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مراحل جمع
مالقرآن الكري

ية قناة افاق تربو-حسن محمد الكفوري     :أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 



.أوضح مراحل جمع القرآن الكريم-
أقارن بين جهود أبي بكر الصديق -

وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما في 
.خدمة القرآن الكريم 

ابين دور أبي بكر الصديق وعثمان بن-
عفان رضي هللا عنهما في خدمة القرآن 

.الكريم 
أحرص على االعتناء بالقرآن الكريم -

.حفظاً وتالوة وفهماً وعمالً 

مؤشرات األداء

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



أقرأ وأجيب
ريم؟أقترح على زمالئي طريقة تمكننا من حفظ القرآن الك

.كريم أذكر ثالثة أسباب دفعت الصحابة للحرص على حفظ القرآن ال

.التسجيل بمكتب التحفيظ 
.حفظ آية قبل المذاكرة كل يوم 

.الرغبة في األجر والثواب 
.االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم 

.الحرص على خيري الدنيا واآلخرة فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



أستخدم مهاراتي ألتعلم
أذكر ما أرد به على من يدعي أن الجمع في 

ي فالعهد النبوي كان مقتصراً على الحفظ
.الصدور فقط ولم يشمل الكتابة 

ي اتخذ كتاباً للوحملسو هيلع هللا ىلص أن الرسول 
.وخصص لهم مكاناً محدداً 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



أفكر وأثبت
ملسو هيلع هللا ىلص نه للصحابة بالكتابة رغم أملسو هيلع هللا ىلص إذن النبي أثبت

(ي ال تكتبوا عن) نهى عن الكتابة عنه بقوله 

ابة بكتملسو هيلع هللا ىلص كنت بين الصحابة وسمعت إذن النبي لو
.الوحي أذكر ما كنت سأقدمه لخدمة القرآن 

تلط ال تخالنهي كان عن كتابة السنة حتى
.بالقرآن 

اب سأساعد كت–سأتعلم الكتابة ألساهم في كتابته
.الوحي بما يطلبون مني  فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 

قناة افاق تربوية -



ي أعدد ثالثة أسباب لعدم جمع القرآن ف
.في مصحف واحد ملسو هيلع هللا ىلص عهد النبي 

.احتمال نزول آيات ناسخة آليات سابقة -1
ع استمرار نزول الوحي وال يعلم أين ستوض-2

.اآليات الجديدة 
االطمئنان لحفظ القرآن في صدر الرسول-3

.وصدور صحابته 

أستنتج 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



رة االحتماالت الواردة لو لم يقبل أبو بكر الصديق بمشو
عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما مع ذكر رأيي

.اظ صعوبة نقل القرآن بموت الصحابة الحف–1
.سيهديهم هللا ألمر آخر يحفظ القرآن–2

سيأمر بتحفيظ القرآن لعدد كبير من -3
.الصحابة

أتأمل وأتوقع 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



استنتج وأقرر
يد أذكر القرار الذي كنت سأتخذه لو كنت مكان ز

.بن ثابت وأذكر السبب 

ع أذكر ما أستنتجه من استغراق مدة مهمة زيد في جم
.أشهر القرآن الكريم سنة وثالثة

كنت سأوافق رغبة في األجر الكبير
.والفضل العظيم ألنه أعظم عمل 

.المنهج الذي وضعه في جمع القرآن لصعوبة
.حرصه على التأكد من كل آية أنها في موضعها و

.المراجعة والتأكد خوفاً من التبديل والتحريف  فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



حة لإلجماع على صرضي هللا عنهم أعدد أربعة أسباب دفعت الصحابة 
ودقة المصحف الذي جمع على عهد أبي بكر الصديق

بتدقة وقوة المنهج الذي اعتمد عليه زيد بن ثا-1
.موافقته لما ثبت في العرضة األخيرة -2

.اقتصاره على ما لم تنسخ تالوته -3
.اشتماله على األحرف السبعة –4

:أفكر وأستنتج 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



فان الخص بأسلوبي السبب الذي دفع عثمان بن ع
.لنسخ القرآن الكريم 

تالف منع التنازع بين المسلمين  بسبب اخ
القراءة بين األمصار في حروف األداء 

ووجوه القراءة

أقرأ وألخص

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



ي ما الذي كان سيتغير في منهج نسخ القرآن ف
عهد عثمان بن عفان لو توفرت لديه 
.التكنولوجيا الحديثة من وجهة نظري 

كان سيتم االعتماد عليها بشكل أكبر من
ثير وستوفر عليه ك. االعتماد على الحفاظ 

من الجهد والوقت وسهولة المراجعة 
والتدقيق

أحلل وأتوقع

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



نسخ عثمان بن عفان للقرآن الكريم منع 
حدوث التنازع واالختالف بين المسلمين

ألن األمة أخذت المصحف العثماني 
.ى بالقبول وأحرقوا جميع النسخ األخر

:أبرهن 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



: ي مجموعتي الطالبية أكمل جدول المقارنة اآلتبالتعاون مع

نسخ القرآن في عهد عثمان بن عفانجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديقالمقارنة

السبب

النتيجة

كثرة قتل القراء 
والخوف على ضياع 

القرآن

اتساع الفتوحات
واختالف ألسن الناس 

في تالوات القرآن

جمع القرآن الكريم في 
مصحف واحد مع اإلبقاء 
على المصاحف األخرى 
الموجودة عند الصحابة

جمع القرآن في مصحف 
واحد وتوزيعه على 

األمصار واجتماع الناس 
.عليه وحرق ما سواه 

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -



أنظم مفاهيمي 

ر جمع القرآن في خالفة أبي بكيجمع القرآن في العهد النبو
الصديق

نسخ القرآن في خالفة عثمان بن عفان

النتيجة

مفهوم الجمع
كتابة القرآن في 

مصاحف

مفهوم النسخ
نقل القرآن من مصاحف 
أبي بكر بطريقة تتسع 

للقراءات السبع

:سبب الجمع 
الخوف على ضياع 

القرآن بعد موت كثير 
من الحفاظ

سبب النسخ 
منع حدوث التنازع 

بين المسلمين

مفهوم الجمع 
بمعنى الحفظ 
وبمعنى الكتابة 

كيفية الكتابة
كان النبي كتاب 

الوحي بكتابة اآلية 
وتحديد موضعها

فوري     حسن محمد الك:أ-للصف ِالعاشر -التربية االسالمية 
قناة افاق تربوية -


