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Ang buong Quran gayunpaman ay naitala din na nasusulat sa panahon ng
kapahayagan mula sa pagdedekta ng Propeta, nawa'y ang awa at mga pagpapala ng Diyos
ay sumakanya, sa pamamagitan ng ilan sa kanyang mga edukadong mga kasamahan, na
ang pinakatanyag sa kanila ay si Zaid ibn Thabit.[1] Ang iba pa sa kanyang mararangal na
mga eskriba ay sina Ubayy ibn Ka’b, Ibn Mas’ud, Mu’awiyah ibn Abi-Sufyan, Khalid ibn
Al-Waleed at Az-Zubayr ibn Al-Awwam.[2] Ang mga talata ay naitala sa balat, katad,
paypay (mga butong balikat ng mga hayop) at sa mga tangkay ng mga palmerang datiles.
[3]

Ang kodipikasyon ng Quran (ibig sabihin sa isang 'anyong aklat') ay nagawa kaagad
pagkatapos ng Labanan ng Yamamah (11AH / 633CE), matapos ang pagkamatay ng
Propeta, sa panahon ng pagiging-kalipa ni Abu Bakr. Maraming mga kasamahan ang
naging mga martir sa labanang yaon, at ikinabahala na maliban kung may isang nakasulat
na kopya ng buong kapahayagan na nagawa, ang malaking bahagi ng Quran ay maaaring
mawala sa pagkamatay ng mga nakakasaulo nito. Samakatuwid, sa mungkahi ni Omar na
tipunin ang Quran sa anyong nasusulat, hiniling kay Zaid ibn Thabit ni Abu Bakr na
pamunuan ang isang kapulungan na mangangalap para tipunin ang mga nakakalat na
mga talaan ng Quran at maghanda ng isang mushaf - kalas na mga pahina na naglalaman
ng buong kapahayagan sa mga ito.[4] Upang maingatan ang kabuuan mula sa mga
kamalian, ang kapulungan ay tinanggap lamang ang materyal na naisulat lamang sa
harapan ng Propeta mismo, at maaaring patunayan ng hindi bababa sa dalawang
maaasahang mga saksi na tiyakang narinig ang Propeta na binigkas ang talatang
natuturan.[5] Sa sandaling nabuo at napagkaisahang pahintulutan ng mga Kasamahan ng
Propeta, ang mga pahinang ito ay iningatan at pinanatili ng Kalipang si Abu Bakr (d.
13AH / 634CE), pagkatapos ay ipinasa sa Kalipang si Omar (13-23AH / 634-644CE), at
pagkatapos ay sa anak na babae ni Omar at ang Balo ng Propeta na si Hafsah.[6]

Ang pangatlong Kalipang si Othman (23AH-35AH / 644-656CE) ay hiniling kay Hafsah
na ipadala sa kanya ang manuskrito ng Quran na nasa kanyang pag-iingat, at iniutos ang
paggawa ng maraming mga nakabigkis na mga kopya nito (masahif, isahan ng Mushaf).
Ang gawaing ito ay ipinagkatiwala sa mga Kasamahang sina Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn
Az-Zubair, Sa'eed ibn Al-'As, at Abdur-Rahman ibn Al-Harith ibn Hisham.[7] Nang
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matapos (noong 25AH/646CE), ay ibinalik ni Othman ang orihinal na manuskrito kay
Hafsah at ipinadala ang mga kopya sa malalaking Islamikong mga lalawigan.

Ang ilang mga di-Muslim na pantas na nag-aral sa usapin ng pagbubuo at pag-iingat
ng Quran ay nagpahayag din sa awtentisidad nito. Si John Burton, sa pagtatapos ng
kanyang malaking gawain sa pagbubuo ng Quran, ay nagpahayag na ang Quran na
mayroon tayo sa kasalukuyan ay:

oe…ang teksto na kung saan ay nakarating sa atin sa anyo nito kung saan ito ay inayos
at pinahintulutan ng Propeta…. Ang anumang mayroon tayo sa kasalukuyan sa ating mga
kamay ay ang mushaf ni Muhammad (pbuh).[8]

Si Kenneth Cragg ay inilarawan ang pagpapahatid ng Quran mula sa panahon ng
kapahayagan hanggang sa kasalukuyan na nagaganap sa oean unbroken living sequence
of devotion.”[9] Si Schwally ay sumang-ayon na:

oeKung tungkol sa iba't ibang mga piraso ng kapahayagan ang pag-uusapan, maaari
tayong magtiwala na ang teksto nito ay pangkalahatang naipasa nang ganap tulad ng
natagpuan sa pamana ng Propeta.”[10]

Ang makasaysayang kredibilidad ng Quran ay karagdagang itinatag sa pamamagitan
ng katotohanang ang isa sa mga kopya na ipinadala ng Kalipang si Othman ay umiiral pa
rin hanggang sa kasalukuyan. Ito ay nakalagak sa Museo ng Lungsod ng Tashkent sa
Uzbekistan, sa Gitnang Asya.[11] Ayon sa Memory of the World Program, ng UNESCO,
isang sangay ng United Nations, 'ito ang tiyak na salin, na kilala bilang Mushaf ni
Othman.’[12]

 Ang manuskritong ito, na hawak ng Lupong Muslim ng Uzbekistan, ang pinakaunang umiiral na
nakasulat na salin ng Quran. Ito ang tiyak na salin, na kilala bilang Mushaf ni Othman. Ang
larawan ay sa kagandahang-loob ng Memory of the World Register, ng UNESCO.

 
Ang kawangis ng mushaf sa Tashkent ay makukuha sa Aklatan ng Pamantasan ng

Columbia sa Estados Unidos.[13] Ang kopya na ito ay patunay na ang teksto ng Quran na
mayroon tayo sa sirkulasyon sa kasalukuyan ay magkawangis ng yaong sa panahon ng
Propeta at kanyang mga kasamahan. Ang isang kopya ng mushaf na ipinadala sa Syria
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(naduplikado bago ang isang sunog noong 1310AH/1892CE na tumupok sa Moske ng
Jaami kung saan ito nakalagak) ay umiiral din sa Museo ng Topkapi sa Istanbul[14], at
isang sinaunang manuskrito sa katad ng gasel ay umiiral sa Dar al-Kutub as-Sultaniyyah
sa Ehipto. Marami pang sinaunang mga manuskrito mula sa lahat ng mga panahon ng
Islamikong kasaysayan ang natagpuan sa Aklatan ng Kongreso sa Washington, ang Museo
ng Chester Beatty sa Dublin (sa Irlanda) at ang nasa Museo ng London ay inihambing ang
yaong nasa Tashkent, Turkey at Ehipto, na ang resulta ay nagpapatunay na walang
anumang naging pagbabago sa teksto mula sa orihinal na panahon ng pagkasulat nito.
[15]

Ang Instituto para sa Koranforschung, halimbawa, sa Pamantasan ng Munich (sa
Alemanya), ay nakapagtipon ng mahigit sa 42,000 buo at hindi buo na sinaunang mga
kopya ng Quran. Matapos ang halos limampung taon ng pananaliksik, iniulat nila na
walang pagkakaiba-iba sa pagitan ng iba't ibang mga kopya, maliban sa mga maminsang
pagkakamali sa pagkopya na naging madaling matukoy. Ang Institutong ito sa kasamaang
palad ay nawasak ng mga bomba sa panahon ng WWII.[16]

Kung kaya, dahil sa mga pagsisikap ng mga sinaunang kasamahan, sa tulong ng Diyos,
ang Quran na mayroon tayo sa kasalukuyan ay binabasa sa parehong paraan tulad ng
pagkakapahayag nito. Dahilan upang ito ang naging tanging relihiyosong kasulatan na
buo pa ring napapanatili at naiintindihan sa orihinal nitong wika. Sa katunayan, tulad ng
ipinahayag ni Sir William Muir, oeMarahil ay wala nang ibang aklat sa mundo na nanatili
nang labindalawang siglo (ngayon ay labing-apat) na may labis na dalisay na teksto.”[17]

Ang katibayan sa itaas ay nagpapatunay sa pangako ng Diyos sa Quran:
oeKatotohanan, Aming ipinahayag ang Babala, at katotohanan
Aming iingatan ito.” (Quran 15:9)

Ang Quran ay napanatili sa parehong pagkabigkas at pagkasulat na anyo sa paraang
wala sa ibang aklat, at sa bawat anyo na nagdudulot ng pagsusuri para sa awtentisidad ng
bawat isa.
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