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 جمع القرآن                                         4242 تحدبث أغسطس

 و سماه مصحفا ن()لوحٌجمعه بٌن دفتٌن  ← الصدٌك بكر ًفى خالفة سٌدنا أبـ    : نتم جمع المرآن مرتٌ         

 " ًالعثمانالرسم  جمعه على رسم واحد " ← فى خالفة سٌدنا عثمان بن عفانـ                           

 فً خالفة أبً بكر الصدٌق :* 

 وحرصهم على الشهادة اء ٌوم الٌمامة)اشتد( المتل بالمر   أن استحر بعد بإشارة من سٌدنا عمر. 

 ختٌاره :  شاب عالل غٌرمتهم  ـ  من كتاب الوحًاـ  سبب  :"  زٌد بن ثابتعلى ٌد " . 

  (لم ٌفعله النبً ـ خوفه من المسئولٌة  ًء) شداٌة تردد فى الب  ـ                                  

 من جمع المرآن .."  ً  ثمل علفونً نمل جبل من الجبال ما كان ألو كل" ..                             

  ( ـ شدة الحفظ عند العرب !  ةلوة الذاكر )صدور الرجال  •:  ع المرآن من مصادره تتب   -    : كٌفٌته . 

 )الحجارة الرلٌمة و الخزف(خاف الل   •    )جرٌد النخٌل(سب الع   •     )جلود الحٌوانات(لاع الر   •            

           "" لمد جاءكم رسول من أنفسكم .. سورة التوبةأخر  ما عدا ) ن ٌكتبها أكل آٌة لبل اإلتٌان بشاهدٌن ل ـ                 
 ".. فهو حسبه..من شهد له أبو خزٌمة " ًلال عنه النب يالذ"  يخزٌمة األنصار ًأبع أحد غٌر " لم ٌجدها م                           

 او سماه مصحف   )لوحٌن (ـ  تم جمعه بٌن دفتٌن                  

 ، ثم عند السٌدة حفصةحتى وفاته  بن الخطاب عمرثم عند ،  بكر حتى وفاته  ًعند أبت الصحف ظل

 :منهم ؟ ( 62؟ 52؟ 35اختالف :  ←)عددهم  ًحُكتّاب الو.  ٌالحظ :

 ،سعٌد بن العاص وولداه خالد وأب ان –األرلم بن أبً األرلم  –الزبٌر بن العوام  –عامر بن ف هٌرة  –: الخلفاء األربعة    * فً مكة    

 .. الخ عبد هللا بن أبً السرح                          

ً   –أفرضهم( * فً المدٌنة : زٌد بن ثابت )    عاذ بن جبل –عبد هللا بن رواحة )أحد شعراء النبً(  –هم( ؤبن كعب)ألر أ ب  م 

 –بً سفٌان أمعاوٌة بن  –نة س  حبٌل بن ح  ش ر   –لمة س  دمحم بن م   –ثابت بن لٌس )خطٌب النبً(  –مام العلماء ٌوم المٌامة( إ)          

غٌرة بن ش عبة –خالد بن الولٌد              المجوسً لاتل سٌدنا عمر( ..الخ ةلؤلؤ )مواله أبو الم 

 –سبوعٌن أمر النبً فً أكان مغرما بالعلم والثمافة ) تعلم العبرٌة ب –عند هجرة النبً للمدٌنة  ةكان فً الحادٌة عشر زٌد بن ثابت : .    

 كان من – الناس بعلم الفرائض)الموارٌث( كان أعلم –تعلم الس رٌانٌة فً سبعة عشر ٌوما ، لذا ل مب ب"مترجم النبً"          

 ن والمضاء والفتوى والفرائضآكان أسبك الناس فً أربع : المر –أحد الذٌن أجازهم النبً للفتوى من األنصار  –ك ت اب الوحى         

 

 فً خالفة عثمان بن عفان :* 

 ختالف نتٌجة اختالف الرسم نتٌجة اختالف اللهجات()اال  مراءةال ًرآه من اختالف الناس ف بعد ما" انم  بن الٌ  ٌفة ذ  ح  "من بإشارة . 

   " .. الكتاب كالٌهود و النصارى ًلبل أن ٌختلفوا فٌا أمٌر المؤمنٌن أدرن هذه األمة  .. "               

 (الرحمن بن الحارث بن هشام عبدالعاص ـ  سعٌد بن -)عبد هللا بن الزبٌر من لرٌش + ثالثة )من المدٌنة("  زٌد بن ثابت" :  على ٌد. 

 كانت عند السٌدة حفصة  ًنسخ من الصحف الت 6ـ  نسخ  : كٌفٌته.      

 )عند اختالف زٌد بن ثابت مع المرشٌٌن(كتابته بلسان لرٌش ألنه نزل بلسانهم   ـ     

 )الرسم العثمانى(جمعه على رسم واحد ـ       
 نسخة  بالمدٌنة وإبماء كل من مكة و مصر و الشام و الٌمن و الكوفة و البصرة  ًة واحدة إلى األمصار فإرسال  نسخ ـ       

 ف حتى ال ٌختلف أو مصحأى صحٌفة  ًفأمر سٌدنا عثمان بحرق ما سوى تلن النسخ من المرآن   ـ     

 (!  حرق سٌدنا عثمان للمصاحف ًفتراء الشٌعة فارد على  )المراءة الناس فً         

 النسخ من " حٌث استمرًع على الرسم العثمانعبارة " روجبٌن أٌدٌنا اآلن توجد  ًصاحف التآخر الم ً: ف ملحوظة

 هذا والحمد هلل .. حتى ٌومنا رسم أو شكل الحروف ًل فه سٌدنا عثمان دون تغٌٌر أو تبدٌالذى جمع األصل            
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 = علم رسم المصحف الشرٌف م فً عهد الصحابة = علم مرسوم الخطت ←م س  . ر   * للمصحف : 

 علم التالوة← عهد التابعٌن ًتم ف ← إلى أجزاء وأحزاب وأ ربع( )= التنمٌط + التشكٌل + التمسٌم طب  . ض                 

 رسم المصحف والتالوة علمان متالزمان .. من أتمن أحدهما أتمن األخر .. -ٌالحظ : 

 ٌجوزتغٌٌره أو تبدٌله .. ً ، وأجمع علٌه الصحابة من بعده ، والرسم المصحف تولٌفً = ألره النب -          

 وتمكن من اللغة بالسلٌمة   ٌتمتعون به من لوة الحفظ كانواضبط المصحف فً بداٌة اإلسالم لعدم وجود حاجة إلٌه عند المسلمٌن األوائل لما لم ٌظهر  -          

 سالم ، وشٌوعالعربٌة فً اإل ًسالمٌة ودخول الكثٌرمن األعاجم غٌر ناطمحات اإلظهرت الحاجة إلى ضبط المصحف بعد الفتو -        

 اللحن )الخطأ( فً المراءة            

   ، بدلٌل كتابات النبً إلى الملون واألمراء لم ٌكناختالف ←لم ٌكن هنان ضبط للكتابة عند العرب لبل عهد التابعٌن )العصر األموى(  -         

 بها نمط أو تشكٌل           

 مه ونشره فً اآلفاق .. " ألنه أول من عم  ًنسبة رسم المصحف لسٌدنا عثمان "الرسم العثمان -        
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 " المصحف العثمانً" مجردا من الضبط ←مرحلة األولى ال - ضبط المصحف :* مراحل  

 لً" :ؤ  لد  بً األسود ا" على ٌد " أ تنقٌط اإلعراب " ←المرحلة الثانٌة  -     

 الفتحة = نمطة أعلى الحرف ، الكسرة = ←عرابها( إخر حرف من الكلمة للداللة على حركتها )آلام بوضع نمط على .      

 ظهاردغام ، ورأسٌتان ):( لإلالضمة = نمطة بعد الكلمة ، التنوٌن = نمطتان متتابعتان )..( عند اإلنمطة أسفل الحرف ،        

داد الكتابة ...       جعل لون تلن النمط مخالفا للون م 

 ى بن ٌعُمر" و " نصر بن عامر " ٌٌد " ٌح ى" تنقٌط اإلعجام " عل ←المرحلة الثالثة  -     

 " عبد الملك بن مروان" : يفة األموج بن ٌوسف الث قفً" بأمر من الخلٌشراف "الحجابإ  (ؤلًاألسود الد أبً)من تالمذة          

 أبمى " تنمٌط اإلعراب " + إضافة النمط إلى الحروف العربٌة لٌتمٌز نطم ها )ب ، ت ، ث ، ج ، خ ،ذ ،ز ..الخ( .   

 . جعل هذه النمط على لون مداد بالى كلمات المصحف ..   

بع(  ةجزء( ، والجزء إلى حزبٌن ، والحزب إلى أربع 52. تمسٌم المصحف إلى أجزاء )     أرباع )جمع ر 

 "ضبط التشكٌل" على ٌد " الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي" : ←لمرحلة الرابعة ا -    

 اإلعراب" بأن جعل :أبمى تنمٌط الحروف " تنمٌط اإلعجام " + تغٌٌر " تنمٌط .   

 لكل نمطبدال من ال )ألف مبطوحة تحت الحرف(، والكسرة )رأس واو صغٌرة فوق الحرف( ، والضمة مبطوحة فوق الحرف(  ا)ألفالفتحة     

  (س( عالمة للمد ، والشدة ) الحروف ، و) د ( للحرف الساكن  ، و)ء( للهمزة ، كلمة )مد( مصغرة فوق حروف المد لبل أن تصبح ) ͂     

شدد  دون نمطبشٌن  حرف               فوق الحرف الم 

 ئ. جعل لون هذه العالمات بنفس لون مداد المصحف تسهٌال على المار  

 د  مبل ، وما خالفه ٌ ر  من المراءات ٌ   ًاألصل موافمة المنطوق للمرسوم = ما وافك رسم المصحف العثمات - :  ٌالحظ      

 شروط المراءة الصحٌحة: . أن توافك الؤسم العثمانً       . أن توافك أصال من أصول اللغة        . أن تتواتر عن النبً -                 

 من البدع الحسنة فً االسالم .. ←ن على رسم واحد آه مصحفا ، وجمع عثمان للمرآن بٌن دفتٌن وتسمٌتلمرأبً بكر لجمع  -                 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

  


