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ӘОЖ 297.18

Мұхиддин Паттеев,
Мұрат Смағұлов

ҚҰРАННЫҢ ЖИНАҚТАЛУ 
КЕЗЕҢІНДЕГІ 

ӘДІСТЕМЕЛІК САТЫЛАР

Аннотация. Мақалада Мұхаммед Пайғамбарға уахи арқылы түскен Құранның 
бір нұсқаға келтіріліп, кітап ретінде жинақталу мәселесі зерттеледі. Құранның аят, 
сүрелері Мұхаммед Пайғамбар дүниеден өтпей тұрып жазылу ретіне мән берілгені 
және Оның иленген тері, түйе мен қойдың жауырын сүйектері, ақ тастарға ойып 
жазылған және тақтайшаларға жазылған бытыраңқы нұсқаларын бір нұсқа етіп 
жинақтаудың мәні ашып көрсетіледі.

Халифалар дәуірінде Құранды жинақтап жазуда жеті қырағаттың бірі 
таңдалуы, бір ізділікпен жинақталып, жазылуы иләһи кітаптың бұрмаланып 
алауыздыққа барғызбаудың бірден-бір жолы екендігі ғылыми тұрғыдан талдана-
ды. Сол кезде Құран нұсқасының біреуі Мәдинада қалып, қалған нұсқалары Шам, 
Куфа, Басра, Мекке, Йемен және Бахрейн елдеріне жіберілгені айтылып, әлі күнге 
дейін әлемдік мұражайларда сақталып келгендігін де кеңінен баяндау арқылы 
Құранды бұрмалап, бүлік салғысы келетін жандарға тосқауыл қою мақсат етіледі.

Түйін сөздер: Құран, Пайғамбар, Әбу Бәкір, Осман, сахаба, халифа, мұсхаф, 
қаріп, жеті қырағат, ынтымақ.

Құранның оқылуы мен жатталуы
Құранның бөлек-бөлек түсуінің бір хикметі де оның оңай жатталуына 

жағдай жасалуы еді. Мұхаммед Пайғамбар жаңа түскен аяттарды алдымен 
ерлерге, содан кейін әйелдерге оқып, жеткізетін еді. Сахабалардан хат 
танитындар түскен мәтіндерді әрі жазып, әрі жаттайтын да жазғандарын 
үйлеріне сақтаған. Хат танымағандар болса, Пайғамбардың намазда, 
уағыз-насихатта оқыған Құранын естіп, жаттап алып отырған. Құранды 
сақтауда, жазудан қарағанда жаттау әлдеқайда қолайлы тәсіл еді. 
Сахабалар әрі намазда, әрі жеке қалғанда, өз араларында Құранды үнемі 
қайталап отырған. Түнде мешіттің жанынан өткендер, іштен аралардың 
ызыңындай Құран үнін естіген. Жаңадан мұсылман болғандарды Аллаһ 
Елшісі Құранды жақсы білетін кісілерге жіберген. Сахабалар барлық 
өмірін Құранмен өткізіп, уахи шаңырағында тәлім-тәрбие алған. Олардың 
тақуалық өмірлерінен бастап, Аллаһ жолындағы күрестерге, қоғамдық 
қарым-қатынас және Пайғамбарымызға қалай сөйлеу керектігіне, тамақ 
ішу әдептілігіне тіпті сыбырлап сөйлескендері мен іштей ойлағандарына 

ИСЛАМТАНУЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ● ИСЛАМОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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дейін білдіріп, тәрбиелеп отырған. Міне, Құранға соншалық жақын болған 
олардың күллі өмірі осылайша Құранға арналған.

Арза жолы
Арза деген терминде Мұхаммед Пайғамбардың әр жылы Рамазан 

айында Құранның сол уақытқа дейінгі түскен бөлімін Жебірейілмен бірге 
бір-бірлеріне оқуы. Яғни, арзада Құранды тек қана бір жақты емес, бір-біріне 
қайталап оқылуы. Ибн Аббас былай дейді: Аллаһ Елшісі жақсылық жасауда 
адамдардың ең жомарты еді. Әсіресе оның көңілінің дархан болған кезеңі 
Рамазан айы болатын. Өйткені, Жебірейіл Рамазан айының әр түні Аллаһ 
Елшісіне келіп, одан Құран тыңдап, тексеретін... Әбу Һурайра Жебірейіл 
Рамазанда әр жылы Аллаһ Елшісіне Құранды бір рет оқығанын, ал қайтыс 
болар жылы екі рет оқығанын айтады [1].

Мұхаммед Пайғамбар сол күнге дейінгі түскен аяттардан тұратын 
Құранды бастан-аяқ оқығанда, сахабалар да қолдарындағы Құранның 
түпнұсқаларын алып келіп, қателіктері болса, түзетіп отырған. 
Пайғамбардың ақырғы Рамазан айындағы арзасын ақырғы арза дейді. Бұл 
жылы Жебірейіл екеуі бір-біріне Құранды екі рет қайталап оқып тексерген. 
Бұл жайында Аллаһ Елшісі: Жебірейіл Құранды маған бастан-аяқ екі рет 
оқытты. Мен осыған қарап, жақында көз жұматынымды аңғардым дейді 
[1, 7 б.]. Бұл жерде айта кетер бір мәселе, ол осы арзаның хикметі. Жебірейіл 
Аллаһ Елшісін тыңдаудағы мақсат – оның қателіктерін, яки ұмытқандарын 
түзету емес, біріншіден, Құранның сақталу жолын мұсылмандарға үйретіп, 
оның Аллаһ үшін қаншалықты маңызды екенін білдіргендігі. Екінші, 
мәселе сол жылға дейінгі аят пен сүрелердің қалай бір-бірінің жалғасын 
тауып орналасқанын тағы бір анықтау. Үшінші, сахабалардың жазған, яки 
жаттағандарын түзелтіп, бірлікке шақыру. Һәм Құранның кейіннен бір кітап 
болып жиналуына жағдай жасау. 

Ақырғы ең маңызды мәселе – Құранда Аллаһ Тағаланың әмірімен 
кейбір аяттардың үкімі жойылып, аяттың өзі де оқылудан алынып қалған. 
Аллаһ Тағала уақытша кейбір үкім беріп, кейіннен оның орнына жаңа үкім 
қойған. Міне, арзада осы аяттардың Құраннан шығарылғанын халыққа 
жариялап, Құранның ең соңғы қалпын көрсеткен. Ақырғы арзаның екі рет 
қайталанып оқылуында да осындай ерекшеліктер бар.

Құранның бір мұсхаф (кітап) етілуі
Әбу Бәкір кезеңінде жиналуы: Мұхаммед Пайғамбар шағында 

сахабалар Құранды жазып, жаттап алған еді. Көптеген хатшылардың 
қолдарында Аллаһ Елшісі арқылы түзетілген түпнұсқалар бар болған. Уахи 
келіп біткен кезде Ол түскен аяттардың яки сүрелерді Құранның қай жеріне 
қою керектігін нұсқайтын еді. Яғни, бастан-аяқ аят пен сүрелер белгілі бір 
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жүйемен орналасқан болатын. Бірақ барлығы біртұтас етіліп, Мұсхаф, яғни 
кітап етілмеген еді [2]. Өйткені, бір кітап етіп жинау үшін ақырғы уахи 
келіп, Құранның толық болуы ләзім. Алайда Мұхаммед Пайғамбардың 
өмірінің ақырына дейін уахи келуі мүмкін болғандықтан, ол тірі күнінде 
Құран толық бітті деп, бір кітап етіп жинақтай алмайтын еді. Ол соңғы демі 
бітіп, уахи тоқтағанда ғана Құранның бір кітап етіп жиналуы мүмкін болды. 
Әрі бұл жағдай шамамен Аллаһ Елшісінің уахидың қашан аяқталатынын 
білмеуінен туса керек [3]. Сиуити, Қасталани секілді ғалымдар осы мәселені 
Пайғамбардың кейбір аяттардың үкімі мен оқылуының Құраннан алы-
ну әмірі (нәсіх етілуін) келуі мүмкін деген оймен күткен деген тұжырым 
айтады. Сондықтан да, ол өмірден өткеннен кейін ғана уахи тоқталғаны 
айқындалып, Құран алғашқы халифа Әбу Бәкір кезінде бір кітап етіп жи-
налды. Құранның оның кезінде жиналып бір кітап етілуінде де бірнеше се-
бептер болған еді. Олар:

1. Мұхаммед Пайғамбардың тірі күнінде Құран жазылған парақтар бар 
болғанмен олар мемлекеттік істерде ресми емес еді. Өйткені, ол уақытта 
Пайғамбар бар еді. Сондықтан да Құран мәтінінің сенімді кепілі болған. 
Бірақ кейіннен келген халифаның мұндай ерекшелігі болмағандықтан 
жазылған парақтарды екі мұхаба арасына жинап, бір кітап ету қажеттілігі 
туды. Өйткені, бұдан кейінгі негізгі қайнар тұтас кітап етіп жазылған Құран 
болуы керек еді.

2. Халифа Әбу Бәкір мұсхафты Пайғамбардың уахи хатшыларына 
жаздырған парақтардан жаздыртып алуына болар еді. Бірақ мұндай 
нәрсенің арты қиыншылыққа соқтырып, мұсылмандар арасында дау туып 
кетуі ықтимал. Һәм Құранның кейбір түпнұсқаларында кішігірім қателіктер 
де болуы мүмкін. Әрі дәл қазір жинап алмаса, сахабалардың кейбірінде ғана 
болған қысқа түпнұсқалар олар бұл өмірден өткенде солармен бірге жоғалып 
кетуі де мүмкін. Әрі аз да болса, кейбір оқылуы нәсіх болған, яғни үкімі де, 
оқылуы да жойылған аяттарды білген де, білмегендер де бар. Сондықтан 
да, осы аяттардың жойылғанын білген мен білмегендер арасында қарама-
қайшылық болуы мүмкін. Сондықтан да мәтіндердің бәрін жинап, бір кітап 
етуі қажет болды. Әрі ол кітапты сахабалардың қолдарындағы жазылған 
түпнұсқалар мен жаттаған Құрандар арқылы растап әрі кейбір адамдардың 
жеке қателіктерін дұрыстап, нәтижеде үмбеттің бәрі бірауыздан қабыл 
еткен Имам мұсхаф (негізгі кітап) жазбақ болды.

3. Басқа бір себеп – Ямәмә соғысында көптеген сахабалар шейіт 
болды. Осы бүлікті ұйымдастырған жалған Пайғамбар Мусәйләмәтул-
кәззәб лақабымен аты шыққан Мусәйләмә деген адам еді. Ол Мұхаммед 
Пайғамбардың өмірінің ақырына таман өзін Пайғамбар жариялап, Құранға 
еліктеп сөз ұйқастырып, көптеген адамдарды әскер етіп алған еді. Кейіннен 
һижраттың он екінші жылында мұсылмандармен соғысты. Оған Құранды 
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жатқа білетін көптеген сахабалар да қатысты. Міне, осы соғыста осы 
қарилардан жетпіс кісі шейіт болды. Осынау жағдай Омарды сақтандырды. 
Дереу халифа Әбу Бәкірге барып, оған Құранның жоғалып кетуі қаупі бар. 
Тез арада түпнұсқаларды жинап, бір кітап етіп ал деп ұсыныс жасады. 
Алайда халифа оның осы ұсынысын алғашқыда қабыл ете алмай терең 
ойға қалды. Өйткені, Пайғамбардың жасамаған ісін жасау оған өте ауыр 
тиген. Оның бұлай екі ойлы болуы, егер Құран бір кітап етіп жазылып, 
көбейтілсе адамдар оны жаттауға немқұрайды болып кетпей ме деген күдік 
еді. Ақырында, ол Құранды жинауға бел буып, Зәйд ибн Сәбитті шақырып 
оған Құранды жинауға ұсыныс жасады. Ол осы мәселені былай баяндайды: 
Ямәмә соғысынан кейін мені Әбу Бәкір шақырып алды. Омар да жанында еді. 
Халифа маған: Омар маған келіп Ямәмә күні көптеген қари сахабалардың 
шейіт болғанын, бұлай кете берсе, қарилар қалмай, Құранның кейбір бөлігі 
жоғалып кетуі мүмкін деп, Құранды бір кітап етіп жинауды ұсынды. Мен 
Аллаһ Елшісінің жасамаған ісін қалай жасамақпын? дедім. Ақырында, Аллаһ 
Тағала осыны көкейге қондырып, мен оның пікірін мақұлдадым. Сен жас әрі 
ой-өрісі кең адамсың. Сені елдің бәрі жақсы таниды. Сен Аллаһ Елшісінің 
уахиын жазған адамсың. Ал қазір кідірме. Тез Құранды жина деді. Мен де 
Аллаһ Елшісінің жасамаған ісін қалай жасамақпын? дедім. Халифа: Аллаһ 
атымен ант етейін, бұл ісің жақсылық деді. Бірақ Аллаһ атымен ант етейін, 
бір тауды маған тасы деп бұйырса, бұл істен әлдеқайда жеңіл келер еді. Әбу 
Бәкір де мені көндіруге тырысып, сөзін жалғастыра берді. Ақыры, Аллаһ 
Тағала ол екеуінің жүрегіне салғандай, менің де көкейіме қондырды. Бұдан 
кейін мен құрма жапырақтары мен жеңіл ақ тастар, керамика тастарында 
жазылған Құран нұсқаларын қарилардан жинай бастадым [1, 6/225 б.].

Осы жерде Құранның жинау ісі неге Зәйд ибн Сәбитке берілді деген 
сұрақ тууы мүмкін? Өйткені, сахабалар арасында Абдуллаһ ибн Мәсғуд, 
Убәй ибн Каб секілді Құранның бастан-аяқ түпнұсқалары бар Құранды 
жатқа білетін беделді кісілер де бар еді. Демек осынша маңызды істің 
Зәйд ибн Сәбитке берілуінде кейбір себептер болуы мүмкін. Кейбір Ислам 
ғалымдары бұл жайлы былай дейді:

1. Зәйд ибн Сәбитті Мұхаммед Пайғамбардың арнайы уахи хатшысы 
етіп тағайындауы.

2. Зәйд ибн Сәбит сахабалар арасында зеректігімен көзге көрінген. 
Оның осы зеректігін байқаған Аллаһ Елшісі оған жазу ісінің бақылаушысы 
міндетін берген. Зәйд ибн Сәбит: Бірде Аллаһ Елшісі мені Мәдинада көріп 
қалды. Жанымдағылар менің Нәжжар руынан екенімді айтты. Аллаһ Елшісі 
сол жерде Құраннан дәл он бес сүре оқыды. Мен де оқылған сүрелерді 
сол жерде қайталап оқып бердім. Аллаһ Елшісі маған таң қалып: Еврей 
әріптерін жазып үйрен деді. Мен оны он бес күнде үйреніп алдым. Бұдан 
кейін Аллаһ Елшісінің атынан оларға хат жазып, олардан келген хаттарды 
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оған оқитын болдым. Басқа бір хабарда Аллаһ Елшісінің айтуымен сурани 
тілін он жеті күнде үйренгені айтылады. 

3. Зәйд ибн Сәбиттің Аллаһ Елшісінің тірі күнінде Құранды бастан-
аяқ жатқа біліп, қырағаттап өте дұрыс оқи білуі. Аллаһ Елшісі Тәбук 
ғазауатында Нәжжәр руының байрағын Зәйдке беріп: Құранды ең жақсы 
біліп, жатқа білетін Зәйд деген.

4. Ақырғы арзаға қатысуы.
5. Жігіттік шағында болуы. Сондықтан да берілген істі жақсы атқаратын 

дәрежеде.
6. Ел абыройына бөленіп, сенімділік танытқандығы.
Зейд ибн Сәбит Құранды жинауда түпнұсқалары бар сахабалардан қатаң 

шарттар талап еткен. Халифа мен Омар оған: Мешіттің есігінің алдына 
отырып, саған кімде-кім екі куәгермен Аллаһтың кітабынан бір аят яки сүре 
әкелсе, оны жаз деген. Зәйдтің тәсіліндегі шарттарды былай беруге болады:

1. Қолында Құранның түпнұсқасы бар адам онымен ғана шектелмей 
жазған Құрандарын жатқа білуі тиіс. Әрі басқа мұсылмандар да оның жатқа 
білетін Құранның сүре мен аяттарын сөзбе-сөз, айна-қатесіз жатқа білулері 
қажет.

2. Жазылған түпнұсқалар Пайғамбардың нұсқауымен жазылып, 
оқытқан мәтін екендігін екі куәгер дәлелдеу керек.

3. Егер аяттардың оқылуы мәнсух (үкімі жойылған) болса жазылмауы 
тиіс.

Сиуити екі куәгерден мақсат – әкелген аяттың мәтінін ақырғы арзада 
Мұхаммед Пайғамбарға оқылғанына куәлік еткен екі куәгер дейді [4]. 

Осы мәселеде оған Омар көмектескен. Бір кітап етіп жиналған осы 
Құранға Абдуллаһ ибн Мәсғудтың ұсынысымен Мұсхаф деп аталды. Бұл 
мұсхаф жеті қәріпті қамтыған.

Жоғарыда айтылғандай Құран жазылған әрі өзінің орналасқан жүйесі 
бар еді. Бірақ бастан-аяқ бәрі бір кітап етіп жиналмаған. Халифа Омардың 
қорыққаны да осы еді. Ақырында Зәйд ибн Сәбит парақтарда жазылған 
түпнұсқаларды негіз етіп, ақырғы арзада оқылған сүрелер мен аяттардың 
орналасуы тәртібіне қарай жинап, бір кітап етті. Осылайша бір әріп те 
жоғалмай, сақталды. Бұл іс Мұхаммед Пайғамбар бұл өмірден өткен 
соң алты айдан кейін жасалды. Ол уақытта Аллаһ Елшісінің жанында 
болған сахабалар тірі еді. Бұл уақыт ішінде Құранның бір аяты яки әрпі 
жоғалуы мүмкін емес. Өйткені, көптеген адамдар жатқа білген. Жазылған 
түпнұсқалар да қолдарында еді. Әрі сахабалар бес уақыт намазда, басқа 
уақыттарда бір-бірлеріне оқып, аяттар мен сүрелер жайлы ойларын ортаға 
салатын.

Әбу Бәкір кезінде Құранның жиналуы жазылған түпнұсқаларды бір 
кітап ету ғана еді. Яғни, тері, құрма ағашы, сүйек, т.б. секілді әр түрлі 
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нәрселерде жазылған Құрандарды қағазға жазып, бір кітап еткен. Зәйдтің 
осы ісі бір жылға созылған. Оған Омар, Әли, Оспан, Ибн Каб көмектескен. 
Мұсхаф аталған осы кітап алдымен Әбу Бәкірде, ол қайтыс болғанда Омар 
алып сақтап, ол да бұл ғұмырдан өткенде қызы Хафсаның қолында сақтал-
ды [5].

Оспан кезеңінде көбейтілуі
Халифа Оспан кезеңінде Ислам мемлекеті Арабстаннан тыс өлкелерге 

қанат жайды. Сол жаққа арнайы мұғалімдер жіберіліп, олар өздері үйренген 
Құран қырағаттары мен қаріптерін жаңа мұсылмандарға оқыта бастады. Әр 
түрлі Құран қырағаттары мен қаріптерін үйренген адамдар өзара дауласып, 
өздерінікін жақтап, басқаларды жоққа шығара бастады. Өйткені, олар 
Мұхаммед Пайғамбардың Құранның әр түрлі оқылуына не үшін рұқсат 
бергенін әрі оның бірнеше қырағатпен түскенін білмейтін еді. Сондықтан 
бұл жердегі ең үлкен бірінші мәселе жеті қәріп мәселесі. Аллаһ Елшісі 
сахабаларға түсініксіз келген кейбір сөздерді өз диалектіндегі сөзбен 
алмастырып оқуларына уақытша рұқсат берген еді. Кейіннен сахабалар 
осы үйренген Құрандарын жаңа мұсылмандарға да дәл солай үйреткен еді. 
Алайда жаңа мұсылмандар жеті қаріптен хабарсыз болатын. Негізі осы 
жеті қаріп Әбу Бәкірдің заманында жиналған Құраннан да орын алған-ды. 
Сондықтан да сахаба Хузәйфа Куфалықтардың Абдуллаһ ибн Мәсғудтың 
қырағаты, Басралықтардың Әбу Мұса әл-Әшғаридың қырағаты деп 
дауласқандарына әбден төзімі таусылып: Аллаһ Тағала атымен ант етейін! 
Осыдан Халифаға барсам, осы айырмашылықтардың жойылуын талап етем 
деген еді [6].

Екінші мәселе Құранда бірнеше қырағаттың болғандығын басқа 
аймақтағы мұсылмандардың білмеулері.

Ақырғы мәселе кейбір сахабалардың қолдарындағы түпнұсқаларда 
аяттардың тәпсірлері мен түсіндірмелерінің жазылуы. Араб емес кейбір 
мұсылмандар осы жазуларды аят деп ойласа керек.

Әбу Қилабә былай дейді: Халифа Оспан заманында әр мұғалім өз 
ұстазынан алған қырағатты шәкірттеріне үйрететін еді. Кейіннен шәкірттер 
бір-бірімен кездескенде, әркім өзінікін жақтап, пікір таластыра бастаған. 
Олар мұғалімдеріне айтып, олар да ұстаздарынан алғаны бойынша 
өздері білетін қырағатты жақтап, қарама-қайшылық туа бастады. Қазіргі 
мұсылмандар арасындағы қарама-қайшылық пен пікірталас та осыған 
ұқсайды. Мысалы, сүнниттерде жалпы төрт мәзһәб бар. Кеңес үкіметі тарап, 
қазақ елі егеменді ел болғанда, ел жастары әр түрлі елге барып, Ислам дінін 
үйреніп елге келіп, үйренгендерін халыққа үйрете бастады. Шет мұсылман 
елінен келген мұғалімдер де дінді жастарға өз мәзһабтары бойынша үйретті. 
Бірақ дінді үйренген ел азаматтары бір-бірімен жолыққанда өздері үйреткен 
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мұғалімдерінің пікірлерін жақтап, бөгде пікірді жоққа шығарып, ақыры дауға 
айналды. Бәрінің де мұғалімдері өз көзқарастарының дұрыстығын айтып 
бақты. Олардың түсінігі бойынша ұстаздарының ұстанған мәзһабтарының 
көзқарасы ғана дұрыс болып көрінді. Алайда ұстаздары менің мәзһабым 
басқа мәзһабтардың көзқарастары мен Құран мен сүннет қайнарынан 
үкім шығару тәсілдерінен қарағанда абзалырақ дегендерін ұғына алмады. 
Пайғамбарымыздың Үмбетімнің әр түрлі көзқараста болуы – рақымдылық 
хадисін де іштей терең сезіне алмады. Дәл осылайша, сол уақытта да әр 
түрлі қырағаттар мен қаріптердің болуын түсіне алмаған. Осы дау Халифаға 
да жетіп жатқан еді.

Өзіне келіп жеткен осындай әр түрлі шағымдар Халифаны қатты 
толғандырды. Ақыры Кавказ аймағынан келген Хузәйфәтул-Ямәнның 
жеткізген хабары оның әрекетке көшуіне түбегейлі ықпал етті.

Кавказ аймағында Шам әскерлері мен Ирактың әскерлері бірге болған 
еді. Шамдықтар Құранды Убәй ибнул-Кабтан үйренген. Ирактықтар 
болса Құранды Ибн Мәсғудтан үйренген болатын. Екеуі екі түрлі қырағат 
болғандықтан екі әскер арасында қатты дау туды. Тіпті олар бір-бірлерімен 
шайқасуға шақ қалды. Сонда дереу Хузәйфа Мәдинадағы Халифаға келіп: 
Ей, Халифа! Мұсылмандарға жәрдем ет! Болмаса Құран еврейлер мен 
христиандардың кітаптары тәрізді қарама-қайшылыққа ұшырайды деп, 
жағдайды түсіндіріп, қырағатта бірлік болуын сұрады.

Халифа дереу іске көшіп, халық үшін Имам Мұсхаф жаздырып, 
қырағатты анықтатып, жеті қаріпті бірге түсіруге қаулы қабылдады. 
Осыдан кейін халифа Омардың қызы Хафсаға хабар жіберіп, қолындағы 
түпнұсқаны көбейтіп қайтып беру үшін уақытша сұрады. Осы істі жасауға 
Құрайштықтар (меккелік) мен Әнсарлықтардан (мәдиналық) он екі кісілік 
топ құрып, төраға етіп Зәйд ибн Сәбитті тағайындады. Алқа құрамында 
Абдуллаһ ибн Зубәйір, Сайд ибн ибнул-Ас, Абдуррахман ибнул-Харистай 
үлкен сахабалар бар еді. Бұл алқа Құранды Құрайш диалектісімен қайта 
жазып, көбейту жоспарын жасады. Жазу үстінде кейбір аяттарда қарама-
қайшылық туса, Құрайш диалектін негіз етіп алатын болды. Халифа 
Құрайштың үш кісілік тобына: Сендер мен Зәйдтің арасында Құранға 
қатысты мәселе туындаса Құрайш тілін негіз етіп алыңдар. Өйткені, Құран 
солардың тілімен түскен дейді [1, 3 б.].

Имам Мұсхаф Мұхаммед Пайғамбардың өмірінің ақырында Рамазан 
айындағы ақырғы арзада Жебірейілден алған соңғы Құран оқылуына негіз 
етілген. Іс біткенде, ескі түпнұсқаларды жойып, әкімдеріне хат жіберіп: Мен 
мынадай бір іс жасап, қолымдағы бұрынғы Құран түпнұсқаларының бәрін 
жойдым. Сендер де нұсқаларыңды жойыңдар. Ал, мына қайта жазылған 
Құранды көбейтіп таратыңдар дейді.

Халифа Оспанның Имам Мұсхафтағы принциптері былайша:
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1. Әбу Бәкірдің заманында жазған мұсхаф кітапты негіз ету.
2. Ақырғы арзадағы оқылған қаріп бойынша жазылып, қалған алты 

қаріп тасталады.
3. Егер диалект айырмашылығы туа қалса, онда Құрайш диалектісі 

негіз етіледі.
4. Сүрелер қазір қолымыздағы жүйе бойынша жүйеленеді.
5. Осы түпнұсқалар жан-жаққа таратылып, осыған ұқсамаған нұсқалар 

жойылады [7].
6. Тәфсир мен түсіндіру мақсатымен жазылған кейбір жеке сөздер 

мұсхафқа алынбайды. 
Бұл іс һижраның жиырма бесінші жылы болған. Іс біткенде түпнұсқа 

Құранды Хафсаға қайтарып берді. Жазылған жаңа Имам Мұсхаф кітап 
мешітте оқылып, мұсылмандардың бәрі бірауыздан мақұлдаған. Бұл Имам 
Мұсхаф төртеу болып жазылды. Біреуі Мәдинада қалып, қалған үшеуі 
Шам, Куфа, Басраға жіберілді. Кейбір хабарда осы кітаптардың жетеу 
болғандығын айтады. Сонда қалғандары Мекке, Йемен және Бахрейнге 
жіберілген [5, 1/240 б.].

Қорыта келгенде, Құранның жинақталу кезеңдеріне терең зер сала 
қарасақ сахаба мен кейінгі ғасырлардағы ғұламалардың осы тұрғыда көп 
еңбек сіңіргендігі көрінген. Олар Құранға жалпылай емес ондағы әр бір 
сөзге мән беріп тіпті қарекетінің өзгеріп кетпеуіне көп еңбек сіңірген. 
Құранға ғылыми тұрғыдан жіті қарау әдістемелері кейінгі ғасырларда 
тарих, мәдениет, араб ауыз әдебиеті т.б салаларда кеңінен пайдалануға мол 
әсерін тигізеді. 
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Резюме

Паттеев М.И., Смагулов М.Н. Методические ступени, применявшиеся 
при объединении Корана

В статье рассматривается вопрос собрания и объединения Корана в единую 
книгу. Авторы подробно останавливаются на смысле объединения в единую 
книгу аятов и сур, написанных при жизни Пророка Мухаммада на различных 
материалах, таких как шкура и кости животных, камни, дерево и т.д. Научно 
доказывается, что выбор одного из семи кираатов (рецитация) и объединение 
Корана в единый сборник сур во времена халифата являлся единственно верным 
путем предотвратить искажения Священного Писания.

Summary

Patteev M.I., Smagulov M.N. Methodical Steps Applied in the Merger of the 
Koran

The article deals with the question of assembly and association of the Quran into 
one book. The author elaborates on the meaning of unification into a single book of vers-
es and suras written during the lifetime of the Prophet Muhammad on various materials 
such as hide and animal bones, stones, wood, etc. Research proved that the choice of one 
of seven Kiraati (recitation) of the Quran and consolidation into a single collection of 
suras in the days of the khalifat is the only sure way to prevent the distortion of Scripture.
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