  -13  
ف ہبۃ ہللا سالمۃ بن نصر بن علی البغدادی / تحقیق ڈاکٹر موسی تصنی 36الناسخ والمنسوخ، صفحہ  -14

 بنای علوان العلیلی، الدار العربیۃ للموسوعات بیروت
تصنیف ہبۃ ہللا سالمۃ بن نصر بن علی البغدادی / تحقیق ڈاکٹر موسی  63الناسخ والمنسوخ، صفحہ  -15

 بنای علوان العلیلی، الدار العربیۃ للموسوعات بیروت
تصنیف ہبۃ ہللا سالمۃ بن نصر بن علی البغدادی / تحقیق ڈاکٹر موسی  64لناسخ والمنسوخ، صفحہ ا -16

 بنای علوان العلیلی، الدار العربیۃ للموسوعات بیروت
تصنیف ہبۃ ہللا سالمۃ بن نصر بن علی البغدادی / تحقیق ڈاکٹر موسی  64الناسخ والمنسوخ، صفحہ  -17

لعربیۃ للموسوعات بیروتبنای علوان العلیلی، الدار ا  



کی تفسیر 2تفسیر ابن کثیر، سورۃ االحزاب کی آیت  -18  
کی تفسیر 2تفسیر القرطبی، سورۃ االحزاب کی آیت  -19  

 65صفحہ  6جلد  1314االتقان فی علوم القرآن، جالل الدین السیوطی، المطبعۃ االزہریۃ بالقاہرۃ  -20
ل کرتے ہوئےسے نق 31بغدادی کی الناسخ والمنسوخ صفحہ   

21- Ibn Warraq ،The Origins of the Koran, 1998 ،Prometheus Books, p 153 
43صفحہ  6تاریخ الطبری، جلد  -22  

123سورۃ آل عمران آیت  -23  
بغدادی کی الناسخ والمنسوخ  65االتقان فی علوم القرآن، جالل الدین السیوطی، جلد دوم صفحہ  -24

سے نقل کرتے ہوئے 38صفحہ   
25- Ibn Warraq ،The Origins of the Koran, 1998 ،Prometheus Books, p 15 

 


