


 

 2من  1صفحة 

 

 علم الرسم . مقرر:اسم ال

 .  (605121) المقرر: رقم

 .  اأسبوعي   ساعتان دراسيتان ساعات المقرر:

  :المقررأهداف 

معرفة مرسوم المصاحف والخالف فيها، ومعرفة الكيفية التي تكتب هبا تلك الرسوم 

من حذف وإثبات ونقص وزيادة وقطع ووصل ونحو ذلك مما هو معمول به يف الرسم 

عن الخ  القياسي  اا كبير  ي والذي قد يختلف اختالف   المعروف بالخ  اصاصطالحالعثماين

 . اإلمالئي المعمول به عادة

 

 المقرر قائمة موضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

التعريف بناظم املورد والتعريف بناظم اإلعالن ومجع القرآن وسببه، وجوب اتباع 
ف من العلماء،شرح اصطالح َمن ألف يف رسم املصح رسم املصحف،

 الناظم،تعريف الرسم وأنواعه وموضوعه وفائدته .
 2 األول

 2 الثاين حذف ألِفي مجع املذكر ومجع املؤنث . شرح ترمجة احلذف األوىل،
 2 الثالث حكم مجع املؤنث ذي األِلفنِي، حكم أِلف مجع املنقوص وحمذوف النون .

 ا،اثبات ألف عشرة ألفاظ اتفاق   ة البقرة،شرح ترمجة احلذف الثانية من أول سور 
 حكم األلف الواقع وسطا  بعد نون ضمري .

 2 الرابع

 2 اخلامس ، خالصة ما ذكر يف األمساء األعجمية.ذف ألف األمساء األعجمية وشروطهاح
 2 السادس حكم ألف الرياح يف مجيع القرآن، حكم أِلف املثىن، حكم ألف عظام وأعناب

 2 السابع بقمراجعة ملا س
 2 الثامن االختبار النصفي

، حكم حكم مهزة الوصل رمسا  ، حكم أِلف ما اشتق من مادة قتل وتشابه وظهر
 2 التاسع ، حكم أِلف يضاعف .األِلف املعانق لالم

 2 العاشر شرح ترمجة احلذف الثالثة من أول سورة آل عمران ، حكم ما اشتق من الربكة
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 تكميل مما زاده اإلعالن من رسوم املصاحف من أول البقرة إىل سورة األعرف .
احلادي 

 عشر
2 

ترمجة احلذف الرابعة ابتداء من سورة األعراف، تكميل مما زاده اإلعالن من رسوم 
 املصاحف ابتداء من سورة األعراف إىل مرمي .

الثاين 
 عشر

2 

رمي تكميل مما زاده اإلعالن من شرح ترمجة احلذف اخلامسة ابتداء من سورة م
 رسوم املصاحف ابتداء من سورة مرمي .

الثالث 
 2 عشر

شرح ترمجة احلذف السادسة، تكميل مما زاده اإلعالن من رسوم املصاحف ابتداء 
 من سورة ص إىل آخر القرآن .

الرابع 
 2 عشر

 مراجعة
اخلامس 

 2 عشر

السادس  االختبار النهائي
 عشر

2 
 

 :المرجع

 للشيخ أحمد محمد أبو زيتحار. ،ف البيان يف رسم القرآن شرح مورد الظمآنلطائ -

 

 :األخرى المراجع

)نظم( محمد بن محمد األموي الشريشي الشهير  ،مورد الظمآن يف رسم القرآن .1

 بالخراز .

 إلبراهيم أحمد المارغني  . ،دليل الحيران شرح مورد الظمآن .2

 يمان بن نجاح .ألبي داود سل ،التنزيل يف هجاء المصاحف .3

 ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداين . ،المقنع يف رسم مصاحف األمصار .4

 لعلم الدين علي بن محمد السخاوي .، الوسيلة إلى كشف العقيلة .5

 ،يف علم الرسم شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد .6

 لعلي بن عثمان بن القاصح .
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