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 مجع القرآن وترتيبه

 :  يطلق اجلمع على معنيني-أ

  : مجعه مبعىن احلفظ يف الصدور ، وهذا املعىن ورد يف قوله تعاىل:املعىن األول  -1

} لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحت *هآنقُرو هعما جنلَي17-16: القيامة[ } إِنَّ ع.[  

  . ىن كتابته يف السطور، أي الصحائف اليت تضم السورة واآليات مجيعها مجع القرآن مبع:املعىن الثاين-2

   مراحل اجلمع -ب

  اجلمع األول يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم : املرحلة األوىل

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتلوا القرآن عن ظهر قلب : حفظ النيب صلى اهللا عليه وسلم للقرآن: حفظه يف الصدور -1
  . فتر ال سيما يف الليل، حىت إنه ليقرأ يف الركعة الواحدة العدد من السور الطوالال ي

  . ولزيادة التثبيت كان جربيل يعارضه بالقرآن كذلك

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس باخلري، وأجود ما يكون يف شهر رمضان، ألن :  رضي اهللا عنهماابن عباسقال 
  …  ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ، يعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن جربيل كان يلقاه يف كل

كان يعرض على النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتني يف العام الذي قبض فيه :  أبو هريرةوقال
 …  

  :حفظ الصحابة للقرآن الكرمي

  : درين على حفظ القرآن وتسهل عليهم هذه املهمة ومن تلك العواملتوفرت للصحابة العوامل اليت جتعلهم قا

  . قوة ذاكرم الفذة اليت عرفوا ا واشتهروا، حىت كان الواحد منهم حيفظ القصيدة من الشعر بالسمعة الواحدة -1

  . منجماًنزول القرآن -2

  . لزوم قراءة شيء من القرآن يف الصالة -3

  . كان هو ينبوع عقيدم وعبادم، ووعظهم وتذكريهموجوب العمل بالقرآن، فقد -4

  . حض النيب صلى اهللا عليه وسلم على قراءة القرآن، والترغيب مبا أعد للقارىء من الثواب واألجر العظيم -5
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ون منه فكان الصحابة تالمذة للنيب صلى اهللا عليه وسلم يتعلم: تعاهد النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحابة بتعليم القرآن -6
القرآن، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم شيخهم، يتعاهدهم بتعليم القرآن، فإذا أسلم أهل أفق أو قبيله أرسل إليهم من القراء 

  . من يعلمهم القرآن، وإن كان يف املدينة ضمه إىل حلق التعليم يف جامعة القرآن النبوية

   

   :حفظه يف السطور-1

  :مان، ال يذهب بذهاب اإلنسان، فال بد أن يتحقق ما تكفل اهللا حبفظهوهو لون من احلفظ يدوم مع الز

  ].9: احلجر [} إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ{

علي :  منهم-لقد اعتىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتابة القرآن عناية بالغة جداً، فكان كلما نزل عليه شيء منه دعا الكُتاب 
 فأماله عليهم، فكتبوه على ما جيدونه من أدوات -بن أيب طالب، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن أيب سفيان

  : الكتابة حينئذ مثل

وقد حصر النيب صلى اهللا عليه وسلم جهد هؤالء الكتاب يف كتابة القرآن فمنع من . الرقاع، اللخاف، واألكتاف، والعسب 
  .  ظروف خاصة أو لبعض أناس خمصوصنيكتابة غريه إال يف

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا :  رضي اهللا عنهأنس عن احلاكمفتحقق بذلك توفر طاقة كبرية لكتابة القرآن وترتيبه، كما أخرج 
 ومقصود هذا احلديث فيما يظهر أن املراد به تأليف ما نزل من اآليات املفرقة يف… عليه وسلم نؤلف القرآن يف الرقاع

  . سورها ومجعها فيها بإشارة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . اجلمع الثاين يف عهد سيدنا أيب بكر رضي اهللا عنه: املرحلة الثانية 

 أتاين، عمرإن : أبو بكر عنده، فقال عمر بن اخلطاب، فإذا مقتلَ أهل اليمامة، أبو بكرأرسل إيلَّ :  قالعن زيد بن ثابت
 بقراء القرآن، وإين أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن، فيذهب كثري من القرآن، وإين أرى حراستإن القتل قد : فقال 

هو واهللا خري، فلم : عمركيف تفعل شيئاَ مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال : أن تأمر جبمع القرآن، فقلت لعمر 
إنك شاب عاقل، ال : أبو بكرقال : زيدقال . الذي رأى عمريزل يراجعين حىت شرح اهللا صدري لذلك، ورأيت يف ذلك 

 فواهللا لو كلفوين نقل جبل من -نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتتبع القرآن فأمجعه 
!  اهللا عليه وسلم ؟ قلت كيف تفعالن شيئاً مل يفعله رسول اهللا صلى-اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن

  . أيب بكر وعمر يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح به صدرأبو بكرواهللا خري، فلم يزل : قال

، ومل أيب خزمية األنصاري وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع  اللِّخافوالعسب فتتبعت القرآن أمجعه من 
 حىت  أيب بكرحىت خامتة براءة، فكانت الصحف عند]. 129 -128: التوبة [}...لَقَد جاَءكُم رسولٌ{: أجدها مع غريه

  .  رضي اهللا عنهمحفصة بنت عمر حياته، مث عند عمرتوفاه اهللا، مث عند 
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وذا مجعت نسخة املصحف بأدق توثق وحمافظة، وأودعت لدى اخلليفة لتكون إماماً تواجه األمة به ما حيدث يف املستقبل، 
  . موكالً إىل النسخ اليت بني أيدي كَتاب الوحي، أو إىل حفظ احلفاظ وحدهمومل يبق األمر 

 اهللا عنه، وتتابع أبو بكر الصديق رضي هذا العمل وهذا املصحف الذي مجعه وباإلمجاع القطعيوقد اعتمد الصحابة كلهم 
قبة فاضلة عظيمة من مناقبه  منأليب بكر الصديق كلهم واملسلمون كلهم من بعده، وسجلوها اخللفاء الراشدونعليه 

، أبو بكرأعظم الناس يف املصاحف أجراً :  رضي اهللا عنه أنه قالعلي ابن أيب طالبوحسبنا يف ذلك ما ثبت عن . وفضائله
  .، هو أول من مجع كتاب اهللاأيب بكررمحة اهللا على 

   :يف مجع القرآن زيد بن ثابت  منهج 

 وصدور الرجال، فكان منهجه أن يسمع من الرجال مث يعرض ما مسعه على ما لَّخاف ال والعسبتتبع زيد يف مجع القرآن من 
، فكان رضي اهللا عنه ال يكتفي بالسماع فقط دون الرجوع إىل الكتابة، وكذلك من األكتاف والعسبكان جمموعاً يف 

يف التحفظ، مع أن زيداً كان من حفظة منهجه يف مجع القرآن أنه ال يقبل من أحد شيئاً حىت يشهد عليه شاهدان، وهذا زيادة 
  . القرآن 

  .  يف مصحف واحد مرتب اآليات والسور أيب بكر الصديقوذا التثبت والتحفظ مت مجع القرآن يف عهد

  . اجلمع الثالث يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه: املرحلة الثالثة

 فتح أرمينية وأذربيجان، وكان يغازي أهل الشام يف  عثمانلى قدم عحذيفة بن اليمانأن :  رضي اهللا عنهعن أنس بن مالك
فأرسل . أدرك األمة قبل أن خيتلفوا اختالف اليهود والنصارى:  لعثمان اختالفهم يف القراءة، فقالحذيفةمع أهل العراق فأفزع 

زيد بن  عثمان، فأمر أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها يف املصاحف، مث نردها إليك، فأرسلت ا حفصة إىل: حفصةإىل 
  . ، فنسخوها يف املصاحفوعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وسعيد بن العاص، وعبد اهللا بن الزبري، ثابت

 يف شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إمنا نزل زيد بن ثابتإذا اختلفتم أنتم و :  للرهط القرشيني الثالثةعثمانوقال 
، وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما حفصة إىل عثمان الصحفذا نسخوا الصحف يف املصاحف رد بلسام، ففعلوا، حىت إ

  .نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة ومصحف أن حيرق

   :السبب الداعي للجمع

لى اتساع  وهو اختالف الناس يف وجوه قراءة القرآن حىت قرؤوه بلغام ععثمانالسبب الدافع هلذا العمل الذي قام به 
اللغات، فأدى ذلك بعضهم إىل ختطئة بعض، فخشي من تفاقم األمر يف ذلك، فنسخت تلك الصحف يف مصحف واحد مرتباً 

  . لسوره واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش

   . رسم املصحف العثماين واآلراء فيه-جـ
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املراد برسم القرآن هنا كيفية كتابة احلروف والكلمات يف املصحف على الطريقة اليت كتبت عليها يف املصاحف اليت أمر 
  . عثمان اللجنة الرباعية فكتبتها ووزعتها يف األمصار

  .رسم املصحف، ومرسوم اخلط: ويطلق عليه

  : اآلراء فيه

 وتلقته األمة عثمانالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكنه اصطالح ارتضاه عن توقيفاً  أن الرسم العثماين ليس :الرأي األول
  . بالقبول، فيجب التزامه واألخذ به، وال جيوز خمالفته

  .  ال توفيقي، وعليه فيجوز خمالفتهاصطالحيأن رسم املصحف : الرأي الثاين

  . أنه توقيفي ال جيوز خمالفته، وهو مذهب اجلمهور: الرأي الثالث

بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان له كُتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن كله ذا الرسم، وقد أقرهم الرسول واستدلوا 
  . صلى اهللا عليه وسلم على كتابتهم وقضى عهده صلى اهللا عليه وسلم والقرآن على هذه الكتبة مل حيدث فيه تغيري وال تبديل

ر العلماء ذهبوا إىل منع كتابة املصحف مبا استحدث الناس من قواعد اإلمالء،  مجهو:أقوال الفقهاء يف الرسم العثماين
  . للمحافظة على نقل املصحف بالكتابة على الرسم نفسه الذي كتبه الصحابة

  .حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف ياء أو واو أو ألف أو غري ذلك:  بالتحرمي فقال اإلمام أمحد فيهوقد صرح -

  . ال، إال على الكتبة األوىل: هل تكتب املصحف على ما أخذته الناس من اهلجاء؟ فقال: لكاإلمام ماوسئل  -

  .إن رسم املصحف سنة متبعة: وجاء يف الفقه الشافعي -

  . أنه ينبغي أال يكتب بغري الرسم العثماين: وجاء يف الفقه احلنفي -

  . وال خمالف له من علماء األمة : أبو عمرو الداينوقال اإلمام -

واتباع حروف ": شعب اإلميان" يف البيهقيوهكذا اختذت األمة اإلسالمية الرسم العثماين سنة متبعة إىل عصرنا هذا، كما قال 
  . املصاحف عندنا كالسنن القائمة اليت ال جيوز ألحد أن يتعداها

  . يفية رمسهوكان ذلك للمبالغة يف احملافظة واالحتياط على نص القرآن، حىت يف مسألة شكلية، هي ك

لكن استثنوا من ذلك نقط املصاحف وتشكيلها، لتتميز احلروف واحلركات، فأجازوا ذلك بعد اختالف يف الصدر األول 
  . عليه، وذلك ملا اضطروا إىل ذلك لتاليف األخطاء اليت شاعت بسبب اختالط العرب بالعجم
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    حتسني الرسم العثماين-د

ن النقط والشكل اعتماداً على السليقة العربية اليت ال حتتاج إىل مثل هذه النقط كانت املصاحف العثمانية خالية م-1
والتشكيالت، وظلت هكذا حىت دخلت العجمة بكثرة االختالط، وتطرق اللحن إىل اللسان العريب، عندئذ أحس أولو األمر 

  .ة الصحيحةبضرورة حتسني كتابة املصاحف بالتنقيط والشكل واحلركات مما يساعد على القراء

   :من شكل املصحف -2

  الذي ينسب إليه وضع ضوابط اللغة العربية بأمر من سيدناأبو األسود الدؤيل:  اختلف العلماء يف ذلك، منهم من قال-أ
: التوبة[} سولُهأَنَّ اللَّه برِيٌء من الْمشرِكني ور{: يروي أنه مسع قارئاً جير الالم من رسوله يف قوله تعاىل. علي بن أيب طالب

عز اهللا وجل أن يربأ من رسوله، فعندئذ قام بوضع ضوابط التشكيل حفاظاً عليه من :  وقالاللحن، فغري املعىن، ففزع هلذا ]3
  . اللحن

 بأمر من ونصر بن عاصم الليثي، احلسن البصري، وحيىي بن يعمر: أول من شكل املصحف :  ومن العلماء من قال-ب
  . احلجاج

كان الشكل يف الصدر األول نقطاً، فالفتحة نقطة على أول احلرف، والضمة نقطة على : ج حتسني رسم املصحفتدر -3
آخره، والكسرة نقطة حتت أول احلرف، مث تدرج، فأصبحت الفتحة شكلة مستطيلة فوق احلرف، والكسرة حتته، والضمة 

حسني على مر العصور حىت استقر على هذا الشكل الذي هو واواً صغرية فوقه، مث بعد ذلك مر املصحف يف طور التجديد والت
عليه اآلن من اخلطوط اجلميلة الواضحة، وابتكار العالمات املميزة، واالصطالحات املفيدة، فجزى اهللا من سبقونا يف خدمة 

  . قرآن ربنا خري جزاء

   ترتيب آيات القرآن وسوره-هـ

  : تعريف اآلية -1

  ]. 248: البقرة[} إِنَّ آيةَ ملْكه أَنْ يأْتيكُم التابوت{: منه قوله تعاىلأصلها مبعىن العالمة، و: لغة

  . فهي قرآن مركب من مجل ولو تقديراً، ذو مبدأ و مقطع، مندرج من سورة: اصطالحاً

  : تعريف السورة -2

  . من سور املدينة، أو من السورة مبعىن املرتبة واملرتلة الرفيعة: لغة

  . وأقلها ثالث آيات. قرآن يشمل على آيٍ ذوات فاحتة وخامتة : اصطالحاً
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  حكمة تقسيم القرآن إىل سور وآيات  -3

أن القارىء إذا ختم سورة أو جزأً من الكتاب مث أخذ يف آخر كان أنشط له، وأبعث على التحصيل منه لو استمر على : منها
  . الكتاب بطوله

: د أنه أخذ من كتاب اهللا طائفة مستقلة، فيعظم عنده ما حفظه، ومنه حديث أنسأن احلافظ إذا حذَق السورة اعتق: ومنها
  . كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جلّ فينا

   .مصدر ترتيب القرآن الكرمي-4

سلم، أمر النيب صلى اهللا عليه والصحابة ، أي اتبع فيه توقيفيعلى أن ترتيب اآليات يف السورة سلفاً فخلفاً أمجع العلماء 
  . وتلقاه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل، ال يشتبه يف ذلك أحد

  : ، إال أننا سنذكر أمثلة منهاالتواتر يف ترتيب اآليات يف السور كثرية جداً تفوق حد  التوقيفواألحاديث يف إثبات

قد ] 234:البقرة[} منكُم ويذَرونَ أَزواجاوالَّذين يتوفَّونَ {: قلت لعثمان:  قالعبد اهللا بن الزبري عن  البخاريأخرج
  . يا أبن أخي ال أغري شيئاً منه من مكانه: نسختها اآلية األخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال

كنت جالساً عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ شخص ببصره مث :  قالعثمان بن أيب العاص عن اإلمام أمحدوأخرج 
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاِء ذي {أتاين جربيل فأمرين أن أضع هذه اآلية يف هذا املوضع : " الصوبه، مث ق

  . إىل آخرها ]90: النحل[} ...الْقُربى

  : ترتيب سور القرآن -5

  . مجاهري العلماء على أن ترتيب سورة القرآن توقيفي، وليس باجتهاد من الصحابة

يف بين إسرائيل، :  رضي اهللا عنه قالابن مسعودعن : واألدلة على أن ترتيب السور كلها توقيفي كثرية جداً نذكر منها
  .والكهف، ومرمي، وطه، واألنبياء، إن من العتآق األول، وهن من تالدي

  . فذكر ابن مسعود السور نسقاً كما استقر ترتيبها

، وأعطيت مكان اإلجنيل املئني، وأعطيت مكان الزبور السبع الطوالت مكان التوراة أعطي: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  . ، وفضلت باملفصلاملثاين

وهذا احلديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه مؤلف من ذلك : أبو جعفر النحاسقال 
  . الوقت، وإمنا مجع يف املصحف على شيء واحد
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 والعقل واقع الترتيب وطريقته، وذلك من وجهني ال يشك الناظر فيهما، أن الترتيب بني الدرايةد لذلك من حيث ويشه
  :  توقيفيالسور

، ومل ترتب املسبحات والًء، وأخرت طس عن الطواسني رتبت والَء، وكذا احلواميممما يدل على أنه توقيفي كون : األول
  . القصص

  .األئمة يف حبوثهم من التزام بيان أوجه التناسب بني كل سورة وما قبلها، وبيان وجه ترتيبهاما راعاه العلماء : الثاين


