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 معنٍ الجمع ؽً اللػٌ

 . جمع السًء يجمعى جمعا: َ يقال " َجَمع"مشدر الؾعل : الَجْمع 

 وؽً اِشطّح

 : جمع القرآن الكريم يطلق ؽً علوم القرآن علٍ معنيين

ِإْن  }جمعى بمعنٍ خؾظى ؽً الشدور عن ظور قلب َ ويدل لى قولى تعالٍ  :أخدهما 

  جمعى ؽً شدرك َ وإثبات قراءتى ؽً لزانك: أي  (17: القيامٌ) {َعلَْينَا َجْمَعىُ َوقُْرآنَىُ 

جمعى بمعنٍ كتابتى َ ويدل لى ما ورد ؽً الخديث الذي أذرجى البذاري ؽً  : الثانً

 -: ومما ورد ؽيى- قشٌ جمع القرآن الكريم ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى 

وإنً أرى أن تأمر بجمع  ): رضً هللا عنوما - قول عمر بن الذطاب ألبً بكر 

 .) القرآن

أي  (ؽتتبع القرآن ؽاجمعى  ): رضً هللا عنوما - وقول أبً بكر الشديق لزيد بن ثابت 

 . اكتبى كلى: 

  إطّق لؾظ جمع القرآن

أغلبوم يطلق عبارة جمع القرآن الكريم ؽً زمن النبً شلٍ هللا عليى وزلمَ وجمعى 

ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى َ وجمعى ؽً عود عثمان بن عؾان رضً 

هللا عنى َ ويريدون بالجمع معانً مذتلؾٌ َ ؽبتدبر األمر وتتبع الروايات نجد أن لؾظ 

  : الجمع خين يطلق

ؽً زمن النبً شلٍ هللا عليى وزلم يقشد بى خؾظى عن ظور قلب وكتابتى علٍ  -

 . األدوات المتوؽرة ذلك الوقت

وخين يطلق ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى يقشد بى كتابٌ القرآن الكريم  -

 . ؽً مشخف واخد مزلزل اآليات مرتب الزور

وخين يطلق ؽً عود عثمان بن عؾان رضً هللا عنى يقشد بى نزر المشخف الذي  -

 . كتب ؽً عود أبً بكر رضً هللا عنى بمشاخف متعددة



 خؾظ القرآن ؽً الزماء

ٌٍ  }عز وجل  ٌٍ ُمطَوَْرٍة  }{ِؽً ُشُخٍف ُمَكْرَم  {ِكَراٍم بََرَرٍة  }{ بَِأْيِدي َزَؾَرةٍ  }{َمْرؽُوَع

ؽوو ؽً اللوح المخؾوظ َ مشون مزتور عن األعين َ ِ يطلع . ( 16َ 13: عبس )

عليى إِّ المُّكٌ المقربون َ وِ يمزى ؽً الزماء إِّ المُّكٌ األطوار َ وِ يشل 

ؽالسياطين ِ تمس هذا الكتاب َ وليس لوا زبيل إليى َ , إليى سيطان َ وِ يُنال منى 

وإنما تخف بى المُّكٌ المقربون َ ويؤكد هللا تعالٍ وشؾى بكونى مكنونا بوشؾى 

: البروج ) { ِؽً لَْوٍح َمْخؾُوٍظ } {بَْل هَُو قُْرآٌن َمِجيدٌ  } بكونى مخؾوظا ؽً قولى تعالٍ

21 َ22 (. 

  خؾظ القرآن الكريم علٍ األرض

لقد خؾظ هللا عز وجل القرآن الكريم علٍ األرض بوازطٌ رزول هللا شلٍ هللا عليى 

وزلم الذي ازتقبلى ؽأخزن اِزتقبال َ وخؾظى أتم خؾظ َ وقام بى ذير قيام َ وبلػى 

ْك بِِى لَِزانََك لِتَْعَجَل  }قولى تعالٍ : أخزن تبليؼ والسواهد علٍ ذلك كثيرة منوا  َِ تَُخرِّ

: القيامٌ ){ ثُْم ِإْن َعلَْينَا بَيَانَىُ } {َؽِإَذا َقَرْأنَاهُ َؽاتْبِْع قُْرآنَىُ  }{ ِإْن َعلَْينَا َجْمَعىُ َوقُْرآنَىُ } {بِِى 

16 - 19 ( 

َّ تَْنَزٍ  }قولى تعالٍ   . )6: األعلٍ  ) {َزنُْقِرَُُك َؽ

ويتبين من ذلك أن هللا عز وجل خؾظ القرآن علٍ األرض بوازطٌ رزول هللا شلٍ 

 . هللا عليى وزلم َ ثم أشخابى رضوان هللا عليوم والتابعين وكاؽٌ المؤمنين بعد ذلك

 : ما يلً- غير تكؾل هللا عز وجل بخؾظى - ولعل من أبرز دواعً خؾظى 

مجًء القرآن الكريم معجزا متميزا ؽً نظمى َ ؽريدا ؽً أزلوبى َ ِ يطاولى كّم  .1

 . البلػاء َ وِ تدنو منى ؽشاخٌ الؾشخاء

تسريع قراءة القرآن الكريم ؽً الشّة ؽرضا كانت أم نؾّ َ زرا أم جورا َ مما  .2

 . جعلوم يخرشون علٍ خؾظ القرآن الكريم ألداء هذه العبادة

 . ارتباط القرآن الكريم بالتسريعات .3

 . الترغيب ؽً قراءة القرآن الكريم وخؾظى وتعلمى وتعليمى .4

 . زوولٌ خؾظ القرآن الكريم وتيزيره .5

 



 أدوات التً كتب عليوا الوخً

كان كتاب الوخً يكتبون القرآن ؽيما كان ميزرا لوم ؽً زمنوم َ ومن األدوات التً 

 -: كتب ؽيوا

قاع  .1 وهً جمع رقعٌ َ وهً القطعٌ من الجلد وقد تكون من غيره كالقماش أو : الرِّ

كنا عند رزول هللا : "قال زيد بن ثابت . الورق َ وهو غالب ما كتب عليى الوخً 

 . شلٍ هللا عليى وزلم نؤلف القرآن من الرقاع

قال , وهً جمع كتف َ وهو عظم عريض يكون ؽً أشل كتف الخيوان : األكتاف  .2

قال زيد بن ثابت بعد أن أُِمر بجمع ". هو العظم الذي للبعير أو الساة: "الزيوطً 

 . ؽتتبعت القرآن أجمعى من الرقاع واألكتاف والعزب وشدور الرجال: "القرآن 

وهو جمع عزيب َ وهو جريد النذل َ كانوا يكسطون الذوص ويكتبون : الُعُزب  .3

 . ؽً الطرف العريض

ؽتتبعت : قال زيد بن ثابت , وهو جمع لَْذَؾٌَ وهً شؾاُد الخجارة : اللِّذاف  .4

 .القرآن أجمعى من العزب واللذاف

وهو جمع قتب َ وهو قطع الذسب التً توضع علٍ ظور البعير ليركب : األقتاب  .5

ؽجمعت القرآن أجمعى من : "عليى آنزانَ قال زيد بن ثابت ؽً روايٌ ابن أبً داود 

 .األكتاف واألقتاب والعزب وشدور الرجال

 .الشخف واأللواح والكرانيف وغيرها: ومما كانوا يكتبون ؽيى 

 جمع القرآن

 . يطلق جمع القرآن تارة علٍ خؾظى ؽً الشدور وتارة علٍ كتابتى

 ان القرآن جمع ثّث مرات : ؽعلٍ المعنٍ الثانً نقول

كتب كلى ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم لكن غير مجموع ؽً  (الجمع اِول)

 موضوع واخد

وِ مرتب الزور بل كان مؾرقا ؽً العزب واللذاف والرقاع واِقتاب ونخوها مع 

 . كونى مخؾوظا ؽً الشدور

 . جمع أبٍ بكر الشديق رضً هللا عنى (الجمع الثانً)

 

 



 زبب عدم جمعى شلٍ هللا عليى وزلم ؽً مجلد

 -: وعدم جمعى ؽً مجلد ؽً خياتى عليى الشّة والزّم كان ألمرين

اِمن ؽيى من وقوع ذّف بين الشخابٌ لوجوده شلٍ هللا عليى وزلم بين  (األول)

 . أظورهم

 .ذوف نزر سًء منى بوخً قرآن يبدلى (الثانً)

 ؽً عود رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم اذتلف ؽيمن جمع القرآن

ؽعد المربعون أبيًا َ ومعاذًا َ وزيد بن ثابت َ , ذمزٌ : زتٌ وقيل: أربعٌَ وقيل: ؽقيل

  . من أبو زيد قال بعض عمومتً: ؽقيل. وأبا زيد وهو قول أنس 

وعد بعضوم مجمع بن جاريٌ وزالما مولٍ أبً خذيؾٌ وترك زيدًا َ وأبا زيد وعثمان َ 

وخكٍ ابن عيينٌ عن السعبً أنى . وعد بعضوم أبا الدرداء مكان تميم . وتميمًا الداري 

إِ زتٌ كلوم من - شلٍ هللا عليى وزلم - لم يقرأ القرآن علٍ عود رزول هللا : قال

ؽقيل . أُبً َ ومعاذ َ وأبو الدرداء َ وزعد بن عبيد القاري وأبوزيد َ وزيد : األنشار

 .واألول أظور. ِ: هو ابن ثابتَ وقيل

 . غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآنَ والؾراُض: وقال السعبً

من - شلٍ هللا عليى وزلم - أول من خؾظ القرآن علٍ عود رزول هللا : وقيل

األنشار زعد بن عبيدَ ومن الذزرج أبً ومعاذَ والذّف ؽً غيرهما والجموور 

 .علٍ عثمان وزيد وتميم

كان زيد خاؽظا للقرآن وجامعا لى ؽما ووجى تتبعى المذكورات انى كان يزتكمل  &

وجوه قراءاتى ممن عنده ما ليس عنده وكذا نظره ؽً المكتوبات التً قد عرف كتابتوا 

وان كان خاؽظا ليزتظور بذلك وليعلم هل ؽيوا   .وتيقن أمرها ؽّ بد من النظر ؽيوا

قراءة غير قراءتى أم ِ وإذا ازتند الخاؽظ عند الكتابٌ إلٍ أشل يعتمد عليى كان آكد 

 .. واثبت ؽً ضبط المخؾوظ

إنما : قال الذطابً. قبض النبً شلٍ هللا عليى وزلم ولم يكن القرآن جمع ؽً سًء 

لم يجمع شلٍ هللا عليى وزلم القرآن ؽً المشخف لما كان يترقبى من ورود نازر 

لبعض أخكامى أو تّوتى َ ؽلما انقضٍ نزولى بوؽاتى ألوم هللا الذلؾاء الراسدين ذلك 

 . وؽاء بوعده الشادق بضمان خؾظى علٍ هذه األمٌ



 

 ابتداء الجمع بعد وؽاة رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم علٍ يد أبو بكر رضً هللا عنى

 . ابتداء ذلك علٍ يد الشديق بمسورة عمر

قال رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم : وأما ما أذرجى مزلم من خديث أبً زعيد قال

 -: الجواب من وجوين, ِ تكتبوا عنً سيًُا غير القرآن الخديث 

أنى ِ يناؽً ذلك َ ألن الكّم ؽً كتابى مذشوشٌ علٍ شؾٌ مذشوشٌ َ وقد كان  -

القرآن كتب كلى ؽً عود رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم لكن غير مجموع ؽً 

 . موضع واخد وِ مرتب الزور

 . وأن ذلك كان ذسيٌ اذتّطى بالزنٌ -

 : جمع القرآن ثّث مرات: قال الخاكم ؽً المزتدرك &

 . بخضرة النبً شلٍ هللا عليى وزلم :إخداها

بخضرة أبً بكر َ روى البذاري ؽً شخيخى عن زيد بن ثابت وؽيى أنى قال  :الثانيٌ

ؽلم يزل أبو بكر يراجعنً ختٍ سرح هللا شدري للذي سرح هللا لى شدر أبً بكر )

  . القراء ؽً مقتل أهل اليمامٌوكان زببى ذهاب كثير من , الخديث  ( ..وعمر 

أعظم الناس ؽً المشاخف أجرًا أبو بكر رخمٌ هللا علٍ  :وقال علً رضً هللا عنى 

 . أبو بكرَ هو أول من جمع كتاب هللا

اقعدا علٍ باب المزجدَ ؽمن جاءكما بساهدين علٍ سًء : وقال أبو بكر لعمر ولزيد

وكأن المراد  :قال ابن خجر . رجالى ثقات مع انقطاعى. من متاب هللا ؽاكتباه 

 .بالساهدين الخؾظ والكتاب 

 . علٍ كتبٌ المشخف وجمع القرآن بين الدؽتين بالرأي والظن : وقال ابن خزم

أي لم أجدها : لم أجدها مع غيره: قال الزذاوي ؽً قول زيد عن آذر زورة التوبٌ

 أو المراد: وقال الزيوطً. مكتوبٌ مع غيره َ ألنى كان ِ يكتؾً بالخؾظ دون الكتابٌ 

 . أنوما يسودان علٍ ذلك مما عرض علٍ النبً شلٍ هللا عليى وزلم عام وؽاتى

أول من جمع القرآن أبو بكر َ وكتبى زيد َ وكان الناس يأتون : عن الليث بن زعد قال 

زيد بن ثابت ؽكان ِ يكتب آيٌ إِ بساهدي عدل َ وإن آذر زورة براءة لم توجد إِ 

اكتبوها َ ؽإن رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم جعل : مع أبً ذزيمٌ بن ثابت ؽقال

 .سوادتى بسوادة رجلين ؽكتب َ وإن عمر آتٍ بآيٌ الرجم ؽلم يكتبوا ألنى كان وخده



كتابٌ القرآن ليزت بمخدثٌَ ؽإنى شلٍ : وقال الخارث المخازب ؽً كتاب ؽوم الزنن

هللا عليى وزلم كان يأمر بكتابتىَ ولكنى كان مؾرقًا ؽً الرقاع واألكتاف والعزبَ 

ؽإنما أمر الشديق بنزذوا من مكان إلٍ مكان مجتمعًاَ وكان ذلك بمنزلٌ أوراق 

وجدت ؽيبيت رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم ؽيوا قرآن منتسرًاَ ؽجمعوا جامع 

  .وربطوا بذيط ختٍ ِ يضيع منوا سًء

 كيف وقعت الثقٌ بأشخاب الرقاع وشدور الرجال ؟ : ؽإن قيل

قيل ألنوم كانوا يبدون عن تأليف معجوز ونظم معروف قد ساهدوا تّوتى من النبً 

شلٍ هللا عليى وزلم عسرين زنٌ َ ؽكان تزوير ما ليس منى مأمونا َ وإنما كان 

 . الذوف من ذهاب سًء من شخؾى

جمع القرآن ؽً شخف أو مشخف علٍ ذلك النمط اآلنف بمزاياه الزابقٌ التً 

ذكرناها بين يديك لم يعرف ألخد قبل أبً بكر رضً هللا عنى وذلك ِ يناؽً أن 

لكنوا لم تظؾر بما , الشخابٌ كانت لوم شخف أو مشاخف كتبوا ؽيوا القرآن من قبل 

ظؾرت بى الشخف المجموعٌ علٍ عود أبً بكر من دقٌ البخث والتخري ومن 

اِقتشار علٍ ما لم تنزر تّوتى ومن بلوغوا خد التواتر ومن إجماع األمٌ عليوا 

 . ومن سمولوا لألخرف الزبعٌ

 مدة جمع القرآن الكريم ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى

ازتػرق جمع القرآن ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى قرابٌ ذمزٌ عسر 

سورا خيث بدأ بعد معركٌ اليمامٌ التً وقعت ؽً أواذر الزنٌ الخاديٌ عسرة أو 

أواُل الثانيٌ عسرة وانتوٍ قبل وؽاة أبً بكر الشديق رضً هللا عنى وكانت ؽً 

السور الزادس من الزنٌ الثالثٌ عسرة َ وتم ذلك جمعا وكتابٌ قبل وؽاتى رضً هللا 

كما ؽً الخديث الذي أذرجى البذاري . عنى َ ويدل علٍ ذلك قول زيد بن ثابت 

 "ؽكانت الشخف عند أبً بكر ختٍ توؽاه هللا"

 زمات جمع القرآن الكريم ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى

 : اتزم جمع القرآن الكريم ؽً عود أبً بكر الشديق بعدة زمات َ من أبرزها

أن كتابتى قامت علٍ أدق وزاُل التثبت واِزتيثاق َ ؽلم يقبل ؽيى إِّ ما أجمع  .1

 . الجميع علٍ أنى قرآن وتواترت روايتى

 . أنى جمع ؽً مشخف واخد مرتب اآليات والزور .2



 . مواؽقتى لما ثبت ؽً العرضٌ األذيرة .3

 . اقتشاره علٍ ما لم تنزر تّوتى َ وتجريده مما ليس بقرآن .4

 . استمالى علٍ األخرف الزبعٌ التً ثبتت ؽً العرضٌ األذيرة .5

إجماع الشخابٌ علٍ شختى ودقتى َ وعلٍ زّمتى من الزيادة والنقشانَ وتلقيوم  .6

أعظم الناس أجرا : "لى بالقبول والعنايٌَ ختٍ قال علً بن أبً طالب رضً هللا عنى 

 "ؽً المشاخف أبو بكر َ ؽإنى أول من جمع بين اللوخين

 تزميتى بالمشخف

َ ؽقد روى " المشخف"بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق علٍ هذا المجموع 

لما جمعوا القرآن ؽكتبوه ؽً : "الزيوطً عن ابن أستى ؽً كتابى المشاخف أنى قال 

ْؾر: التمزوا لى ازماَ ؽقال بعضوم: الورقَ قال أبو بكر   .الزِّ

 . المشخف َ ؽإن الخبسٌ يزمونى المشخف: وقال بعضوم 

  ."المشخف"وكان أبو بكر أول من جمع كتاب هللا وزماه 

وعلٍ أي خال ؽإن المشخف يطلق علٍ مجموع الشخاُف المدون ؽيوا القرآن 

 . الكريمَ أما القرآن ؽوو األلؾاظ ذاتوا

 جمع عثمان بن عؾان رضً هللا عنى

 . والجمع الثالث هو ترتيب الزور ؽً زمن عثمان رضً هللا عنى

روى البذاري عن أنس أن خذيؾٌ بن اليمان قدم علٍ عثمان وكان يػازي أهل السام 

ؽً ؽتد أرمينيٌ وأذربيجان مع أهل العراق َ ؽأؽزع خذيؾٌ اذتّؽوم ؽً القراءة َ ؽقال 

أدرك األمٌ قبل أن يذتلؾوا اذتّف اليوود والنشارىَ ؽأرزل إلٍ خؾشٌ أن : لعثمان

أرزلً إلينا الشخف ننزذوا ؽً المشاخف ثم نردها إليكَ ؽأرزلت بوا إلٍ خؾشٌَ 

ؽأمر زيد ابن ثابت عبد هللا بن الزبير وزعيد بن العاص وعبد الرخمن بن الخارث بن 

إذا اذتلؾتم أنتم  :هسام ؽنزذوها ؽً المشاخفَ وقال عثمان للرهط القرسيين الثّثٌ

وزيد بن ثابت ؽً سًء من القرآن ؽاكتبوه بلزان قريش َ ؽإنى إنما نزل بلزانوم َ 

ؽؾعلوا ختٍ إذا نزذوا الشخف ؽً المشاخف رد عثمان الشخف إلٍ خؾشٌ َ 

وأرزل إلٍ كل أؽق بمشخف مما نزذوا َ وأمر بما زواه من القرآن ؽً كل شخيؾٌ 

ؽؾقدت آيٌ من األخزاب خين نزذنا المشخف قد : قال زيد , أو مشخف أن يخرق 

كنت أزمع رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم يقرأ بوا َ ؽالتمزناها ؽوجدناها مع ذزيمٌ 



ؽألخقناها ؽً - من المؤمنين رجالشدقوا ما عاهدوا هللا عليى - بن ثابت األنشاري 

وغؾل : قال. وكان ذلك ؽً زنٌ ذمس وعسرين: قال ابن خجر. زورتوا ؽً المشخف 

  .بعض من أدركناه ؽزعم أنى كان ؽً خدود زنٌ ثّثينَ ولم يذكر لى مزتندًا انتوٍ

 ؽكرة الجمع ؽً عود عثمان

- ما زمع َ وأذبره خذيؾٌ بما رآه َ جمع - لما زمع عثمان بن عؾان رضً هللا عنى 

أعّم الشخابٌ وازتسارهم ؽً عّج هذه الؾتنٌ وذلك اِذتّف َ  - رضً هللا عنى

 : ؽأجمعوا أمرهم علٍ ثّثٌ أمور

أن تنزر الشخف األولٍ التً جمعوا زيد بن ثابت ؽً عود أبً بكر الشديق ؽً  .1

 . مشاخف متعددة

أن ترزل نزذٌ إلٍ كل مشر من األمشار ؽتكون مرجعا للناس منى يقرؤون  .2

 . ويُقرُون وإليى يختكمون عند اِذتّف

 . أن يخرق ماعدا هذه النزر .3

ؽً تنؾيذ هذه األمور وكان ذلك ؽً أواذر - رضً هللا عنى - ثم سرع عثمان بن عؾان 

ه  خيث عود إلٍ مجموعٌ من الشخابٌ من ذيرة الخؾاظ 25هـ وأواُل زنٌ 24زنٌ 

 -: والكتاب مؤلؾٌ من أربعٌ أسذاص هم

 .3عبد هللا بن الزبير بن العوام القرسً  .2زيد بن ثابت األنشاري الذزرجً  .1

عبد الرخمن بن الخارث بن هسام القرسً  .4زعيد بن العاص القرسً األموي 

 . المذزومً

ويّخظ أن زيد بن ثابت هو األنشاري الوخيد أما الثّثٌ اآلذرون ؽوم قرسيون َ 

وتسير بعض الروايات إلٍ أن . وكان نشيبوم كبيرا َ ألن القرآن نزل بلػٌ قريش

 أنى ِ تناؽً بين روايٌ والظاهر . الذين زاهموا ؽً نزر المشاخف اثنا عسر رجًّ 

البذاري التً اقتشرت علٍ ذكر األربعٌ وبين الروايات األذرى التً أضاؽت إليوم 

ذمزٌ أو زبعٌَ ؽروايٌ البذاري خددت المجموعٌ األزازيٌ َ والروايات األذرى 

 . أضاؽت إليوم ممن زاعدهم بآمّء والكتابٌ

وكانت ؽكرة عثمان رضً هللا عنى شاُبٌ ولم تذرج عن مسورة وإجماع الشخابٌ 

ًّ : وأذرج ابن أبً داود بزند شخيد عن زويد بن غؾلٌ قال , الكرام ؽً غوده قال عل

ِ تقولوا ؽً عثمان إِ ذيرًا َ ؽو هللا ما ؽعل الذي ؽعل ؽً المشاخف إِ عن مأل : 



ما تقولون ؽً هذه القراءة َ ؽقد بلػنً أن بعضوم يقول إن قراءتً ذير من : قال  , منا

أرى أن يجمع الناس علٍ : ؽما ترى ؟ قال: قراءتك َ وهذه يكاد يكون كؾرًا َ قلنا 

 . ؽنعم ما رأيت: مشخف واخد قال ِ تكون ؽرقٌ وِ اذتّفَ قلنا

 زبب جمع القرآن الكريم ؽً عود عثمان بن عؾان رضً هللا عنى

بينت لنا الروايات الزابقٌ أن زبب جمع القرآن الكريم ؽً عود عثمان بن عؾان 

 -: رضً هللا عنى يمكن إرجاعى إلٍ ما يلً

رؽع اِذتّف والتنازع ؽً القرآن الكريم َ وقطع المراء ؽيى َ وذلك باعتماد  .1

 . القراءات المتواترة التً يمكن أن يقرأ بوا القرآن الكريم

خمايٌ النص القرآنً من أي إضاؽٌ أو نقص نتيجٌ وجود عدد من المشاخف  .2

بأيدي الشخابٌ خيث استملت علٍ ما ليس بقرآن كالسروح والتؾازير َ أو لم يكتب 

 . ؽيوا بعض الزور لعدم خاجتوم لكتابتوا مع علموم بأنوا من القرآن

 نسر عثمان بن عؾان المشاخف ؽً األمشار وتزميٌ المشخف

الشخف - رضً هللا عنى - بعد أن تم العمل بنزر المشاخف َ أعاد عثمان بن عؾان 

, إلٍ خؾشٌ أم المؤمنين رضً هللا عنوا َ وأمر بتوزيع المشاخف علٍ األمشار 

ليقضً علٍ التنازع واِذتّف ؽً قراءة القرآن الكريم َ ؽأرزل إلٍ كل مشر من 

األمشار بمشخف من المشاخف التً نزذت َ واختؾظ عنده بمشخف زمً 

 . "المشخف آمام"

 عدد المشاخف واذتيار الخؾاظ

 -: وقد وقع اِذتّف ؽً عدد هذه المشاخف

 . إنوا ثمان نزر: ؽقيل .1

 . إنوا أربع نزر: وقيل .2

وقرره الزيوطً " ؽالمسوور أنوا ذمزٌ: "إنوا ذمس نزر َ قال ابن خجر : وقيل .3

 . ؽً آتقان

 : وعلٍ أي خال ؽإن الجميع يكاد يتؾق علٍ ذمزٌ وهً

الذي خبزى - الكوؽً َ والبشري َ والسامً َ والمدنً العام َ والمدنً الذاص 

 . عثمان لنؾزى وهو المزمٍ بآمام

وإن كان بعضوم . المكً َ ومشخف البخرين َ واليمن : والتً مخل ذّف ثّثٌ هً 



 . أضاف مشر

بتوجيى هذه المشاخف إلٍ تلك البلدان َ وإنما - رضً هللا عنى  - ولم يكتف عثمان

اذتار خؾاظًا يثق بوم ؽأرزلوم إليوا ليقرُوا أهل البلد المرزل إليوم مع مّخظٌ أن 

 .تكون قراءتى مواؽقٌ لذط المشخف

 خرق الشخف والمشاخف األذرى ورضا الشخابٌ عن ذلك

المشاخف التً تم نزذوا إلٍ األمشارَ أمر - رضً هللا عنى  -بعد أن أرزل عثمان 

بما زواها مما كان بأيدي الناس أن يخرق َ كما ؽً خديث أنس الزابق الذي أذرجى 

ؽأرزل إلٍ كل أؽق بمشخف مما نزذوا َ وأمر بما زواه من القرآن ؽً " : البذاري

وقد ازتجاب الشخابٌ كلوم لذلك َ وقاموا بخرق " . كل شخيؾٌ أو مشخف أن يخرق

مشاخؾوم َ ختٍ عبد هللا بن مزعود رضً هللا عنىَ ؽإنى بعد أن امتنع ؽً أول األمر 

رجع طواعيٌ لما علم شواب ذلك َ وأن مشلخٌ األمٌ ؽيما ؽعلى عثمان رضً هللا 

 . عنى

 الؾرق بين جمع أبً بكر وجمع عثمان رضً هللا عنوما

جمع أبً بكر كان لذسيٌ أن يذهب من القرآن سًء بذهاب خملتىَ ألنى لم يكن 

مجموعًا ؽً موضع واخد ؽجمعى ؽً شخاُف مرتبًا آليات زوره علٍ ما وقؾوم عليى 

 . النبً شلٍ هللا عليى وزلم

وجمع عثمان كان لما كثر اِذتّف ؽً وجوه القراءة ختٍ قروه بلػاتوم علٍ اتزاع 

اللػات َ ؽأدى ذلك بعضوم إلٍ تذطُى بعض َ ؽذسٍ من تؾاقم األمر ؽً ذلك َ ؽنزر 

تلك الشخف ؽً مشخف واخد مرتبًا لزوره َ واقتشر من زاُر اللػات علٍ لػٌ 

قريش مختجًا بأنى نزل بلػتوم وإن كان قد وزع ؽً قراءتى بلػٌ غيرهم رؽعًا للخرج 

والمسقٌ ؽً ابتداء األمر َ ؽرأى أن الخاجٌ إلٍ ذلك قد انتوت ؽاقتشر علٍ لػٌ 

 . وهو ما قرره القاضً أبو بكر ؽً اِنتشار. واخدة 

 عدد المشاخف التً أرزل بوا عثمان إلٍ اآلؽاق

 .ذتلف ؽً عدد المشاخف التً أرزل بوا عثمان إلٍ اآلؽاقَ والمسوور أنوا ذمزٌا

قال . أرزل عثمان أربعٌ مشاخف: وأذرج ابن أبً داود من طريق خمزة الزيات قال

كتب زبعٌ مشاخفَ ؽأرزل إلٍ : زمعت أبا خاتم الزجزتانً يقول :ابن أبً داود

مكٌَ والسامَ وإلٍ اليمنَ وإلٍ البخرينَ وإلٍ البشرةَ وإلٍ الكوؽٌَ وخبس بالمدينٌ 



 .واخداً 

 ترتيب اآليات

 .آجماع والنشوص المترادؽٌ علٍ أن ترتيب اآليات توقيؾً ِ سبوٌ ؽً ذلك

أما آجماع ؽنقلى غير واخد منوم الزركسً ؽً البرهان وأبوجعؾر بن الزبير ؽً 

ترتيب اآليات ؽً زورها واقع بتوقيؾى شلٍ هللا عليى وزلم : منازباتىَ وعبارتى

 .وأمره من غير ذّف ؽً هذا بين المزلمين

 ترتيب الزور

ترتيب الزور ؽعل الشخابٌ علٍ األشد واآليات بالوخً عن الجموورَ وخكً عليى 

وكذلك اذتلؾت المشاخف ؽً ترتيب الزور دون . آجماع وخكٍ القرطبً قولين

 .اآلي

المذتار أن تأليف الزور علٍ هذا الترتيب من رزول هللا : وقال أبوجعؾر النخاس

ؽوذا : شلٍ هللا عليى وزلم لخديث واثلٌ أعطيت مكان التوراة الزبع الطوال قال

الخديث يدل علٍ أن تأليف القرآن مأذوذ عن النبً شلٍ هللا عليى وزلمَ وأنى ؽً 

ذلك الوقتَ وإنما جمع ؽً المشخف علٍ سًء واخدَ ألنى جاء هذا الخديث بلؾظ 

  .رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم علٍ تأليف القرآن

  .ترتيب الزور ووضع اآليات موضعوا إنما كان بالوخً: وقاِ بن الخشار

ترتيب بعض الزور علٍ بعضوا أو معظموا ِ يمتنع أن يكون  :وقال ابن خجر

ومما يدل علٍ أن ترتيبوا توؽيقً ما أذرجى أخمد وأبوداود عن أوس بن : قال. توؽيقياً 

أبً أوس عن خذيؾٌ الثقؾً قال كنت ؽً الوؽد الذين أزلموا من ثقيف الخديث وؽيى 

طرأ علٍ خزب من القرآن ؽأردت أن ِ :ؽقال لنا رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم

كيف : أذرج ختٍ أقضيى ؽزألنا أشخاب رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم قلنا

نخزبى ثّث زور وذمس زور وزبع زور وتزع زور : تخزبون القرآن؟ قالوا

ؽوذا يدل علٍ  :قال. وإخدى عسرة وثّث عسرةَ وخزب المؾشل من ق ختٍ نذتم

أن ترتيب الزور علٍ ما هو ؽً المشخف اآلن كان علٍ عود رزول هللا شلٍ هللا 

ويختمل أن الذي كان مرتبًا خينُذ خزب المؾشل ذاشٌ بذّف ما : قال. عليى وزلم 

  .عداه

والذي ينسرح لى الشدر ما ذهب إليى البيوقً وهو أن جميع الزور ترتيبوا : قلت



توؽيقً إِ براءة واألنؾال َ وِ ينبػً أن يزتدل بقراءتى شلٍ هللا عليى وزلم زورًا 

وخينُذ ؽّ يرد خديث قراءتى النزاء قبل آل عمرانَ ألن . علٍ أن ترتيبوا كذلك

  .ترتيب الزور ؽً القراء ليس بواجب َ ولعلى ؽعل ذلك لبيان الجواز

 عدد زوره وآياتى وكلماتى وخروؽى

أما زوره ؽماٌُ وأربع عسرة زورة بإجماع من يعتد بىَ وقيل وثّث عسرة بجعل 

 .األنؾال وبراءة زورة واخدة

وعدد خروؽى وذكرنا قول ابن عباس َ وقد ازتوعبى ابن الجوزي ؽً ؽنون األؽنان 

 . وعد األشناف واألثّث إلٍ األعسار وأوزع القول ؽً ذلك ؽراجعى منى

ِ أعلم لعدد الكلمات والخروف من ؽاُدةَ ألن ذلك إن أؽاد ؽإنما  :وقد قال الزذاوي

  .يؾيد ؽً كتاب يمكن ؽيى الزيادة والنقشانَ والقرآن ِ يمكن ؽيى ذلك

 الخكمٌ ؽً تزوير القرآن

خقيق كون الزورة بمجردها معجزة وآيٌ من آيات هللاَ وآسارة إلٍ أن كل ت: قيل 

زورة نمط مزتقل َ ؽزورة يوزف تترجم عن قشتى َ وزورة إبراهيم براءة تترجم 

عن أخوال المناؽقين وأزرارهم إلٍ غير ذلكَ والزور زورًا طواًِ وأوزاطًا 

وقشارًا تنبيوا علٍ أن الطول ليس من سرط آعجاز َ ؽوذه زورة الكوثر ثّث 

آيات وهً معجزة إعجاز زورة البقرةَ ثم ظورت لذلك خكمٌ ؽً التعليم وتدريح 

 .األطؾال من الزور القشار إلٍ ما ؽوقوا تيزيرًا من هللا علٍ عباده لخؾظ كتابى

أنزل هللا التوراة وآنجيل والزبور وما : وقال الزمذسري وما اذتاره الزيوطً 

 أوخاه إلٍ أنبياُى مزورة وبوب المشنؾون ؽً كتبوم أبوابًا موسخٌ الشدور بالتراجم

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد ؽيناَ ومن ثم كانت : ومنى خديث أنس ,

أن التؾشيل بزبب تّخق األسكال والنظاُر : ومنوا. القراءة ؽً الشّة بزورة أؽضل

 . ومّءمٌ بعضوا لبعضَ وبذلك تتّخظ المعانً والنظم إلٍ غير ذلك من الؾواُد

كنا نتخدث أن الزبور ماٌُ : وازتدل الزيوطً بما أذرج ابن أبً خاتم عن قتادة قال

. وذمزون زورة كلوا مواعظ وثناء ليس ؽيى خّل وِ خرام وِ ؽراُض وِ خدود

 .وذكروا أن آنجيل زورة تزمٍ زورة األمثال

 



 يترتب علٍ معرؽٌ اآليات وعددها أخكام ؽقويٌ

 .اعتبارها ؽيمن جول الؾاتخٌَ ؽإنى يجب عليى بدلوا زبع آيات: منوا : قال الزيوطً

اعتبارها ؽً الذطبٌ ؽإنى يجب ؽيوا قراءة آيٌ كاملٌ َ وِ يكؾً سطرها َ إن لم : ومنوا

 .تكن طويلٌ َ وكذا الطويلٌ علٍ ما أطلقى الجموور

اعلم أن قومًا جولوا العدد : وقال الوذلً ؽً كاملى. اعتبارها ؽً الوقف عليوا : ومنوا

العدد ليس بعلمَ وإنما استػل بى بعضوم : وما ؽيى من الؾواُد ختٍ قال الزعؾرانً 

وليس كذلكَ ؽؾيى من الؾواُد معرؽٌ الوقفَ وألن آجماع انعقد : قال. ليروج بى زوقى

  . علٍ أن الشّة ِ تشد بنشف آيٌ

منوا ذكر اآليات ؽً األخاديث واآلثار أكثر من أن يخشٍ َ كاألخاديث ؽً الؾاتخٌ 

أربع آيات من أول البقرة وآيٌ الكرزً واآليتين ذاتمٌ البقرة َ وكخديث ازم هللا 

و ألم هللا - وإلوكم إلى واخد ِ إلى إِ هو الرخمن الرخيم - األعظم ؽً هاتين اآليتين 

إذا زرك أن تعلم جول العرب : ِ إلى إِ هو الخً القيوم وؽً البذاري عن ابن عباس

إلٍ - قد ذزر الذين قتلوا أوِدهم  )ؽاقرأ ما ؽوق الثّثين وماٌُ من زورة األنعام 

 . ( موتدين-قولى 

 معرؽٌ خؾاظى ورواتى

زمعت النبً شلٍ هللا عليى : روى البذاري عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال

ًّ بن كعب  وزلم يقول ذذوا القرآن من أربعٌ من عبد هللا بن مزعود وزالم ومعاذ وأب

واألربعٌ المذكورون إثنان من المواجرين وهما المبدوء بوماَ واثنان . أي تعلموا منوم

 :قال الكرمانً. من األنشارَ وزالم هوابن معقل مولٍ أبً خذيؾٌ ومعاذ هوابن جبل

أي أن هؤِء األربعٌ : يختمل أنى شلٍ هللا عليى وزلم أراد آعّم بما يكون بعده

وتعقب بأنوم لم ينؾردواَ بل الذين موروا ؽً تجويد القرآن . يبقون ختٍ ينؾردوا بذلك

بعد العشر النبوي أضعاف المذكورينَ وقد قتل زالم مولٍ أبً خذيؾٌ ؽً وقعٌ 

ًّ وابن مزعود ؽً ذّؽٌ عثمانَ وقد  اليمامٌَ ومات معاذ ؽً ذّؽٌ عمرَ ومات أب

ؽالظاهر . تأذر زيد بن ثابت وانتوت إليى الريازٌ ؽً القراءة وعاش بعدهم زمنًا طويًّ 

أن ِ أنى أمر باألذذ عنوم ؽً الوقت الذي شدر ؽيى ذلك القولَ وِ يلزم من ذلك 

يكون أخد ؽً ذلك الوقت ساركوم ؽً خؾظ القرآنَ بل كان الذين يخؾظون مثل الذين 

وؽً الشخيد ؽً غزوة بُر معونٌ أن الذين قتلوا . خؾظوه وأزيد جماعٌ من الشخابٌ



  .بوا من الشخابٌ كان يقال لوم القراء وكانوا زبعين رجًّ 

  المستورون بإقراء القرآن من الشخابٌ

ًّ وزيد بن ثابت وابن مزعود وأبو الدرداء وأبو موزٍ : زبعٌ ًّ وأب عثمان وعل

وقد قرأ علٍ أبً جماعٌ من : األسعريَ كذا ذكرهم الذهبً ؽً طبقات القراء قال

الشخابٌ منوم أبو هريرة وابن عباس واستور من رواة كل طريق من طرق الزبعٌ 

 .راويان

 .ما ِ يثبت كونى من األخرف الزبعٌ ِ يجب القطع بنؾيى ذّؽا لبعض المتكلمين &

وقد قطع آمام أبوبكر بذطأ الساؽعً َ ومواؽقيى ؽً إثبات البزملٌ أنوا من القرآن 

والشواب القطع بذطأ القاضًَ ومواؽقيى : قال بعض المتأذرين. غير التً ؽً النمل 

مع تجريد المشاخف - رضً هللا عنوم - َ وأنوا آيٌ من القرآن خيث أثبتوا الشخابٌ 

 . والشواب هو أنوا آيٌ من القرآن مزتقلٌ, عن التؾزيرَ ونخوه مما ليس قرآنا 

 مزايا جمع عثمان رضً هللا عنى

 .اِقتشار علٍ ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روايتى آخادا  - 1

 .وإهمال ما نزذت تّوتى ولم يزتقر ؽً العرضٌ األذيرة  - 2

بذّف شخف أبً بكر  , وترتيب الزور واآليات علٍ الوجى المعروف اآلن - 3

 .رضً هللا عنى ؽقد كانت مرتبٌ اآليات دون الزور 

وكتابتوا بطريقٌ كانت تجمع وجوه القراءات المذتلؾٌ واألخرف التً نزل عليوا  - 4

القرآن علٍ ما مر بك من عدم إعجاموا وسكلوا ومن توزيع وجوه القراءات علٍ 

 .المشاخف إذا لم يختملوا الرزم الواخد 

وتجريدها من كل ما ليس قرآنا كالذي كان يكتبى بعض الشخابٌ ؽً مشاخؾوم  - 5

 . الذاشٌ سرخا لمعنٍ أو بيانا لنازر ومنزوخ أو نخو ذلك

وقد ازتجاب الشخابٌ لعثمان ؽخرقوا مشاخؾوم واجتمعوا جميعا علٍ المشاخف 

 العثمانيٌ 

ختٍ عبد هللا بن مزعود الذي نقل عنى أنى أنكر أوِ مشاخف عثمان وأنى أبٍ أن 

يخرق مشخؾى رجع وعاد إلٍ خظيرة الجماعٌ خين ظور لى مزايا تلك المشاخف 

 . العثمانيٌ واجتماع األمٌ عليوا وتوخيد الكلمٌ بوا

وبعدُذ طور الجو آزّمً من أوبٌُ السقاق والنزاع وأشبد مشخف ابن مزعود 



ومشخف أبً بن كعب ومشخف عاُسٌ ومشخف علً ومشخف زالم مولٍ أبً 

وكؾٍ )خذيؾٌ أشبخت كلوا وأمثالوا ؽً ذبر كان مػزولٌ بالماء أو مخروقٌ بالنيران 

 . (هللا المؤمنين القتال وكان هللا قويا عزيزا

ولن يقدح ؽً عملى هذا أنى أخرق المشاخف والشخف المذالؾٌ للمشاخف العثمانيٌ 

علٍ أنى لم يؾعل ما ؽعل من هذا األمر الجلل إِ بعد , ؽقد علمت وجوٌ نظره ؽً ذلك 

 . أن ازتسار الشخابٌ واكتزب مواؽقتوم بل وظؾر بمعاونتوم وتأييدهم وسكرهم

روى أبو بكر األنباري عن زويد بن غؾلٌ قال زمعت علً بن أبً طالب كرم هللا 

وجوى يقول يا معسر الناس اتقوا هللا وإياكم والػلو ؽً عثمان وقولكم خراق مشاخف 

  . ؽوهللا ما خرقوا إِ عن مأل منا أشخاب رزول هللا

 زبب اذتّف القراءات الزبع

وزبب اذتّف القراءات الزبع وغيرها كما قال ابن : قال ابن خجر ؽً ؽتد الباري 

أبً هسام إن الجوات التً وجوت إليوا المشاخف كان بوا من الشخابٌ من خمل عنى 

أهل تلك الجوٌ وكانت المشاخف ذاليٌ من النقط والسكل قال ؽثبت أهل كل ناخيٌ 

علٍ ما كانوا تلقوه زماعا عن الشخابٌ بسرط مواؽقٌ الذط وتركوا ما يذالف الذط 

امتثاِ ألمر عثمان الذي واؽقى عليى الشخابٌ لما رأوا ؽً ذلك من اِختياط للقرآن 

ؽمن ثم نسأ اِذتّف بين قراءة األمشار مع كونوم متمزكين بخرف واخد من 

 . الزبعٌ

 الذاتمٌ

هلل رب العالمين والشّة والزّم علٍ ذاتم المرزلين وعلٍ آلى وشخبى  والخمد

 . أجمعين ومن اتبعوم بإخزان إلٍ يوم الدين

 

 

 

 

 



 

سامل خول جمع القرآن تلذيص 

 

أن القرآن الكريم مخؾوظ بخؾظ هللا لى منذ أن كان ؽً الزماء َ وؽً طريقى إلٍ  : أوِ

 . األرض َ وخين نزل إلٍ األرض

ن كتابٌ القرآن الكريم زمن النبً شلٍ هللا عليى وزلم والذلؾاء الراسدين أ : ثانيا

 : مرت بمراخل ثّث َ كل مرخلٌ لوا زمتوا وذشاُشوا أوجزها بما يلً

 :المراد بجمع القرآن الكريم ؽً العوود الثّثٌ .1

ِخْؾظُى عن ظور قلب َ وكتابتى علٍ األدوات : ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم  *

 . المتوؽرة ذلك الوقت

كتابٌ القرآن الكريم ؽً مشخف واخد : ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى  *

 . مزلزل اآليات مرتب الزور

نزر المشخف الذي كتب ؽً عود أبً : ؽً عود عثمان بن عؾان رضً هللا عنى  *

 . بكر بمشاخف متعددة

 : زبب الجمع .2

 . ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم لمجرد كتابتى وخؾظى *

ؽً عود أبً بكر الشديق رضً هللا عنى ذسيٌ أن يذهب من القرآن سًء بذهاب  *

 . خملتى َ خين كثر القتل بالقراء

ؽً عود عثمان رضً هللا عنى لما كثر اِذتّف ؽً وجوه القراءة ؽأراد خزم هذا  *

 . الذّف بجمعى علٍ مشخف واخد

 : ترتيب اآليات ؽً زورها .3

قدر مسترك ؽً العوود الثّثٌ َ إِّ أنى ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم لم يكن 

 .يربطوا رابط َ لعدم تجانس األسياء المكتوبٌ ؽيوا

4.  ًٌ  : ترتيب الزور كتاب

 . ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم لم تكن مرتبٌ كتابٌ

 .ؽقد كانت مرتبٌ ؽً جمعوما- رضً هللا عنوما - وؽً عود أبً بكر وعثمان 



 : تجريد الكتابٌ من المنزوخ تّوة .5

 : قدر مسترك ؽً العوود الثّثٌ

 . ؽؾً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم َ لُّ يلتبس النازر بالمنزوخ

 . وؽً عود أبً بكر ؛ ؽألن نزول القرآن قد اكتمل

 . وؽً عود عثمان َ ؽألن المشاخف قد نزذت من مشخف أبً بكر وكانت ذاليٌ منى

 : كتابٌ القرآن ؽً مكان واخد .6

 . ؽً عود النبً شلٍ هللا عليى وزلم كان غير مجموع ؽً موضع واخد

 . وؽً عود أبً بكر وعثمان رضً هللا عنوما كتب ؽً مكان واخد

 : تجريد الكتابٌ من النقط والسكل .7

قدر مسترك ؽً العوود الثّثٌ ؛ لعدم وجودها ذلك الوقتَ وأؽاد ؽً كتابٌ القرآن 

 الكريم بسكل يجمع القراءات المتعددة

 :تتنقيط  خروف القرآن الكريم 8

ؽإن نقط الخروف وتسكيلوا وتجزٌُ القرآن إلٍ أجزاء وأخزاب وأرباع وأثمان علٍ 

: هً من وضع التابعينَ وتزمٍ ؽً اشطّح أهل علوم القرآن: الكيؾيٌ التً بين أيدينا

ضبط التابعينَ ؽينزب إليومَ كما ينزب الرزم للشخابٌ ـ رضوان : بالضبطَ ؽيقال

 .هللا عليوم ـ جميعا

كان رزول هللا شلٍ هللا عليى وزلم عندما تنزل عليى اآليٌ يأمر أخد كتابى ؽيكتبوا ؽً 

ولم يكن ؽً ذلك الوقت نقط وِ سكل للخروفَ إلٍ أن . موضع كذا من زورة كذا

جاء الذليؾٌ الراسد علً بن أبً طالب كرم هللا وجوىَ وؽً ذلك الوقت انتسر 

آزّم وكثر تابعوه من العجم وغيرهم وتؾسٍ اللخن ؽً لػٌ العربَ وكثر الذطأ ؽً 

أخد كبار التابعين من أشخاب علً رضً -القرآن الكريمَ ؽسكا أبو األزود الدؤلً 

اِزم ما  :إلٍ علً رضً هللا عنى هذه الظاهرة ؽعلمى مبادئ النخوَ وقال لى- هللا عنى

دل علٍ المزمٍَ والؾعل ما دل علٍ خركٌ المزمٍَ والخرف ما ليس هذا وِ ذاكَ 

  .ثم اند علٍ هذا النخو

ومن هنا نزب الضبط .  نقطى كضبط للقرآنأبو األزود الدؤلًثم بعد ذلك وضع 

للتابعينَ أما الرزم ؽوو توقيؾً كتبى الشخابٌ بخضرة رزول هللا شلٍ هللا عليى 



 .وزلم وأقرهم علٍ ذلك

 أول من وضع النقط للضبط ؽكان يضع النقطٌ أمام الخرف أبو األزود الدؤلًؽكان 

عّمٌ علٍ الضمٌَ والنقطٌ ؽوقى عّمٌ علٍ الؾتخٌَ وإذا كانت تختى ؽوً للكزرةَ 

 ؽوضع ضبطًا أدق الذليل بن أخمد الؾراهيديوازتمرت الكتابٌ علٍ هذا إلٍ أن جاء 

ألؾًا مبطوخٌ ؽوق الخرف عّمٌ علٍ الؾتدَ : من ضبط أبً األزود ؽجعل بدل النقط

 .وتختى عّمٌ علٍ الكزرَ وجعل رأس واو شػيرة عّمٌ علٍ الضمٌ

 .ثم جعل النقاط علٍ الخروف ٓعجاموا وتمييزها ؽيما بينوا

أن أول من وضع النقط ؽً المشخف هو أبو األزود الدؤلً ولكنى للسكل : والذّشٌ

  .الذليل بن أخمدأما نقط آعجام الذي بين أيدينا ؽأول من وضعى هو .والضبط 

  :تربيع و تثمين القرآن الكريم, تجزيء. 9

ؽقد كان الزلف الشالد من الشخابٌ وغيرهم يقزمون القرآن علٍ أيام األزبوع 

ويجعلون لكل يوم كميٌ معروؽٌ يزمونوا خزباَ ؽكانوا يجعلونى ثّث زورَ وذمس 

زورَ وزبع زورَ وتزع زورَ وإخدى عسرة زورةَ وثّث عسرة زورةَ وخزب 

 .المؾشل من زورة ق إلٍ زورة الناس

وأما المعنٍ الثانً للخزب ؽيراد بى نشف الجزء المعروفَ ؽالقرآن الكريم مقزم إلٍ 

 .ثّثين جزءاَ وؽً كل جزء خزبان

الخجاج بن  وتخت إسراف يخيٍ بن يعمر  ونشر بن عاشموهذا التقزيم تم علٍ يد 

َ ؽوو الذي أمر الذليؾٌ عبد الملك بن مروانوالً العراق من قبل يوزف الثقؾً 

بتسكيل القرآن وتخزيبىَ وكان هذا التقزيم لتزويل الخؾظ والمراجعٌَ ؽلم ينظر ؽيى 

 .لبدايٌ الزورة أو نوايتواَ وإنما كان المعتبر هو الكميٌَ وهو اجتوادي وليس توقيؾيا

,  موقع أهل الخديث - عن زعود ؽويد العجمً

 و عن موقع ؽتوى إزّم ويب,                                                    و بتشرف

 



 

 

  المراجع أهم

 . للزيوطً /آتقان -

 

 . ِبن خزم/ آخكام ؽً أشول القرآن -

 

 . ِبن ابً الرضا الخموي/ القواعد وآسارات ؽً أشول القرآن -

 

- ًٌ  . علً بن زليمان العبيد. د. أ/ جمع القرآن الكريم خؾظا وكتاب
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