
 املصحف الذي بني أيدينا : أساس تقسيمه ألجزاء وأحزاب
 

 تقسيم املصحف إىل أجزاء وأحزاب
 

ماذا  زاء وأحزاب ؟ ول صحف ألج م يم ال س ق م ت ساس ت لى أي أ سؤال : ع ال
يرا ؟ ب يرا ، وآخر ك غ ص حزب  ع ال كون رب   ي

 

 اجلواب : 

 احلمد هلل 

 أوال: 

الحي اجتهادي ، ولذلك خيتلف الناس يف تقسيماهتم تقسيم املصاحف إىل أجزاء وأحزاب وأرابع تقسيم اصط

، كل حبسب ما يناسبه وخيتاره ، وحبسب ما يراه األنفع واألقرب ، إال أن التحزيب املشهور عن الصحابة 

ُ َعَلْيِه َوَسله  َم َكْيَف رضوان هللا عليهم هو ما يرويه أوس بن حذيفة قال : ) َسأَْلُت َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله

ْزُب اْلُمَفصهِل ُُيَز ِبُوَن اْلُقْرآَن ؟ قَاُلوا : َثاَلٌث ، َوََخٌْس ، َوَسْبٌع ، َوِتْسٌع ، َوِإْحَدى َعْشَرَة ، َوَثاَلَث َعْشَرَة ، َوحِ 

 ( . 1393َوْحَدُه ( رواه أبو داود )

 .  واملعىن : ثالث سور : وهي بعد الفاحتة : البقرة ، وآل عمران ، والنساء

 مث َخس سور ، وهي : املائدة ، واألنعام ، واألعراف ، واألنفال ، والتوبة . 

 مث سبع سور ، وهي : يونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، واحلجر ، والنحل . 

مث تسع سور ، وهي : سورة اإلسراء ، والكهف ، ومرمي ، وطه ، واألنبياء ، واحلج ، واملؤمنون ، والنور ، 
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 الفرقان . و 

مث إحدى عشرة سورة ، وهي : الشعراء ، والنمل ، والقصص ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة ، 

 واألحزاب ، وسبأ ، وفاطر ، ويس . 

 مث ثالث عشرة سورة ، وهي : الصافات ، وص ، والزمر ، وَحوامِيم السهبع ، وحممد ، والفتح ، واحلجرات . 

 ن سورة ق إىل الناس .مث الباقي ، وهو : م

 ( ، حتت عنوان " جتزئة القرآن " :1/283قال الزرقاين يف "مناهل العرفان يف علوم القرآن" )

" كانت املصاحف العثمانية جمردة من التجزئة اليت نذكرها ، كما كانت جمردة من النقط والشكل . وملا امتد 

 ة جتزائت خمتلفة االعتبارات :الزمان ابلناس جعلوا يتفننون يف املصاحف وجتزئتها عد

فمنهم من قسهم القرآن ثالثني قسما ، وأطلقوا على كل قسم منها اسم اجلزء ، حبيث ال خيطر ابلبال عند 

اإلطالق غريه ، حىت إذا قال قائل : قرأت جزءا من القرآن ، تبادر إىل الذهن أنه قرأ جزءا من الثالثني جزءا 

 اليت قسموا املصحف إليها .

 الناس من قسموا اجلزء إىل حزبني ، ومن قسموا احلزب إىل أربعة أجزاء ، مسوا كل واحد منها ربعا . ومن

ومن الناس من وضعوا كلمة " َخس " عند هناية كل َخس آايت من السورة ، وكلمة " عشر " عند هناية كل 

ارت هذه اخلمس عشرا عشر آايت منها ، فإذا انقضت َخس أخرى بعد العشر أعادوا كلمة َخس ، فإذا ص

 أعادوا كلمة عشر ، وهكذا دواليك إىل آخر السورة .

وبعضهم يكتب يف موضع األَخاس رأس اخلاء بدال من كلمة َخس ، ويكتب يف موضع األعشار رأس العني 

 بدال من كلمة عشر . 
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 وبعض الناس يرمز إىل رؤوس اآلي برقم عددها من السورة ، أو من غري رقم .

 فواتح للسور كعنوان ينوه فيه ابسم السورة وما فيها من اآلايت املكية واملدنية ، إىل غري ذلك . وبعضهم يكتب

وللعلماء يف ذلك كالم طويل بني اجلواز بكراهة ، واجلواز بال كراهة ، ولكن اخلطب سهل على كل حال ما 

والدخيل ، وعلى هللا قصد السبيل " دام الغرض هو التيسري والتسهيل ، وما دام األمر بعيدا عن اللبس والتزيد 

 انتهى .

 اثنيا :

أما التحزيب املوجود اليوم يف املصاحف فليس هناك جزم أبول من وضعه واختاره ، ولكن الذي ينقله بعض 

هـ( ، وأن مناط التقسيم فيه كان على 110أهل العلم أن واضعه هو احلجاج بن يوسف الثقفي املتوىف سنة )

 عدد احلروف .

 : -( 13/409كما يف "جمموع الفتاوى" )  –يخ اإلسالم ابن تيمية قال ش

" قد علم أن أول ما ُجز َِئ القرآن ابحلروف جتزئَة مثانية وعشرين ، وثالثني ، وستني ، هذه اليت تكون رؤوس 

 األجزاء واألحزاب يف أثناء السورة ، وأثناء القصة وحنو ذلك ، كان يف زمن احلجاج وما بعده ، وروي أن

 احلجاج أمر بذلك ، ومن العراق فشا ذلك ، ومل يكن أهل املدينة يعرفون ذلك .

وإذا كانت التجزئة ابحلروف حمدثة من عهد احلجاج ابلعراق ، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النيب 

َخسون آية ، صلى هللا عليه وسلم وبعده كان هلم حتزيب آخر ؛ فإهنم كانوا يقدرون اترة ابآلايت فيقولون : 

ستون آية ، واترة ابلسور ، لكن تسبيعه ابآلايت )يعين تقسيم القرآن إىل سبعة أقسام ابآلايت( مل يروه أحد ، 

 وال ذكره أحد ، فتعني التحزيب ابلسور " انتهى. 
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 ( :416-13/410كما يف "جمموع الفتاوى" )  -وقال ابن تيمية رمحه هللا أيضاً 

 ابة هو األحسن ؛ لوجوه :" وهذا الذي كان عليه الصح

أحدها : أن هذه التحزيبات احملدثة تتضمن دائًما الوقوف على بعض الكالم املتصل مبا بعده ، حىت يتضمن 

الوقف على املعطوف دون املعطوف عليه ، فيحصل القارئ يف اليوم الثاين مبتداًئ مبعطوف ، كقوله تعاىل : ) 

، وقوله : ) َوَمن يـَْقُنْت ِمنُكنه َّللِِه َوَرُسولِِه (  24َما َمَلَكْت أَْْيَاُنُكْم ( النساء/ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساء ِإاله 

 ، وأمثال ذلك .  31األحزاب/

الثاين : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ يف الصالة بسورة كـ " ق " 

السور وأوساطها ، فلم يكن غالًبا عليهم ؛ وهلذا يتورع يف كراهة ذلك ، وفيه النزاع  وحنوها ، وأما القراءة أبواخر

املشهور يف مذهب أمحد وغريه ، ومن أعدل األقوال قول من قال : يكره اعتياد ذلك دون فعله أحياًًن ؛ لئال 

 خيرج عما مضت به السنة ، وعادة السلف من الصحابة والتابعني .

وم أن هذا التحزيب والتجزئة فيه خمالفة السنة أعظم مما يف قراءة آخر السورة ووسطها يف وإذا كان كذلك فمعل

 الصالة . 

 وبكل حال فال ريب أن التجزئة والتحزيب املوافق ملا كان هو الغالب على تالوهتم أحسن .

 واملقصود أن التحزيب ابلسورة التامة أوىل من التحزيب ابلتجزئة .

احملدثة ال سبيل فيها إىل التسوية بني حروف األجزاء ؛ وذلك ألن احلروف يف النطق  الثالث : أن التجزئة

ختالف احلروف يف اخلط يف الزايدة والنقصان ، يزيد كل منهما على اآلخر من وجه دون وجه ، وختتلف 

 احلروف من وجه . 
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ابلسور هو أيًضا تقريب ؛ فإن  وإذا كان حتزيبه ابحلروف إمنا هو تقريب ال حتديد ، كان ذلك من جنس جتزئته

بعض األسباع قد يكون أكثر من بعض يف احلروف ، ويف ذلك من املصلحة العظيمة بقراءة الكالم املتصل 

بعضه ببعض ، واالفتتاح مبا فتح اَّلل  به السورة ، واالختتام مبا ختم به ، وتكميل املقصود من كل سورة ما ليس 

 . يف ذلك التحزيب " انتهى ابختصار 

 وسئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :

؛ ملا يف ذلك من تغيري ألقواله تعاىل ، ومنه الزايدة والنقصان ،  -يعين عند تالوته  -هل جيوز حتزيب القرآن 

 وهذا ما شهدًنه يف بعض مناطق املغرب العريب ، هل جيوز ذلك ؟

 فأجابوا :

املصاحف اليت بيد الناس اليوم ، والوارد عن الصحابة  "ال نعلم شيئا يدل على التحزيب املثبت على هوامش

رضي هللا عنهم يف ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال : ) سألت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  

كيف ُيزبون القرآن ؟ فقالوا : ثالث ، وَخس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثالت عشرة ، وحزب 

 املفصل وحده ( " انتهى . 

 ( .4/30"فتاوى اللجنة الدائمة" )

واحلاصل أن حتزيب املصاحف املثبت اليوم يعتمد عدد األحرف ، وهو خالف التحزيب األفضل الذي سلكه 

 الصحابة رضوان هللا عليهم تبعا للسور ، واألمر يف هذا سهل .

 وهللا أعلم .
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وأحزاب ؟ وملاذا يكون ربع احلزب صغريا ، وآخر كبريا  على أي أساس مت تقسيم املصحف ألجزاء : السؤال
  ؟

 
 

  : اجلواب

 
  احلمد هلل

 
  :أوال

إىل أجزاء وأحزاب وأرابع تقسيم اصطالحي اجتهادي ، ولذلك خيتلف الناس يف تقسيماهتم  تقسيم املصاحف
املشهور عن الصحابة  كل حبسب ما يناسبه وخيتاره ، وحبسب ما يراه األنفع واألقرب ، إال أن التحزيب ،

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم    ) :قال أوس بن حذيفة رضوان هللا عليهم هو ما يرويه َسأَْلُت َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله
َوِإْحَدى َعْشَرَة ، َوَثاَلَث َعْشَرَة ، َوِحْزُب  اَلٌث ، َوََخٌْس ، َوَسْبٌع ، َوِتْسٌع ،ُُيَز ِبُوَن اْلُقْرآَن ؟ قَاُلوا : ثَ  َكْيفَ 

  . (1393أبو داود ) اْلُمَفصهِل َوْحَدُه ( رواه

  . الفاحتة : البقرة ، وآل عمران ، والنساء واملعىن : ثالث سور : وهي بعد

  . عراف ، واألنفال ، والتوبة، وهي : املائدة ، واألنعام ، واأل مث َخس سور

  . والنحل مث سبع سور ، وهي : يونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم ، واحلجر ،

ومرمي ، وطه ، واألنبياء ، واحلج ، واملؤمنون ، والنور ،  مث تسع سور ، وهي : سورة اإلسراء ، والكهف ،
  . والفرقان

، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة ،  النمل ، والقصصمث إحدى عشرة سورة ، وهي : الشعراء ، و 
  . واألحزاب ، وسبأ ، وفاطر ، ويس

  . وَحوامِيم السهبع ، وحممد ، والفتح ، واحلجرات مث ثالث عشرة سورة ، وهي : الصافات ، وص ، والزمر ،

 . الباقي ، وهو : من سورة ق إىل الناس مث

  : "القرآن ( ، حتت عنوان " جتزئة1/283فان يف علوم القرآن" )يف "مناهل العر  الزرقاين قال

اليت نذكرها ، كما كانت جمردة من النقط والشكل . وملا امتد  كانت املصاحف العثمانية جمردة من التجزئة "
 : يتفننون يف املصاحف وجتزئتها عدة جتزائت خمتلفة االعتبارات الزمان ابلناس جعلوا
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، حبيث ال خيطر ابلبال عند  آن ثالثني قسما ، وأطلقوا على كل قسم منها اسم اجلزءفمنهم من قسهم القر 
، تبادر إىل الذهن أنه قرأ جزءا من الثالثني جزءا  اإلطالق غريه ، حىت إذا قال قائل : قرأت جزءا من القرآن

 . اليت قسموا املصحف إليها

 . ب إىل أربعة أجزاء ، مسوا كل واحد منها ربعااحلز  ومن الناس من قسموا اجلزء إىل حزبني ، ومن قسموا

هناية كل  الناس من وضعوا كلمة " َخس " عند هناية كل َخس آايت من السورة ، وكلمة " عشر " عند ومن
صارت هذه اخلمس عشرا  عشر آايت منها ، فإذا انقضت َخس أخرى بعد العشر أعادوا كلمة َخس ، فإذا

 . ك إىل آخر السورةأعادوا كلمة عشر ، وهكذا دوالي

َخس ، ويكتب يف موضع األعشار رأس العني  وبعضهم يكتب يف موضع األَخاس رأس اخلاء بدال من كلمة
  . بدال من كلمة عشر

 . وبعض الناس يرمز إىل رؤوس اآلي برقم عددها من السورة ، أو من غري رقم

 ا من اآلايت املكية واملدنية ، إىل غري ذلكوما فيه وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه فيه ابسم السورة

. 
ولكن اخلطب سهل على كل حال ما  وللعلماء يف ذلك كالم طويل بني اجلواز بكراهة ، واجلواز بال كراهة ،

عن اللبس والتزيد والدخيل ، وعلى هللا قصد السبيل "  دام الغرض هو التيسري والتسهيل ، وما دام األمر بعيدا
 . انتهى

 
 : اثنيا

املصاحف فليس هناك جزم أبول من وضعه واختاره ، ولكن الذي ينقله بعض  أما التحزيب املوجود اليوم يف
على  هـ( ، وأن مناط التقسيم فيه كان110واضعه هو احلجاج بن يوسف الثقفي املتوىف سنة ) أهل العلم أن
 . عدد احلروف

  (- :13/409كما يف "جمموع الفتاوى" ) – شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

رؤوس  ما ُجز َِئ القرآن ابحلروف جتزئَة مثانية وعشرين ، وثالثني ، وستني ، هذه اليت تكون قد علم أن أول "
احلجاج وما بعده ، وروي أن  األجزاء واألحزاب يف أثناء السورة ، وأثناء القصة وحنو ذلك ، كان يف زمن

 . املدينة يعرفون ذلك أهل احلجاج أمر بذلك ، ومن العراق فشا ذلك ، ومل يكن

من عهد احلجاج ابلعراق ، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النيب  وإذا كانت التجزئة ابحلروف حمدثة
آية ،  وسلم وبعده كان هلم حتزيب آخر ؛ فإهنم كانوا يقدرون اترة ابآلايت فيقولون : َخسون صلى هللا عليه

أقسام ابآلايت( مل يروه أحد ،  ه ابآلايت )يعين تقسيم القرآن إىل سبعةستون آية ، واترة ابلسور ، لكن تسبيع
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  .وال ذكره أحد ، فتعني التحزيب ابلسور " انتهى

 : (416-13/410جمموع الفتاوى" ) "كما يف - ابن تيمية رمحه هللا أيضاً  وقال

 : الصحابة هو األحسن ؛ لوجوه وهذا الذي كان عليه "

احملدثة تتضمن دائًما الوقوف على بعض الكالم املتصل مبا بعده ، حىت يتضمن  تأحدها : أن هذه التحزيبا
تعاىل : )  املعطوف دون املعطوف عليه ، فيحصل القارئ يف اليوم الثاين مبتداًئ مبعطوف ، كقوله الوقف على

ه : ) َوَمن يـَْقُنْت ِمنُكنه َّللِِه َوَرُسولِِه ( ، وقول 24النساء/ ( َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساء ِإاله َما َمَلَكْت أَْْيَاُنُكمْ 
  . وأمثال ذلك ، 31األحزاب/

كانت عادته الغالبة وعادة أصحابه أن يقرأ يف الصالة بسورة كـ " ق "  الثاين : أن النيب صلى هللا عليه وسلم
، وفيه النزاع  يتورع يف كراهة ذلكالقراءة أبواخر السور وأوساطها ، فلم يكن غالًبا عليهم ؛ وهلذا  وحنوها ، وأما

اعتياد ذلك دون فعله أحياًًن ؛ لئال  املشهور يف مذهب أمحد وغريه ، ومن أعدل األقوال قول من قال : يكره
 . الصحابة والتابعني خيرج عما مضت به السنة ، وعادة السلف من

م مما يف قراءة آخر السورة ووسطها يف التحزيب والتجزئة فيه خمالفة السنة أعظ وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا
  . الصالة

 . كان هو الغالب على تالوهتم أحسن وبكل حال فال ريب أن التجزئة والتحزيب املوافق ملا

 . ابلسورة التامة أوىل من التحزيب ابلتجزئة واملقصود أن التحزيب

النطق  زاء ؛ وذلك ألن احلروف يفالتجزئة احملدثة ال سبيل فيها إىل التسوية بني حروف األج الثالث : أن
دون وجه ، وختتلف  ختالف احلروف يف اخلط يف الزايدة والنقصان ، يزيد كل منهما على اآلخر من وجه

  . احلروف من وجه

فإن  ابحلروف إمنا هو تقريب ال حتديد ، كان ذلك من جنس جتزئته ابلسور هو أيًضا تقريب ؛ وإذا كان حتزيبه
بقراءة الكالم املتصل  ن أكثر من بعض يف احلروف ، ويف ذلك من املصلحة العظيمةبعض األسباع قد يكو 

مبا ختم به ، وتكميل املقصود من كل سورة ما ليس  بعضه ببعض ، واالفتتاح مبا فتح اَّلل  به السورة ، واالختتام
  . يف ذلك التحزيب " انتهى ابختصار

  :وسئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء

ذلك من تغيري ألقواله تعاىل ، ومنه الزايدة والنقصان ،  ؛ ملا يف -يعين عند تالوته  -حتزيب القرآن هل جيوز 
 املغرب العريب ، هل جيوز ذلك ؟ وهذا ما شهدًنه يف بعض مناطق

 : فأجابوا

ابة املصاحف اليت بيد الناس اليوم ، والوارد عن الصح ال نعلم شيئا يدل على التحزيب املثبت على هوامش"
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أوس بن حذيفة قال : ) سألت أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :   رضي هللا عنهم يف ذلك ما رواه
؟ فقالوا : ثالث ، وَخس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة ، وثالت عشرة ، وحزب  كيف ُيزبون القرآن

  . وحده ( " انتهى املفصل

 . (4/30فتاوى اللجنة الدائمة" )"

 
عدد األحرف ، وهو خالف التحزيب األفضل الذي سلكه  يب املصاحف املثبت اليوم يعتمدواحلاصل أن حتز 

 . للسور ، واألمر يف هذا سهل الصحابة رضوان هللا عليهم تبعاً 

 
 . وهللا أعلم

 
 
 

-------------------- 
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