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 القران جمع حول الشبهات

  

 الكرٌم القرآن جمع

 . اللغة فً الجمع معنىاوال : 

 . جمعا ٌجمعه الشًء جمع:  ٌقال ،" َجَمع" الفعل مصدر:  الَجْمع

:  ٌقال ، بعض من بعِضهِ  بتقرٌب الشًء ضم:  الجمع: )  هـٕٓ٘ سنة المتوفى األصفهانً الراغب وقال 

 ( فاجتمع جمعته

ق تألٌف:  الجمع: )  هـ7ٔ8 سنة المتوفى ابادي الفٌروز وقال  ( الُمَتَفرِّ

  

 . االصطالح فً القرآن جمع معنى

 : معنٌٌن على القرآن علوم فً ٌطلق الكرٌم القرآن جمع

َنا إِن  }  تعالى قوله له وٌدل ، قلب ظهر عن الصدور فً حفظه بمعنى جمعه:  أحدهما ٌْ {  َوقُْرآَنهُ  َجْمَعهُ  َعلَ

 حفظه بمعنى القرآن جمع فأما ، الحفظ بمعنى الجمع ورد  صدرك فً جمعه:  أي( 8ٔ: القٌامة)

 وأول الحفاظ سٌد والسالم الصالة علٌه فكان الجمٌع، قبل هللا رسول أوتٌه فقد القلب لوح فً واستظهاره

 الجماع

 الصدر فً عهود ثالثة فً أشكال ثالثة اتخذ فقد كتابته، بمعنى القرآن ،وجمع كتابته على وتارة:  الثانً

 عهد وثالثها عنه، هللا رضً الصدٌق بكر أبً عهد وثانٌها وسلم، علٌه هللا صلى النبً عهد أولها األول،

  المراحل لهذه عرض ٌلً وفٌما .عنه هللا رضً عفان بن عثمان

   

 :وسلم علٌه هللا صلى الرسول عهد على كتابة القرآن جمع:  األول الجمع 

 ،وخالد كعب بن وأبً ثابت، بن وزٌد ، األربعة الخلفاء  منهم للوحً كتابا وسلم علٌه هللا صلى النبً اتخذ

  ٓ الكرٌم القرآن من ٌنزل ما كل بكتابة ٌأمرهم كان الولٌد، بن



 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عند كنا: "قال أنه ثابت بن زٌد عن" المستدرك" فً الحاكم أخرج وقد

 أو ورق أو جلد من تكون وقد رقعة، جمع وهً" الحدٌث فً" الرقاع" وكلمة"الرقاع من القرآن نؤلف

 وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على الوحً لكتاب المتٌسرة الكتابة أدوات بنوع تشعرنا" كاغد

 جمع" والعسب" الحجارة صفائح أو الدقاق الحجارة وهً لخفة جمع" اللخاف فً اآلٌات ٌكتبون فكانوا

 كتف جمع" واألكتاف" العرٌض الطرف فً وٌكتبون الخوص ٌكشفون كانوا النخل جرٌد وهو عسٌب

 على ٌوضع الذي الخشب وهو قتب جمع" واألقتاب" ٌجف أن بعد علٌه ٌكتبون الشاة أو البعٌر عظم وهو

 " الجلد: "أي األدٌم وقطع" علٌه لٌركب البعٌر ظهر

 موضوع فً مجموع غٌر لكن وسلم علٌه هللا صلى النبً عهد فً كله كتب الكرٌم القران فان هذا وعلى

  واالقتاب والرقاع واللخاف العسب فً مفرقا كان بل السور مرتب وال واحد

  

 :عنه هللا رضً الصدٌق بكر أبً عهد فً القرآن جمع: الثانً الجمع 

 من وأول والسور، اآلٌات مفرق كان أنه إال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عهد على كله القرآن كتب لقد

 مكان إلى مكان من بنسخها الصدٌق أمر فقد.  الصدٌق بكر أبو هو  اآلٌات مرتب مصحف فً جمعه

 منتشًرا، القرآن فٌها وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول بٌت فً وجدت أوراق بمنزلة ذلك وكان مجتمعا،

 "شًء منها ٌضٌع ال حتى بخٌط، وربطها جامع فجمعها

 أهل قبل من كان ما خصوصاً  جسٌمة، أحداث واجهته المسلمٌن إمارة عنه هللا رضً بكر أبً تولً بعد 

  الٌمامة موقعة فً كان ما خصوصاً  عنٌفة، ومعارك طاحنة حروب من ذلك بعد دار وما الردة

 أتباع من الردة وأهل المسلمٌن بٌن الموقعة تلك ففً ، الٌمامة موقعة بعد للقرآن بكر أبً جمع وكان

 ٌقترح وجاء الخطاب بن عمر ذلك فهال الصحابة، من القرآن حفظة من سبعون استشهد الكذاب، مسٌلمة

: قال عنه هللا رضً ثابت بن زٌد أن صحٌحه فً البخاري ٌروي ذلك وفً. القرآن جمع بكر أبً على

 عمر إن: عنه هللا رضً بكر أبو قال. عنده الخطاب بن عمر فإذا الٌمامة، أهل مقتل بكر أبو إلً أرسل"

 بالقراء القتل ٌستحر أن أخشى وإنً القرآن، بقراء الٌمامة ٌوم" اشتد: أي" استحر قد القتل إن: فقال أتانً

 ٌفعله لم ما نفعل كٌف: لعمر قلت. القرآن ٌجمع تأمر أن أرى وإنً القرآن، من كثٌر فٌذهب بالمواطن

 صدري هللا شرح حتى ٌراجعنً عمر ٌزل فلم. خٌر وهللا هو: عمر قال وسلم؟ علٌه هللا صلى- هللا رسول

 كنت وقد نتهمك، ال عاقل شاب رجل إنك: بكر أبو قال: زٌد قال. عمر رأى الذي ذلك فً ورأٌت لذلك،

 الجبال من جبل نقل كلفونً لو فوهللا. فاجمعه القرآن فتتبع وسلم، علٌه هللا صلى هللا لرسول الوحً تكتب

 هللا صلى هللا رسول ٌفعله لم شٌئا تفعلون كٌف: قلت! القرآن جمع من به أمرنً مما علً أثقل كان ما

 أبً صدر له شرح للذي صدري هللا شرح حتى ٌراجعنً بكر أبو ٌزل فلم خٌر، وهللا هو: قال وسلم؟ علٌه

 التوبة سورة آخر وجدت حتى الرجال، وصدور واللخاف العسب من أجمعه القرآن فتتبعت. وعمر بكر

هِ  َعِزٌز   أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسول   َجاَءُكمْ  لََقدْ } غٌره أحد مع أجدها لم األنصاري خزٌمة أبً مع ٌْ  حتى{ َعنِتُّمْ  َما َعلَ

 "عمر بنت حفصة عند ثم حٌاته، عمر عند ثم هللا، توفاه حتى بكر أبً عند الصحف فكانت. براءة خاتمة

 



 الخصال وهذه ، كرٌمة خصال من به امتاز لما ، العمل بهذا للقٌام الصحابة أجدر ثابت بن زٌد وكان 

   بعضها بذكر نكتفً كثٌرة،

 أحضان فً فترعرع عمره، من عشرة الحادٌة فً أسلم فقد إسالًما، الناس أحسن من ثابت بن زٌد كان-ٔ

ب اإلسالم،  -وسلم علٌه هللا صلى- النبً والزم البلوغ، دون وهو الصافً، معٌنه من وشرب بأدبه، وتأد 

 وسلم علٌه هللا صلى سٌرته ومحاسن علمه من والكثٌر الكثٌر فأخذ

 أنزل إذا -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول وكان. "رأسهم على كان بل الوحً، ُكت اب من كان وإنه -ٕ

 ".فكتبته إلً بعث الوحً، علٌه

  العلم فً الراسخٌن من وكان -ٖ

 أمتً أفرض: "وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول قال بالفرائض الناس أعلم من -عنه هللا رضً- وكان -ٗ

 "  ثابت بن زٌد

  للقرآن الناس أقرأ وكان -٘

 .وغٌره الصدٌق له شهد كما- وأعقلهم الناس أذكى من وكان -ٙ

 ٌعجز ما صنع على قادًرا المرء وتجعل وعافٌة، قوة والشباب القرآن، لجمع اختاره ٌوم شابًّا وكان -8

 .الشٌوخ من الكثٌر عنه

ًٌا القرآن، أمر فً تثبًٌتا الناس أشد من -عنه هللا رضً- كان -7  .والكتابة الحفظ فً للدقة وتحر

 لومة هللا فً ٌخشى وال الناس، أٌدي فً ما إلى ٌنظر وال الدنٌا، إلى ٌلتفت ال تقًٌّا، ورًعا زاهًدا وكان -9

 .الئم

 .وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول بأمر الٌهود خط   تعل م قد -عنه هللا رضً- وكان -ٓٔ

  

 جمع من أول هو بكر، أبا هللا رحم"  السالم علٌه:طالب أبً بن علً مع نقول أن إال ٌسعنا ال الختام وفً

 وضعها أنه لزٌد سجل كما الفكرة، صاحب أنه التارٌخ له سجل فقد عمر أما" . اللوحٌن بٌن هللا كتاب

 .التنفٌذ موضع

  

 :عنه هللا رضً عثمان عهد على القرآن جمع: الثالث الجمع

ق، عنه هللا رضً- عثمان عهد فً اإلسالمٌة الفتوحات اتسعت  مٌادٌن وفً األمصار فً القراء وتفر 

نْ  َمْصر   كل أهل وأخذ القتال،  مختلفة القرآن بها ٌؤدون التً القراءة ووجوه. قراءته إلٌهم وفد َعم 

 .علٌها نزل التً األحرف باختالف

 على قدم الٌمان بن حذٌفة أن حدثه مالك بن أنس أن شهاب ابن عن بسنده" صحٌحه" فً البخاري روى 

 فً اختالفهم حذٌفة فأفزع، العراق أهل مع وأذربٌجان إرمٌنٌة فتح فً الشام أهل ٌغازي وكان عثمان،



 الٌهود اختالف الكتاب فً ٌختلفوا أن قبل األمة هذه أدرك المؤمنٌن، أمٌر ٌا: لعثمان حذٌفة فقال، القراءة

. إلٌك نردها ثم المصاحف، فً ننسخها بالصحف إلٌنا أرسلً أن حفصة إلى عثمان فأرسل. والنصارى

 بن الرحمن وعبد العاص بن وسعٌد الزبٌر بن هللا وعبد ثابت بن زٌد فأمر عثمان، إلى حفصة به فأرسلت

 بن وزٌد أنتم اختلفتم إذا: الثالثة القرشٌٌن للرهط عثمان وقال، المصاحف فً فنسخوها هشام بن الحارث

 فً الصحف نسخوا إذا حتى ففعلوا بلسانهم، نزل إنما فإنه، قرٌش بلسان فاكتبوه القراء من شًء فً ثابت

 سواه بما وأمر. نسخوا مما بمصحف أفق كل إلى وأرسل حفصة، إلى الصحف عثمان رد المصاحف،

 " ٌحرق أن مصحف أو صحٌفة كل فً القرآن من

  

  العثمانٌة المصاحف عدد 

 :المصاحف من نُِسخَ  ما عدد 

 .عثمان عهد فً معه ومن زٌد نسخها التً المصاحف عدد فً الرواة اختلف قد

 والمدٌنة والبحرٌن، والٌمن، والكوفة، والبصرة، والشام، مكة،: إلى أُْرِسلَت سبعة، عددها كان: فقٌل  -ٔ

 والبصري، الكوفً،: أو اإلمام، والمصحف والمصري، والشامً، العراقً،: أربعة عددها كان: وقٌل -ٕ

 اإلمام والمصحف والشامً،

 .المشهور هو هذا أن إلى اإلتقان فً السٌوطً وذهب خمسة، عددها كان: وقٌل  -ٖ 

 ومصحف الكوفة، إلى ومصحف البصرة، إلى به أُْرِسلَ  مصحف  : ثمانٌة أنها الجزري ابن وذكر  -ٗ 

ى الذي وهو نفسه، به خص   ومصحف المدٌنة، فً تركه ومصحف الشام، إلى  اإلمام، بالمصحف ٌَُسم 

 . البحرٌن إلى ومصحف الٌمن، إلى ومصحف مكة، إلى ومصحف

 فً كثٌر ابن عن ٌروى والذي الٌوم، واحد مصحف منها ٌُوَجدُ  ٌكاد ال عثمان كتبها التً والمصاحف  

 أن وٌروى اإلبل، جلود من ٌظنه رق   فً بالشام، دمشق بجامع منها واحًدا رأى أنه" القرآن فضائل" كتابه

   الروس قٌاصرة حوزة فً ظل   أن بعد إنجلترا إلى نُقِلَ  الشامً المصحف هذا

   

  الثالثة العهود فً الكرٌم القران جمع بٌن الموازنة 

 : اآلتٌة بالنقاط الموازنة تلك إجمال ٌمكن

 ٓ الثالثة العهود بٌن مشترك والشكل النقط من الكتابة تجرد -ٔ

  عثمان وعهد الصدٌق عهد بٌن مشترك واحد مصحف فً القران جمع -ٕ

  الثالثة العهود بٌن مشترك سورها فً اآلٌات ترتٌب -ٖ

 الثالثة العهود بٌن مشترك السور ترتٌب -ٗ



 فً مجموع وغٌر والسور اآلٌات مفرق كان وسلم علٌه هللا صلى النبً عهد على الكرٌم القران -٘

 واحد مكان فً مجموع عنهم تعالى هللا رضً وعثمان الصدٌق عهد على الكرٌم ،القران واحد مكان

 الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان:

 يتبين من النصوص أن جمع أبي بكر يختمف عن جمع عثمان في الباعث والكيفية.

لجمع القرآن خشية ذىابو بذىاب حممتو، حين استحر  -رضي اهلل عنو-فالباعث لدى أبي بكر  -1
 القتل بالقرَّاء.

القراءة، حين شاىد ىذا االختالف  كثرة االختالف في وجوه -رضي اهلل عنو-والباعث لدى عثمان  -2
 في األمصار وخطَّأ بعضيم بعًضا.

قاع واألكتاف والعسب. وجمًعا لو في  -3 ًقا في الرِّ وجمع أبي بكر لمقرآن كان نقاًل لما كان مفرَّ
مصحف واحد مرتب اآليات والسور. مقتصًرا عمى ما لم ُتنسخ تالوتو، مشتماًل عمى األحرف 

 رآن.السبعة التي نزل بيا الق
وجمع عثمان لمقرآن كان نسًخا لو عمى حرف واحد من الحروف السبعة، حتى يجمع المسممين  -4

  عمى مصحف واحد. وحرف واحد يقرءون بو دون ما عداه من األحرف الستة األخرى.

  

 الشبيات حول جمع القران

 ونحن نورد أىميا ونرد عمييا:ىناك ُشَبو يثيرىا أىل األىواء لتوىين الثقة بالقرآن، والتشكيك في دقة جمعو، 

 قالوا: إن اآلثار قد دلت عمى أن القرآن قد سقط منو شيء لم ُيكتب في المصاحف التي بأيدينا اليوم: -1
 وىذه شبية باطمة ليس ليا دليل وقوال ال يعول عمية الن اهلل تعالى تعيد بحفظ القران 

ذلك بما ُرِوَي من أن ابن مسعود أنكر أن المعوذتين وقالوا: إن في القرآن ما ليس منو، واستدلوا عمى  -2 
 من القرآن.

لم يصح، وىو مخالف إلجماع األمة، قال  -رضي اهلل عنو-وُيجاب عن ذلك بأن ما ُنِقَل عن ابن مسعود 
النووي في شرح الميذب: "وأجمع المسممون عمى أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيًئا 

ا ُنِقَل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح"، وقال ابن حزم: "ىذا كذب عمى ابن مسعود منيا كفر، وم



صمى اهلل -وعمى فرض صحتو، فالذي ُيحتمل: أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي  وموضوع".
نكار ابن مسعود ال ينقض إجماع األمة عمى أن المعوذتين من القرآن  فتوقف في أمرىما. -عميو وسمم  وا 
 المتواتر.

 

 

 


