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 المقدمة
 

احلمد هلل الذي رضي لنا اإلسالم ديناً، ونصب لنا الداللة الواضحة  
له، وأشهد   اهلل وحده ال شريك على صحته برهانًا مبيناً.. وأشهد أن ال إله إال

أن حممدًا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  
 بإحسان إىل يوم الدين وسّلم تسليماً.. وبعد:

ت)ببببوم للماضببببي  :فبمناسبببببة انع)بببباد مجنببببدوا ترآببببة معببببا  ال)ببببرآن ال ببببرم
صببببح  وختطبببيل للمسببببت)بيش الببببا يمببببرك عليهببببا  مبببب  املببببك فهببببد لطباعببببة ام

، ومتمببياً مبب  افهببداك السببامية ه 1422المببري  بامدينببة امنببورا ا هببذا العببام 
سببها  مبب  املببك فهببد لطباعببة امصببح  المببري  ومببن االنبيلة الببا مببام علببى أس

ش فإنبببه يسبببر  أن نشرررر ارررردامام المجمرررع علرررى الشررربكام ال الم رررةبينهبببا: مج
طباعببة امصببح  المببري  أمدم هذا الت)ريببر امببون  عببن مومبب   مبب  املببك فهببد ل

 على شب ة اإلنرتنت .
مبببا يببب ا  ميبببد  -حبببا تببباريد إعبببداد هبببذا الت)ريبببر-وأشبببىل إىل أن امومببب  

مبميئة اهلل تعاىل، مث بتضافر نهود ال)ائمني على هذا -وآمي   ،اإلنماء والتطوير
اموم ، وعلى رأسهم معايل وزير المؤون اإلسالمية وافوماك والدعوا واإلرشاد، 

أن  -وتونيهاتببه ك العام على اجملم ، ومتابعة فضيلة افمني العام للمجم اممر 
 يتم االنتهاء من إعداده وجتهي ه ا ال)ريب العاني إن شاء اهلل.
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الت)ريببببر عببببة تعريةيببببة مببببون ا عببببن شببببب ة اإلنرتنببببت وأ يتهببببا،  هببببذا ومببببد تضببببمن
لببببه، ونمببببر واإلشببببارا إىل احلانببببة إىل اسببببتيفمار اإلنرتنببببت ا  دمببببة اإلسببببالم وأه

ال)رآن ال رم وعلومه وترآات معانيه على المب ة امعلوماتية الا تمهد انتماراً 
ينمبببو ويببب داد بببباًراد يومببباً بعبببد يبببوم،  مبببا و واسبببعاً ال يعبببرتك باحلبببدود ا  رافيبببة، 

مبب  شببرج مببون   ،حمتويببات امومبب  وتي اتببه و صائصببه -أيضبباً -اسببتعرا الت)ريببر 
عاته. وأبببدأ مسببتمداً مببن اهلل عببّ  ونببّي العببون لصببةحات امومبب  وحمبباوره وموضببو 

واحلمببد هلل ر   والتوفيق، فإن أصبت فمن اهلل وحده، وإن أ طأت فمن نةسي
 .العامني 

 علي بن عبداهلل برناوي
 مدير ادامة الحاسب اآللي

بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف  
 الشريف
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 تعريف المصطلحات 
 

ها  موعببببة مببببن شببببب ات احلاسببببو  متصببببلة بعضبببب  اإلنترنت، الويب:
 بعض ا أرناء امعمورا.بب

نهبباز حاسببو  مبواصببةات عاليببة مت نببه مببن إدارا  س رفر، خادم الشبكة:
شببب ة مببن افنهبب ا امرتبطببة بببه، والببتح م ا ن)ببي 

 البيانات والتعليمات والتباد  فيما بينها.
 موعببات مببن النصببوو والصببوت والصببور اليفابتببة  موقع الويب:

ليهببا علببى اإلنرتنببت عببن وامتحر ببة ن ببن الوصببو  إ
ًريببببق  تابببببة عنببببوان حمببببدّد ا شببببريل العنببببباوين ا 

 برنامج التصةح.
الرسائي اإلل رتونية الا ترسي من نهاز حاسو   :E-mailالبريد اإللكتروني 

 إىل آ ر عن ًريق شب ة اإلنرتنت.
برنبببببببامج ن بببببببن بواسبببببببطته فبببببببتح موامببببببب  اإلنرتنبببببببت  المتصفح، برنامج التصفح:

 يفىل من برامج التصةح وتصةحها، وا افسواق ال
 Internet “Explorerإنرتنت إ سبببلورر  ”ميفي برنامج 
 وغىل ا.“  Netscapeنتس يب ”وبرنامج 

 موم  الويب.  لؤ هي تلك الصةحات الا ت رفحام الويب:
النصببببوو الببببا إقا ع الن)ببببر عليهببببا تةببببتح صببببةحة  الورالم:

مببب  ويبببب أو مو  ،هعليببب ويبببب ا امومببب  البببذي أنبببت 
آ ببببببببر. ون ببببببببن الصببببببببور والرسببببببببومات أن ت ببببببببون 
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وصببالت، ويببتم التعببّرك علببى ميفببي هببذه الوصببالت 
عنبببدما يتحبببّو  شببب ي مؤشبببر الةبببارا إىل شببب ي يبببد 

 ص ىلا.
 بببي مبببا متويبببه مومببب  الويبببب مبببن نصبببوو وصبببور  :محتوى الويب

وعناصببببببببر تةاعليببببببببة مجم)بببببببباً  فيببببببببديو، وصببببببببوت، 
 وفالش..إخلش.

 أو صةحة ا اموم .عنوان رئيس موضوع  محوم، مدخل:
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 تمهيد

 
 ما اإلنترنت؟

اإلنرتنبببببببت أ بببببببو شبببببببب ة أحبببببببد ت  بببببببورا ت)نيبببببببة ا عبببببببا  شبببببببب ة تعبببببببّد 
االتصبباالت، وهببي بببال شببّك أع ببم وأمببول وسببيلة اتصببا  عرفتهببا البمببرية حببا 

بالرغم من صببعوبة احلصببو  علببى إحصبباء –اآلن.. ومعرفة مدل انتمار اإلنرتنت 
هلذه  مليونش مستخدم 75امم ن أن ن)و  إن هناك أ يفر من مج حمدد، فإنه من

ن هناك ما ي)ار  امليون مستخدٍم نديببٍد يضببافون  إا الومت احلايل، و  المب ة
  ي شهر.

 
 استخدامات اإلنترنت:

اإلنرتنببببت الطري)ببببة الببببا يتسببببّوق  ببببا النببببا ، والببببا  شببببب ة ل)ببببد غببببىّلت
 ببا بببومتهم.. فمنببذ عببدا سببنوات  مصببلون  ببا علببى امعلومببات، والببا يسببتمتعون

هببببم الببببذين  اتامعبببب ة مضببببت،  انببببت المخصببببيات احل وميببببة وأسبببباتذا ا ليلبببب م
يسببتخدمون اإلنرتنببت ا ام)ببام افو . أمببا اآلن فإنببه ال ي بباد نببر بببك يببوم دون 

مببن  ببال  اإلعببالم، أو ا العمببي، أو  -علببى افمببي مببرا واحببدا-ق ر اإلنرتنت 
ت م بببان  “أرسبببي يل بريبببداً إل رتونيببباً  ”.. امدرسبببة، أو مببب  بعبببض افصبببدماء حلبببّ

 .“اّتصي يب”  :عبارا
إن امعلومببات هببي امنببتج الببرئيس لهنرتنببت، وهببي متاحببة ا العديببد مببن 
الصببي . ونوعيببة امعلومببات تعتمببد بمبب ي  بببىل علببى مببا تبحبب  عنببه  إقا  نببت 
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شببب ة ًالباً أو باحيفاً وحتتاج إىل معلومات لل)يام ببح  حو  موضوع ما، فإن 
 اإلنرتنت تعّد م اناً رائعاً ل ي تبدأ..

بب لية   هببي ترغببب ا شببراء نهبباز حاسببو  نديببد أو أحببد افنهبب ا امنب
هي ترغب ا مراءا نريدا بلدتك من  ال  احلاسو  اخلاو بك مباشرا   ي 

 اإلنرتنت. شب ة هذه افشياء وأ يفر تنت رك على
فببرو االتصببا  إن  ببا  أ ببو  صببائن اإلنرتنببت بعببد امعلومببات هببي 

الا ت ودها المب ة.. فالويد اإلل رتو  ميفاًل يتيح لك فرصة تباد  الرسببائي مبب  
  ميفبببببي حاسبببببو أشبببببخاو مبببببن آيببببب  أكببببباء العبببببا ، ون نبببببك إرفببببباق ملةبببببات 

 اخلطابات وامذ رات والصور م  الرسائي الا ترسلها.
إقا  نبببببببت تريبببببببد العيفبببببببور علبببببببى  موعبببببببة مبببببببن افشبببببببخاو يمبببببببار ونك 

ن نببك االنضببمام إىل  موعببة أ بببار.. فببإقا  نببت تةضببي االتصببا   اهتماماتببك
على اهلواء، ن نك زيارا  ببادم حماد ببة والتحببدي مبب  أي شببخن ا أي م ببان 
بعبببببدا وسبببببائي: مجنبببببن، صبببببوت، صبببببوت وصبببببوراش دون أن تبببببدف  شبببببيئاً م)اببببببي 

 ت الي  االتصا  مسافات ًويلة.
 

 أهمية اإلنترنت

ا امسببت)بي ال)ريببب نبب ًء ا  اإلنرتنببت سببوك تصبببح شببب ة ال شببك أن
مببببن حيبببباا العديببببد مببببن افشببببخاو، فسببببوك يسببببتخدمها الطببببال  أداا مهمبببباً 

تعليمية وأداا حب ، ومد يطبق امعلمون أسلو  انتماعات اإلنرتنت مبب  أوليبباء 
افمبببور عنببببدما ي بببون افمببببر مناسببببباً ل بببال الطببببرفني، ومببببد يسبببتعني  ببببا الطبيببببب 

نببه مببن نصببائح وإرشببادات دون احلانببة إىل لتةحن مرضاه وت ويببدهم مبببا متانو 
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بزيارتبببه ا عيادتبببه..إخل. وسبببوك تصببببح التج أ يفبببر  E-Commerceارا اإلل رتونيبببة ببببب
بببدًءا -أ ية، وستصبح عملية المببراء أ يفببر سببهولة، إق تسببتطي  شببراء أي شببيء 

وأنت تعرك أنك مببد حصببلت علببى  -من سيارا نديدا وحا الوصةات الطبية
استعراضك للعديد من اخليببارات وامواصببةات وافسببعار أفضي صة)ة من  ال  

على المب ة امعلوماتيببة..  مببا ن ببن امسببلم  أن مصببي علببى فتببول دينيببة ا أي 
أمر خين شؤونه من  ال  زيببارا العديببد مببن اموامبب  الببا ت)ببدم ال يفببىل مببن امببواد 

 أن مببدد اإلسالمية مبّوبة ومصّنةة، و ذلك ن ن امسلم  ا أي م ان ا العا 
اجتاه ال)بلة ميفاًل، أو أن يرن  إىل تةسىل أو ترآة آية من آيات ال)رآن ال ببرم.. 
وغبببىل قلبببك مبببن التسبببهيالت واخلبببدمات العديبببدا البببا ن بببن أن توّفرهبببا شببببب ة 

 اإلنرتنت.
اإلنرتنبببت ومبببدل انتمبببارها وأهبببم  شبببب ة بعبببد هبببذه ام)دمبببة امبببون ا عبببن  

ة إىل ونببببود مببببوي   ن ببببن أن نتصببببّور مببببدل ،اسببببتخداما ا وبببببارز  احلانببببة املحببببّ
خلدمببة اإلسببالم وامسببلمني ا أرنبباء  ،للموامبب  اإلسببالمية علببى شببب ة اإلنرتنببت

ودعببوا غببىل امسببلمني إىل اإلسببالم الببدين احلببق الببذي ال ي)بببي اهلل دينبباً  ،امعمببورا
ومرن يبترغ ر رر اإلسرالم ديفرا  فلرن يقبرل مفر  و رو فري (  :سواه  ما ما  تعاىل

إنمببباء هببذا امنطلبببق نبباءت ف ببرا . ومببن ش85مجآ  عمببران:  ) رة مررن الساسررريناآلخرر 
مومبببب   مبببب  املببببك فهببببد لطباعببببة امصببببح  المببببري  علببببى شببببب ة اإلنرتنببببت، 
لهسهام ا  دمة ال)رآن ال رم وعلومه، ونمر ترآات معا  ال)رآن ال رم إىل 

 خمتل  الل ات على صةحات المب ة امعلوماتية.
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 لموقعبيانات عن ا
 

 أوالً: البيانات العامة:
عنوان اموم  على شب ة  

 اإلنرتنت 
http://www.QuranComplex.org 

http://www.QuranComplex.net 
http://www.QuranComplex.com 

  

 Kfcphq@QuranComplex.org الويد اإلل رتو  
  

 حرك لت)نية امعلومات  المر ة امطورا 
  

 اجملم  إدارا احلاسب اآليل ب اإلشراك على التنةيذ 
 

 ثانياً: لجان اإلشراف واإلعداد والمتابعة:
: افستاق الد تور: حممد سا  بن شديد العوا، افمني  المشرف ال امش 1مج

 العام جملم  املك فهد لطباعة امصح  المري . 
: علي بن عبداهلل برناوي، مدير إدارا احلاسب اآليل  المدير التفف ذيش 2مج

  .باجملم
 : وتت ون من:اللجفة ال لم ةش 3مج
 رئيساً  مدير المؤون العلمية باجملم   الد تور: علي بن حممد بن ناصر ف)يهي   -
عضبببببو اللجنبببببة العلميبببببة مرانعبببببة   الميد عبدالراف  رضوان علي -

 مصح  امدينة النبوية
 عضواً 

 عضواً   مبببببببببدير مر ببببببببب  الدراسبببببببببات ال)رآنيبببببببببة  الد تور حممد عمر حويه -
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 باجملم  
 عضواً  و يي مر   الدراسات ال)رآنية  أ.د. أمحد بن حممد اخلراط -
 عضواً  مدير مر   الرتآات الد تور ك. عبدالرحيم  -
عضببببببو هيئبببببببة التببببببدريس با امعبببببببة   الد تور صاحل بن سعد السحيمي -

 اإلسالمية 
 عضواً 

باحبببببببببببب  ا مر بببببببببببب  الدراسببببببببببببات   الد تور حازم بن سعيد حيدر -
 ال)رآنية 

 عضواً 

 اً س رتىل  س رتىل إدارا المؤون العلمية  حممد  ابت حبالق -
 
 : وتت ون من:لجفة اإلعدادش 4مج
 رئيساً  مدير المؤون العلمية باجملم   الد تور: علي بن حممد بن ناصر ف)يهي   -
 عضواً  مدير مر   الرتآات الد تور ك. عبدالرحيم  -
 عضواً  مدير إدارا المؤون الةنية ًال  بن رازن الرحيلي -
 عضواً  مدير إدارا احلاسب اآليل علي بن عبداهلل برناوي -
 عضواً  من إدارا المؤون الةنية امهند  صالج بن عبدالع ي  مطب -
 عضواً  من إدارا احلاسب اآليل هييفم بن عبداهلل عسيالن  -
 س رتىلاً  س رتىل إدارا المؤون العلمية  حممد  ابت حبالق -
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 ت ون من:: وتاللجفة اإلعالم ةش 5مج
و يببببببي  ليببببببة الببببببدعوا بةببببببرع نامعببببببة   الد تور أمني بن صاحل ام امسي -

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
 رئيساً 

مستمببببببببببببببار ا افمانبببببببببببببببة العامبببببببببببببببة   امستمار حممد بن سعيد مبارك -
 للمجم  

 عضواً 

 عضواً  من إدارا احلاسب اآليل تدوج بن علي السهلي -
 س رتىلاً  س رتىل وحدا اإلنرتنت علي بن صاحل ال) الن  -
 
 : وتت ون من:اللجفة الفف ةش 6مج
 رئيساً  مدير إدارا احلاسب اآليل باجملم   علي بن عبداهلل برناوي -
 عضواً  مساعد مدير إدارا احلاسب اآليل  حممد بن علي المري  -
 عضواً  رئيس وحدا اإلنرتنت هييفم بن عبداهلل عسيالن  -
 عضواً  مسؤو  الدعم الةين اهد بن أمحد خبش  -
 عضواً  مسؤو  وحدا التدريب تدوج بن علي السهلي -
 عضواً  مسؤو  م تبة الدعم الةين سعد بن سليمان احلجيلي -
 عضواً  س رتىل إدارا احلاسب اآليل فيصي بن أمحد الرفاعي -
 س رتىلاً  س رتىل وحدا اإلنرتنت علي بن صاحل ال) الن  -
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 مجمعأهّم ما يتمّيز به موقع ال

 
تببا يتميببّ  بببه مومبب   مبب  املببك فهببد لطباعببة امصببح  المببري  علبببى 

 شب ة اإلنرتنت ما يلي:
احتببوا ه علببى نسببخة إل رتونيببة  املببة مببن مصببح  امدينببة النبويببة علببى  •

 .TTFهيئة  ل 
تعببببدد ل اتبببببه، حيببببب  ن بببببن تصبببببةح امومبببب  بسبببببب  ل بببببات مابلبببببة لل يبببببادا  •

 مست)باًل.
 رآن ال رم وعلومه. را ه بامعلومات اخلاصة بال) •
 .ودمّته احلرو على صحة اعتول العلمي •
ن ن بب   -اهلل إن شبباءسببيتم إضببافته الح)بباً -احتببوا ه علببى مببد ي  بباو  •

ا احلببببببرمني المببببببريةني عببببببو مومبببببب  اجملمبببببب   مببببببن  اللببببببه ال ائببببببر التجببببببّو 
 .Virtual realityباستخدام ت)نية الوام  االفرتاضي 
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 الصفحة االفتتاحية

 
حة افوىل الا ت هر ا اموم ، بعد الصةحات امتحر ة الا وهي الصة

 .  Flashتتضمن عرضاً باستخدام برنامج مجالةالشش 

 
وي هر ا ا انب افنن من هذه الصةحة: مجمرو ا تيار ل ة التصببةح 
للمومببب ش ون بببن ببببالن)ر علبببى اسبببم أي ل بببة مبببن الل بببات امونبببودا علبببى ال)بببرو 

 لتلك الل ة. الد و  على الصةحة الرئيسة
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ويت ببون ال)ببرو امببذ ور مببن شببعار اجملمبب ، وحولببه سبببعة م)بباً  دائريببة 
 متوي  ي م)ط  منها على اسم ل ة من ل ات تصةح اموم  السب  وهي:

 الل ة العربية.  •
 الل ة اإلن لي ية.  •
 الل ة الةرنسية.  •
 هلندية. مليون من س ان ال)ارا ا   300الل ة افردية ، الا يتحدي  ا أ يفر من    •
 الل ة اإلسبانية.  •
مليونبببباً مببببن سبببب ان آهوريببببة  50ل ببببة اهلوسببببا، وهببببي ل ببببة إفري)يببببة يتحببببدي  ببببا   •

 نيجىليا، وبعض البالد اجملاورا.
 الل ة اإلندونيسية، وهي الل ة الا يتحدي  ا س ان أ و دولة إسالمية.  •
 

 ها: ومد روعي ا ا تيار هذه الل ات السب  عدد من امؤشرات من بين 
 أ ية الل ة وانتمارها بني المعو  امسلمة. •
أن ت ببببون الل ببببات امختببببارا لتصببببةح امومبببب  مجا امرحلببببة افوىل مبببببن  •

 اممروعش موزعة بني مارات العا .
هذا وبالن ر إىل أن عدد ترآات معا  ال)رآن ال رم الا يصدرها  م   

 ترآة إىل خمتل  ل ات  و ال ني   اً املك فهد لطباعة امصح  المري ، يتجاوز مخس 
إىل زيادا   -مبميئة اهلل تعاىل -العا  احلّية.. فإن اجملم  يتطل  ا امست)بي ال)ريب 

-عدد الل ات الا ن ن بواسبطتها تصةح مومعه على شب ة اإلنرتنت حبي  توّا 
 حانة امسلمني ا خمتل  ب)اع افرا.   -بم ي تدرجيي 
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 الصفحة الرئيسة
  

 
الرئيسة الا تةتح عند ا تيار أي ل ة من ل ات   تت ون الصةحة

 ة أن اء:أربعتصةح اموم ، من 
 رأ  الصةحة: ويتضمن عنوان اموم  وامسه، وشريل ال)وائم اليفابتة.  ❑
 مائمة اعاور الرئيسة. ❑
 مائمة اعاور الةرعية. ❑
 شريل امعلومات امتحر ة.  ❑

 
 ا: وفيما يلي شرج مون  عن  ي ن ء من افن اء امذ ور 
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 أوالً: رأس الصفحة: 

ومتوي على اسم اجملم  م توبًا خبل اليفل ، خبل  طاط مصح   
امدينة النبوية، افستاق عيفمان ًه، وعلى اليمني المعار الرمسي للمجم  وعلى  

 اليسار صورا  ي  من احلرمني المريةني.
 وحتت اسم اجملم  شريل أف)ي متوي على ال)وائم اليفابتة وهي:

 
: وهي الصةحة االفرتاضببية الببا تعببرا ا منتصبب  الصببةحة نحن؟من  شأمج

الرئيسة الا تةتح عند ا تيار أي ل ة من ل ات تصةح اموم ، وتت ببون 
 من  ال ة موضوعات، هي:

 
 : نبذة عن المجمع

نببببذا تعريةيبببة مبببون ا عبببن  مببب  املبببك فهبببد لطباعبببة امصبببح  
تاحببببه، وأهببببداك المببببري  بامدينببببة امنببببورا وتمببببمي: إنمبببباء اجملمبببب  وافت

اجملمبببببب ، وهيئببببببة اإلشببببببراك علببببببى اجملمبببببب ، وإداراتببببببه وأمسببببببامه، والطامببببببة 
اإلنتانيبببة للمجمببب ، وإنتببباج اجملمببب  وتوزيعبببه، ومسببباحة اجملمببب  ومراف)بببه، 
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ون ببام مرامبببة إصببدارات اجملمبب ، وأسببلو  اجملمبب  ا ا تيببار إصببداراته.. 
 وغىل قلك من امعلومات اخلاصة باجملم .

 
 :لقطام ف ديو
را هذه الل)طات مماهد خمتلةة عن اجملم  وأعماله ميفي: وتع

حةببي افتتبباج اجملمبب ، وآالت الطباعببة، وأعمببا  التجليببد، وممبباهد مببن 
 وغىل قلك من امماهد اف رل. ،مسم التسجيالت الصوتية

 
 :اردامام المجمع

وحتتوي هذه الصةحة على أ يفر من أربعني صورا فغلةة    
اجملم .. ون ن بالن)ر على أي صورا   بعض اإلصدارات الا أصدرها

 مماهدا نسخة م ّوا منها على الماشة. 
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 :اذاعة القرآن الكريم ش مج
وصلة لالستماع إىل ب  حي مباشبر من إقاعة ال)رآن ال رم باممل ة  

 العربية السعودية. 
 

 :خريطة الموقع( )ج
يستدّ   ا ال ائر على حمتويات اموم   لها من  ال  عرا آي   

عاور ومدا ي اموضوعات امونودا ا اموم ، ومن  ال  هذه  ا
الصةحة يستطي  ال ائر أن يعرك م انه على صةحات اموم . وبالن)ر  
على أي رابل أو حمور ينت)ي ال ائر من موضوع إىل آ ر بسهولة  

 ووضوج. 
 

 :ابحث في الموقع)د( 
ة حتت  يستطي  ال ائر من  ال  هذه الصةحة الوصو  إىل أي معلوم 

أي موضوع ا أي م ان ا اموم  حسب الل ة امستخدمة ا  
التصةح باستخدام حمرك حب  موي م  حملي صرا لل لمات. فعلى  
سبيي اميفا  عند البح  عن  لمة مجمؤمننيش فإن نتيجة البح   
ستتضمن ال لمات التالية مجمؤمنني، مؤمنون، مؤمنة، مؤمنات..ش 

 وه ذا.
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حيبب  ن ببن البحبب  ا  امببي    ، اق البحبب  ون ببن ال ائببر حتديببد نطبب 

 اموم  أو ا  تب التةسىل ف)ل أو غىلها من اموضوعات اف رل. 
   ما ستتضمن صةحة البح  أيضًا لوحة مةاتيح افرتاضية ن ن ال ائر 

من  ال  نهاز حاسو  ال توند به لوحة مةاتيح  –الذي يتصةح اموم  
لبح  عنها بواسطة الن)ر  أن يد ي ال لمات العربية الا يرغب ا  -عربية 

على أحرك لوحة امةاتيح االفرتاضية،  ما جتدر اإلشارا إىل أن لوحة  
متوافرا خلدمة آي  الل ات   -إن شاء اهلل –امةاتيح االفرتاضية ست ون 

 اف رل ا اموم  من  ال  صةحة البح  بالل ة الا يتم ا تيارها. 
 

 :لغة ال رض( ) 
الصةحة ا تيار ل ة العرا الا يرغب  ن ن ال ائر من  ال  هذه 

تصةح اموم   ا، والل ات الا ن ن تصةح اموم   ا ا الومت احلايل  
هي: العربية، واإلن لي ية، والةرنسية، واإلسبانية، وافردية، واهلوسا،  

 واإلندونيسية. 
 

 :الصفحة الرئ سة)و( 
م  أن  أ ناء تصةحه ا أي صةحة من صةحات امو ا ن ن ال ائر  

 يعود بسرعة إىل الصةحة الرئيسة بواسطة الن)ر على هذا الرابل.
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 خدمام:)ز( 

وهي  موعات من اخلدمات الا يستطي  ال ائر  
أن يستخدمها للبح  ا حمتول اموم  أو ًباعة  
صةحة معينة.. إخل وتةصيي هذه اخلدمات  

  التايل:
 

 :امبط موق ك بفا 
لديببببه مومبببب ك علببببى شببببب ة  إقا  ببببان رل ائبببب لوصببببلة نمببببطة تتببببيح 

اإلنرتنببببت أن يربطببببه مبومبببب  اجملمبببب  مببببن  ببببال  ا تيببببار أحببببد المببببعارات 
 امونودا ا هذه الصةحة .

 
 :أضف الى مفضلتك

من  ال  هذه الوصلة ن ن إضافة عنوان موم  اجملم  إىل  
 مائمة عناوين اموام  امةضلة ا نهاز ال ائر. 

 
 

 :اج لفي موق ك االفتراضي
 ن عند الن)ر عليهببا حتويببي الصببةحة االفرتاضببية وصلة نمطة ن

   Web browserعلببى نهبباز ال ائببر عنببد فتحببه لونببامج تصببةح اإلنرتنببت

 لتةتح على موم   م  املك فهد لطباعة امصح  المري  مباشرا.
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 :اطبع  ذه الصفحة
إم ببان احلصببو  علببى نسببخة منسبب)ة  لل ائببروتتببيح هببذه اخلدمببة 
 حة من صةحات اموم .ناه ا للطباعة من أي صة

 
 :أمسل  ذه الصفحة

أن يرسببي رسببالة إل رتونيببة إىل مببن  لل ائببروهببذه الصببةحة تتببيح 
يماء، تتضببمن الرسببالة تعريةبباً مبسببطاً مبومبب  اجملمبب ،  مببا يسببتطي  ال ائببر 
 أن يضي  إىل الرسالة تعلي)ه اخلاو باموضوع الذي يرغب ا إرساله.

 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 21 

 
 سة: ثانياً: قائمة المحاور الرئي

ت)  هذه ال)ائمة ا ا انب افيسر من الصةحة الرئيسة، وحتتوي على  
 أمساء آي  اعاور واموضوعات الرئيسة ا اموم ، ميفي:  

 علوم ال)رآن   ❑ ال)رآن ال رم   ❑
 آية وحدي    ❑ التةاسىل   ❑
 تاريد امصح    ❑ الةتاول ال)رآنية   ❑
 امساب)ة اليف)افية   ❑ معلومات عن ال)رآن   ❑
 اشرتك معنا   ❑ افسئلة امت ررا  ❑
 أ و صدي)اً   ❑ ا ديد ا اموم    ❑
 سجي ال وار   ❑ اتصي بنا   ❑

 
ون ن حتريك مائمة افمساء إىل افعلى وافسةي   

الستعراا ب)ية افمساء الا ال ت هر ا مساحة العرا  
لسرد ب)ية افمساء بواسطة حتريك مؤشر الةارا على رأ   

 م امتجه لألسةي. السهم امتجه لألعلى أو رأ  السه
وسىلد تةصيي  ي حمور أو موضوع تا ورد أعاله  

 اهلل تعاىل.  إن شاء ا الصةحات التالية 
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 ثالثاً: قائمة المحاور الفرعية: 

وهي مائمة فرعية تةتح حتت بعض اعاور الرئيسة الا يتةرع منها  
يةتح حتته  موضوعات خمتلةة، فميفاًل: عند الن)ر على حمور مجال)رآن ال رمش س

 اموضوعات التالية:  
عرا صةحات امصح ، حتةيظ ال)رآن،  
شرج غريب ال)رآن، شجرا موضوعات  
ال)رآن ال رم، امعجم امةهر  فلةاظ  
ال)رآن ال رم، معجم مصطلحات ال)رآن  

 فهر  سور ال)رآن ال رم. ال رم،
 

 رابعاً: شريط المعلومات المتحركة: 

معلومات والبيانات اخلاصة باموم  تتحرك  وهو إًار متوي على بعض ا 
باجتاه اليمني ا الل ة العربية، والع س ا الل ة اإلن لي ية وما شا لها.. 

وبعض   ،وتتضمن هذه امعلومات بيانات عن تاريد آ ر حتدي  للموم 
البيانات اف رل ميفي بعض اف بار عن الصةحات واموضوعات ا ديدا الا  

 وم ، وكو قلك. يتم إدرانها ا ام 
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 محور: القرآن الكريم

 
يتضمن حمور ال)ببرآن ال ببرم العديببد مببن اموضببوعات الةرعيببة ميفببي:عرا 
نببببن ال)ببببرآن ال ببببرم، والتعريبببب  بببببال)رآن ال ببببرم، وصببببةحة الببببتالوات، وصببببةحة 
حتةيظ ال)ببرآن ال ببرم، وشببرج غريببب ال)ببرآن، وشببجرا موضببوعات ال)ببرآن ال ببرم، 

ال)ببرآن ال ببرم، ومعجببم مصببطلحات ال)ببرآن، وفهببر   وامعجببم امةهببر  فلةبباظ
 سور ال)رآن ال رم.. وفيما يلي نبذا مون ا عن  ي موضوع.

 
 التعريف بالقرآن الكريم:

ببب  ، وتوضبببح  تتحبببدي هبببذه الصبببةحة عبببن ال)بببرآن ال بببرم،  بببالم اهلل امنب
 فضله وم انته و ونه مصدر التمري  اإلسالمي.

 
 صفحة التالوات:

مببببن  ببببال  هببببذه الصببببةحة االسببببتماع إىل التسببببجيالت  يسببببتطي  ال ائببببر 
امرتلببة الببا أصببدرها اجملمبب  بأصببوات  
  ببي مببن أصببحا  الةضببيلة: المببيد

علبببببببببببي ببببببببببببن عببببببببببببدالرمحن البببببببببببد تور 
احلبببذيةي، والمبببيد إببببراهيم اف ضبببر 

حممببد أيببو   الببد تور ال)ببيم، والمببيد
 البببببببد تور حممبببببببد يوسببببببب ، والمبببببببيد
 عبداهلل بن علي بصةر.
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ات إم ببان ا تيببار اسببم ال)ببارا، واسببم السببورا امطلوبببة أو وتتببيح صببةحة الببتالو 
رممها، وال يمرتط ا تيار السورا  املة إق  ن ن حتديد عدد معببنّي مببن اآليببات 

 في سورا لالستماع إىل قلك ا  ء ف)ل من السورا.
 

 صفحة عرض القرآن الكريم:

بويببة صةحة نن ال)رآن ال رم مطاب)اً مصببح  امدينببة النالتعرا هذه  
واصببببطالحات الضبببببل، وتببببرميم اآليببببات والصببببةحات..إخل،  ،مببببن حيبببب  الرسببببم

إم انات متعددا ا الببتح م ا  -رغم بساًة تصميمها-وتتيح هذه الصةحة 
البببببنن ال)بببببرآ  امطلبببببو  عرضبببببه.. إق ن بببببن الوصبببببو  إىل السبببببورا ب تاببببببة رمبببببم 

ار اسببم أو ا تيبب  ،أو رمببم ا بب ء -حسب ترميم مصح  امدينببة النبويببة–الصةحة 
أو  تابببة رمببم السببورا، وبعببد حتديببد السببورا  ،السببورا مببن ال)ائمببة امنسببدلة مباشببرا

 ن ن حتديد اآلية امطلوبة.

 ما ن ن أيضا بعد حتديد السورا واآلية الرنوع إىل تةسببىلها ا  تببب 
التةسىل امتاحة ا اموم  وهي:الطوي، الب وي، ابن  يفىل، 

ر التةسببببىلمجمجالسببببعدي، إضببببافة إىل  الببببذي أصببببدره  ششاميسببببّ
اجملمبب .. ون ببن  ببذلك ممبباهدا ترآببة اآليببة اعببددا بببأي 

 -أيضبباً –من الل ات السّت امتاحة ا اموم ،  مببا ن ببن 
 االستماع إىل تالوا اآلية م  حتديد صوت ال)ارا.
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 صفحة تحفيظ القرآن الكريم:

سبباعدا تعّد هذه الصةحة من الصةحات اممّي ا ا امومبب ، إق ختببتن مب 
ال ائبببببر علبببببى حةبببببظ 
ال)ببببببببببببببببرآن ال ببببببببببببببببرم 
وإنببببببببادا تالوتببببببببه.. 
والة بببببرا افساسبببببية 
ا هبببببببذه الصبببببببةحة 
ت)ببببببوم علببببببى إتاحببببببة 
إم بببببببببببببببان حتديبببببببببببببببد 

إق ن ببن ا تيببار  امببي السببورا أو نبب ء حمببدد   ال)ببدر الببذي يرغببب ال ائببر حة ببه
إق ن ن ت رار  ي    منها ف)ل،  ما ن ن التح م ا عدد مرات ت رار اآليات

ومببن مث ي)ببوم الونببامج بت ببرار ترتيببي  ،مببدل اعببدد مخببس مببرات مببيفالً آيببة ضببمن ا
 بببذا، أو  امبببي قات البببرمم   بببذا إىل اآليبببة قات البببرمم  امبببدل  ببباماًل مجمبببن اآليبببة 

 السوراش بالعدد الذي مدده ال ائر.
هذا إضافة إىل أن الونامج ي)وم بتحديد نببن اآليببة الببا يببتم تالو ببا ا 

من أني امساعدا على ترسيد عملية   ،لون خمال صةحة عرا النن ال)رآ  ب
 احلةظ ا قهن ال)ارا من  ال  ربل الصوت بالنن.

 
 شرح غريب القرآن:

تعببرا هببذه الصببةحة  تببا  مجتةسببىل غريببب ال)ببرآن ال ببرمش فيب حممببد 
عبداهلل بن مسلم بن متيبة، وقلك مساعدا ال ائر على التعّرك على شرج غريببب 
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هببا امؤلبب  شببرحاً لل لمببات غببىل امألوفببة لببدل العامببة مببن ال)رآن في آية ق ر في
مبب   ،النا .. ون ن ا تيار اسم السورا ورمم اآلية امطلو  عببرا شببرج غريبهببا

 إم ان االستماع أيضاً إىل تالوا اآلية.
 

 موضوعات القرآن الكريم:

مهمببببة هببببذه الصببببةحة هببببي مسبببباعدا ال ائببببر  
مببن  ببال   علببى أن يصببي إىل اآليببة ال)رآنيببة امطلوبببة

موضبببوعها.. إق ّع تصبببني  آيبببات ال)بببرآن ال بببرم إىل 
موضبببببوعات رئيسبببببة شببببباملة ينبببببدرج حتبببببت  بببببي منهبببببا 
العديببببد مببببن اموضببببوعات الةرعيببببة، ويببببتم مببببن  ببببال  
عبببببرا هبببببذه اموضبببببوعات التوصبببببي بسبببببهولة إىل أي 

 موضوع .
 

 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:

  فلةبباظ ال)ببرآن ال ببرمش تعببرا هببذه الصببةحة  تببا  مجامعجببم امةهببر  
مؤلةه: حممد فؤاد عبدالبامي، ويتضمن ال تا  امذ ور ال لمات الا وردت ا 
ال)رآن ال رم وفق منهجه مرتبة ألةبائياً، م  إم ان معرفة عدد مرات ت ببرار  ببي  
 لمة ا  امي امصح .  ما تتوافر  دمببة البحبب  عببن أي  لمببة ب تابتهببا ا 

وبببالن)ر علببى ال لمببة  ،لمات حسببب حببرك االبتببداءح)ي البح  أو عرا ال 
امطلوبة ي)ببوم الونببامج بةببتح صببةحة امصببح  الببا وردت فيهببا ال لمببة امببذ ورا 
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ليستطي  ال ائر الرنوع إىل  ي ما يتعلق 
باآليببببببة امطلوبببببببة مببببببن تةسببببببىل أو شببببببرج 
ل ريبهببا أو ممبب ي إعرا ببا أو ترآتهببا.. 

 إخل.
 مببببببا تعببببببرا هببببببذه الصببببببةحة 

يةاً مبسببطاً لبببعض ال لمببات أيضبباً تصببن
امهمة ميفي: أمساء ال)رآن، أمساء ا نة، أمسبباء ال)يامببة، 
أمسببباء اهلل احلسبببء، أمسببباء الرسبببي..إخل وتسببباعد ال ائبببر 
على تتب  امواض  الا ق رت فيها تلك ال لمببات ا 

 ال)رآن ال رم.
وتتببيح هببذه الصببةحة أيضبباً إم ببان ممبباهدا 

بببأي ل ببة مببن  -ل)ببرآنفي  لمببة ا ا-امعببء ام)ابببي 
 الل ات اف رل امتاحة ا اموم .

 
 معجم مصطلحات القرآن الكريم:

 تببا  مجمعجببم مصببطلحات ال)ببرآن ال ببرمش مؤلةببه هذه الصةحة  تعرا 
امصببببطلحات  البببد تور: ك. عبببببدالرحيم، ويتنببباو  فيببببه امؤلبببب  التعريببب  ببببببعض
ي، ي،  امسببببتخدمة ا ال)ببببرآن ال ببببرم، ميفببببي:الوم  الببببالزم، امةصببببّ مصببببار امةصببببّ

مبب  ترآببة المببرج إىل  ،ا بب ء، احلبب  ، أمسبباء سببور ال)ببرآن، اإلةببام، اإلمالببة.. إخل
 آي  الل ات اف رل امتاحة ا اموم .
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 فهرس سور القرآن الكريم:

تعببببرا هبببببذه الصببببةحة فهبببببر  سبببببور  
ال)ببببببرآن ال ببببببرم مبببببب  تصببببببني  السببببببور ام يببببببة 
ر والسور امدنية وعدد آيات  ي سببورا، وبببالن)

 على اسم السورا يتم فتح صةحتها.
 

 محور: علوم القرآن الكريم

 
خيببببببتن هببببببذا اعببببببور بعببببببرا بعببببببض العلببببببوم امتعل)ببببببة بببببببال)رآن ال ببببببرم، 
ميفي:أح ام الناسد وامنسوخ، والتعري  بام ي وامببد  مببن سببور وآيببات ال)ببرآن 
بببب و ، وجتويببببد ال)ببببرآن ال ببببرم وأح امببببه، وممبببب ي إعببببرا   ال ببببرم، وأسبببببا  النب

 )رآن.ال
 

 المكي والمدني:

الببذي أعببده الببد تور: حممببد مجام ي وامببد ش  حب تعرا هذه الصةحة 
التعريبب  بببام ي وامببد  مببن سببور وآيببات  الباحبب ، ويتنبباو  فيببه شببةاعت ربببا 

ال)رآن ال رم، وأسبا  اال تالك ا تعيني ام ببي وامببد ، وفوائببد معرفببة ام ببي 
 ات العالمة بعلم ام ي وامد .وامد ، وغىل قلك من اموضوعات ق

 
 نواسخ القرآن:

ببد ال)ببرآنمجتعببرا هببذه الصببةحة  تببا    –ابببن ا ببوزي   لهمببام، شنواسبب
ش مضبببية مبببن ببببني 240مناممبببة مبببا ي يبببد علبببى مج ةوتتضبببمن الصبببةح -رمحبببه اهلل 
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ش سببببورا مرآنيببببة،  مببببا يونببببد  ببببذلك نببببدو  باآليببببات امنسببببو ة واآليببببات 62مج
 الناسخة.

 
 
 

 :أسباب النـزول

لهمببام أيب احلسببن  شأسبببا  النببب و مجختتن هذه الصةحة بعرا  تببا  
، وهببو  تببا  نببام  فسبببا  نببب و  آيببات ال)ببرآن ال ببرم -رمحببه اهلل–النيسببابوري 

الا روي هلا سبب.  ما يتطرق ال تا  لبدء الوحي و يةية نببب و  ال)ببرآن ابتببداء 
 على رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

 
 ريم:تجويد القرآن الك

ختببتن هببذه الصببةحة بعببرا  تببا  مجالببوني  ا علببم التجويببدش لةضببيلة 
ويتنببباو  فيبببه أح بببام جتويبببد ال)بببرآن  -رمحبببه اهلل -المبببيد حممبببود سبببيبويه الببببدوي 

 ال رم.
 

 مشكل إعراب القرآن الكريم:

مجممببب ي إعبببرا  ال)بببرآن ال بببرمش   تبببا   ختبببتن هبببذه الصبببةحة بعبببرا
اخلبببراط، ويتنببباو  فيبببه توضبببيح إعبببرا   مؤلةبببه افسبببتاق البببد تور: أمحبببد ببببن حممبببد

 امم ي من مةردات ال)رآن ال رم وآله وأشباه آله.
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 محور: التفاسير 

 
خيتن هذا اعور بعرا أربعة من أمهات ال تب الببا ألةببت ا تةسببىل 

تةسببىل ابببن  يفببىل، و آيات ال)رآن ال رم، وهببي: تةسببىل الطببوي، وتةسببىل الب ببوي، 
ر، الببذي أصببدره  مبب  املببك   إضببافة إىل ،وتةسببىل السببعدي  تببا  التةسببىل اميسببّ

فهببد لطباعببة امصببح  المببري  بامدينببة امنببورا، وهببو  تببا  اعتمببد ا إعببداده 
علببى سببهولة المببرج وتيسببىله حبيبب  يسببهي علببى عامببة النببا  فهببم شببرج اآليببات 
دون احلانة إىل اإلشارا إىل امعا  الدمي)ببة واخلببوا ا التةاصببيي الببا ن ببن أن 

 امعء امطلو  دون ق رها. يدرك
 

 محور: الترجمات 

 
ويتناو  هذا اعور عببرا سببت ترآببات معببا  ال)ببرآن   

  ال ببرم مببن الرتآببات الببا أصببدرها اجملمبب  إىل  ببي مببن الل ببات 
: مجاإلن لي يببة، والةرنسببية، واإلسبببانية، وافرديببة، واهلوسببا،  اآلتيببة 

صببة بببأي ل ببة  واإلندونيسيةش.. ون ن الد و  إىل الصةحة اخلا 
مببببن الل بببببات امبببببذ ورا مببببن  بببببال  ا تيبببببار ل ببببة العبببببرا لل بببببة  

 امطلو  التصةح  ا. 
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 صفحة: آية وحديث 

 
وتعرا هذه الصببةحة ةبببة خمتببارا مببن آيببات ال)ببرآن ال ببرم وافحاديبب   

النبويببة المببريةة، يببتم عرضببها ا امومبب  
وحتببببدييفها أسبببببوعياً، مبببب  شببببرج مببببون  

تةاد معببببببء اآليببببببة واحلببببببدي  ومببببببا يسبببببب 
منهمبببا، ون بببن ال ائبببر تصبببةح اآليبببات 
وافحاديبب  الببا سبببق عرضببها  ببال  
إىل افسببابي  السبباب)ة. وجتببدر اإلشببارا 

 أن هذا اعور متت ترآته إىل آي  الل ات الست امتاحة ا موم  اجملم .
 
 
 
 

 

 
 صفحة: الفتاوى القرآنية

 
إق ختتن بعببرا  وتعّد هذه الصةحة من اموضوعات امتمّي ا ا اموم ، 

 الصببة شبباملة مع ببم الةتبباول امتعل)ببة بببال)رآن ال ببرم، ومببد حببرو اجملمبب  علببى 
ذه الةتاول إىل آي  الل ات الست امتاحة ا مومعه وقلك حرصاً علببى هترآة 

 أمسام هي:  من تعميم الةائدا.. وتتأل  هذه الصةحة مخسة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 32 

 
 الفتاوى الجديدة:

ن وعببدد الةتبباول ا ديببدا الببا ع وتعببرا هببذه الصببةحة ملخصبباً لعنبباوي
إدرانهببا ا امومبب ، ون ببن بببالن)ر علببى عنببوان أي فتببول الببد و  علببى الصببةحة 

 الا تعرا السؤا  واإلنابة عنه.
 

 موضوعات الفتاوى:

وهبببي عببببارا عبببن شبببجرا موضبببوعات فتببباول ال)بببرآن ال بببرم، مصبببنةة إىل 
اموضببوعات  عببدد مببن اموضببوعات الرئيسببة، وحتببت  ببي موضببوع رئببيس عببدد مببن

الةرعيبببة امختصبببة مبوضبببوع  بببي فتبببول، لتسبببهيي عمليبببة الوصبببو  إىل الةتبببول مبببن 
  ال  موضوعها.

 
 فهرس جهات الفتاوى:

وهببو عبببارا عببن تصببني  للةتبباول امتببوافرا ا امومبب  حبسببب اسببم ا هببة 
 الا أصدرت الةتول.

 
 بحث عن فتوى:

عن أي فتول وهذه هي الصةحة الا تعء مبساعدا ال ائر على البح  
ع إدرانهببا ا امومبب ، مببن  ببال  عببدا ا تيببارات، سببواء بتحديببد  لمببة أو أ يفببر 
مببن افلةببباظ البببا وردت ا الةتبببول، أو باسبببم ا هبببة البببا أصبببدرت الةتبببول، أو 

 مبوضوع الةتول..إخل.
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 إضافة سؤال:

وتتبببيح هبببذه الصبببةحة إم بببان إضبببافة سبببؤا  نديبببد إىل ماعبببدا بيانبببات  
 رم اخلاصة باموم . إق ن ن ال ائر إقا   جيد الةتول الا متاج فتاول ال)رآن ال

إليهبببا ضبببمن الةتببباول امعروضبببة، أن 
يرسببببببببي سببببببببؤااًل إىل اجملمبببببببب  حببببببببو  
الةتببببول الببببا يستةسببببر عنهببببا، ليببببتم 
إرسببا  اإلنابببة امناسبببة، وإضببافتها 
إىل ماعبببببدا بيانبببببات الةتببببباول إقا   
تسبببببببق اإلنابببببببة عنهببببببا،  مببببببا تببببببتم 

آي  الل ات امتاحببة ا  ترآتها إىل
 اموم .

 
 محور: تاريخ المصحف 

 
ويت بببون هبببذا اعبببور مبببن أربعبببة أمسبببام  

هبببببببببببي: تطبببببببببببور  تاببببببببببببة امصبببببببببببح ، وصبببببببببببور 
للمصبببببببباح  ال)دنببببببببة، و بببببببباقج مببببببببن بعببببببببض 
ال  بببببببارك اإلسبببببببالمية اخلاصبببببببة بامصببببببباح ، 
 و اقج من  طوط امصح  واخلل العريب.
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 تطور كتابة المصحف:

باعتببه  تببا  مجتطببور  تابببة امصببح  المببري تعببرا هببذه الصببةحة   ش ًو
الببذي أعببده افسببتاق الببد تور حممببد سببا  بببن شببديد العببوا، افمببني العببام جملمبب  
املبببك فهبببد. ويتنببباو  ال تبببا  العديبببد مبببن ا وانبببب التارخييبببة البببا مبببّرت ب تاببببة 
امصح  المببري  مببن حيبب  تطببور ال تابببة العربيببة، و تابببة امصببح  المببري ، 

ح  المببببري ، وأدوات ال تابببببة، وال  رفببببة والتببببذهيب، والطبعببببات ون)ببببل امصبببب 
امب را للمصح  المري ،  ما يةرد ال تببا  أيضبباً نبب ءاً يتطببرق فيببه إىل عنايببة 

 اممل ة العربية السعودية بال)رآن ال رم ونمره وترآة معانيه.
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 صور المصاحف القديمة:

ختتن هذه الصةحة بعرا بعببض الصببور النببادرا 
 ميلة لبعض امصاح  ال)دنة الا يعود تبباريد بعضببها وا

إىل ال)بببرن اخلبببامس اهلجبببري، منهبببا مبببا هبببو م تبببو  علبببى 
ورق نلببد ال بب ا ، ومنهببا مببا  تببب مببباء الببذهب علببى يبببد  
 بببببار اخلطبببباًني، ومببببد ع ا تيببببار هببببذه الصببببور مببببن بببببني 
م)تنيبببات م تببببة املبببك عببببدالع ي  بامدينبببة امنبببورا، وبعبببض 

 .امصادر اف رل
 

 الزخارف اإلسالمية في المصاحف:

تعببببرا هببببذه الصببببةحة تمبببب يلة نيببببدا مببببن ال  ببببارك اإلسببببالمية الببببا 
 تستخدم ا ت يني امصاح ، م  ق ر نبذا توضيحية مون ا عن  ي ز رفة.

 
 نماذج من خطوط المصحف:

وهي  موعببة مببن النمبباقج لبببعض افعمببا  ا ميلببة مببن إبببداعات اخلببل 
ال)رآنية، أعببّدها  طبباط مصببح  امدينببة النبويببة افسببتاق العريب ا  تابة اآليات 

 عيفمان ًه.
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 محور: معلومات عن القرآن

 
يتضببببمن هببببذا اعببببور العديببببد مببببن اموضببببوعات امتعل)ببببة بببببال)رآن ال ببببرم 

ميفببببي الت)نيببببات ا ديببببدا الببببا ختببببدم ال)ببببرآن ال ببببرم وعلومببببه،  ،وترآببببات معانيببببه
ممل ببة والعببا  اإلسببالمي.. إخل. وفببق ومسبباب)ات ال)ببرآن ال ببرم علببى مسببتول ا

 افمسام التالية:
 

 الترجمات الجديدة:

تعرا هذه الصةحة ل وار اموم  امعلومببات اخلاصببة بالرتآببات ا ديببدا 
معببا  ال)ببرآن ال ببرم الببا يصببدرها  مبب  املببك فهببد لطباعببة امصببح  المببري  

 أواًل بأو  م  ق ر مواعيد إنتانها.
 

 ر القرآن الكريم:فهرست مصنفات تفسي

هو ممروع حبيفي ضخم، تعتمد ف رته على است)راء ما  تب شرًحا  
ل امي ال)رآن ال رم، أو لبعض سوره وآياته وألةاظه، بمرط أن ت ون ل ة  
ال تابة هي العربية، دون غىلها من ل ات المعو  اإلسالمية، أو غىلها من  

 أمم افرا. 
 تبببة الدراسببات ال)رآنيببة  فنببه ويتوم  أن يسدَّ هذا الةهرسببت   ببرا ا م

اعتمد على امنهجية العلمية ا است)راء امعلومات وآعها، وخللو ام تبببة العربيببة 
مببن فهرسببت يلببم أشببتات  تببب التةسببىل مبب  بيببان امخطببوط أو امطبببوع، ول ببون 
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افعما  الساب)ة اعتمدت على فهار  ام تبات دون التو ق من نسبببة ال تببا  
 الذي يندرج حتته، م  أ طاء ا الوفيات وأمساء امؤلةني. للمؤل ، أو العلم

 
 مسابقات القرآن الكريم:

ختببتن هببذه الصببةحة بعببرا أ بببار مسبباب)ات ال)ببرآن ال ببرم الببا ت)ببام 
و ببذلك امسبباب)ات الببا ت)ببام علببى امسببتول الببدويل، سببواء  ،على امستول اعلببي

 ئ ين ا  ي مساب)ة.أ انت دا ي اممل ة أم  ارنها، م  نمر أمساء الةا
 

 الترجمات غير الصحيحة:

وختتن هذه الصةحة بتنبيه امسلمني على مببا مببد ومبب  مببن اف طبباء ا 
 بعض ترآات معا  ال)رآن ال رم إىل خمتل  الل ات م  بيان الصوا .

 
 صفحة: المسابقة الثقافية

 
وهي عبارا عن مسبباب)ة  )افيببة شببهرية مجمرتآببة إىل آيبب  الل ببات السببت 

متاحة ا اموم ش، تتضمن أسئلتها العديد من امعلومات امهمة اخلاصببة بببال)رآن ا
ال ببرم وعلومببه، تعببرا بأسببلو  ممببّوق وسببهي، فهببي تت ببون مببن سببؤا  وعببدا 
أنوبببة يطلببب إىل امتسببابق ا تيببار اإلنابببة الصببحيحة مببن بينهببا. ونببنح اجملمبب  

مّيمببة يببتم ا تيارهببا مببن مائمببة امساب)ة المهرية نوائ  ا هذه الةائ ين والةائ ات 
حمددا من إصدارات اجملم ، ويتم شحن وإرسا  ا وائ  إىل عناوين الةببائ ين  ببا 

 على نة)ة اجملم .
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 صفحة: األسئلة المتكررة

 
تعبببببرك ، وهبببببذه الصبببببةحة عببببببارا عبببببن ماعبببببدا بيانبببببات مصبببببنةة ومبّوببببببة

فسببببئلة ، وحتببببوي ال يفببببىل مببببن اFrequently Asked Questionsاصببببطالحاً باسببببم 
واالستةسببارات وإنابا ببا ا العديببد مببن ا وانببب واال تصاصببات قات العالمببة 
بأعما  واهتمامات  م  املك فهد لطباعة امصببح  المببري  بامدينببة امنببورا، 
ومومعه على شب ة اإلنرتنت. وآي  افسئلة وإنابا ا مرتآة إىل الل ات الست 

 امتاحة ا اموم .
 

 لموقعصفحة: الجديد في ا

 
وتعرا هذه الصةحة  ي ما يستجد ا اموم  من امعلومات واف بببار 
والصببةحات ا ديببدا  واخلببدمات اإلضببافية، ليسببهي علببى ال ائببر الببذي سبببق لببه 
 زيارا اموم  التعّرك على امستجدات والتحدييفات الا تتم ا صةحات اموم .

 
 صفحة: أخبر صديقا  

 
ًببببالع مببببن يرغبببببون ا تعببببريةهم  وتسبببباعد هببببذه الصببببةحة زوار امومبببب    علببببى إ

ببعض اخلببدمات امميبّب ا ا مومبب  اجملمبب ، مببن  ببال  رسببالة نبباه ا يببتم إرسبباهلا بالويببد  
اإلل بببرتو  إىل الطبببرك اآل بببر بالل بببة البببا يتصبببةح  بببا، ويسبببتطي  ال ائبببر مببببي إرسبببا   

 الرسالة أن يضي  إليها أي تعليق يرغب إدرانه ضمن الرسالة. 
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 صفحة: اتصل بنا

 
وهببذه هببي صببةحة التواصببي مبب  زوار امومبب ، حيبب  تتببيح هببذه الصببةحة  

ل ائبببببر أن يرسبببببي إىل إدارا امومببببب  أي امبببببرتاج أو استةسبببببار أو اإلببببببال  عبببببن أي ل
ممبب لة مببد توانهببه أ نبباء تصببةح امومبب ،  مببا ن ببن ال ائببر أيضبباً أن يرسببي رسببالة 

 إل رتونية إىل خمتل  إدارات وأمسام اجملم .
 

 عناصفحة: اشترك م 

 
وهببذه الصببةحة عبببارا عببن مائمببة مراسببالت بريديببة، يسببتطي  ال ائببر مببن 
 الهلببببا أن يسببببجي امعلومببببات اخلاصببببة بببببه ليصبببببح عضببببواً ا مائمببببة امراسببببالت 
الويديببة للمومبب ، ويسببتةيد امسببجلون ا هببذه ال)ائمببة مببن  دمببة إًببالع البب وار 

ض اف ببببار علبببى آيببب  امسبببتجدات امهمبببة البببا تبببتم علبببى امومببب ، و بببذلك بعببب 
وامعلومات اخلاصة بأنمطة اجملمبب ، وملخببن للةتبباول ال)رآنيببة ا ديببدا، وأ بببار 

 الت)نيات الا ختدم ال)رآن ال رم، وأسئلة امساب)ة اليف)افية المهرية..إخل.
وبعد، فهذا ما تيسر آعه ا هذا الت)رير امون  عببن مومبب   مبب  املببك 

 نرتنت.فهد لطباعة امصح  المري  على شب ة اإل
 وآ ر دعوانا أن احلمد هلل ر  العامني.
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