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 العثماني لجنة جمع المرحف             

 (تأصيلية لرجال اللجنة ومنيج الجمعدراسة )           
 خيري  خجيجة خيري عبج الكريم

 .الدؾدان ،جامعة القرآن الكريؼ وتأصيل العمؾم ،كمية اآلداب ،قدؼ التاريخ والحزارة اإلسبلمية
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 الملخص 
مراحعل ، و الجسع في هج المجشة ، ومشالسرحف العثساني البحث إلى التأصيل لرجال لجشةهدف 

، وفععي عهععد ، وفعي عهععد  بعؾ الععر الرعد   عهععد الرسععؾل :فعي  القععرآن الكعريؼ الععثبلث  جسع
اسعتخدم لتحقيع  و  ،، هذا إلعى جانعب بيعان  سعباب ومعشهج ومسيعزات  عل جسع عثسان بؽ عفان

 معريؽ:  ن مرظمح جس  القرآن الكعريؼ،  عراد اع   :البحث نتائجمؽ  هؼ السشهج التاريخي، و ذلػ 
ن الجسع  و تابتع   مع آ آتعات وسعؾر فعي صعحف ومرعاحف، و  الرعدور،  واسعتغهار  فعي حفغ

العذي اعتسععد عميع  فععي الجسع  الثععاني، عععد األسعاس ت، تععؼ فعي عهععد الرسعؾل  ذياألول لمقعرآن الع
اجسع  القعرآن الكعريؼ فعي مراحمع  العثبلث، ففعي عهعد الرسعؾل  تذرف الرعحابي زيعد بعؽ تابع و 
  ععان حافغععا وقارئععا و اتبععا لمععؾحي، وفععي  السرحمععة الثانيععة  ععان جامعععا  لعع  فععي صععحف، وفععي 

،  سا السرحمة الثالثة  ان  حد رجال المجشة التي شلمها عثسان لجس  القرآن الكريؼ في مراحف
وفع  مشهجيعة عمسيعة مشزعبظة ال تختمعف ععؽ  ،مقدرة في جس  القرآن الكعريؼ بذل الدمف جهؾدا  

 ، تب  السرعاحف العثسانيعة اظريقعة اسعتؾعب  حعروف األدا ، و عمسية السؾجؾدة اليؾممشاهجشا ال
 .ووجؾ  القرا ات الستؾاترة الثابتة عؽ رسؾل هللا 

 جس  القرآن الكريؼ، رجال المجشة، السرحف العثساني. :الكلمات المفتاحية
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 لمقجمةا
ا نالحسد هلل القائل:       ََ نٍَلَّهن ٌُ ا ْن َ َّا نٍ َّا نَهالُنَهْا وُِ  َ نإٍِ إٍِ ََ ن َ رن 1 اهاِّْك

 والرعبلة والدعبلم عمعى
السبعععععؾث رحسععععة لمعععععالسيؽ، وعمععععى آلعععع  وصععععحابت  ومععععؽ اهتععععد  بهدتعععع  إلععععى  ععععؾم 

 الد ؽ.....  ما اعد. 
، التعععي تعععزداد الخالعععدة معجعععزة اإلسعععبلم هعععؾ القعععرآن الكعععريؼ مسعععا ال شعععػ  يععع   ن    

رسععؾ ا فععي اإلعجععاز العمسععي معع  التقععدم العمسععي،  نزلعع  هللا عععز وجععل عمععى رسععؾلشا 
دمحم صععمى هللا عميعع  وسععمؼ ليخععرج الشععاس مععؽ الغمسععات إلععى الشععؾر، وليهععد هؼ إلععى 

نطري  الح  السدتقيؼ. قال تععالى:  ا رِ َُّ ََِااناه نإ ِِ ا  ًَ وُ ناه ُّ ٌَ ََّ َسنِي َجناه ِ ََ ُهنإَِهينَكنهُِجْخن لَِج ٌبنأٍَلَهن

ِن اِطناهنَعل ََِٰانِِصَ نإ ًِيدبِإِذنِ نَربْكهِىن َْ ِناهن  .2 يل
ذعععرائ  جعععا  القعععرآن الكعععريؼ وا يعععا  اجسيععع  مظالعععب الحيعععاة اإلندعععانية عمعععى  سعععس ال  

َعنَلمُن. قال تعالى: 3الدساوية الدااقة َيا نََشَ ََ ا نإَِهيناَكن ََ َحين َن اهَِِّّينأَ ََ ٰىنبِلِنٍُ ًح ن صَّ ََ نَي ن ٌِ ي ناهدْك ٌَ ىنيْك

ُق انوِيل ََلنَثَجََفَّ ََ ن ٌَ ي ًُ اناهدْك نأَقِي عِيَسٰى ۖنأَ ن ََ ُي َسٰىن ََ نرَاهِيَىن ََ نبِلِنإِب ين صَّ ََ 4  فارتزا  السؾلى عز وجل .
 إلى  ؾم القيامة.  لمبذرية شريعة ودستؾرا  

و  ن تحتعععل القعععرآن الكعععريؼ ملانعععة عغيسعععة عشعععد السدعععمسيؽ عمعععى معععر فعععبل  عععر     
العرعععؾر، و معععب معععؽ  بيعععر عشعععا تهؼ اععع   ن عهعععر معععا تععععرف اعمعععؾم القعععرآن الكعععريؼآ 

السباحث الكمية التي تعشى الل معا  تعمع  اعالقرآن الكعريؼ معؽ ناحيعة نزولع ،  "وهيتع
 ، ومؽ 5وترتيب  وجسع ، و تابت ، وتفدير ، وإعجاز  وناسخ  ومشدؾ  ، و ير ذلػ"

تؼ  ثر الترشيف  ي  قدتسا  وحد ثا ، ولعل احثشا السؾسؾم بعع لجشعة جسع  السرعحف 
  الميععة الستعمقعة اعمععؾم القعرآن الكععريؼ، العثسعاني، تعشعى بؾاحععد معؽ تمععػ السباحعث الك

  وهؾ مبحث جس  القرآن الكريؼ.

                                                           
 9سؾرة الحجر: آتة رقؼ 1
 .1سؾرة إبراهيؼ: آتة رقؼ  2
 .6-5مشاع القظان، مباحث في عمؾم القرآن، القاهرة،  ص 3
 .11سؾرة الذؾر :  آتة رقؼ  4
 .8، ص1993نؾر الد ؽ دمحم عتر الحمبي، عمؾم القرآن الكريؼ، دمذ ، 5
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 مذكلة الجراسة
 في التداؤالت اآلتية: دراسةتكسؽ مذلمة ال   

 لسقرؾد االجس  العثساني؟اما  .1
 ؟قرآن الكريؼلساذا عسد عثسان رضي هللا عش  إلى جس  ال .2
 ارهؼ؟مؽ هؼ رجال المجشة؟ وما هي األسس التي اسؾجبها تؼ ا تي .3
 ؟قرآن الكريؼما هي السشهجية التي اعتسدتها المجشة في عسمية جس  ال .4

 أىجاف الجراسة
، جسععع  السرعععحف العثسعععانيلجشعععة  التعريعععف برجعععالتهعععدف هعععذ  الدراسعععة إلعععىآ     

 .، وهعذا هععؾ الهععدف العععاممعرفعة السععشهج الععذي اتبعتعع  المجشعة فععي جسعع  السرععحفو 
 كسا تهدف إلى:

التعريف اسفهؾم جس  السرحف، و تتب  مراحعل جسعع  فعي عهعد الرسعؾل  .1
 فعععانالعععر الرعععد   وعثسعععان بعععؽ ع ي بععع:صعععمى هللا عميععع  وسعععمؼ، و ميفتيععع  

 رضي هللا عشهسا.
بيععان  سععباب ودوافعع  جسعع   ععل مععؽ  بععي الععر الرععد   وعثسععان رضععي هللا  .2

 عشهسا.
 بيان  رائص ومسيزات الجس  العثساني. .3

 أىمية الجراسة
إتععععرا  السلتبععععة العر يععععة بدراسععععة عمسيععععة جععععادة تعشععععى  فععععي ة الدراسععععةتبععععرز  هسيعععع    

اسراحعل جسعع  القعرآن الكععريؼ، و خاصععة مرحمعة الجسعع  العثسعاني، إذ جععا ت الدراسععة 
متشاولععة لمكيةيععة التععي تسعع  بهععا عسميععة الجسعع  بععد ا  اععالتعريف بععدواف  الجسعع ، إلععى 

 في الجس . ا تيار رجال المجشة، وانتها   االسشهج الستب  
   الجراسات الدابقة

 ن  قف عمى اعض الدراسات ذات الرمة  –في حدود اطبلعشا- استظع    
 االسؾضؾع، و يسا  مي عرض مؾجز لبعض مشها، بد ا  ااألحدث تؼ األقدم:  
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المنيج العلمي في ( احث اعشؾان بع )هع1438) حسد عدنان الزعبيدراسة  .1
 (.عفان جمع القرآن الكريم في عيج عثمان بن

 هدف هذا البحث إلىآ بيان جهؾد الدمف في جس  ونقل القرآن الكريؼ،      
وف  مشهج عمسي  صيل.  مص الباحث  ي  إلىآ إن جهؾد الدمف في جس  

 . 1القرآن  ان  عالية ومشزبظة االسشهجية العمسية
 (جمع القرآن الكريماحث اعشؾان ) (م2016)مجدي عبد هللا الذمفؾح دراسة  .2

تعد هذا البحث دراسة مؾجزة شاممة لسراحل جس  القرآن الكريؼ الثبلث،     
 مص الباحث فيها إلىآ إن هدف عثسان بؽ عفان الرئيدي مؽ جس  القرآن، 

 .2تأسيس قرا ة قرآنية واحدة معتسدة عمى لغة قريش
جمع ( احث تكسيمي ماجدتير اعشؾان )هع1419) دمحم شرعي  بؾ زيددراسة  .3

 .(راحلو التاريخية من العرر النبهي إلى العرر الحجيثالقرآن في م
جسع  هعذ  الدراسعة التاريخيعة بعيؽ مراحعل جسع  القعرآن الكعريؼ قعدتسا  وحعد ثا  
وعبلقتها ااألحرف الدعب ، والقعرا ات العذعر،  معص الباحعث فيهعا إلعىآ  ن القعرآن 
 الكعععريؼ لقعععي معععؽ عشاتعععة السدعععمسيؽ عمعععى معععر العرعععؾر، معععا  ميععع  اععع  معععؽ الحفععع 

 .     3والشقل
  جراسةمنيج ال

مؽ  بلل  م  التحميل واالستشتاج السشهج التاريخي تباعاتؼ  دراسةفي هذ  ال    
ما تؾفر مؽ معمؾمات وحقائ ، جا  ذ رها في السرادر والسراج  والدوريات 

 .و عسال السؤتسرات والشدوات العر ية
                                                           

،  حسد عدنان الزعبي، السشهج العمسي في جس  القرآن الكريؼ في عهد عثسان بؽ عفان 1
 .61هع، ص1438، 12مجمة جامعة طيبة لآلداب والعمؾم اإلندانية،ع

، جامعة 5، ع1سية لكمية التر ية، مجمجدي عبد هللا الذمفؾح، جس  القرآن الكريؼ، السجمة العم 2
 .312م، 2016مرراتة، ليبيا،  ؾنيؾ

دمحم شرعي  بؾ زيد، جس  القرآن في مراحم  التاريخية مؽ العرر الشبؾي إلى العرر 3 
 .239هع، ص1419الحد ث، احث تكسيمي ماجدتير،  مية الذريعة، جامعة الكؾي ، 
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 جراسةخطة ال
عمععععى: مقدمععععة وتبلتععععة مباحععععث و اتسععععة تزععععسش   هععععؼ  دراسععععةاشععععتسم   ظععععة ال   

 عمى الشحؾ اآلتي: دراسةالشتائج والتؾصيات. وقد جا ت مباحث ال
 المبحث األول: جمع القرآن الكريم: المفيهم والمقرج

تشاولشا  ي  معشى جس  القرآن الكريؼ في عمؾم القرآن، تؼ تتبعشا مراحل جس       
، ، وعهد  بؾ الر الرد  ي عهد الرسؾل القرآن والكيةية التي جس  بها ف

 مبيشيؽ مسيزات  ل مرحمة مؽ السرحمتيؽ .
 .قرآنهللا عنو وتذكيل لجنة جمع ال المبحث الثاني: عثمان بن عفان رضي

وعهد ، و  سباب جسع   معرفا اعثسان بؽ عفان -هذا السبحث-جا      
 مهسة الجس . ؼل إليهلمقرآن، ومؤصبل  لرجال المجشة التي شلمها عثسان، و و 

 المبحث الثالث: منيجية اللجنة في جمع القرآن.
تحدتشا  ي  عؽ الظريقة التي اعتسدتها المجشة في  تااة السرحف العثساني،     

مؽ قرآن،  سا تعرضشا  دوناو الكيةية التي تعامم  بها المجشة م   ل ما  ان م
  ي  لخرائص ومسيزات الجس  العثساني.

                 

 جمع القرآن الكريم: المفيهم والمقرجالمبحث األول: 

القععرآن هععؾ  ععبلم هللا السشععزل عمععى نبيعع  دمحم صععمى هللا عميعع  وسععمؼ، السشقععؾل       
اعععالتؾاتر، السلتععععؾب فععععي السرعععاحف الستعبععععد بتبلوتعععع ، السعجعععز ولععععؾ ادععععؾرة مشعععع ، 

 2ز وجعل اأسعسا   ثيعرة، سعسا  هللا عع1السبدو  ادعؾرة الفاتحعة السختعؾم ادعؾر الشعاس

                                                           
ْرقاني، مشاهل العرفان في عمؾم القرآن، طلتعريف القرآن الكريؼ انغر: دمحم عبد  1 ، 1، ج3العغيؼ الزُّ

.  كرم عبد   ميفة الدليسي، جس  11.  نؾر الد ؽ دمحم عتر الحمبي، عمؾم القرآن الكريؼ، ص19ص
 .19، ص2006القرآن الكريؼ دراسة تحميمية لسرويات ، بيروت،

فرد لها  ة، وفي اعض األحاد ث الشبؾية، وردت لمقرآن الكريؼ عدة  سسا  في  ثير مؽ اآلتات القرآني 2
اعض العمسا  مؤلفات مدتقمة، إلى جانب إ راد جسمة مشها في مؤلفاتهؼ. ألسسا  القرآن الكريؼ  نغر: 
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يااٌىن قععال تعععالى: ،القععرآن الكععريؼ آ شععهرها َكٌ نَرِ َّاالُنَهااُنن :  والكتععاب، قععال تعععالى ، 1إٍِ
ِمَج ِبناهًبين الن ََ

2  ،و الفرقان، قال تعالى :ِنهَِيمُا َ ن قا َ نَع اانَعبناِده ناهنَُفن ََ َثب َرَكناهَِِّّينٍَالَّ

هِونع َهًِيَننٍَِِّيراًن
3. 

ويظمععع  جسععع  القعععرآن فعععي عمعععؾم القعععرآن عمعععى معشيعععيؽآ الحفععع  فعععي الرعععدور،      
والكتااة في الدظؾر، وقعد ورد  معشعى الجسع  حفغعا   ول معا ورد فعي القعرآن الكعريؼ 

َكٍَلُن قال تعالى:  ُُقن ََ َعلُن ًن نَعَوينَ نَج .  ما الجس   اسعشعى الكتااعة فقعد معر  اسراحعل  4إِ َّ
لعدععف و المخععاف والرععحائف وانتهععا  اععالجس  بععيؽ دفتععي عععدة بععد   االكتااععة عمععى ا

 السرحف،  ان لكل مرحمة طااعها الخاص والسسيز.   
 أواًل: البجايات األولى لجمع القرآن الكريم: 

االسعشييؽ: الجس  اسعشى الحف  في  ُجِس  القرآن الكريؼ في عهد الرسؾل     
 الردور، والجس  اسعشى الكتااة في الدظؾر.

 بمعنى الحفظ في الرجور:الجمع  .1
 للقرآن الكريم: حفظ الرسهل  -أ 

بؾاسظة جبريل عمي    نزل هللا عز وجل القرآن الكريؼ عمى سيدنا دمحم      
سشة، احدب السشاسبات، واقتزا  الحال، قال  23عمى مد   الدبلم، مفرقا  

نَحِمي تعالى:  نَهُد ن ٌن نِي وَتن نوُصْك نخُىَّ نَكي ثُلُ ًَتن نأُحنِم ٍنلِج ٌب نَخبِير 5 ٍى
 وطؾال مدة نزول القرآن .

تعهد هللا عز وجل احفغ  في صدر رسؾل  عمي  الربلة والدبلم، مؤ دا في 
نبِلِنهِس ٍََكن ن:آتات عدة عمى  ن حف  القرآن ملفؾل لمرسؾل نحؾ قؾل  تعالى كن َلنثََُحْك

                                                                                                                                           

. جسبلت عيد محسؾد ، لفغة 273م، ص1957، بيروت،1الزر ذي، البرهان في عمؾم القرآن، ج
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ِن جََننبِل َكٍَلُنن هَِجعن ُُقن ََ ًنَعلُن نَعَويَن نَج َكٍَلُننإِ َّ نُُقن نَو ثَّبِعن أٍن هُ نَعَويَن نبَي ٍَلُن  َوإِذانَُقَ نإِ َّ خُىَّ
وقؾل  عز . 1

نَي نَش َءناهلل  :وجل ئَُكنَوََلنَثَنَسىنإَِلَّ ِ َسَُنن
2. 

لمقعرآن  عان حفغعا    وفي الحد ث الذريف ما  ؤ د عمى  ن حفع  الرسعؾل      
ال نديان  ي ، ومعؽ ذاك معا روا  البخعاري ععؽ ابعؽ ربعاس رضعي هللا عشهسعا قعال: 
)كان الشبي صمى هللا عمي  و سمؼ  جؾد الشاس االخير، و جعؾد معا تلعؾن فعي شعهر 
رمزعععانآ ألن جبريعععل  عععان  مقعععا  فعععي  عععل ليمعععة فعععي شعععهر رمزعععان حتعععى  شدعععمخ، 

القععرآن، فع ذا لقيعع  جبريععل  عان  جععؾد اعالخير مععؽ الععريح  تععرض عميعع  رسعؾل هللا 
قعال: )كعان تععرض عمعى الشبعي صعمى هللا  . وما روا  ععؽ  بعي هريعرة 3السرسمة(

عمي  و سمؼ القرآن  عل ععام معرة، فععرض عميع  معرتيؽ فعي الععام العذي  عبض  يع ، 
 .4و ان تعتكف  ل عام عذرا ، فاعتكف عذريؽ في العام الذي  بض  ي (

 لرحابة رضهان هللا علييم للقرآن الكريم: حفظ ا -ب 
تعمععيؼ السدععمسيؽ القععرآن بشفدعع ، قععال   اسععتجااة ألمععر هللا عععز وجععلآ ااشععر     

َنالِيًَلن تعالى: ٍَلَّهنَا ُهنَث ََ ََّا ِسنَع اانُيمناٍحن أَُهنَع َااناه َ َا ُهنهِاَجنن قن َكٍاً نَرَ ُُقن ََ
. وفعي الدعشة الذعريفة 5

مععؽ الرجععال  -عمععى تعمعيؼ السدععمسيؽ   حاد عث  ثيععرة تؤ ععد عمعى حععرص الرسععؾل 
شقي  بؽ سمسة قال:"  ظبشا عبد  البخاري عؽ في، فىالقرآن لفغا  ومعش -والشدا 

ازععا وسعبعيؽ  قال: )وهللا لقد   ذت مؽ فعي رسعؾل هللا ف --بؽ مدعؾدهللا 
 . 6 (...سؾرة

كععان الشبععي صععمى هللا عميعع  و سععمؼ )  نعع  قععال: عععؽ جععابر  تزععاورو  البخععاري 
. و  عرج الظبعري فعي 7 (...تعمسشعا االسعتخارة فعي األمعؾر  مهعا  الدعؾرة معؽ القعرآن

                                                           
 (19-16سؾرة القيامة: اآلتات) 1
 .6سؾرة  األعمى: آتة رقؼ:  2
فزائل القرآن( حد ث كتاب )م 2002بيروت،  -دار ابؽ  ثير، دمذ  البخاري، صحيح البخاري، 3

 .1278-1277ص ، 4997رقؼ 
 .1278، ص4998فزائل القرآن( حد ث رقؼ )كتاب البخاري،  4
 .106سؾرة اإلسرا : آتة رقؼ  5
 .1278، ص5000فزائل القرآن( حد ث رقؼ كتاب البخاري، ) 6
 .1590، ص 6382البخاري، )كتاب الدعؾات( حد ث رقؼ 7
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قال: )حدتشا الذ ؽ  انؾا ُتقِرئؾنشا:  نهؼ  انؾا  1تفدير  عؽ  بي عبد الرحسؽ الدمسي
تعمَّسؾا َعْذر آتات لؼ تخمِّفؾها  تدتقِرئؾن مؽ الشبي صمى هللا عمي  وسمؼ، فكانؾا إذا

 . 2(حتى تعسمؾا اسا فيها مؽ العسل، فتعمَّسشا القرآن والعسل جسيعا  
وقعد حععرص الرعحااة رضععؾان هللا عمععيهؼ عمعى تحرععيل القععرآن مباشعرة مععؽ فععؼ     

عميهؼ ذلػ تشاو ؾا في تحرعيم ، ومعؽ ذلعػ معا روا  البخعاري  رذ، وإن تعالرسؾل
قعال: )كشع   نعا وجعار لعي معؽ األنرعار فعي بشعي  ميعة  عؽ عسعر بعؽ الخظعاب 

و شا نتشاوب الشزول عمى رسؾل هللا صمى هللا  -وهي مؽ عؾالي السد شة-بؽ زيد ا
عميع  و سعمؼ  شعزل  ؾمعا، و نعزل  ؾمعا فع ذا نزلع  ج تع  اخبعر ذلعػ اليعؾم معؽ العؾحي 

 .3(...و ير ، وإذا نزل فعل مثل ذلػ
نفعرد اعزعهؼ اهللا عمعيهؼ احفع  القعرآن،  ن  و مب مؽ عشاتة الرحااة رضعؾان     

عميع آ فععؽ  بعي مؾسعى قعال: قعال رسعؾل  احدؽ الحف  والقرا ة، فأتشى الرسؾل 
لؾ ر  تشي و نا  ستس  لقرا تػ البارحة لقد  :)هللا صمى هللا عمي  و سمؼ ألبي مؾسى

عمعى   عذ القعرآن معؽ اعزعهؼ،  كسعا حعث . 4( وتي  مزمارا مؽ مزاميعر آل داود
َعْؽ َعْبِد هللِا ْبِؽ َعْسرو، َقاَل: َقاَل َرُسؾُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِ  َوَسعمََّؼ: ) ُ عُذوا اْلُقعْرآَن ف

ِمععْؽ َ ْرَ َعععِة: ِمععَؽ اْبععِؽ َمْدععُعؾِد، َوُ َبععيِّ ْبععِؽ َ ْعععِب، َوُمَعععاِذ ْبععِؽ َجَبععِل، َوَسععاِلِؼ َمععْؾَلى َ ِبععي 
 . 5( ...ُحَذْتَفةَ 

                                                           
اسس  عبد هللا بؽ حبيب بؽ ر يعة الكؾفي، مؽ  بشا  الرحااة،  ان قارئا  لمقرآن، مجؾدا ل  و ارعا في  1

حفغ . انغر ترجست  في: الذهبي، معرفة القرا  الكبار عمى الظبقات واإلعرار، تحقي ، طيار التي 
، تحقي : محب الد ؽ . الدجدتاني،  تاب السراحف147-146م، ص1995استانبؾل، ،1قؾالج، مج

 .742م، ص1995، دار البذائر اإلسبلمية، بيروت، 2عبد الدجان واع ، مج
، مؤسدة الرسالة، بيروت، 1 حسد دمحم شاكر، ج :تحقي  الظبري، جام  البيان في تأويل القرآن، 2

 .80م، ص2000
 .35، ص89البخاري، )كتاب العمؼ( حد ث رقؼ 3
حد ث  دمحم فؤاد )ااب استحباب تحديؽ الرؾت االقرآن(تحقي : ، 1جمدمؼ، صحيح مدمؼ،  4

 .546، ص793رقؼ
، مؤسدة 11 حسد بؽ حشبل، مدشد اإلمام  حسد بؽ حشبل، تحقي : شعيب األرنؤوط  وآ رون ج 5

 .395م، ص2001الرسالة، بيروت،
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وابتغا  لسرضعاة هللا، والفعؾز االسشزلعة العغيسعة التعي  عص  فاقتدا  االرسؾل     
، حفعع  القععرآن الكععريؼ جععؼ  فيععر مععؽ الرععحااة، ولعععل 1هللا بهععا حفغععة وقععرا  القععرآن

مقتل سبعيؽ مؽ القرا   في سرية ب ر معؾنة )سعرية القعرا ( فعي الدعشة الرااععة معؽ 
ه  يعر دليعل عمعى  ثعرة قعرا  11معة سعشة الهجرة، وسبعيؽ آ عريؽ فعي معر عة اليسا

القرآن زمؽ الرسؾل 
2 . 

مععؽ  فععي  تااعع  القععرا ات، القععرا  مععؽ السهععاجريؽ واألنرععار 3وقععد ذ ععر  بععؾ عبيععد   
، وابعؽ مدععؾد وحذتفعة، 4الرحااة، فععد معشهؼ الخمفعا  الراشعد ؽ األر ععة، والةبادلعة

، و يععععرهؼ، ومععععؽ زوجاتعععع   ، ذ ععععر عائذععععة و بععععؾ هريععععرة، َوَ ُبععععؾ ُمؾَسععععى اأْلَْشععععَعِريُّ
 .5وحفرة و م سمسة رضي هللا عشهؽ 

 الجمع بمعنى الكتابة في الدطهر:  .2
احفعع   تععاب هللا وتعميسعع  لمسدععمسيؽ فحدععب، بععل  مععر  لععؼ تلتععف الرسععؾل      

لكتااععة القععرآن  تااععا مععؽ الرععحااة  بط، فأو ععل التابتعع  زيععادة فععي التؾتيعع  والزعع
الععذ ؽ اشععتهروا التااععة  و -6ا تمععف  هععل الدععير فععي عععددهؼ -سععسؾا التععاب الععؾحي

: زيعد بعؽ تابع ، وعثسعان بعؽ الؾحي بيؽ  دي رسعؾل هللا  ارعفة رسعسية سعتة وهعؼ 
                                                           

ُتَقاُل ِلَراِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْ ، َواْرَق، َوَرتِّْل َقاَل: " َعَمْيِ  َوَسمََّؼ عْؽ َعْبِد هللِا ْبِؽ َعْسِرو، َعِؽ الشَِّبيِّ َصمَّى هللاُ  1
ْنَيا، َفِ نَّ َمْشِزَلَتَػ ِعْشدَ  ".  حسد بؽ حشبل، مدشد األمام  حسد بؽ آِ ِر آَتِة َتْقَرُؤَها َكَسا ُ ْشَ  ُتَرتُِّل ِفي الدُّ

 .404، ص11حشبل، ج
 .415-413م، ص1992مهدي رزق هللا  حسد، الديرة الشبؾية في ضؾ  السرادر األصمية،  2
معام، وفقيع ، ولغعؾي، صعاحب  تعاب األمعؾال السذعهؾر، تعؾفي سعشة إ بعؾ عبيعد: هعؾ القاسعؼ بعؽ سعبلم ،  3

هعععععع. انغعععععر ترجستععععع  فعععععي: العععععذهبي: سعععععير  ععععععبلم الشعععععببل ، تحقيععععع : شععععععيب األرنعععععؤوط، دمحم نةعععععيؼ 224
.  حسععد بععؽ فععارس الدععمؾم، جهععؾد 490م، ص1993، مؤسدععة الرسععالة، بيععروت،10،ج9، طالعرقدؾسععي

 .13م، ص2006بؽ حزم، بيروت، ااإلمام  بي عبيد القاسؼ بؽ سبلم في عمؾم القرا ات، دار 
الةبادلة األر عة السذهؾريؽ ااإلفتا  هؼ: عبد هللا بؽ رباس، عبد هللا بؽ عسر، عبد هللا بؽ عسرو   4

 عبد هللا بؽ الز ير.بؽ العاص، 
، الهي ة السررية العامة 1دمحم  بؾ الفزل إبراهيؼ، ج الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، تحقي : 5

 . 249-248م، ص1974لمكتب، 
لعععل سععبب اال ععتبلف فععي عععدد  تععاب الععؾحي  رجعع  إلععى الجسعع  بععيؽ مععؽ  تععب التشزيععل ارععفة رسععسية   6

 و يؽ مؽ  تب  لشفد .
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عفان، وعمي بعؽ  بعي طالعب، و بعي بعؽ  ععب، وعبعد هللا بعؽ سععد بعؽ  بعي الدعرح، 
 . 1رضي هللا عشهؼ  ،بؽ  بي سةيانومعاوية 

تعععؾفرت فعععي ذلعععػ  -  تعععب  تعععاب العععؾحي القعععرآن الكعععريؼ عمعععى  دوات ادعععيظة     
 مثععععل الرقععععاع )القظعععععة مععععؽ الجمععععد(، الُعدععععب )جريععععد الشخععععل(، المخععععاف -العرععععر

)صعععفائح الحجعععارة(، واألقتعععاب )الخذعععب العععذي  ؾضععع  عمعععى عهعععر البعيعععر لير عععب 
، وفعععي 2والكرانيعععف )الدععععف الغعععبل ( ) عغعععؼ البعيعععر  و الذعععاة( فعميععع (، واألكتعععا

فتتبع  القعرآن ... فقس  ) :حد ث زيد بؽ تاب  إشارة إلى اعض مؽ تمػ األدوات
 .3(... جسع  مؽ العدب والرقاع والمخاف وصدور الرجال

حفغا و تااة، ومعؽ سعسات هعذا  وهلذا جس  القرآن الكريؼ في عهد الرسؾل     
 الجس :

إلععى الرفيعع  األعمععى،  تبعع   القععرآن الكععريؼ  تععب  معع  قبععل انتقععال الرسععؾل إن  -  
 .كتاب الؾحي، بتؾجيهات مؽ الرسؾل 

وذلععععػ ألن الععععؾحي  ععععان  شععععزل عمععععى  لععععؼ تععععأمر اجسعععع  القععععرآن، إن الرسععععؾل  -ب 
، قعععال زيعععد بعععؽ تابععع : )ُ عععِبَض الشَِّبعععيُّ الرسعععؾل حتعععى وقععع  قريعععب معععؽ وفاتععع  

.  ي جسع  فعي ندعخة 4مََّؼ َوَلعْؼ َتُكعِؽ اْلُقعْرآُن ُجِسعَ  ِفعي َشعْيِ (َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِ  َوَسع
  .5واحدة جسعا رسسيا، فهذا لؼ  تؼ إال في عهد الرد  

                                                           
، احععث قععدم لشععدوة عشاتععة جمععع القععرآن حفكععا و تابععةغععر: عمععي بععؽ سععميسان العبيععد، لكتععاب الععؾحي ان 1

-25، السد شععة السشععؾرة، صعع هععع 1421/  6/  7 - 4السسمكععة العر يععة الدعععؾدتة اععالقرآن الكععريؼ وعمؾمعع ، 
 .43-38.  كرم عبد  ميفة الدليسي، جس  القرآن الكريؼ ، ص26

م، 1993ؾر العععد ؽ عتعععر، عمعععؾم القعععرآن الكعععريؼ، دمذععع ، لعععؤلدوات التعععي  تعععب عميهعععا القعععرآن انغعععر: نععع 2
ْرقاني، مشاهل العرفان في عمؾم القرآن ط .167ص . مشاع القظان، مباحعث 247-246، ص1، ج3الزُّ

 .119-118في عمؾم القرآن، ص
 .1155، ص4679انغر:  صحيح البخاري، )كتاب التفدير( حد ث  رقؼ  3
 .202، ص1الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، ج 4
فععي ضععؾ  الدععشة الشبؾيععة،  نععؾر الععد ؽ دمحم عتععر الحمبععي، تؾتيعع  وجسعع  القععرآن الكععريؼ فععي عهععد الشبععي  5

السعد ل  . دمحم بعؽ دمحم بعؽ سعؾيمؼ  بعؾ ُشعهبة،89م.ص1993مجمة مر ز احؾث الدشة والديرة، الدوحعة، 
 .267م، ص2003ة، القاهرة، لدراسة القرآن الكريؼ، ملتبة الدش
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 عمى  دوات متشؾعة ال تجانس ل،إن القرآن الكريؼ  تب حدب نزول   وال اأو  -ج 
 .  1فيها

 :ثانيًا: جمع القرآن في عيج أبه بكر الرجيق
الثععاني لمقععرآن الكععريؼ، وقبععل الحععد ث   الجسعع تعععد جسعع   بععي الععر الرععد       

 عؽ  سباب هذا الجس  و يفيت ، نعرِّف  وال  االرد   و فترة  بلفت .
 أبه بكر الرجيق؛ ندبو نذأتو وخالفتو:  .1

هؾ عبد هللا بعؽ عثسعان ) بعي قحافعة( ْبعؽ َععاِمر ْبعؽ َعْسعرو ْبعؽ  ععب ْبعؽ سععد     
 ول الخمفعا  الراشعد ؽ،  جسعع   ، 2ؽ مرة ْبؽ  عب ْبؽ لؤي اْلُقَرِشعّي التيسعيْبؽ تيؼ بْ ا

 هعععل الدععشة عمععى  ّنعع   فزععل الشععاس اعععد رسععؾل هللا 
. ولععد اسلععة اعععد عععام الفيععل 3

هعع. اشععتهر 13ادعشتيؽ و شعهر، ونذععأ بهعا، تععؾفي االسد شعة فعي جسععادي اآل عرة سععشة 
في اإلسبلم ادعااقت  إليع  ، وجهعؾد  الكبيعرة فعي العدعؾة إلعى هللا ، حيعث  سعمؼ عمعى 

فععي هجرتعع  إلععى السد شععة ، فكععان   ععد  عععدد مععؽ  بععار الرععحااة، صععحب الشبععي 
ناآلتعة  صاحب  في الغار، فشزل  نِننإِذن اي ََ َانخَ نَِيناخن نَلََفُ ٌَ ِِّي َجلُناهَّ َ ُهناهللُنإِذننأَْخن نَنَُصَ َُهنَوَقدن َنُُصُ إَِلنَث

أَيََّدن ََ َََجلُنَعَوينلِن ناهللُنَسِمي ََ ناهللَنَيَعََ نَوأٍَل نإِ َّ لَ ن ْن نهَِص حِبِلِنَلنَث َُ ًَ نفِيناهنَغ رِنإِذننَيُق  نهُ َن نَثَر َةنُهنبِجَُُ دٍنَهىن ًَ ِ َجَعَننكَو ََ َه ن

نَعلِيالٌنَحِمايٌىن اهللُ ََ نَِاَيناهنُعونَيا ن اُةناهللِ ًَ ِ كَو ََ الن َان َاناهسُّ نَلاََفُ ٌَ ِِّي اهَّ
. شعهد  بعؾ العر الرعد   جسيع  4

،  بؾي  ل  االخبلفة اعد وفاة الرسعؾل  ، والزم  حتى وفات الغزوات م  الشبي 
،الر ؼ معععؽ قرعععر معععدة ه، و ععع13-11، دامععع   بلفتععع  سعععشتيؽ و زععععة  شعععهر

إال  نعععع  قععععام اأعسععععال جميمععععة دا ععععل الدولععععة و ارجهععععا تتسثععععل   بلفععععة  بععععي الععععر 

                                                           
-119لرعععفات ومسيعععزات الجسععع  األول لمقعععرآن انغعععر: مشعععاع القظعععان، مباحعععث فعععي عمعععؾم القعععرآن، ص 1

 . 28. عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص120
 . 310م، ص 1994، دار الكتب العمسية، 3ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة، ج 2
. ابععؽ حجععر العدععقبلني، اإلصععااة فععي 313، ص2 حسععد بععؽ حشبععل، مدععشد اإلمععام  حسععد بععؽ حشبععل،ج 3

 .23هع، ص1415، بيروت، 1تسييز الرحااة، ج
 .40سؾرة التؾ ة: آتة رقؼ  4
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، ومحار عة السرتعد ؽ، وجسع  القعرآن الكعريؼ، و عد  في:إنفاذ جيش  سامة بؽ زيد 
 .1الفتؾحات اإلسبلمية في ابلد الذام والعراق

 للقرآن الكريم؛ األسباب والكيفية: جمع الرجيق  .2
 - اعععد وفععاة رسععؾل هللا  - بلفععة السدععمسيؽ الععر الرععد   يمعع  تععؾلي  بعع    

  قدسيؽ: ، و انؾا واجهت  مذلمة السرتد ؽ مؽ اعض القبائل العر ية
استسر عمى اإِلسبلم ولكعشهؼ امتشععؾا ععؽ دفع  الز عاة وفدعروها اأنهعا  :القدم األول

 . اصة بزمؽ الرسؾل 
 مثالآ طميحة بؽ  ؾيمعد معؽ   ارتد عؽ اإلسبلم واتب   دريا  الشبؾة :القدم الثاني

 . 2بشي  سد، ومديمسة الكذاب مؽ بشي حذتفة(
الجيععؾش لسقاتمعععة السرتعععد ؽ، فعقععد  حعععد عذععر لعععؾا ، و معععر  جهععز الرعععد        

صععععاحب  ععععل لععععؾا  االتؾجعععع  إلععععى جهععععة، واحععععتف  اقععععؾة عدععععلرية لحساتععععة السد شععععة، 
معارك ضد السرتد ؽ مؽ  هسها تمػ التي  اضها  الد  اض  تمػ الجيؾش عدة 

طميحععة  -بععؽ الؾليععد، ضععد  ععل مععؽ طمحععة بععؽ  ؾيمععد ومدععيمسة الكععذاب، هععزم األول
ه واجبععر  عمععى الفععرار إلععى الذععام، وقتععل 11فععي  معر ععة ُبزا ععة سععشة  -بععؽ  ؾيمععد

ه وقيععل سععشة 11 و َعْقَر ععا  سععشة ،فععي معر ععة اليسامععة -مدععيمسة الكععذاب –الثععاني 
 .3ه12
استذعععهد فعععي معر عععة اليسامعععة ععععدد  بيعععر معععؽ الرعععحااة قعععدروا بشحعععؾ سعععتسائة     
، مؽ بيشهؼ  سبعؾن قارئا ، مشهؼ سالؼ مؾلى  بي حذتفة،  حد األر ععة العذ ؽ 4و كثر

                                                           
، واألعسعال التعي قعام بهعا انغعر: ابعؽ  ثيعر، البداتعة والشهاتعة، تحقيع : عبعد هللا حؾل  بلفعة الرعد   1

. ربععاس محسععؾد العقععاد، ربقريععة الرععد  ، 574 -413م، ص2003،  9ر ععي،جبععؽ عبععد السحدععؽ الت
   .124-98بيروت، ص

، الدمام، 3حؾل  سباب حر ة الردة ونتائجها انغر: دمحم عبد الفتاح عميان، تاريخ الخمفا  الراشد ؽ، ط 2
 .69-44م، ص2002

-206، ص2مععععععج ابععععععؽ األتيععععععر، الكامععععععل فععععععي التععععععاريخ، تحقيعععععع :  بععععععي الفععععععدا  القاضععععععي، انغععععععر: 3
 .470-465ص .456ص ،9والشهاتة،ج البداتة كثير، ابؽ  تزا: .222-218.ص209

 .470، ص9. ابؽ  ثير، البداتة والشهاتة، ج223، ص2ابؽ األتير، الكامل في التاريخ، ج 4
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.  بسععؾت هععذا العععدد الكبيععر مععؽ القععرا  وحفغععة 1اأ ععذ القععرآن عععشهؼ  مععر الرسععؾل 
 ي  -فأشععار - ظععؾرة ذهععاب شععي  مشعع   القععرآن، استذعععر عسععر بععؽ الخظععاب

 ، ازرورة جس  القرآن الكريؼ في عمى  بي الر الرد   -عسر بؽ الخظاب 
 .2مؾض  واحد

عععباق  ن زيعععد بعععؽ تابععع          وقعععد رو  البخعععاري فعععي صعععحيح  ععععؽ عبيعععد بعععؽ الدَّ
فععع ذا عسعععر بعععؽ  ، بعععؾ العععر مقتعععل  هعععل اليسامعععة  رسعععل إلعععيَّ )رضعععي هللا عشععع  قعععال: 

إن عسععر  تععاني فقععال إن القتععل قععد  :قععال  بععؾ الععر رضععي هللا عشعع  ،الخظععاب عشععد 
ا  اععالسؾاطؽ اععالقرَّ  القتععلُ  سععتحرّ اوإنععي   ذععى  ن  ، ععؾم اليسامععة اقععرا  القععرآن اسععتحرّ 

فععل نوإني  ر   ن تأمر اجس  القرآن . قم  لعسر  يعف  ،مؽ القرآن فيذهب  ثير  
فمعؼ  .هعذا وهللا  يعر   :ال عسعرشي ا لعؼ تفعمع  رسعؾل هللا صعمى هللا عميع  و سعمؼ ؟ قع

 زل عسر  راجعشي حتى شرح هللا صدري لعذلػ ور  ع  فعي ذلعػ العذي ر   عسعر . 
وقعد  شع  تكتعب العؾحي  ،إنعػ رجعل شعاب عاقعل ال نتهسعػ :قال  بعؾ العر :قال زيد

هللا لععؾ  مفععؾني نقععل  لرسععؾل هللا صععمى هللا عميعع  و سععمؼ فتتبعع  القععرآن فاجسععع  . فععؾ
ان  تقععل عمعي مسععا  مرنعي اعع  معؽ جسعع  القعرآن . قمعع   يععف جبعل مععؽ الجبعال مععا  ع

فمعؼ  عزل  بعؾ العر  راجعشعي  .تفعمؾن شي ا لؼ تفعمع  رسعؾل هللا ؟ قعال هعؾ وهللا  يعر
 .حتععى شععرح هللا صععدري لمععذي شععرح لعع  صععدر  بععي الععر وعسععر رضععي هللا عشهسععا

حتععى وجععدت آ ععر  ،فتتبععع  القععرآن  جسععع  مععؽ العدععب والمخععاف وصععدور الرجععال
هقدنج ءلىنرس َنيٌنالتؾ ة م   بي  زيسة األنراري لؼ  جدها م   حد  ير  } سؾرة 

  3 ( .....حتى  اتسة برا ة {أنلسمىنعليلنعويلني نعَجىن
 ن عسعر بععؽ الخظععاب هععؾ صعاحب فكععرة ضععرورة جسعع   فالحعد ث  ؤ ععد عمععى      

  بععععي الععععر القععععرآن مخافععععة ضععععياع  ادععععبب مععععؾت الحفععععا  والقععععرا ، فعرضععععها عمععععى
الرععد  ، والععذي تععردد فععي قبععؾل فكععرة الجسعع  مخافععة  ن  بتععدع شععي  لععؼ تععأمر اعع  

                                                           
 .30عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص 1
فهد الرومي، جس  القرآن في عهد الخمفا  الراشد ؽ، ندوة عشاتة السسمكة العر ية الدعؾدتة االقرآن  2

 .13، السد شة السشؾرة، ص هع1421/  6/  7 - 4الكريؼ وعمؾم ،  
 .1275-1274، ص4986البخاري، صحيح البخاري )ااب جس  القرآن( حد ث رقؼ 3
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، ويبيؽ الحد ث  تزعا  ن  اعا العر الرعد  ، ا تعار زيعد بعؽ تابع  لهعذ  الرسؾل 
ني نقعل جبعِل معؽ الجبعال معا ؾ هللا لعؾ  مفع فؾ...السهسة والتي تقؾل في صعؾ تها: )

 .1(...كاَن  تقَل عمّي مسا  مرني ا  مؽ جس  القرآن
 ومؽ األمؾر السهسة التي  بشها لشا حد ث زيد بؽ تاب ، ما نجسم  في اآلتي:

، وزيععد بععؽ تابعع  تععرددا اععادا األمععر فععي القيعععام الرععد   إن الخميفععة  بععؾ الععر .  
اجس  القرآن، حتى شرح هللا صدرهسا فأمر الرد   االجس ، ونفذ  زيد رضي 

 هللا عشهسا. 
الر الرد  ، لزيد بؽ تاب ، دون  ير  مؽ الرعحااة راجع  إلعىآ  يا تيار  ب .ب 

 فععي د شعع ، حافغععا   ، مدععتقيسا  ، ورعععا  عععاقبل   شععااا   بععؽ تابعع   ععان رجععبل   ا ن زيععد
فهععععذ   .العرضععععة األ يععععرة لمقععععرآن مععععؽ  تععععاب الععععؾحي، شععععهد لكتععععاب هللا، واحععععدا  

 في ا تيار  لهذ  السهسة. الرفات مجتسعة  ان  سببا  
ارة واضععحة إلععى السععشهج الععذي اعتسععد  زيععد بععؽ تابعع  فععي جسعع  فععي الحععد ث إشعع .ج 

فتتبعع  القعرآن ...القرآن، وهذا ما تذير إلي  قؾل زيد بؽ تاب ، حيث تقعؾل: )
 جسع  مؽ العدب، والمخاف، وصدور الرجال، حتى وجدت آ ر سؾرة التؾ ة 

(. ومعؽ هعذا  تزعح  ن ...لؼ  جعدها مع   حعد  يعر  2م   بي  زيسة األنراري 
القععرآن السععدون فععي الدععظؾر  الجسعع   ععان قائسععا عمععى الدقععة والتحععري فععي مععشهج

 .3والسحفؾ  في الردور
زي  مرعمحة السدعمسيؽ، ولعؼ تلعؽ عمعى عهعد الرسعؾل تإن فعل الخير الذي تق .د 

 لعععيس معععؽ البدععععة فعععي شعععي ، ومعععؽ تعععؼ جسععع  القعععرآن  عععان نتعععاج حعععرص ،
 الرحااة عمى الحفا  عمي .

                                                           
 .1275-1274، ص4986البخاري، صحيح البخاري )ااب جس  القرآن( حد ث رقؼ 1
ُ َعَمْيِ  َوَسمََّؼ شهادت  اذهادة  2 ِ َصمَّى َّللاَّ  زيسة بؽ تاب  األنراري ذو الذهادتيؽ، جعل َرُسؾل َّللاَّ

 .170، ص2رجميؽ. ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة، ج
 .208-205، ص1الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، ج انغر:   لسشهج الجس  في عهد الرد  3
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اععد معر عة اليسامعة، وانتهع   بد ت مهسعة جسع  القعرآن فعي عهعد الرعد        
، اجس  القعرآن الكعريؼ  عامبل  فعي صعحف، مرتعب اآلتعات، 1هع13في مشترف سشة 

مؾافقععا  لمعرضععة األ يععرة، مذععتسبل  عمععى األحععرف الدععبعة، مجععردا مسععا لععيس اقععرآن، 
  ، تعؼ حفغهعا عسعر . حف  هذ  الرعحف الرعد2مقتررا عمى ما لؼ تشدخ تبلوت 

اعععد ، تععؼ حفغتهععا  م السععؤمشيؽ حفرععة حتععى طمبهععا مشهععا عثسععان بععؽ عفععان لشدععخ 
 وسيأتي بيان هذا في السبحث الثالث مؽ هذا البحث.   3السراحف

، -اسؾت حفغت  وقرائع -وهلذا حف  القرآن الكريؼ، وزال الخؾف مؽ ضياع      
 جة.و دا اسشزلة الؾتيقة التي  رج  إليها وق  الحا

                 

 عثمان بن عفان رضي هللا عنو وتذكيل لجنة جمع المرحف.المبحث الثاني: 

لمقععرآن الكععريؼ السرحمععة الثالثععة مععؽ مراحععل الجسعع ، وهععي  تعععد جسعع  عثسععان      
، تختمعف جسع  عثسعان ععؽ جسع  الرعد   فعيآ السرحمة التاليعة لجسع  الرعد   

  القرآن  ان الخؾف مؽ ضياع  اسؾت قرائ   ن الداف  األساسي لمرد   في جس
وحفغتععع ،  معععا عثسعععان فكعععان العععداف  األساسعععي الخعععؾف معععؽ الشعععزاع واال عععتبلف فعععي 
القرا ات.  سشد عثسان مهسة جس  القرآن إلى لجشة مؽ  ر ععة معؽ  يعار الرعحااة 
والتعععااعيؽ وهعععؼآ زيعععد بعععؽ تابععع  معععؽ األنرعععار، وعبعععد هللا بعععؽ الز يعععر، وسععععيد بعععؽ 

. وفي هذا 4د الرحسؽ بؽ الحارث بؽ هذام، وهؤال  الثبلتة مؽ قريشالعاص، وعب

                                                           
. عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة 219، ص2ابؽ األتير، الكامل في التاريخ،ج 1

 .37ص
. فهد 253، ص1انغر: الزرقاني، مشاهل العرفان في عمؾم القرآن، ج لسسيزات جس  الرد    2

. عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا 25د الخمفا  الراشد ؽ، صالرومي، جس  القرآن في عه
 .37و تااة، ص

 .203، ص1. الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، ج482، ص2ابؽ األتير، الكامل في التاريخ، ج 3
السد ل لدراسة  . دمحم بؽ دمحم بؽ سؾيمؼ  بؾ ُشهبة،196، ص1الدجدتاني،  تاب السراحف،ج 4

 .275الكريؼ، صالقرآن 
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الجز  مؽ البحعث سعشعرف اعثسعان بعؽ عفعان و عدواف  جسعع ، و رجعال المجشعة التعي 
 شلمها لجس  القرآن. 

 وعيجه: أواًل: التعريف بعثمان 
هؾ عثسان بؽ عفان بؽ  بي العاص بؽ  مية القرشي األمعؾي، ذو الشعؾريؽ،       

صععاحب الهجععرتيؽ،  حععد العذععرة السبذععريؽ االجشععة،  ميععر السععؤمشيؽ، تالععث الخمفععا  
.  ععان مععؽ  بععار  تريععا  1الراشععد ؽ. ولععد فععي الظععائف اعععد عععام الفيععل ادعع  سععشؾات

   ر ععة فعي اإلسعبلم،  تعب ، فكعان رااع قريش و شرفهؼ،  سعمؼ عمعى  عد  بعي العر
 طععؾال حياتعع ، وتععزوج اابشتيعع  ر يععة تععؼ  م  مثععؾم والزمعع   ،الععؾحي لرسععؾل هللا 

. شععهد عثسععان جسيعع  الغععزوات عععدا  ععزوة بععدر، وسععبب 2فمععذلػ لّقععب بععذي الّشععؾريؽ
  .3 ّمف  عمى ابشت  ر ّية، والتي  ان  مريزة تخمف  عشهاآ  ن الشبي 

سعععفيرا   لعععذلػ ا تعععار   محبؾ عععا بعععيؽ قؾمععع  الظبععع ،   عععان عثسعععان  ريسعععا لعععيؽ     
بيعععة الرضععؾان،  لقععريش فععي صععمح الحد بيععة، فمسععا  شععي   ن قععريش قتمتعع ، عقععد 

شعد د الحيعا   .  عان 4فزرب إحد   دت  عمى األ ر ، وقال: هذ  عؽ عثسان
فعععسا  ععان ُتْعععَرف  حععد  شععد حيععا  مشعع  حتععى  ععان رسععؾل َّللّا صععمى هللا عميعع  و سععمؼ 

 . 5: ) ال استحي مؽ رجل تدتحي مش  السبلئكة(تدتحي مش . قال 
قدم عثسان بؽ عفان  دمات جميمة لئلسبلم ولمسدمسيؽ، فسؽ مآتر   ن  اشتر      

ذلععػ لسععا هععاجروا إلععى السد شععة ووجععدوا ب ععر ُروَمععة )مععا  عععذب( وجعمهععا لمسدععمسيؽ و 
معؽ تذعتري ب عر رومعة  يجععل دلعؾ  معؽ : )مذقة في الحرؾل عمى السعا ، قعال 

                                                           
. رباس محسؾد العقاد، عثسان 377، ص4ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في تسييز الرحااة، ج 1

 .52بؽ عفان ذو الشؾريؽ،، بيروت، ص 
 .255م، ص2011، سؾريا، 1مجير الد ؽ العميسي، التاريخ السعتبر في  نبا  مؽ  بر، ج 2
. ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في تسييز 578، ص3ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة،  3

 .377، ص4الرحااة، ج
. ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في تسييز الرحااة، 215، ص 6ابؽ  ثير، البداتة والشهاتة، ج 4
 .81. رباس محسؾد العقاد، عثسان بؽ عفان ذو الشؾريؽ، ص378، ص4ج
)ااب مؽ فزائل عثسان  تعالى عشهؼ ،  تاب فزائل الرحااة رضي هللا 4ج مدمؼ، صحيح مدمؼ، 5

 .1866، ص2401حد ث رقؼ  بؽ عفان رضي هللا عش (
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فاشععتراها عثسععان. ومععؽ مععآتر   تزععا 1. (دال  السدععمسيؽ اخيععر لعع  مشهععا فععي الجشععة
 .    2تجهيز  لجيش الُعْدَرة اسال  إذ قدم  لف د شار لمرسؾل 

  -اعد وفاة عسر بؽ الخظاب -ع ه23تؾلى عثسان بؽ عفان الخبلفة سشة       
ه، قععدم عثسععان  بللهععا انجععازات عد ععدة تتسثععل فععيآ 35ودامعع   بلفتعع  حتععى سععشة 

تأسعععيس و ، جسععع  القعععرآن الكعععريؼ، وهعععؾ الجسععع  الثالعععث السععععروف اعععالجس  العثسعععاني
  الفتؾحات اإلسبلمية.و البحرية اإلسبلمية، 

 ر عهد عثسان فتشة راح ضحيتها قتيبل وهؾ تقر  القرآن في بيت ، فعي شهد  وا    
هع عمى  د اعض الثائريؽ الشاقسيؽ عمعى حلسع ، وصعفتهؼ 35ذي الحجة سشة  18

 قتمعة سعفكؾا العدما  وسعرقؾا األمعؾال، لعؼ  راععؾاالديدة عائذة رضي هللا عشها اعأنهؼ 
 . 3، وال جؾار الرسؾل الذهر الحرامال البمد الحرام، و 

 ثانيًا: دوافع عثمان لجمع القرآن الكريم:
معع  اتدععاع حر ععة الفتؾحععات اإلسععبلمية، وانتذععار القععرا  بععيؽ األمرععار و عععد       

، وانقظععاع الععؾحي،   ععذ  ععل مرععر مععؽ األمرععار السدععمسيؽ مععؽ عهععد الرسععؾل 
قععرا ة القععرآن عععؽ قععارا مععؽ الرععحااة،  فكععان  هععل الذععام تقععر ون اقععرا ة  بععي بععؽ 

و هعععل الععععراق اقعععرا ة عبعععد هللا بعععؽ مدععععؾد، و يعععرهؼ اقعععرا ة  بعععي مؾسعععى ، كععععب 
. فمسا جسعهؼ جام  و عل سعس  قعرا ة اآل عر لمقعرآن احعرف مختمعف ععؽ 4األشعري 

                                                           
( ، )اعاب مشاقعب عثسعان بعؽ عفعان 6مجآ الجام  الكبيرانغر نص الحد ث في: الترمذي،  1

 .72-71، ص3703حد ث رقؼ 
 .232، ص34 حسد بؽ حشبل، مدشد اإلمام  حسد بؽ حشبل،ج 2
دمحم عبعععععد الفتعععععاح عميعععععان، تعععععاريخ الخمفعععععا  . 423، ص 10ابعععععؽ  ثيعععععر، البداتعععععة والشهاتعععععة، ج 3

 . 310الراشد ؽ، ص
. عمععي بععؽ سععميسان 18ه، ص1379،  بيععروت، 9ابععؽ حجععر العدععقبلني، فععتح البععاري ، ج  4

 .40العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص 
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الحععرف الععذي تقععر  اعع  اآل ععر، وقعع  الخععبلف  يسععا بيععشهؼ، وتفععاقؼ األمععر إلععى حععد  ن 
 .      1كفر اعزهؼ اعزا

 ات، وما نتج عش  مؽ  عبلف،  عدل عميع  معا هذا اال تبلف في وجؾ  القرا       
نَّ ُحَذْتَفعععَة ْبعععَؽ اْلَيَسعععاِن َقعععِدَم َعَمعععى إ) روا  البخعععاري َععععْؽ َ َنعععِس بعععؽ مالعععػ حيعععث قعععال:

اِم ِفعي َفعْتِح َ ْرِميِشيَّعَة َوَ ْذَرِ يَجعاَن َمعَ   َْهعِل اْلِععَراِق، َفعَأْفَزَع  ُعْثَساَن َوَ اَن ُتَغاِزي  َْهَل الذَّ
عَة َقْبعَل َ ْن َتْخَتِمُفعؾا فعي الكتعاب  ُحَذْتَفةَ  اْ عِتبَلُفُهْؼ ِفعي اْلِقعَراَ ِة َفَقعاَل ِلُعْثَسعاَن: َ ْدِرِك اأْلُمَّ

ععُحَف َنْشَدععُخَها  اْ ععِتبَلَف اْلَيُهععؾِد َوالشََّرععاَر  َفَأْرَسععَل ِإَلععى َحْفَرععَة: َ ْن َ ْرِسععِمي ِإَلْيَشععا الرُّ
َها إِ  َلْيِػ. فأرسم  بها حفرة إلى ُعْثَساَن َفَأَمَر َزْيَد ْبعَؽ َتاِبعِ  ِفي اْلَسَراِحِف ُتؼَّ َنُردُّ

َ ْيععععِر َوَسعععِعيَد ْبععععَؽ اْلَعععععاِص َوَعْبعععَد الععععرَّْحَسِؽ ْبععععَؽ اْلَحعععاِرِث ْبععععِؽ ِهَذععععاِم  ِ ْبععععَؽ الزُّ َوَعْبعععَد َّللاَّ
بَلتَععِة: ِإَذا اْ َتَمْفععُتْؼ َ ْنععُتْؼ َفَشَدععُخؾَها ِفععي اْلَسَرععاِحِف. َوَقععاَل ُعْثَسععاُن ِلمععرَّْهِط اْلُقَرِشععيِّيَؽ الثَّ 

َوَزْيععُد ْبععُؽ َتاِبععِ  ِفععي َشععْيِ  ِمععَؽ اْلُقععْرآِن َفععاْكُتُبؾُ  ِبِمَدععاِن ُقععَرْيِش َفِ نَّععُ  ِإنََّسععا َنععَزَل ِبِمَدععاِنِهْؼ 
ععُحَف ِإَلععى َحْفَرعع ععُحَف ِفععي اْلَسَرععاِحِف َردَّ ُعْثَسععاُن الرُّ َة َفَفَعُمععؾا َحتَّععى ِإَذا َنَدععُخؾا الرُّ

ععا َنَدععُخؾا، َوَ َمععَر ِاَسععا ِسعععَؾاُ  ِمععَؽ اْلُقععْرآِن ِفععي ُ عععلِّ  َوَ ْرَسععَل ِإَلععى ُ ععلِّ ُ ُفععِ  ِاُسْرعععَحِف ِمسَّ
 . 2حرق(صحيفة ومرحف  ن تُ 

 ومسا ذ رنا ندتظي   ن نرج  دواف  عثسان لجس  القرآن إلى :     
 .3جس  الشاس عمى مرحف واحد، ال  تأتى  ي  ا تبلف، وال تشازع .  
 حساتعععة العععشص القرآنعععي معععؽ  ي نقعععص وإضعععافة، و خاصعععة  نععع   عععان لعععبعض  .ب 

الرععحااة مرععاحف  اصععة بهععؼ تزععسش  تفاسععير وشععروح،  سععا  نهععا لععؼ تكععؽ 
 .   4تتزسؽ  ل سؾر وآتات القرآن

 ثالثًا: رجال لجنة جمع المرحف العثماني:
 وا ععر سععشة  ر عع  وعذععريؽ   و ععل الخميفععة الراشععدي الثالععث عثسععان بععؽ عفععان    

و وائل سشة  سس وعذريؽ مؽ الهجرة، مهسعة جسع  السرعحف إلعى لجشعة ر اريعة، 
                                                           

 .173تر، عمؾم القرآن الكريؼ، ص. نؾر الد ؽ ع204-203، ص1الدجدتاني،  تاب السراحف،ج 1
 .1275ص ،4987)ااب جس  القرآن( حد ث رقؼ  تاب فزائل القرآن صحيح البخاري،   2
 .272السد ل لدراسة القرآن الكريؼ، ص دمحم بؽ دمحم بؽ سؾيمؼ  بؾ ُشهبة،  3
 . 44-43عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص 4
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تبلتععة مععؽ فرععحا   ، وقععرا  األنرععار مععؽ  -كاتععب الععؾحي-زيععد بععؽ تابعع  ضععس  
 :. و يسا  مي التعريف بهؼقريش

 
 زيج بن ثابت:  .1

اسس  وندب  : هؾ زيد بؽ تاب  بؽ الّزحاك بؽ زيد بؽ لؾذان بؽ عسرو بؽ      
عؾف بعؽ  عشؼ بعؽ مالعػ بعؽ الّشجعار األنرعارّي الخزرجعّي، صعحابي جميعل،  اتعب 

فعععي قؾمععع  بشعععي  ، قعععال رسعععؾل العععؾحي، وجعععام  القعععرآن، وترجسعععان رسعععؾل هللا 
ل، تؼ بشعؾ الحعارث بعؽ الشجار: ) ير دور األنرار بشؾ الشجار، تؼ بشؾ عبد األشه

.  ولععد زيععد فععي السد شععة 1(...الخععزرج تععؼ بشععؾ سععاعدة، وفععي  ععل دور األنرععار  يععر
قبل الهجرة ا حد  عذرة سشة، فقد  بؾ  وهؾ ابؽ س  سشؾات، فشذأ  تيؼ األب في 

 .2كشف  م  وزوجها عسارة بؽ حزم  حد األنرار الذ ؽ شهدوا بيعة العقبة الثانية
عسععارة بععؽ حععزم ، فشذععأ فععي بي ععة  -زوج  معع  –  عمععى  ععد  سععمؼ زيععد معع   معع      

مهاجرا  إلى السد شة قر  زيد عمى  مؤمشة هيأت ل  حف  القرآن، فمسا قدم الرسؾل 
بعذلػ  ، مسا  ان تحف  مؽ القرآن وقدر  سبعة عذرة سعؾرة، فأعجعب الرسؾل 
والععرد  مععؽ  تااععاتهؼ لفهععؼ مععا  ععان تأتيعع   -مععؽ زيععد تعمععؼ  تااععة اليهععؾد وطمععب 
إذا  تععب إلععيهؼ.   فتعمسهععا زيععد فععي نرععف شععهر، فكععان تلتععب لمرسععؾل   -عميهععا

 .  3تعمؼ الدريانية، فتعمسها في سبعة عذر  ؾما   كسا طمب مش  
  ان زيد بؽ تاب  مؽ الرحااة الذ ؽ حفغؾا القرآن،  سا  ان  عمسهؼ       

 تبلث  زواتآ  ؾل . شهد زيد م  الرس4االفرائض والسؾاريث، والقزا  والفتؾ  
  زوة الخشدق، و زوة بشي قريغة، و زوة تبؾك، ففي  زوة الخشدق قال: ) جازني 

                                                           
 .929-928ص (،3789حد ث رقؼ ) دور األنرار( )ااب فزل صحيح البخاري، 1
. صععفؾان عععدنان، زيععد بععؽ تابعع   اتععب 129، ص4ابععؽ األتيععر،  سععد الغااععة فععي معرفععة الرععحااة، ج 2

 .17م، ص1999، دار القمؼ، دمذ ، 2الؾحي وجام  القرآن، ط
، 2ج . الععذهبي، سععير  عععبلم الشععببل ،463، ص35 حسععد بععؽ حشبععل، مدععشد اإلمععام  حسععد بععؽ حشبععل، ج 3

 .429-428ص
 .492، ص2ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في تسييز الرحااة، ج 4
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. وفععي  ععزوة بشععي قريغععة  ععان لزيععد 1 ععؾم الخشععدق، و دععاني  بظيععة( رسععؾل هللا 
نريب مؽ الغشائؼ، وفي  زوة تبؾك،  ان  راتة بشعي الشجعار مع  عسعارة بعؽ حعزم، 

 . وفعي العهععد2لزيعد ألنع   كثعر حفغععا مشع  لمقعرآن ، مشع  و عظاهععافأ عذها الرسعؾل 
هععع 12الراشععدي شععهد مععؾقعتي اليسامععة واليرمععؾك،  صععيب فععي مؾقعععة اليسامععة سععشة 

 . 3هع، تؾلى قدسة الغشائؼ13ادهؼ. وفي مؾقعة اليرمؾك سشة 
تؾلى زيد عدة مشاصب، فكان في العهد الشبؾي  اتبا لمؾحي ومترجسا  لمرسؾل      
العععر الرعععد    عععان معععؽ  هعععل الفتعععؾ  والذعععؾر ،  و عععل إليععع   . و فعععي عهعععد  بعععؾ

الرععد   مهسععة جسعع  القععرآن. وفععي عهععد عسععر   سععشد إليعع  الفععاروق مهسععة الكتااععة 
واإلفتا ، واإلنااعة عشع  فعي  سعفار . وفعي عهعد عثسعان، تعؾلى القزعا ، و عهعد إليع  

 .           4اجس  السرحف م  نفر مؽ القرشييؽ
ه. قعال  بعؾ هريعرة 55، وقيل سشة 51، وقيل سشة 45تؾفي زيد بؽ تاب  سشة    

 لسا مات زيد: )اْلَيْؾَم َماَت َحْبُر َهِذِ  اأْلُمَِّة َوَلَعلَّ َّللاََّ َ ْن َتْجَعَل ِفي اْبِؽ َربَّاِس ِمْشُ  
(. وقال ابؽ رباس: )َهَكَذا َذَهاُب اْلِعْمِؼ، َلَقْد ُدِفَؽ اْليَ 5َ َمف ا( ْؾَم ِعْمؼ  َ ِثير 

6. 
  عبج هللا بن الزبير: .2

اسععععس   وندععععب  : هععععؾ عبععععد هللا بععععؽ الز يععععر بععععؽ العععععؾام بععععؽ  ؾيمععععد القرشععععي        
. مععؽ صعغار الرععحااة،  ول مؾلعؾد اعععد الهجعرة، حفيععد 7األسعدي السلعي تععؼ السعدني

،  حععد القرشععيؽ الثبلتععة الععذ ؽ نععدبهؼ عثسععان ابععؽ حععؾاري رسععؾل هللا  الرععد  
السرععاحف.  مع   سععسا  بشع   بععي الععر الرعد  ، مععؽ  وائعل السدععمسات، لهععا لشدعخ 

                                                           
 .432، ص2الذهبي، سير  عبلم الشببل ، ج 1
. صفؾان عدنان، زيد بؽ تاب ، ص 490،ص2ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة، ج 2

148-149. 
 .151، ص   بؽ تاب. صفؾان عدنان، زيد 427، ص2الذهبي، سير  عبلم الشببل ، ج 3
 .180-175لمسشاصب التي تؾالها زيد  نغر: صفؾان عدنان، زيد بؽ تاب ، ص  4
 . 362م، ص1968، دار صادر، بيروت، 2ابؽ سعد، الظبقات الكبر ، تحقي : احدان رباس، ج 5
 .361السردر الداب ، ص 6
. ابععؽ حجععر العدععقبلني، اإلصععااة فععي تسييععز الرععحااة، 363، ص3الععذهبي، سععير  عععبلم الشععببل ، ج 7
 .78، ص4ج
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مؾاقف وآتار مذهؾدة في التاريخ اإلسبلمي.  بؾ  الز ير بؽ العؾام ابؽ عسة رسؾل 
 .1في حق : )لكل نبي حؾاري وحؾاري الز ير( ، قال هللا 
،  ان عبد هللا بعؽ الز يعر  ول مؾلعؾد لمسهعاجريؽ فعي السد شعة، اعات  الرسعؾل     

وهؾ ابؽ سب   و ابؽ تسعان سعشيؽ.  عان واسع  السعرفعة اعالقرآن والدعشة، حعدث ععؽ 
وهؾ صغير، وعؽ  بي ، وجد ، وعسعر، وعثسعان،  و التع   م السعؤمشيؽ  الرسؾل 

 -عبععد هللا بععؽ الز يععر - ععان  .2عائذععة، وعععؽ  يععرهؼ، رو  عشعع  مذععاهير التععااعيؽ
تذعععب  جعععد   -كثيعععر الةبعععادة، صعععؾاما  قؾامعععا ،  ظيبعععا  معععؽ  ظبعععا  قعععريش السععععدود ؽ

عالسععا فقيهععا ،  حععد الةبادلععة األر عععة الستفقهععيؽ فععي الععد ؽ، فععارس قععريش  -الرععد  
فعععي زمانععع ، قعععال عشععع  عثسعععان بعععؽ طمحعععة: )كعععان ابعععؽ الز يعععر ال  شعععازع فعععي تبلتعععة: 

 .3وال ابل ة(شجاعة، وال ربادة، 
شهد عبد هللا بؽ الز ير معر ة اليرمؾك م   بي ،  سا شهد فعتح افريقيعا،  عان      

، شعهد مؾقععة الجسعل مع   التع   م السعؤمشيؽ الدعيدة مؽ السعدافعيؽ ععؽ عثسعان 
عائذة، اعتزل الحروب التي دارت بيؽ عمي ومعاوية. ولسا استقر األمعر لسعاويعة 

زيد بعؽ معاويعة امتشع  عبعد هللا بعؽ الز يعر ععؽ مباتعتع ، ااتع ، ولسا آل  الخبلفة لي
هععع،   ععذت البيعععة لعبععد هللا بععؽ الز يععر، واتخععذ مععؽ ملععة  64و عععد مععؾت  زيععد سععشة 

ه  اعععد قتععال 73قاعععدة لخبلفتعع ، مععات مقتععؾال فععي ملععة فععي جسععاد  األولععى سععشة 
 .4عشيف بيش  و يؽ الحجاج بؽ  ؾسف الثقفي

 
 

                                                           
)اععععاب مععععؽ فزععععائل طمحععععة والز يععععر( حععععد ث  ،  تععععاب فزععععائل الرععععحااة4ج ح مدععععمؼ،يمدععععمؼ، صععععح 1

 .1879، ص2415رقؼ
م، 2006القععاهرة،  ، مؤسدععة اقععر ،عمععي دمحم الرععبلبي،  بلفععة  ميععر السععؤمشيؽ عبععد هللا بععؽ الز يععر  2

 .16ص
 .  370، ص3الذهبي، سير  عبلم الشببل ، ج 3
. الرعععبلبي،  بلفعععة  ميعععر 82 -81، ص4ابعععؽ حجعععر العدعععقبلني، اإلصعععااة فعععي تسييعععز الرعععحااة، ج 4

 .131-125السؤمشيؽ عبد هللا بؽ الز ير، ص
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 سعيج بن العاص: .3
ندعب : هعؾ َسعِعيد ْبعؽ الععاص ْبععؽ سععيد ْبعؽ الععاص ْبعؽ  ميعة ْبعؽ عبععد اسعس  و      

شسس ْبؽ عبد مشاف القرشي األمؾي،  ان جد   بؾ  حيحة، سعيد بؽ الععاص بعؽ 
. صحابي صغير، مؽ  شراف قريش و جؾادها 1 مية مؽ سادات  مية في الجاهمية

سرععحف، ا تععار  وفرععحائها،  حععد القرشععييؽ الثبلتععة الععذ ؽ نععدبهؼ عثسععان لكتااععة ال
لفراحت  وشب  لهجت  االرسؾل عثسان 

، رو  سعيد القميل مؽ الحد ث عؽ 2
 عسر وعائذة.    

، تدعع  ولععد سعععيد بععؽ العععاص اعععد الهجععرة،  ععان عسععر  لسععا مععات الرسععؾل      
سعيد بؽ العاص مؽ  شراف قريش،  ، ُقتل  بؾ  العاص  افرا  في بدر.كان3سشؾات

فرعععيحا، وقعععؾرا، حميسعععا، جعععؾادا، بمعععب معععؽ  رمععع   نععع   عععان تعظعععي الدعععائل ملتؾ عععا 
مدظؾرا اقيسة معا  ريعد  ن تعظيع  إذا لعؼ تلعؽ عشعد  معا تعظيع  لع ، فمسعا معات  عان 
  عميع  تسععانؾن  لععف د شعار، فؾفععا  عشعع  ولعد  عسععرو. قععال معاويعة  يعع :  ريسععة قععريش

  .4سعيد بؽ العاص
، قرااة  سس تؾلى سعيد بؽ العاص والتة الكؾفة في عهد عثسان بؽ عفان    

سعععشؾات،  عععزا معععدة وال تععع  عميهعععا طبرسعععتان وفتحهعععا، ولسعععا قامععع  الفتشعععة التعععي راح 
،  ان سعيد معؽ ضعسؽ العذ ؽ دافععؾا ععؽ عثسعان، و ععد مقتعل ضحيتها عثسان 

لععذي نذععب اعععد مقتععل ، انتقععل إلععى ملععة واسععتقر بهععا، واعتععزل الرععراع اعثسععان 
عثسععان، فمععؼ تذععارك فععي مؾقعععة الجسععل  سععا لععؼ تذععارك فععي صععفيؽ، ولسععا آل  مععر 
الخبلفعععة إلعععى معاويعععة بعععؽ  بعععي سعععةيان، وال  معاويعععة عمعععى السد شعععة ألكثعععر معععؽ معععرة 

 .  5هع59مشاو ة م  مروان بؽ الحلؼ، تؾفي سعيد سشة 

                                                           
 .481، ص2ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة، ج 1
 .211، ص1راحف،جالدجدتاني،  تاب الس 2
 .90، ص3ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في تسييز الرحااة، ج 3
 .91صالسردر الداب ،  4
  ،3، ج3ط .  ير الد ؽ الزر مي، األعبلم،446-445، ص3الذهبي، سير  عبلم الشببل ، ج 5

 .96م، ص1980بيروت، 
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 عبج الرحمن بن الحارث: .4
ؽ بعؽ الحعارث بعؽ هذعام السخزومعي القرشعي اسس  وندعب : هعؾ عبعد العرحس        

، ولعؼ تدعس  السدني، تااعي تقة جميل، مؽ  شراف قريش، ولد في زمؽ الرسعؾل 
والدتعع   ه، تععزوج عسععر 18مشعع ، تععؾفي  بععؾ  فععي طععاعؾن عسععؾاس االذععام سععشة 

كعان  .1فتر ى في حجر ، َوَ اَن َتُقؾُل: )َما َرَ ْ ُ  َرِ يب ا َ ْير ا ِمْؽ ُعَسعَر ْبعِؽ اْلَخظَّعاِب(
اسععس  إبععراهيؼ فمسععا  يععر عسععر  سععسا  مععؽ تدععسؾا ااألنبيععا   يععر  سععس  فدععسا  عبععد 

، شععهد الجسععل معع  عائذععة، تععؾفي الععرحسؽ، تععزوج مععريؼ بشعع  عثسععان بععؽ عفععان 
 .2ه43االسد شة سشة 

هععؤال  األر عععة هععؼ  عزععا  المجشععة الرئيدععية التععي  مفعع  التااععة السرععاحف،      
والسبلح   ن عثسان اقترر فيها عمى واحد فقط مؽ  بار قرا  الرحااة وهؾ زيد 
بؽ تاب ،  معا الثبلتعة اآل عريؽ فكعانؾا معؽ فرعحا  قعريش، ومعؽ تعؼ لعؼ  عتؼ ا تيعار 

 الكتااةانتقي  لسهارتها في  ب، بل ساس اإلمامة في القرآن فحدالسجسؾعة عمى 
 .3مؽ لغة قريش وتسلشها 

وقعد قعدرت  ، ان ألعزا  هذ  المجشة معاونؾن آ عرون فعي ندعخ السرعاحف     
، بشحععؾ اتشععا عذععر مععؽ شععارك فععي عسميععة  تااععة السرععاحفاعععض الرواتععات مجسععل 

  .4رجبل  
                 

 في جمع القرآن منيجية لجنة عثمان بن عفانالمبحث الثالث: 
، مؽ جسع  القعرآنآ حدعؼ الفتشعة التعي طعر ت عمعى السدعمسيؽ هدف عثسان      

مؽ اال تبلف في  تاب هللا، فعسد إلى جس  األوج  الستؾاترة و السجس  عميها في 

                                                           
 .6-5، ص5ابؽ سعد، الظبقات الكبر ، ج 1
. ابؽ حجر العدقبلني، اإلصااة في 428، ص3ابؽ األتير،  سد الغااة في معرفة الرحااة، ج 2

 .24-23، ص5تسييز الرحااة، ج
، مجمة  حسد عدنان الزعبي، السشهج العمسي في جس  القرآن الكريؼ في عهد عثسان بؽ عفان 3

 .40هع، ص1438، 12جامعة طيبة لآلداب والعمؾم اإلندانية،ع
 . 209،ص1. الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، ج213، ص1ني،  تاب السراحف،جالدجدتا 4



 

 

 لجنة جمع المصحف العثماني )دراسة تأصيلية لرجال اللجنة ومنهج الجمع(

 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

24 

 
 

، فعي جسع  العر الرعد   ي، قرد  بعتبلوة القرآن، ومؽ تؼ لؼ تقرد عثسان 
السعروفععة والثابتععة عععؽ  نفععس القععرآن بععيؽ دفتععيؽ، وإنسععا قرععد جسععع  عمععى القععرا ات

، فعأراد  ن  شدعخ معؽ صعحف الرعد  ، مرعاحف تكعؾن  ئسعة لمشعاس فعي الشبي 
 .1تبلوة  تاب هللا

 أوال: منيج اللجنة في الجمع:
لمجشة التعي  و عل إليهعا مهسعة الجسع ، السعشهج العذي  بيؽ عثسان بؽ عفان      

 مشزعبط، ستتبع  في جسعها، و شا  عمي  ااشرت المجشعة عسمهعا وفع  معشهج عمسعي
  قائؼ عمى:

 السحفؾعة عشد حفرة بش   -، الر الرد   ياالعتساد عمى صحف  ب .1
في ندخ السراحف العثسانية. جا  في حد ث  نس  –عسر رضي هللا عشهسا 

عُحَف  - ي عثسعان –)... َفَأْرَسعَل  بؽ مالػ: ِإَلعى َحْفَرعَة: َ ْن َ ْرِسعِمي ِإَلْيَشعا الرُّ
َها ِإَلْيِػ. فأرسم  بها حفرة إلى ُعْثَساَن..  .2(.َنْشَدُخَها ِفي اْلَسَراِحِف ُتؼَّ َنُردُّ

ااسعتسرار.   عرج  المجشعة الخميفة، حيث  عان  تفقعد عسعل السباشر مؽ شرافاإل .2
لسعا  راد عثسعان ) : ثيعر بعؽ  فمعح قعال دمحم بؽ سعيريؽ ععؽ  ابؽ  بي داود، عؽ

 ن تلتعب السرععاحف، جسعع  لع  اتشععي عذععر رجععبل معؽ قععريش واألنرععار، فععيهؼ 
ُ َبععيُّ بععؽ  عععب وزيععد بععؽ تابعع ، قععال:  بعثععؾا إلععى الر عععة التععي فععي بيعع  عسععر 

عرو ،  شعي  فعيفجي  بها، قال: و ان عثسان  تعاهدهؼ، فكعانؾا إذا تعدار وا  َّ  
قال دمحم: فقم  لكثير، و ان فيهؼ  يسؽ تلتب: هل تدرون لعؼ  عانؾا  ؤ رونع ؟ 
 قعععال: ال، قعععال دمحم: فغششععع  عش عععا إنسعععا  عععانؾا  ؤ رونهعععا ليشغعععروا  حعععدتهؼ عهعععدا  

 .3(االعرضة األ يرة،  يلتبؾنها عمى قؾل 

                                                           

. دمحم شععرعي  بععؾ زيععد، جسعع  القععرآن فععي مراحمعع  210، ص1الدععيؾطي، اإلتقععان فععي عمععؾم القععرآن، ج1 
التاريخيعععة معععؽ العرعععر الشبعععؾي إلعععى العرعععر الحعععد ث، احعععث تكسيمعععي ماجدعععتير،  ميعععة الذعععريعة، جامععععة 

 .111صهع، 1419الكؾي ، 
 .1275، ص4987صحيح البخاري، )ااب جس  القرآن( حد ث رقؼانغر نص الحد ث في:  2
القعرآن، ملتبعة ابعؽ تيسيعة، القعاهرة،  ابؽ  ثير، فزائل. 214ص ،1ج الدجدتاني،  تاب السراحف، 3

 .85-84ه، ص1416
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لقرِشييؽ االقترار عمى لغة قريش عشد اال تبلف، حيث قال ُعْثَساُن ِلمرَّْهِط ا .3
الثَّبَلَتِة )ِإَذا اْ َتَمْفُتْؼ َ ْنُتْؼ َوَزْيُد ْبُؽ َتاِبِ  ِفي َشْيِ  ِمَؽ اْلُقْرآِن َفاْكُتُبؾُ  ِبِمَداِن 

. والسقرؾدآ اال تبلف مؽ حيث الرسؼ 1 ُقَرْيِش َفِ نَُّ  ِإنََّسا َنَزَل ِبِمَداِنِهْؼ....(
، وقد 2عمي  قؾل  " َفاْكُتُبؾُ  "والكتااة، ال مؽ حيث األلفا  والكمسات، ويدل 

 ا تمف الرحااة في  مسة التابؾت هل هي االها   م االتا ، فرف  األمر إلى 
 .  3عثسان و  مر التابتها االتا  وفقا لمدان قريش

رجؾع المجشة إلى الخميفة  يسا تحتاجؾن إلي .   رج البخاري في صحيح   ن  .4
ن) قال: قم  لعثسان بؽ عفان- حد  عزا  المجشة–عبد هللا بؽ الز ير  َاهٌِّي

يج و  نيَمىنَيِّرَ نأزَاج 
)قم ( فمؼ تكتبها  و  . قال قد ندختها اآلتة األ ر .4

. وهذا  دل عمى  ن 5ال   ير شي ا مش  مؽ ملان  ( ،قال تا ابؽ   ي .تدعها
 . 6ترتيب اآلتات تؾقفي، وإن الذي  شدخ حلس  الستب   ي  التؾ يف

الكتااععة برسععؼ تحتسععل األحععرف الدععبعة التععي تبتعع  فععي العرضععة األ يععرة التععي  .5
عمععى جبريععل عميعع  الدععبلم ، مجععردة مععؽ التشقععيط والتذععليل،  عرضععها الشبععي 
اَه :  259في سؾرة البقرة مؽ اآلتعة  نحؾ قؾل  تعالى نٍَُِرُ ََ ا فتقعر  اعالزاي  َلين

 . 7 السشقؾطة  و االرا  السهسمة
الحرف الععذي تقععر  اععأكثر مععؽ قععرا ة متععؾاترة، وتعععذر رسععس ، فععالرسععؼ اعععدة وجععؾ   .6

رسؼ في مرحف برسؼ وفي آ ر برسؼ، وذلػ ليحتسل  ل الؾجؾ ، نحعؾ قؾلع  
نَهاا ُرنتعععالى فععي سععؾرة التؾ ععة:  ٍَ ْن َجَهاا نا ْن اارِينَث فكتبعع  بزيععادة )مععؽ( اعععد  مسععة  ثجن

                                                           
  .1275، ص4987صحيح البخاري، )ااب جس  القرآن( حد ث رقؼ  1
 .45بيد، جس  القرآن حفغا و تااة، صعمي بؽ سميسان الع 2
 . 20، ص9.ابؽ حجر العدقبلني، فتح الباري، ج199، ص1ج الدجدتاني،  تاب السراحف، 3
 .234سؾرة البقرة: آتة رقؼ  4
 .1109ص ،4530حد ث رقؼ )كتاب التفدير( صحيح البخاري، 5
 .194، ص8ابؽ حجر العدقبلني، فتح الباري ، ج 6
. دمحم شرعي  بؾ زيد، جس  القرآن فعي 44-43عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص 7

 .114، صفي مراحم  التاريخية
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اععععععض السرعععععاحف، و حعععععذفها فعععععي مرعععععاحف   عععععر ، لتحتسعععععل تجعععععري، فعععععي 
 .1يؽالقرا ت

 تجريعععد السرعععاحف العثسانيعععة مسعععا ندعععخ  تبلوتععع  ومسعععا لعععؼ تلعععؽ فعععي العرضعععة .7
 . 2األ يرة ، ومؽ  ل ما ليس اقرآن 
 :والمراحف غيرىا من الرحف ثانيًا:  المراحف العثمانية، ومرير

اععد  ن ندععخ  المجشعة السرععاحف العثسانيععة، رد عثسعان صععحف  بعي الععر إلععى    
ليقزي عمى الخبلف العذي طعر  فعي  -األمرارحفرة، و مر بتؾزي  الشدخ عمى 

فأرس إلى  ل مرر معؽ األمرعار اسرعحف ومعع  قعارا، واحعتف   -قرا ة القرآن
. وقععد ا تمععف العمسععا  فععي تقععد ر عععدد 3عشععد  اسرععحف عععرف االسرععحف اإلمععام

 السراحف العثسانية:
عشععد ، و ععععث بععثبلث ندعععخ إلعععى  شدعععخةقيععل  نهعععا  ر عع  ندعععخ، احععتف  عثسعععان ب .1

 ندعخة إلعى البرعرة، و  ندخة إلى الكؾفة، و  آ فأرسل ندخة إلى مفةنؾاحي مخت
 .4الذام

وقيل  سس ندعخ: قعال الدعيؾطي: )ا تمعف فعي ععدد السرعاحف التعي  رسعم   .2
 .5إلى اآلفاق، فالسذهؾر  سدة(

وقيل س  ندخ: السرحف السلعي، و السرعحف السعدني الععام، و السرعحف  .3
وتعععععرف هععععذ  السرععععاحف الثبلتععععة االسرععععاحف  –السععععدني الخععععاص )اإلمععععام( 

والسرحف الذامي، والسرحف الكعؾفي، والسرعحف  -الحجازية،  و الحرمية
 .6البرري 

                                                           
.  حسعد ععدنان الزعبعي، السعشهج العمسعي 33فهد الرومي، جس  القرآن فعي عهعد الخمفعا  الراشعد ؽ ، ص 1

 .41في جس  القرآن ، ص
 .114دمحم شرعي  بؾ زيد، جس  القرآن في مراحم  التاريخية، ص  2
 .125دمحم شرعي  بؾ زيد، جس  القرآن في مراحم  التاريخية، ص 3
 .19 بؾ عسرو الداني، السقش  في رسؼ مراحف األمرار، القاهرة، ص 4
 .211، ص1الديؾطي، اإلتقان في عمؾم القرآن، ج 5
 .125-124في مراحم  التاريخية، ص دمحم شرعي  بؾ زيد، جس  القرآن 6
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إلى الكؾفة، وندخة إلعى  ةو عث بشدخ شدخةوقيل سب  ندخ، احتف  عثسان ب .4
وندخة إلعى  ،وندخة إلى اليسؽ ،البررة، وندخة إلى الذام، وندخة إلى ملة

 .1البحريؽ
فعععي السد شعععة، ندعععخة تعععرك  بشدعععخة، و نفدععع عثسعععان   عععص :ندعععخوقيعععل تسعععان  .5

الكؾفععة، والذععام، وملععة،  والبرععرة،   ععل مععؽآ إلععى رسععل اقيععة الشدععخ الدعع  و 
تؾافععع  قرا تععع   عععط السرعععحف السرسعععل  آقعععارا ارعععحبة  ،2البحعععريؽ ووالعععيسؽ، 

 .3مع 
ا ، االسراحف إلى األمرار،  معر اعأن تحعرق  عل معاعد  ن  رسل عثسان     

كان في   دي الشاس مؽ قرآن، وهذا ما تذير إليع  حعد ث  نعس بعؽ مالعػ الدعاب : 
َوَ ْرَسَل ِإَلى ُ لِّ ُ ُفِ  ِاُسْرَحِف ِمسَّا َنَدُخؾا، َوَ َمَر ِاَسا ِسَؾاُ  ِمَؽ اْلُقْرآِن ِفي ُ لِّ  )....

معععؽ إحراقهعععا وضععع  حعععد ألي  . هعععدف عثسعععان 4صعععحيفة ومرعععحف  ن تحعععرق(
. وقعد اسعتجاب الرعحااة رضعؾان هللا 5ا تبلف تق ، سؾا  في الرسؼ  م في القعرا ة

عميهؼ لظمب عثسان، وإن عارضعة اعادا األمعر عبعد هللا بعؽ مدععؾد، إال  نع  رجع  
ونفععذ  مععر الخميفععة، وهلععذا تععؼ الععتخمص مععؽ  ععل السرععاحف السخالفععة لمسرععاحف 

 .6االسا   و  دبل   العثسانية، إما حرقا االشار
 ثالثًا: سمات ومميزات الجمع العثماني

مععؽ  ععبلل تعرفشععا عمععى مععشهج المجشععة فععي جسعع  السرععاحف العثسانيععة،  تبععيؽ لشععا   
 ومسيزات هذا الجس ، والتي تسلؽ  ن نجسمها في:     سسات

                                                           
. دمحم عبد الفتاح عميان، تاريخ الخمفعا  19 بؾ عسرو الداني، السقش  في رسؼ مراحف األمرار، ص 1

 .257الراشد ؽ، ص
 .7، السظبعة التجارية الكبر ، ص1ابؽ الجزري، الشذر في القرا ات العذر، ج 2
 .47-46عمي بؽ سميسان العبيد، جس  القرآن حفغا و تااة، ص 3
)اعععاب جسعع  القعععرآن( حععد ث رقعععؼ  تععاب فزعععائل القععرآن صععحيح البخعععاري،  انغععر نعععص الحععد ث فعععي:  4

 .1275ص ،4987
 .191 كرم عبد   ميفة الدليسي، جس  القرآن الكريؼ دراسة تحميمية لسرويات ، ص 5
 .261، ص1الزرقاني، مشاهل العرفان، ج 6
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إشعععراف الخميفعععة السباشعععر عمعععى عسميعععة الجسععع  بعععد ا اا تيعععار  عزعععا  المجشعععة،  .1
لجسعع ، وانتهععا  اعع حراق  ععل مععا  ععان ملتععؾب مععؽ قععرآن  ععبلف و يععان مشهجيععة ا

 السراحف العثسانية.
، التعي  انع  محفؾععة عشعد العر الرعد    يعمى صحف  بع عتساد الجس ا  .2

 حفرة بش  عسر رضي هللا عشهسا.
  ل ما لؼ تدتقر في العرضة األ يرة.إهسال  .3
  ترتيب الدؾر  ي  عمى الؾج  السعروف اآلن، اخبلف صحف  بي الر  .4

 .1فقد  ان  مرتبة اآلتات دون الدؾر
 عمى ما تؼ تبؾت  االتؾاتر. اقترار الجس  .5
اظريقعة جسعع  وجعؾ  القعرا ات السختمفعة واألحعرف  السراحف العثسانية كتب  .6

الدعععبعة، إذ  تبععع  دون تذعععليل  و تشقعععيط، ومعععا لعععؼ تحتسعععل الرسعععؼ الؾاحعععد وزع 
 .2عمى السراحف

إذ لؼ تذتسل عمى  ي تفدعير وشعرح السراحف مؽ  ل ما ليس اقرآن، تجريد  .7
لسعشععععى،  و بيانععععا  لشاسعععععخ ومشدععععؾخ، و يعععععر ذلععععػ مسععععا  انععععع  تحتؾيعععع  اععععععض 

 .3مراحف الرحااة الخاصة بهؼ
كتبععع  بمغعععة قعععريش، التعععي نعععزل بهعععا القعععرآن، إذ هعععي  فرعععح المهجعععات، وجسيععع   .8

 . 4لهجات القبائل العر ية دونها في السدتؾ  األدبي
، حفعع  جميععل الععذي تعععد مععؽ فزععائل عثسععانوهلععذا و فزععل هععذا العسععل ال   

 القرآن، وجسع  األمة، وسد ااب اال تبلف والفتشة. 
                 

 
                                                           

 .35-34فهد الرومي، جس  القرآن في عهد الخمفا  الراشد ؽ ، ص 1
 .261-260، ص1الزرقاني، مشاهل العرفان، ج 2
، جامعة 5، ع1مجدي عبد هللا الذمفؾح، جس  القرآن الكريؼ، السجمة العمسية لكمية التر ية، مج 3

 .312-311م، ص2016مرراتة، ليبيا،  ؾنيؾ
 .6ع، ص حسد عدنان الزعبي، السشهج العمسي في جس  القرآن الكريؼ في عهد عثسان بؽ عفان 4
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 الخاتمة
مععععؽ  ععععبلل محاولتشععععا التعريععععف اععععالجس  العثسععععاني لمسرععععحف تعرضععععشا  وال        

، ااعتبعار  الجسع  األول لمقعرآن الكعريؼ سعؾا   عان جسععا لمجس  في عهد الرسعؾل 
الحفعع  فععي الرععدور،  م جسعععا اسعشععى الكتااععة والتععدويؽ فععي الدععظؾر، تععؼ  اسعشععى

العر الرعد  ، هعدفشا  يتشاولشا الجس  الثاني لمقرآن الكريؼ وهؾ السععروف اجسع   بع
مععؽ ذلعععػ تتبعع  السراحعععل الدعععااقة لمجسعع  العثسعععاني، ااعتبععار  ن الجسععع  األول  عععان 

 لجس  السرحف. ساسا لمجس  الثاني والذي اعتسدت عمي  لجشة عثسان 
وفعععي حعععد ثشا ععععؽ الجسععع  العثسعععاني عسعععدنا إلعععىآ بيعععان األسعععباب التعععي دفعععع      

لعسميععة  عثسعان إلعى جسع  القعرآن، و التعريعف برجععال المجشعة التعي شعلمها عثسعان
الجسععع ، وإتزعععاح السعععشهج العمسعععي التعععي اتبعتععع  المجشعععة فعععي جسعهعععا لمقعععرآن الكعععريؼ، 

، و  يععرا مسيععزات الجسعع  حف العثسانيععةوالسخالفععة لمسرعا ومرعير الرععحف الدععااقة
 إلى : دراسةال  وقد  مرشا في هذ العثساني.

 معريؽآ حفغع  واسعتغهار    راد اع  إن مرظمح جس  القرآن الكريؼ، مرظمحا    -
 و تابت   م  آتات وسؾر في صحف ومراحف. الردور،في 

 احف  القرآن عؽ عهر قمب. إن هللا عز وجل تعهد لمرسؾل -
، وعمععى  دوات ادععيظة إن القععرآن الكععريؼ  ول مععادون دون فععي عهععد الرسععؾل  -

 نحؾآ  كتاف األبل واأل شام، وصفحات الحجارة، والرقاع، والعدب.
العععذي ، تععععد األسعععاس إن الجسععع  األول لمقعععرآن العععذي تعععؼ فعععي عهعععد الرسعععؾل  -

 .اعتسد عمي  الجس  الثاني
إلععى زيععد بععؽ تابعع ، بيشسععا  و ععل  بععؾ الععر الرععد   مهسععة جسعع  القععرآن الكععريؼ  -

عهععد  -مععشهؼ زيععد بععؽ تابعع  -شععلل عثسععان بععؽ عفععان لجشععة مععؽ  ر عععة رجععال 
 إليهؼ اسهسة الجس .

اجسعع  القععرآن الكععريؼ فععي مراحمعع  الععثبلث،  تذععرف الرععحابي زيععد بععؽ تابعع  -
 ععان حافغععا وقارئععا و اتبععا لمععؾحي، وفععي السرحمععة الثانيععة  ففععي عهععد الرسععؾل 
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، وفي السرحمة الثالثة  ان  حعد رجعال المجشعة التعي كان جامعا  ل  في صحائف
 شلمها عثسان لجس  القرآن الكريؼ في مراحف.

، لمجس  الثالث لمقرآن إلى بروز الخعبلف فعي ترج  دواف  عثسان بؽ عفان  -
اعزعععها  القعععرا ة، وعهعععؾر مرعععاحف ملتؾ عععة، عمعععى قعععرا ة الرعععحااة، تزعععسؽ

 تفاسير.
حفععؾ  والسلتععؾب فععي عهععد الرسععؾل عمععى القععرآن الس  الرععد   اعتسععد جسعع   -

 بيشسا اعتسد جس  عثسان ،الر الرد   التي  ان   ي،عمى صحائف  ب
 عشد  م السؤمشيؽ حفرة بش  عسر بؽ الخظاب رضي هللا عشهؼ.

بععععذل الدععععمف جهععععؾدا مقععععدرة فععععي جسعععع  القععععرآن الكععععريؼ، وفعععع  مشهجيععععة عمسيععععة  -
  مشزبظة، ال تختمف عؽ مشاهجشا العمسية السؾجؾدة اليؾم.

مععععؽ إحععععراق الرععععحف والسرععععاحف السخالفععععة لمسرععععاحف  هععععدف عثسععععان  -
 العثسانية، وض  حد ألي ا تبلف تق ، سؾا  في الرسؼ  م في القرا ة.

كتبعع  السرععاحف العثسانيععة اظريقععة اسععتؾعب  حععروف األدا  ووجععؾ  القععرا ات  -
 .الستؾاترة الثابتة عؽ رسؾل هللا 

الععذي قععرا فععي العرضععة األ يععرة،  إن القععرآن الععذي بععيؽ   ععد شا اليععؾم هععؾ نفدعع  -
 وهؾ نفد  الذي تزسشت  السراحف العثسانية.

 المرادر والمراجع
 :المرادر

 القرآن الكريؼ.

، دار الكتععب 3، ج سععد الغااععة فععي معرفععة الرععحااة (م1994 بععي الحدععؽ عمععي ) ابععؽ األتيععر، -
 العمسية، بيروت.

، دار الكتب 2، تحقي :  بي الفدا  عبد هللا القاضي،مجالتاريخالكامل في ( م1987)ععععععععععععععععععععععععععععععع  -
 العمسية، بيروت.

 .، بيروت4،ج3، طصحيح البخاري  (م1987دمحم بؽ إسساعيل) البخاري، -
 ، تحقيع : اذعار ععؾاد مععروف،الجعام  الكبيعرم( 1996 بي ريدى دمحم بؽ ريدعى) الترمذي، -

 السشاقب والفهارس، دار الغرب، بيروت. ،6مج
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 ، السظبعة التجارية الكبر .1، جالشذر في القرا ات العذر دمحم بؽ دمحم )د.ت( الجزري،ابؽ  -
، تحقيع : شععيب األرنعؤوط  وآ عرون مدشد اإلمام  حسد بؽ حشبعل (م2001 حسد ) بؽ حشبل،ا -

 ، مؤسدة الرسالة، بيروت.11ج
تبعة ابعؽ ، حق   صم  و رج حد ث   بؾ إسح  األتعري، ملفزائل القرآنه( 1416ابؽ  ثير،) -

 تيسية، القاهرة.
 ، بيروت.1، جاإلصااة في تسييز الرحااة، (هع1415بؽ حجر)االعدقبلني،  -
 ، ، دار السعرفة، بيروت،.9، جشرح صحيح البخاري  فتح الباري ، (ه1379)_____ -

 ، دار العمؼ لمسبل يؽ، بيروت.3، ج3ط ،األعبلم (م1980) ير الد ؽ، الزر مي،  -

معرفة القرا  الكبار عمى الظبقعات واإلعرعار،  (م1995شسس الد ؽ  بي عبد هللا، ) الذهبي، -
 استانبؾل. ،1تحقي ، طيار التي قؾالج، مج

، تحقيعععععععع : شعععععععععيب األرنععععععععؤوط، دمحم نةععععععععيؼ سععععععععير  عععععععععبلم الشععععععععببل ( م1993_________) -
 .، مؤسدة الرسالة، بيروت10،ج9العرقدؾسي، ط

 .، بيروت1، جالبرهان في عمؾم القرآن (م1957) الزر ذي، َبْدر الدِّ ِؽ ُمَحسَّد، -
ْرقععاني، - ، مظبعععة ريدععى البععابي الحمبععي 1، ج3ط ،مشاهععل العرفععان فععي عمععؾم القععرآن )د.ت(الزُّ

 وشر ا . 

، دار 2، تحقي : محب الد ؽ عبد الدجان واعع ، معجكتاب السراحف (م1995)الدجدتاني -
 البذائر اإلسبلمية، بيروت.

، الهي ععة 1، تحقيعع :دمحم  بععؾ الفزععل إبععراهيؼ، جن فععي عمععؾم القععرآناإلتقععا (م1974)الدععيؾطي، -
 السررية العامة لمكتب.

 ، دار صادر، بيروت.2، تحقي : احدان رباس، جالظبقات الكبر   (م1968)ابؽ سعد، -

، مؤسدععة 1تحقيعع ،  حسععد دمحم شععاكر، ج ،جععام  البيععان فععي تأويععل القععرآن( م2000)الظبععري،  -
 الرسالة، بيروت.

، ملتبععة الكميععات األزهريععة، السقشعع  فععي رسععؼ مرععاحف األمرععار )د.ت(  بععؾ عسععرو، ،الععداني -
 القاهرة.

، تحقي : عبد هللا بعؽ عبعد السحدعؽ ( البداتة والشهاتةم2003 بؾ الفدا  إسساعيل،) ، ابؽ  ثير -
 والتؾزي  واإلعبلن. ، دار هجر لمظباعة والشذر10، ج9التر ي،ج

دار الحععد ث، ، تحقيعع : دمحم فععؤاد، صععحيح مدععمؼ  م(،1991 بععؾ الحدععؽ بععؽ الحجععاج) مدععمؼ، -
 القاهرة.
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، التععاريخ السعتبععر فععي  نبععا  مععؽ  بععر( م2011)مجيععر الععد ؽ عبععد الععرحسؽ بععؽ دمحم، ،العميسععي -
 .، دار الشؾادر، سؾريا1ج

 المراجع:

 .، بيروتجس  القرآن الكريؼ دراسة تحميمية لسرويات  (م2006)  كرم عبد   ميفة، -

جهعععؾد اإلمعععام  بعععي عبيعععد القاسعععؼ بعععؽ سعععبلم فعععي عمعععؾم  (م2006)  حسعععد بعععؽ فعععارس، ،الدعععمؾم -
 ، دار بؽ حزم، بيروت. القرا ات

، دار القمؼ، 2، طزيد بؽ تاب   اتب الؾحي وجام  القرآن (م1999)صفؾان عدنان، ،الدليسي -
 دمذ .

السمععػ ، مر ععز الدععيرة الشبؾيععة فععي ضععؾ  السرععادر األصععمية (م1992)مهععدي  حسععد،، رزق هللا -
  يرل لمبحؾث والدراسات اإلسبلمية، الرياض.

الدععشة،  ، ملتبععةالسععد ل لدراسععة القععرآن الكععريؼ (م2003، )دمحم بععؽ دمحم بععؽ سععؾيمؼ ، بععؾ ُشععهبة -
 .القاهرة

 ، السلتبة العررية بيروت.ربقرية الرد   )د.ت(رباس محسؾد ،العقاد،  -

 .، الدمام3، طالراشد ؽتاريخ الخمفا   (م2002)دمحم عبد الفتاح،عميان،  -

 ، السلتبة العررية، بيروت.عثسان بؽ عفان ذو الشؾريؽ)د.ت(، ____________ -

، مؤسدععة اقععر ،  بلفععة  ميععر السععؤمشيؽ عبععد هللا بععؽ الز يععر  م(2006)،عمععي دمحمالرععبلبي،  -
 .القاهرة

 ، دمذ .عمؾم القرآن الكريؼ (م1993)نؾر الد ؽ،عتر،  -

 ، ملتبة وهبة، القاهرة.في عمؾم القرآنمباحث  )د.ت( مشاع القظان،  -

 :الجوريات وبحهث المؤتمرات والنجوات 

فععي  تؾتيعع  وجسعع  القععرآن الكععريؼ فععي عهععد الشبععي  (م1993)نععؾر الععد ؽ دمحم عتععر الحمبععي،  -
 .، مجمة مر ز احؾث الدشة والديرة، الدوحةضؾ  الدشة الشبؾية

ورقعة  ،القرآن في عهد الخمفا  الراشد ؽجس  جسادي األولى(   هع1421)فهد الرومي الرومي،  -
 ندوة عشاتة السسمكة العر ية الدعؾدتة االقرآن الكريؼ وعمؾم ، السد شة السشؾرة.مقدمة إلى 

السعشهج العمسعي فعي جسع  القعرآن الكعريؼ فعي عهعد عثسعان بعؽ ( هع1438)  حسد عدنان ،الزعبي -
 .12، مجمة جامعة طيبة لآلداب والعمؾم اإلندانية،ععفان
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، السجمعة العمسيعة لكميعة التر يعة، جس  القعرآن الكعريؼ (م  ؾنيؾ2016)مجدي عبد هللا   ،لذمفؾحا -
 .، جامعة مرراتة، ليبيا5، ع1مج

ورقعة مقدمعة  ،جسعع  القعرآن حفعععغا و تااعةجسعادي األولعى(   هعع1421)عمي بؽ سعميسان العبيد،  -
 الكعريؼ وعمؾمععععع ، السد شة السشؾرة.ندوة عشععععاتة السسمكة العر ية الدعؾدتة االقرآن إلى 

 الرسائل الجامعية: 

جسعع  القععرآن فععي مراحمعع  التاريخيععة مععؽ العرععر الشبععؾي إلععى ( هععع1419)دمحم شععرعي ، بععؾ زيععد -
 .،  مية الذريعة، جامعة الكؾي ) ير مشذؾر(، احث تكسيمي ماجدتيرالعرر الحد ث

 ، رسعالة ماجدعتيرالقعرآن الكعريؼ لفغعة القعرآن فعي (م2011) جسعبلت عيعد محسعؾد ، بؾ ناصعر -
 .، الجامعة اإلسبلمية،  زة ير مشذؾرة
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Abstract 

This research aims to study the members of the Ottoman Qur’an 
Committee and their approach in collecting the Holy Qur’an. Also, it 
studies the three stages of collecting the Holy Qur’an: In the era of 
the Prophet (PBUH), Abu Bakr Al-Siddiq, and Othman bin Affan, as 
well as the reasons, approach, and characteristics of each collection. 
The historical approach was used to achieve the research aims. The 
findings found that the term collecting the Holy Quran has two 
meanings: Memorizing it by heart, writing all its verses and surahs. In 
addition, the study found that the first collection is considered basic for 
the second collection. Furthermore, the Companion of the Prophet 
Zaid ibn Thabit had the honor to collect the Holy Quran in its three 
stages. Moreover, the predecessors made efforts in collecting the 
Noble Quran, according to a disciplined scientific methodology that 
does not differ from our existing scientific approach. Besides, the 
Ottoman Qurans were written in a manner that absorbed the Arabic 
Alphabet Harakat, and methods of the recitations of the Quran 
according to Sunnah.     
Keywords: Collection Qur’an, the Ottoman Qur’an Committee, stages 
of collecting the Holy Qur’an. 
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