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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
صبببح  وختطبببيل للمسبببت)ب ي البببي ي بببرا عليهبببا بمبببا املبببك فهبببد لطباعبببة ام

، ومت ببياً مببا افهببداا السببامية  ه 2211ال ببري  بامدينببة امنببورا ا هببذا العببام 
سبها بمبا املبك فهبد لطباعبة امصبح  ال بري  ومبن االنبيلة البي ابام علبى أس

ي فإنبببه يسبببر  أن نشرررر ارررردامام المجمرررع علرررى الشررربكام ال الم رررةبينهبببا: مج
طباعبة امصبح  ال بري  أادم هذا الت)ريبر امبو ع عبن موابا بمبا املبك فهبد ل

 على شب ة اإلنرتنت .
مبببا يبببعا  ايبببد  -حبببا تببباريد إعبببداد هبببذا الت)ريبببر-وأشبببىل إىل أن اموابببا 

مب يئة اهلل تعاىل، مث بتضافر  هود ال)ائمني على هذا -وآم   ،اإلن اء والتطوير
امواا، وعلى رأسهم معايل وزير ال ؤون اإلسالمية وافوااا والدعوا واإلرشاد، 

أن  -وتو يهاتبه ا العام على اجملما، ومتابعة فضيلة افمني العام للمجماام ر 
 يتم االنتهاء من إعداده وجتهيعه ا ال)ريب العا   إن شاء اهلل.
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الت)ريببببر عببببة تعريةيببببة مببببو عا عببببن شببببب ة اإلنرتنببببت وأ يتهببببا،  هببببذا واببببد تضببببمن
لببببه، ون ببببر واإلشببببارا إىل احلا ببببة إىل اسببببتيفمار اإلنرتنببببت ا  دمببببة اإلسببببالم وأه

ال)رآن ال رم وعلومه وترآات معانيه على ال ب ة امعلوماتية الي ت هد انت اراً 
ينمبببو ويببعداد ببببااراد يومببباً بعبببد يبببوم،  مبببا و واسببعاً ال يعبببرتا باحلبببدود ا  رافيبببة، 

مببا شببرج مببو ع  ،حمتويببات امواببا وتيعاتببه و صائصببه -أيضبباً -اسببتعرا الت)ريببر 
عاته. وأبببدأ مسببتمداً مببن اهلل عببّع و ببّ  العببون لصببةحات امواببا وحمبباوره وموضببو 

واحلمبد 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
 

احلاسببببو  متصببببلة بعضببببها بموعببببة مببببن شببببب ات  اإلنترنت، الويب:
 بعض ا أر اء امعمورا.بب

 هبباز حاسببو  مبواصببةات عاليببة مت نببه مببن إدارا  س رفر، خادم الشبكة:
شببب ة مببن اف هببعا امرتبطببة بببه، والببتح م ا ن)بب  

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

 ببن الوصببو  إليهببا علببى اإلنرتنببت عببن وامتحر ببة م
اريببببق  تابببببة عنببببوان حمببببدّد ا شببببريل العنبببباوين ا 

 برنامج التصةح.
الرسائ  اإلل رتونية الي ترس  من  هاز حاسو   :E-mailالبريد اإللكتروني 

 إىل آ ر عن اريق شب ة اإلنرتنت.
 برنبببببببامج م بببببببن بواسبببببببطته فبببببببتح مواابببببببا اإلنرتنبببببببت المتصفح، برنامج التصفح:

وتصةحها، وا افسواق ال يفىل من برامج التصةح 
 Internet “Explorerإنرتنبت إ سببلورر  ”ميف  برنامج 
 وغىل ا.“  Netscapeنتس يب ”وبرنامج 

 مواا الويب.  لؤ هي تلك الصةحات الي ت رفحام الويب:
النصببببوو الببببي إقا ع الن)ببببر عليهببببا تةببببتح صببببةحة  الورالم:

أو موابببا ويبببب  ،هيبببعلويبببب ا اموابببا البببذي أنبببت 
آ ببببببببر. وم ببببببببن الصببببببببور والرسببببببببومات أن ت ببببببببون 
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وصبالت، ويبتم التعببّرا علبى ميفبب  هبذه الوصببالت 
عنبببدما يتحبببّو  شببب   مؤشبببر الةبببارا إىل شببب   يبببد 

 ص ىلا.
 ببب  مبببا متويبببه موابببا الويبببب مبببن نصبببوو وصبببور  :محتوى الويب

وعناصببببببببر تةاعليببببببببة مجم)ببببببببااا فيببببببببديو، وصببببببببوت، 
 وفالش..إخلي.

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

 
 ما اإلنترنت؟

اإلنرتنببببببت أ بببببب  شببببببب ة أحببببببد ت  ببببببورا ت)نيببببببة ا عببببببا  شببببببب ة تعببببببّد 
االتصبباالت، وهببي بببال شببّك أع ببم وأاببول وسببيلة اتصببا  عرفتهببا الب ببرية حببا 

بالرغم من صعوبة احلصبو  علبى إحصباء –اآلن.. ومعرفة مدل انت ار اإلنرتنت 
هلبذه  مليوني مستخدم 57امم ن أن ن)و  إن هناك أ يفر من مج حمدد، فإنه من

ن هناك ما ي)ار  امليون مستخدٍم  ديبٍد يضبافون  إا الوات احلايل، و  ال ب ة
    شهر.

 
 استخدامات اإلنترنت:

اإلنرتنببببت الطري)ببببة الببببي يتسببببّوق  ببببا النببببا ، والببببي  شببببب ة ل)ببببد غببببىّلت
 با بببواتهم.. فمنبذ عبدا سببنوات  مصبلون  با علبى امعلومببات، والبي يسبتمتعون

هببببم الببببذين  اتامعببببة مضببببت،  انببببت ال خصببببيات احل وميببببة وأسبببباتذا ا ليلببببا
يسببتخدمون اإلنرتنببت ا ام)ببام افو . أمببا اآلن فإنببه ال ي بباد مببر بببك يببوم دون 

مبن  بال  اإلعبالم، أو ا العمب ، أو  -علبى افاب  مبرا واحبدا-ق ر اإلنرتنت 
حلّبببت م بببان  “أرسببب  يل بريبببداً إل رتونيببباً  ”.. امدرسبببة، أو مبببا بعبببض افصبببدااء

 .“اّتص  يب”  :عبارا
إن امعلومبات هببي امنبتج الببرئيس ل نرتنبت، وهببي متاحبة ا العديببد مببن 
الصببي . ونوعيببة امعلومببات تعتمببد ب بب    بببىل علببى مببا تبحبب  عنببه  إقا  نببت 
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شبب ة االباً أو باحيفاً وحتتاج إىل معلومات لل)يام ببح  حو  موضوع ما، فإن 
 اإلنرتنت تعّد م اناً رائعاً ل ي تبدأ..

هبب  ترغببب ا شببراء  هبباز حاسببو   ديببد أو أحببد اف هببعا امنبببعلية  
ه  ترغب ا اراءا  ريدا بلدتك من  ال  احلاسو  اخلاو بك مباشرا     

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

الي تعودها ال ب ة.. فال يد اإلل رتو  ميفاًل يتيح لك فرصة تباد  الرسبائ  مبا 
  ميفببببب  حاسبببببو أشبببببخاو مبببببن آيبببببا أكببببباء العبببببا ، وم نبببببك إرفببببباق ملةبببببات 

 اخلطابات وامذ رات والصور ما الرسائ  الي ترسلها.
إقا  نببببببت تريببببببد العيفببببببور علببببببى بموعببببببة مببببببن افشببببببخاو ي ببببببار ونك 

م نببك االنضببمام إىل بموعببة أ بببار.. فببإقا  نببت تةضبب  االتصببا   اهتماماتببك
على اهلواء، م نك زيارا  بادم حماد بة والتحبدع مبا أي شبخن ا أي م بان 
بعبببببدا وسبببببائ : مجنبببببن، صبببببوت، صبببببوت وصبببببوراي دون أن تبببببدفا شبببببيئاً م)ابببببب  

 ت الي  االتصا  مسافات اويلة.
 

 أهمية اإلنترنت

ا امسببت)ب  ال)ريببب  ببعًء ا  اإلنرتنببت سببوا تصبببح شببب ة ال شببك أن
مببببن حيبببباا العديببببد مببببن افشببببخاو، فسببببوا يسببببتخدمها الطببببال  أداا مهمبببباً 

تعليمية وأداا حب ، واد يطبق امعلمون أسلو  ا تماعات اإلنرتنت مبا أوليباء 
افمبببور عنبببدما ي بببون افمبببر مناسبببباً ل بببال الطبببرفني، وابببد يسبببتعني  بببا الطبيبببب 

نبه مبن نصبائح وإرشبادات دون احلا بة إىل لتةحن مرضاه وتعويبدهم مببا متا و 
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أ يفبببر  E-Commerceارا اإلل رتونيبببة ببببببزيارتبببه ا عيادتبببه..إخل. وسبببوا تصببببح التج
ببدًءا -أ ية، وستصبح عملية ال براء أ يفبر سبهولة، إق تسبتطيا شبراء أي شبيء 

وأنت تعرا أنك ابد حصبلت علبى  -من سيارا  ديدا وحا الوصةات الطبية
استعراضك للعديد من اخليبارات وامواصبةات وافسبعار أفض  صة)ة من  ال  

على ال ب ة امعلوماتيبة..  مبا م بن امسبلم  أن مصب  علبى فتبول دينيبة ا أي 
أمر خين شؤونه من  ال  زيبارا العديبد مبن امواابا البي ت)بدم ال يفبىل مبن امبواد 

 أن مبدد اإلسالمية مبّوبة ومصّنةة، و ذلك م ن امسلم  ا أي م ان ا العا 
اجتاه ال)بلة ميفاًل، أو أن ير ا إىل تةسىل أو ترآة آية من آيات ال)رآن ال برم.. 
وغبببىل قلبببك مبببن التسبببهيالت واخلبببدمات العديبببدا البببي م بببن أن توّفرهبببا شبببب ة 

 اإلنرتنت.
اإلنرتنت ومدل انت ارها وأهم  شب ة بعد هذه ام)دمة امو عا عن  

وبارز  احلا ة املّحة إىل و ود اوي   م ن أن نتصّور مدل ،استخداماهتا
خلدمة اإلسالم وامسلمني ا أر اء  ،للموااا اإلسالمية على شب ة اإلنرتنت

ودعوا غىل امسلمني إىل اإلسالم الدين احلق الذي ال ي)ب  اهلل ديناً  ،امعمورا
ۡسَلَٰم  ٱ َغۡيَ  يَبَۡتغ   َوَمن :سواه  ما اا  تعاىل  م ۡنهُ  َبَل ُيقۡ  فَلَن د يٗنا ۡۡل 

َرة  ٱ ف   وَُهوَ  هذا امنطلق  اءت . ومن ي57مجآ  عمران:٨٥ لَۡخَِٰس  ينَ ٱ م نَ  ٓأۡلخ 
إن اء مواا بما املك فهد لطباعة امصح  ال ري  على شب ة ف را 

اإلنرتنت، ل سهام ا  دمة ال)رآن ال رم وعلومه، ون ر ترآات معا  ال)رآن 
 صةحات ال ب ة امعلوماتية.ال رم إىل خمتل  الل ات على 
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 بيانات عن الموقع
 

 أوالً: البيانات العامة:
عنوان امواا على شب ة 

 اإلنرتنت
http://www.QuranComplex.org 

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

  

 Kfcphq@QuranComplex.org ال يد اإلل رتو 
  

 ت)نية امعلوماتحرا ل ال ر ة امطورا
  

 إدارا احلاسب اآليل باجملما اإلشراا على التنةيذ
 

 ثانياً: لجان اإلشراف واإلعداد والمتابعة:
: افستاق الد تور: حممد سا  بن شديد العوا، افمني المشرف ال امي 2مج

 العام جملما املك فهد لطباعة امصح  ال ري .
 برناوي، مدير إدارا احلاسب اآليل : علي بن عبداهللالمدير التنف ذيي 1مج

 باجملما.
 : وتت ون من:اللجنة ال لم ةي 3مج
 رئيساً  مدير ال ؤون العلمية باجملما الد تور: علي بن حممد بن ناصر ف)يهي -
عضبببببو اللجنبببببة العلميبببببة مرا عبببببة  ال يد عبدالرافا رضوان علي -

 مصح  امدينة النبوية
 عضواً 

 عضواً  ير مر ببببببببع الدراسببببببببات ال)رآنيببببببببةمببببببببد الد تور حممد عمر حويه -
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 باجملما
 عضواً  و ي  مر ع الدراسات ال)رآنية أ.د. أمحد بن حممد اخلراط -
 عضواً  مدير مر ع الرتآات الد تور ا. عبدالرحيم -
عضببببببو هيئبببببببة التببببببدريس با امعبببببببة  الد تور صاحل بن سعد السحيمي -

 اإلسالمية
 عضواً 

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

 عضواً 

 س رتىلاً  س رتىل إدارا ال ؤون العلمية حممد  ابت حبالق -
 
 : وتت ون من:لجنة اإلعدادي 2مج
 رئيساً  مدير ال ؤون العلمية باجملما الد تور: علي بن حممد بن ناصر ف)يهي -
 عضواً  مدير مر ع الرتآات الد تور ا. عبدالرحيم -
 عضواً  مدير إدارا ال ؤون الةنية ن الرحيلياال  بن راز  -
 عضواً  مدير إدارا احلاسب اآليل علي بن عبداهلل برناوي -
 عضواً  من إدارا ال ؤون الةنية امهند  صالج بن عبدالععيع اطب -
 عضواً  من إدارا احلاسب اآليل هييفم بن عبداهلل عسيالن -
 س رتىلاً  يةس رتىل إدارا ال ؤون العلم حممد  ابت حبالق -
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 : وتت ون من:اللجنة اإلعالم ةي 7مج
و يبببببب   ليببببببة الببببببدعوا بةببببببرع  امعببببببة  الد تور أمني بن صاحل ام امسي -

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 رئيساً 

مست بببببببببببببببار ا افمانبببببببببببببببة العامبببببببببببببببة  امست ار حممد بن سعيد مبارك -
 للمجما

 عضواً 

 عضواً  يلمن إدارا احلاسب اآل تدوج بن علي السهلي -
 س رتىلاً  س رتىل وحدا اإلنرتنت علي بن صاحل ال)عالن -
 
 : وتت ون من:اللجنة الفن ةي 6مج
 رئيساً  مدير إدارا احلاسب اآليل باجملما علي بن عبداهلل برناوي -
 عضواً  مساعد مدير إدارا احلاسب اآليل حممد بن علي ال ري  -
 عضواً  رتنترئيس وحدا اإلن هييفم بن عبداهلل عسيالن -
 عضواً  مسؤو  الدعم الةين باهد 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 فيص  بن أمحد الرفاعي -
 س رتىلاً  نتس رتىل وحدا اإلنرت  علي بن صاحل ال)عالن -
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 أهّم ما يتمّيز به موقع المجمع

 
تببا يتميّببع بببه مواببا بمببا املببك فهببد لطباعببة امصببح  ال ببري  علببى 

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

 .TTFهيئة  ل 
 ا تعببببدد ل اتببببه، حيبببب  م ببببن تصببببةح امواببببا بسبببببا ل ببببات اابلببببة للعيبببباد

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

ا احلبببببرمني ال ببببببريةني عبببببب  مواببببببا اجملمببببببا  مببببببن  اللببببببه العائبببببر التجببببببّو 
 .Virtual realityباستخدام ت)نية الوااا االفرتاضي 
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 الصفحة االفتتاحية

 
وهي الصةحة افوىل الي ت هر ا امواا، بعد الصةحات امتحر ة الي 

 .  Flashتتضمن عرضاً باستخدام برنامج مجالةالشي 

 
وي هر ا ا انب افمن من هذه الصةحة: مجارو ا تيار ل ة التصبةح 

 بببودا علبببى ال)بببرو للمواببباي وم بببن ببببالن)ر علبببى اسبببم أي ل بببة مبببن الل بببات امو 
 الد و  على الصةحة الرئيسة لتلك الل ة.
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ويت ببون ال)ببرو امببذ ور مببن شببعار اجملمببا، وحولببه سبببعة م)ببااا دائريببة 
 متوي    م)طا منها على اسم ل ة من ل ات تصةح امواا السبا وهي:

  .الل ة العربية 
  .الل ة اإلن ليعية 
  .الل ة الةرنسية 
  مليون من س ان ال)ارا اهلندية. 333دع  ا أ يفر من الل ة افردية ، الي يتح 
  .الل ة اإلسبانية 
   مليوناً من س ان آهورية نيجىليا،  73ل ة اهلوسا، وهي ل ة إفري)ية يتحدع  ا

 وبعض البالد اجملاورا.
  .الل ة اإلندونيسية، وهي الل ة الي يتحدع  ا س ان أ   دولة إسالمية 
 

 هذه الل ات السبا عدد من امؤشرات من بينها: واد روعي ا ا تيار
 .أ ية الل ة وانت ارها بني ال عو  امسلمة 
  أن ت ببببون الل ببببات امختببببارا لتصببببةح امواببببا مجا امرحلببببة افوىل مببببن

 ام روعي موزعة بني اارات العا .
هذا وبالن ر إىل أن عدد ترآات معا  ال)رآن ال رم الي يصدرها بما 

و ال ني ترآة إىل خمتل  ل ات  اً طباعة امصح  ال ري ، يتجاوز مخساملك فهد ل
إىل زيادا  -مب يئة اهلل تعاىل-العا  احلّية.. فإن اجملما يتطلا ا امست)ب  ال)ريب 

-عدد الل ات الي م ن بواسبطتها تصةح مواعه على شب ة اإلنرتنت حبي  توّا 
 ع افرا.حا ة امسلمني ا خمتل  ب)ا  -ب    تدرجيي
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 الصفحة الرئيسة
  

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

 ة أ عاء:أربعتصةح امواا، من 
 .رأ  الصةحة: ويتضمن عنوان امواا وامسه، وشريل ال)وائم اليفابتة 
 .اائمة اعاور الرئيسة 
 .اائمة اعاور الةرعية 
 .شريل امعلومات امتحر ة 

 
 لي شرج مو ع عن     عء من اف عاء امذ ورا:وفيما ي
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 أوالً: رأس الصفحة: 

ومتوي على اسم اجملما م توبًا خبل اليفل ، خبل  طاط مصح  
امدينة النبوية، افستاق عيفمان اه، وعلى اليمني ال عار الرمسي للمجما وعلى 

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

 
: وهي الصةحة االفرتاضبية البي تعبرا ا منتصب  الصبةحة من نحن؟ ي أمج

الرئيسة الي تةتح عند ا تيار أي ل ة من ل ات تصةح امواا، وتت بون 
 من  ال ة موضوعات، هي:

 
 :نبذة عن المجمع

نببببذا تعريةيبببة مبببو عا عبببن بمبببا املبببك فهبببد لطباعبببة امصبببح  
امدينببببة امنببببورا وت ببببم : إن بببباء اجملمببببا وافتتاحببببه، وأهببببداا ال ببببري  ب

اجملمبببببا، وهيئبببببة اإلشبببببراا علببببببى اجملمبببببا، وإداراتبببببه وأاسبببببامه، والطااببببببة 
اإلنتا يبببة للمجمبببا، وإنتببباج اجملمبببا وتوزيعبببه، ومسببباحة اجملمبببا ومراف)بببه، 
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ون ببام مراابببة إصببدارات اجملمببا، وأسببلو  اجملمببا ا ا تيببار إصببداراته.. 
 علومات اخلاصة باجملما.وغىل قلك من ام

 
 :لقطام ف ديو

وتعرا هذه الل)طات م اهد خمتلةة عن اجملما وأعماله ميف : 
حةبب  افتتبباج اجملمببا، وآالت الطباعببة، وأعمببا  التجليببد، وم بباهد مببن 

 وغىل قلك من ام اهد اف رل. ،اسم التسجيالت الصوتية
 

 :اردامام المجمع
ني صورا فغلةة وحتتوي هذه الصةحة على أ يفر من أربع  

بعض اإلصدارات الي أصدرها اجملما.. وم ن بالن)ر على أي صورا 
 م اهدا نسخة م ّ ا منها على ال اشة.

 

 
 



 17 

 :اذاعة القرآن الكريم ي  مج
وصلة لالستماع إىل ب  حي مباشبر من إقاعة ال)رآن ال رم باممل ة 

 العربية السعودية.
 

 :خريطة الموقع(  )ج
ى حمتويات امواا  لها من  ال  عرا آيا يستدّ   ا العائر عل

اعاور ومدا   اموضوعات امو ودا ا امواا، ومن  ال  هذه 
الصةحة يستطيا العائر أن يعرا م انه على صةحات امواا. وبالن)ر 
على أي رابل أو حمور ينت)  العائر من موضوع إىل آ ر بسهولة 

 ووضوج.
 

 :ابحث في الموقع)د( 
ر من  ال  هذه الصةحة الوصو  إىل أي معلومة حتت يستطيا العائ

أي موضوع ا أي م ان ا امواا حسب الل ة امستخدمة ا 
التصةح باستخدام حمرك حب  اوي ما حمل  صرا لل لمات. فعلى 
سبي  اميفا  عند البح  عن  لمة مجمؤمننيي فإن نتيجة البح  

مؤمنات..ي  ستتضمن ال لمات التالية مجمؤمنني، مؤمنون، مؤمنة،
 وه ذا.
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حيبب  م ببن البحبب  ا  امبب   ،وم ببن العائببر حتديببد نطبباق البحبب 

 امواا أو ا  تب التةسىل ف)ل أو غىلها من اموضوعات اف رل.
  ما ستتضمن صةحة البح  أيضًا لوحة مةاتيح افرتاضية م ن العائر

من  ال   هاز حاسو  ال تو د به لوحة مةاتيح –الذي يتصةح امواا 
أن يد   ال لمات العربية الي يرغب البح  عنها بواسطة الن)ر  -بيةعر 

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

 اف رل ا امواا من  ال  صةحة البح  بالل ة الي يتم ا تيارها.
 

 :لغة ال رض(  )ه
م ن العائر من  ال  هذه الصةحة ا تيار ل ة العرا الي يرغب 
تصةح امواا  ا، والل ات الي م ن تصةح امواا  ا ا الوات احلايل 
هي: العربية، واإلن ليعية، والةرنسية، واإلسبانية، وافردية، واهلوسا، 

 واإلندونيسية.
 

 :الصفحة الرئ سة)و( 
أ ناء تصةحه ا أي صةحة من صةحات امواا أن ا  م ن العائر  

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

وهي بموعات من اخلدمات الي يستطيا العائر 
أن يستخدمها للبح  ا حمتول امواا أو اباعة 
صةحة معينة.. إخل وتةصي  هذه اخلدمات  

  التايل:
 

 :موق ك بناامبط 
إقا  ببببان لديببببه مواببببا  علببببى شببببب ة  رلعائببببلوصببببلة ن ببببطة تتببببيح 

اإلنرتنبببت أن يربطببببه مبواببببا اجملمببببا مبببن  ببببال  ا تيببببار أحببببد ال ببببعارات 
 امو ودا ا هذه الصةحة .

 
 :أضف الى مفضلتك

من  ال  هذه الوصلة م ن إضافة عنوان مواا اجملما إىل 
 ر.اائمة عناوين اموااا امةضلة ا  هاز العائ

 
 

 :اج لني موق ك االفتراضي
وصلة ن طة م ن عند الن)ر عليهبا حتويب  الصبةحة االفرتاضبية 

   Web browserعلبى  هبباز العائببر عنببد فتحببه ل نبامج تصببةح اإلنرتنببت

 لتةتح على مواا بما املك فهد لطباعة امصح  ال ري  مباشرا.



 21 

 
 

 :اطبع هذه الصفحة
و  علببى نسببخة منسبب)ة إم ببان احلصبب للعائببروتتببيح هببذه اخلدمببة 

  اهعا للطباعة من أي صةحة من صةحات امواا.
 

 :أمسل هذه الصفحة
أن يرسبب  رسببالة إل رتونيببة إىل مببن  للعائببروهببذه الصببةحة تتببيح 

ي اء، تتضبمن الرسبالة تعريةباً مبسبطاً مبوابا اجملمبا،  مبا يسبتطيا العائبر 
 إرساله.أن يضي  إىل الرسالة تعلي)ه اخلاو باموضوع الذي يرغب ا 
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 ثانياً: قائمة المحاور الرئيسة: 

ت)ا هذه ال)ائمة ا ا انب افيسر من الصةحة الرئيسة، وحتتوي على 
 أمساء آيا اعاور واموضوعات الرئيسة ا امواا، ميف : 

  ال)رآن ال رم   علوم ال)رآن 
  التةاسىل    آية وحدي 
  الةتاول ال)رآنية    تاريد امصح 
   عن ال)رآنمعلومات   امساب)ة اليف)افية 
  افسئلة امت ررا   اشرتك معنا 
  ا ديد ا امواا    ًأ   صدي)ا 
  اتص  بنا   سج  العوار 

 
وم ن حتريك اائمة افمساء إىل افعلى وافسة   

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

 السهم امتجه لألعلى أو رأ  السهم امتجه لألسة .
وسىلد تةصي     حمور أو موضوع تا ورد أعاله 

 اهلل تعاىل. إن شاءا الصةحات التالية 
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 ثالثاً: قائمة المحاور الفرعية: 

وهي اائمة فرعية تةتح حتت بعض اعاور الرئيسة الي يتةرع منها 
موضوعات خمتلةة، فميفاًل: عند الن)ر على حمور مجال)رآن ال رمي سيةتح حتته 

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

ال رم، معجم مصطلحات ال)رآن  ال)رآن
 فهر  سور ال)رآن ال رم. ال رم،

 
 رابعاً: شريط المعلومات المتحركة: 

وهو إاار متوي على بعض امعلومات والبيانات اخلاصة بامواا تتحرك  
باجتاه اليمني ا الل ة العربية، والع س ا الل ة اإلن ليعية وما شا لها.. 

وبعض  ،انات عن تاريد آ ر حتدي  للموااوتتضمن هذه امعلومات بي
البيانات اف رل ميف  بعض اف بار عن الصةحات واموضوعات ا ديدا الي 

 يتم إدرا ها ا امواا، وكو قلك.
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 محور: القرآن الكريم

 
يتضمن حمور ال)برآن ال برم العديبد مبن اموضبوعات الةرعيبة ميفب :عرا 

ال ببببرم، وصبببةحة الببببتالوات، وصببببةحة  نبببن ال)ببببرآن ال بببرم، والتعريبببب  ببببال)رآن
حتةيظ ال)برآن ال برم، وشبرج غريبب ال)برآن، وشبجرا موضبوعات ال)برآن ال برم، 
وامعجببم امةهببر  فلةبباظ ال)ببرآن ال ببرم، ومعجببم مصببطلحات ال)ببرآن، وفهببر  

 سور ال)رآن ال رم.. وفيما يلي نبذا مو عا عن    موضوع.
 

 التعريف بالقرآن الكريم:

صبببةحة عبببن ال)بببرآن ال بببرم،  بببالم اهلل امنببببع ، وتوضبببح تتحبببدع هبببذه ال
 فضله وم انته و ونه مصدر الت ريا اإلسالمي.

 
 صفحة التالوات:

يسبببتطيا العائبببر مبببن  ببببال  هبببذه الصبببةحة االسبببتماع إىل التسببببجيالت  
امرتلببة الببي أصببدرها اجملمببا بأصببوات  
  بب  مببن أصببحا  الةضببيلة: ال ببيد

علبببببببببببي ببببببببببببن عببببببببببببدالرمحن البببببببببببد تور 
ي، وال بببيد إببببراهيم اف ضبببر احلبببذية

حممببد أيببو   الببد تور ال)ببيم، وال ببيد
 البببببببد تور حممبببببببد يوسببببببب ، وال بببببببيد
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 عبداهلل بن علي بصةر.
وتتببيح صببةحة الببتالوات إم ببان ا تيببار اسببم ال)ببار ، واسببم السببورا امطلوبببة أو 
رامها، وال ي رتط ا تيار السورا  املة إق  م ن حتديد عدد معبنّي مبن اآليبات 

 ستماع إىل قلك ا عء ف)ل من السورا.في سورا لال
 

 صفحة عرض القرآن الكريم:

صةحة نن ال)رآن ال رم مطاب)اً مصبح  امدينبة النبويبة التعرا هذه  
واصبببطالحات الضببببل، وتبببرايم اآليبببات والصبببةحات..إخل،  ،مبببن حيببب  الرسبببم

إم انات متعددا ا البتح م ا  -رغم بسااة تصميمها-وتتيح هذه الصةحة 
ال)ببببرآ  امطلبببببو  عرضببببه.. إق م ببببن الوصبببببو  إىل السببببورا ب تابببببة رابببببم الببببنن 
أو ا تيبار اسبم  ،أو رابم ا بعء -حسب ترايم مصح  امدينبة النبويبة–الصةحة 

أو  تاببة راببم السببورا، وبعببد حتديببد السببورا  ،السبورا مببن ال)ائمببة امنسببدلة مباشببرا
 م ن حتديد اآلية امطلوبة.

سورا واآلية الر وع إىل تةسبىلها ا  تبب  ما م ن أيضا بعد حتديد ال
التةسىل امتاحة ا امواا وهي:الط ي، الب وي، ابن  يفىل، 

الببببذي أصببببدره  ييالتةسببببىل اميّسببببرمجمجالسببببعدي، إضببببافة إىل 
اجملمبا.. وم ببن  ببذلك م بباهدا ترآبة اآليببة اعببددا بببأي 

 -أيضباً –من الل ات السّت امتاحة ا امواا،  مبا م بن 
 ىل تالوا اآلية ما حتديد صوت ال)ار .االستماع إ
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 صفحة تحفيظ القرآن الكريم:

تعّد هذه الصةحة من الصةحات اممّيعا ا اموابا، إق ختبتن مبسباعدا  
العائبببببر علبببببى حةبببببظ 
ال)بببببببببببببببرآن ال بببببببببببببببرم 
وإ ببببببببادا تالوتببببببببه.. 
والة بببببرا افساسبببببية 
ا هبببببببذه الصبببببببةحة 
ت)بببببوم علببببببى إتاحببببببة 
إم ببببببببببببببان حتديببببببببببببببد 

إق م ببن ا تيببار  امبب  السببورا أو  ببعء حمببدد    ببهال)ببدر الببذي يرغببب العائببر حة
إق م ن ت رار      منها ف)ل،  ما م ن التح م ا عدد مرات ت رار اآليات

ومببن مث ي)ببوم ال نببامج بت ببرار ترتيبب   ،آيببة ضببمن امببدل اعببدد مخببس مببرات مببيفالً 
 بببذا، أو  امببب  قات البببرام   بببذا إىل اآليبببة قات البببرام  امبببدل  ببباماًل مجمبببن اآليبببة 

 وراي بالعدد الذي مدده العائر.الس
هذا إضافة إىل أن ال نامج ي)وم بتحديد نبن اآليبة البي يبتم تالوهتبا ا 

من أ   امساعدا على ترسيد عملية  ،صةحة عرا النن ال)رآ  بلون خمال 
 احلةظ ا قهن ال)ار  من  ال  ربل الصوت بالنن.

 
 شرح غريب القرآن:
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ريببب ال)ببرآن ال ببرمي فيب حممببد تعببرا هببذه الصببةحة  تببا  مجتةسببىل غ
عبداهلل بن مسلم بن اتيبة، وقلك مساعدا العائر على التعّرا على شرج غريبب 
ال)رآن في آية ق ر فيهبا امؤلب  شبرحاً لل لمبات غبىل امألوفبة لبدل العامبة مبن 

مبا  ،النا .. وم ن ا تيار اسم السورا ورام اآلية امطلو  عبرا شبرج غريبهبا
 أيضاً إىل تالوا اآلية. إم ان االستماع

 
 موضوعات القرآن الكريم:

مهمببببة هببببذه الصببببةحة هببببي مسبببباعدا العائببببر  
علببى أن يصبب  إىل اآليببة ال)رآنيببة امطلوبببة مببن  ببال  
موضببوعها.. إق ّع تصببني  آيبببات ال)ببرآن ال بببرم إىل 
موضببببوعات رئيسببببة شبببباملة ينببببدرج حتببببت  بببب  منهببببا 
العديبببد مبببن اموضبببوعات الةرعيبببة، ويبببتم مبببن  بببال  
عبببببرا هبببببذه اموضبببببوعات التوصببببب  بسبببببهولة إىل أي 

 موضوع .
 

 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:

تعببرا هببذه الصببةحة  تببا  مجامعجببم امةهببر  فلةبباظ ال)ببرآن ال ببرمي  
مؤلةه: حممد فؤاد عبدالبااي، ويتضمن ال تا  امذ ور ال لمات الي وردت ا 

، ما إم ان معرفة عدد مرات ت برار  ب   ال)رآن ال رم وفق منهجه مرتبة ألةبائياً 
 لمة ا  ام  امصح .  ما تتوافر  دمبة البحب  عبن أي  لمبة ب تابتهبا ا 

وببالن)ر علبى ال لمبة  ،ح)  البح  أو عرا ال لمات حسبب حبرا االبتبداء
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امطلوبببببة ي)ببببوم ال نببببامج بةببببتح صببببةحة 
امصبببببببح  البببببببي وردت فيهبببببببا ال لمبببببببة 

إىل  ب  امذ ورا ليسبتطيا العائبر الر بوع 
مببا يتعلببق باآليببة امطلوبببة مببن تةسببىل أو 
شبببببببرج ل ريبهبببببببا أو م ببببببب   إعرا بببببببا أو 

 ترآتها.. إخل.
 مببببببا تعببببببرا هببببببذه الصببببببةحة 

أيضبباً تصببنيةاً مبسببطاً لبببعض ال لمببات امهمببة ميفبب : 
أمسببباء ال)بببرآن، أمسببباء ا نبببة، أمسببباء ال)يامبببة، أمسببباء اهلل 
بببا احلسبب ، أمسبباء الرسبب ..إخل وتسبباعد العائببر علببى تت

امواضبببا البببي ق بببرت فيهبببا تلبببك ال لمبببات ا ال)بببرآن 
 ال رم.

وتتببيح هببذه الصببةحة أيضبباً إم ببان م بباهدا 
بببأي ل ببة مببن  -في  لمببة ا ال)ببرآن-امعبب  ام)اببب  

 الل ات اف رل امتاحة ا امواا.
 

 معجم مصطلحات القرآن الكريم:

ه  تبا  مجمعجبم مصبطلحات ال)برآن ال برمي مؤلةبهذه الصةحة  تعرا 
امصبببطلحات  البببد تور: ا. عببببدالرحيم، ويتنببباو  فيبببه امؤلببب  التعريببب  بببببعض

امسببببتخدمة ا ال)ببببرآن ال ببببرم، ميفبببب :الوا  الببببالزم، امةّصبببب ، اصببببار امةّصبببب ، 
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مببا ترآببة ال ببرج إىل  ،ا ببعء، احلببع ، أمسبباء سببور ال)ببرآن، اإلةببام، اإلمالببة.. إخل
 آيا الل ات اف رل امتاحة ا امواا.

 
 ور القرآن الكريم:فهرس س

تعببببرا هببببذه الصببببةحة فهببببر  سببببور  
ال)ببببببرآن ال ببببببرم مببببببا تصببببببني  السببببببور ام يببببببة 
والسور امدنية وعدد آيات    سبورا، وببالن)ر 

 على اسم السورا يتم فتح صةحتها.
 

 محور: علوم القرآن الكريم
 

خيببببببتن هببببببذا اعببببببور بعببببببرا بعببببببض العلببببببوم امتعل)ببببببة بببببببال)رآن ال ببببببرم، 
امنسوخ، والتعري  بام ي وامبد  مبن سبور وآيبات ال)برآن ميف :أح ام الناسد و 

ال ببببرم، وأسبببببا  النبببببعو ، وجتويببببد ال)ببببرآن ال ببببرم وأح امببببه، وم بببب   إعببببرا  
 ال)رآن.

 
 المكي والمدني:

البذي أعبده البد تور: حممبد مجام ي وامبد ي  حب تعرا هذه الصةحة 
 مببن سببور وآيببات التعريبب  بببام ي وامببد  الباحبب ، ويتنبباو  فيببه شببةاعت ربببا 

ال)رآن ال رم، وأسبا  اال تالا ا تعيني ام بي وامبد ، وفوائبد معرفبة ام بي 
 وامد ، وغىل قلك من اموضوعات قات العالاة بعلم ام ي وامد .
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 نواسخ القرآن:

 –ابببن ا ببوزي   ل مببام، ينواسببببد ال)ببرآنمجتعببرا هببذه الصببةحة  تببا  
ي اضبببية مبببن ببببني 123ا بببة مبببا يعيبببد علبببى مجمنا ةوتتضبببمن الصبببةح -رمحبببه اهلل 

ي سببببورا ارآنيببببة،  مببببا يو ببببد  ببببذلك  ببببدو  باآليببببات امنسببببو ة واآليببببات 61مج
 الناسخة.

 
 
 

 أسباب النـزول:

ل مبام أيب احلسبن  يأسببا  النببعو مجختتن هذه الصةحة بعرا  تبا  
، وهببو  تببا   بباما فسبببا  نبببعو  آيببات ال)ببرآن ال ببرم -رمحببه اهلل–النيسببابوري 

روي هلا سبب.  ما يتطرق ال تا  لبدء الوحي و يةية نببعو  ال)برآن ابتبداء  الي
 على رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

 
 تجويد القرآن الكريم:

ختببتن هببذه الصببةحة بعببرا  تببا  مجالببو يع ا علببم التجويببدي لةضببيلة 
ويتنبباو  فيببه أح ببام جتويببد ال)بببرآن  -رمحبببه اهلل -ال ببيد حممببود سببيبويه البببدوي 

 رم.ال 
 

 مشكل إعراب القرآن الكريم:
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مجم ببب   إعبببرا  ال)بببرآن ال بببرمي   تبببا   ختبببتن هبببذه الصبببةحة بعبببرا
مؤلةبببه افسبببتاق البببد تور: أمحبببد ببببن حممبببد اخلبببراط، ويتنببباو  فيبببه توضبببيح إعبببرا  

 ام    من مةردات ال)رآن ال رم وآله وأشباه آله.

 

 محور: التفاسير
 

ال تب البي ألةبت ا تةسبىل  خيتن هذا اعور بعرا أربعة من أمهات
تةسبىل اببن  يفبىل، و آيات ال)رآن ال رم، وهبي: تةسبىل الطب ي، وتةسبىل الب بوي، 

إضببافة إىل  تببا  التةسببىل اميّسببر، الببذي أصببدره بمببا املببك  ،وتةسببىل السببعدي
فهببد لطباعببة امصببح  ال ببري  بامدينببة امنببورا، وهببو  تببا  اعتمببد ا إعببداده 

ه حبيبب  يسببه  علببى عامببة النببا  فهببم شببرج اآليببات علببى سببهولة ال ببرج وتيسببىل 
دون احلا ة إىل اإلشارا إىل امعا  الداي)بة واخلبوا ا التةاصبي  البي م بن أن 

 يدرك امع  امطلو  دون ق رها.
 

 محور: الترجمات
 

ويتناو  هذا اعور عبرا سبت ترآبات معبا  ال)برآن  
  بب  مببن الل ببات  ال ببرم مببن الرتآببات الببي أصببدرها اجملمببا إىل

: مجاإلن ليعيببة، والةرنسببية، واإلسبببانية، وافرديببة، واهلوسببا، اآلتيببة
واإلندونيسيةي.. وم ن الد و  إىل الصةحة اخلاصبة ببأي ل بة 
مببببن الل ببببات امببببذ ورا مببببن  ببببال  ا تيببببار ل ببببة العببببرا لل ببببة 
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 امطلو  التصةح  ا.
 
 
 

 صفحة: آية وحديث
 

ات ال)برآن ال برم وافحاديب  وتعرا هذه الصبةحة بببة خمتبارا مبن آيب 
النبويبة ال بريةة، يبتم عرضبها ا امواببا 
وحتببببدييفها أسبببببوعياً، مببببا شببببرج مببببو ع 
معبببببب  اآليببببببة واحلببببببدي  ومببببببا يسببببببتةاد 
منهمبببا، وم بببن العائبببر تصبببةح اآليبببات 
وافحاديبب  الببي سبببق عرضببها  ببال  
إىل افسببابيا السبباب)ة. وجتببدر اإلشببارا 
 يا الل ات الست امتاحة ا مواا اجملما.أن هذا اعور متت ترآته إىل آ
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 صفحة: الفتاوى القرآنية
 

وتعّد هذه الصةحة من اموضوعات امتمّيعا ا امواا، إق ختتن بعبرا  
 الصبة شباملة مع ببم الةتباول امتعل)بة بببال)رآن ال برم، وابد حببرو اجملمبا علببى 

واعه وقلك حرصاً علبى ذه الةتاول إىل آيا الل ات الست امتاحة ا مهترآة 
 أاسام هي:  من تعميم الةائدا.. وتتأل  هذه الصةحة مخسة

 

 الفتاوى الجديدة:

وتعبرا هببذه الصببةحة ملخصباً لعنبباوين وعببدد الةتباول ا ديببدا الببي ع 
إدرا هببا ا امواببا، وم ببن بببالن)ر علببى عنببوان أي فتببول الببد و  علببى الصببةحة 

 الي تعرا السؤا  واإل ابة عنه.
 

 عات الفتاوى:موضو

وهببي عببببارا عبببن شبببجرا موضببوعات فتببباول ال)بببرآن ال بببرم، مصبببنةة إىل 
عبدد مبن اموضببوعات الرئيسبة، وحتبت  بب  موضبوع رئبيس عببدد مبن اموضببوعات 
الةرعيببة امختصببة مبوضبببوع  بب  فتبببول، لتسببهي  عمليببة الوصبببو  إىل الةتببول مبببن 

  ال  موضوعها.
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 فهرس جهات الفتاوى:

ول امتببوافرا ا امواببا حبسببب اسببم ا هببة وهببو عبببارا عببن تصببني  للةتببا
 الي أصدرت الةتول.

 
 بحث عن فتوى:

وهذه هي الصةحة الي تع  مبساعدا العائر على البح  عن أي فتول 
ع إدرا هبا ا امواببا، مبن  ببال  عبدا ا تيببارات، سبواء بتحديببد  لمبة أو أ يفببر 

ت الةتببول، أو مببن افلةبباظ الببي وردت ا الةتببول، أو باسببم ا هببة الببي أصببدر 
 مبوضوع الةتول..إخل.

 
 
 

 إضافة سؤال:

وتتبببيح هبببذه الصبببةحة إم بببان إضبببافة سبببؤا   ديبببد إىل ااعبببدا بيانبببات  
فتاول ال)رآن ال رم اخلاصة بامواا. إق م ن العائر إقا   جيد الةتول الي متاج 

إليهببا ضببمن الةتبباول امعروضببة، أن 
يرسبببببببب  سببببببببؤااًل إىل اجملمببببببببا حببببببببو  

يستةسببببر عنهببببا، ليببببتم الةتببببول الببببي 
إرسببا  اإل ابببة امناسبببة، وإضببافتها 
إىل ااعبببببدا بيانبببببات الةتببببباول إقا   
تسبببببببق اإل ابببببببة عنهببببببا،  مببببببا تببببببتم 
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 ترآتها إىل آيا الل ات امتاحة ا امواا.
 

 محور: تاريخ المصحف
 

ويت ببون هببذا اعبببور مببن أربعببة أاسبببام  
هببببببببببي: تطببببببببببور  تابببببببببببة امصببببببببببح ، وصببببببببببور 

اقج مببببببببن بعببببببببض للمصببببببباح  ال)دمببببببببة، و بببببببب
الع ببببببارا اإلسببببببالمية اخلاصببببببة بامصببببببباح ، 
 و اقج من  طوط امصح  واخلل العريب.

 
 
 

 تطور كتابة المصحف:

ي واباعتبه تعبرا هبذه الصبةحة  تبا  مجتطبور  تاببة امصبح  ال بري 
الببذي أعببده افسببتاق الببد تور حممببد سببا  بببن شببديد العببوا، افمببني العببام جملمببا 

  العديبببد مبببن ا وانبببب التارخييبببة البببي مبببّرت ب تاببببة املبببك فهبببد. ويتنببباو  ال تبببا
امصح  ال بري  مبن حيب  تطبور ال تاببة العربيبة، و تاببة امصبح  ال بري ، 
ون)ببببل امصببببح  ال ببببري ، وأدوات ال تابببببة، والع رفببببة والتببببذهيب، والطبعببببات 
امب را للمصح  ال ري ،  ما يةرد ال تبا  أيضباً  بعءاً يتطبرق فيبه إىل عنايبة 

 لعربية السعودية بال)رآن ال رم ون ره وترآة معانيه.اممل ة ا
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 صور المصاحف القديمة:

ختتن هذه الصةحة بعرا بعبض الصبور النبادرا 
وا ميلة لبعض امصاح  ال)دمة الي يعود تباريد بعضبها 
إىل ال)بببرن اخلبببامس اهلجبببري، منهبببا مبببا هبببو م تبببو  علبببى 

علببى يببد   ورق  لببد ال ببعا ، ومنهببا مببا  تببب مببباء الببذهب
 بببببار اخلطببببااني، واببببد ع ا تيببببار هببببذه الصببببور مببببن بببببني 
م)تنيبببات م تببببة املبببك عببببدالععيع بامدينبببة امنبببورا، وبعبببض 

 امصادر اف رل.
 

 الزخارف اإلسالمية في المصاحف:

تعببببرا هببببذه الصببببةحة ت بببب يلة  يببببدا مببببن الع ببببارا اإلسببببالمية الببببي 
 عا عن    ز رفة.تستخدم ا تعيني امصاح ، ما ق ر نبذا توضيحية مو 

 
 نماذج من خطوط المصحف:

وهي بموعبة مبن النمباقج لببعض افعمبا  ا ميلبة مبن إببداعات اخلبل 
العريب ا  تابة اآليات ال)رآنية، أعبّدها  طباط مصبح  امدينبة النبويبة افسبتاق 

 عيفمان اه.
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 محور: معلومات عن القرآن

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

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

 افاسام التالية:
 

 الترجمات الجديدة:

تعرا هذه الصةحة لعوار امواا امعلومبات اخلاصبة بالرتآبات ا ديبدا 
معببا  ال)ببرآن ال ببرم الببي يصببدرها بمببا املببك فهببد لطباعببة امصببح  ال ببري  

 أواًل بأو  ما ق ر مواعيد إنتا ها.
 

 فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم:

هو م روع حبيفي ضخم، تعتمد ف رته على است)راء ما  تب شرًحا 
ل ة  ل ام  ال)رآن ال رم، أو لبعض سوره وآياته وألةاظه، ب رط أن ت ون

ال تابة هي العربية، دون غىلها من ل ات ال عو  اإلسالمية، أو غىلها من 
 أمم افرا.

ويتواا أن يسدَّ هذا الةهرسبت   برا ا م تببة الدراسبات ال)رآنيبة  فنبه 
اعتمد على امنهجية العلمية ا است)راء امعلومات وآعها، وخللو ام تبة العربيبة 

ىل مببا بيببان امخطببوط أو امطبببوع، ول ببون مببن فهرسببت يلببم أشببتات  تببب التةسبب
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افعما  الساب)ة اعتمدت على فهار  ام تبات دون التو ق من نسببة ال تبا  
 للمؤل ، أو العلم الذي يندرج حتته، ما أ طاء ا الوفيات وأمساء امؤلةني.

 
 مسابقات القرآن الكريم:

ام ختببتن هببذه الصببةحة بعببرا أ بببار مسبباب)ات ال)ببرآن ال ببرم الببي ت)بب
و بذلك امسباب)ات البي ت)بام علبى امسبتول البدويل، سبواء  ،على امستول اعلبي

 أ انت دا   اممل ة أم  ار ها، ما ن ر أمساء الةائعين ا    مساب)ة.
 

 الترجمات غير الصحيحة:

وختتن هذه الصةحة بتنبيه امسلمني على مبا ابد وابا مبن اف طباء ا 
 ىل خمتل  الل ات ما بيان الصوا .بعض ترآات معا  ال)رآن ال رم إ

 
 صفحة: المسابقة الثقافية

 
وهي عبارا عن مسباب)ة  )افيبة شبهرية مجمرتآبة إىل آيبا الل بات السبت 
امتاحة ا اموااي، تتضمن أسئلتها العديد من امعلومات امهمة اخلاصبة ببال)رآن 
ا ال ببرم وعلومببه، تعببرا بأسببلو  م ببّوق وسببه ، فهببي تت ببون مببن سببؤا  وعببد
أ وبببة يطلببب إىل امتسببابق ا تيببار اإل ابببة الصببحيحة مببن بينهببا. ومببنح اجملمببا 

امساب)ة ال هرية  وائع اّيمبة يبتم ا تيارهبا مبن اائمبة ا هذه الةائعين والةائعات 
حمددا من إصدارات اجملما، ويتم شحن وإرسا  ا وائع إىل عناوين الةبائعين  با 

 على نة)ة اجملما.
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 متكررةصفحة: األسئلة ال

 
تعبببببرا ، وهبببببذه الصبببببةحة عببببببارا عبببببن ااعبببببدا بيانبببببات مصبببببنةة ومبّوببببببة

، وحتببببوي ال يفببببىل مببببن افسببببئلة Frequently Asked Questionsاصببببطالحاً باسببببم 
واالستةسببارات وإ اباهتببا ا العديببد مببن ا وانببب واال تصاصببات قات العالاببة 

ة امنبورا، بأعما  واهتمامات بما املك فهد لطباعة امصبح  ال بري  بامدينب
ومواعه على شب ة اإلنرتنت. وآيا افسئلة وإ اباهتا مرتآة إىل الل ات الست 

 امتاحة ا امواا.
 

 صفحة: الجديد في الموقع
 

وتعرا هذه الصةحة    ما يستجد ا امواا من امعلومات واف ببار 
والصببةحات ا ديببدا  واخلببدمات اإلضببافية، ليسببه  علببى العائببر الببذي سبببق لببه 

 يارا امواا التعّرا على امستجدات والتحدييفات الي تتم ا صةحات امواا.ز 
 

 صفحة: أخبر صديقًا
 

وتسببباعد هبببذه الصبببةحة زوار اموابببا علبببى إابببالع مبببن يرغببببون ا تعبببريةهم 
ببعض اخلبدمات امميّبعا ا موابا اجملمبا، مبن  بال  رسبالة  باهعا يبتم إرسباهلا بال يبد 
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بالل بببة البببي يتصبببةح  بببا، ويسبببتطيا العائبببر ابببب  إرسبببا   اإلل بببرتو  إىل الطبببرا اآل بببر
 الرسالة أن يضي  إليها أي تعليق يرغب إدرا ه ضمن الرسالة.

 
 صفحة: اتصل بنا

 
وهبذه هببي صببةحة التواصبب  مببا زوار اموابا، حيبب  تتببيح هببذه الصببةحة  

لعائببببر أن يرسبببب  إىل إدارا امواببببا أي ااببببرتاج أو استةسببببار أو اإلبببببال  عببببن أي ل
ابد توا هبه أ نباء تصبةح اموابا،  مبا م بن العائبر أيضباً أن يرسب  رسبالة م ب لة 

 إل رتونية إىل خمتل  إدارات وأاسام اجملما.
 

 صفحة: اشترك معنا
 

وهببذه الصببةحة عبببارا عببن اائمببة مراسببالت بريديببة، يسببتطيا العائببر مببن 
 الهلبببا أن يسبببج  امعلومببببات اخلاصبببة ببببه ليصبببببح عضبببواً ا اائمبببة امراسببببالت 

يديببة للمواببا، ويسببتةيد امسببجلون ا هببذه ال)ائمببة مببن  دمببة إاببالع الببعوار ال  
علبببى آيبببا امسبببتجدات امهمبببة البببي تبببتم علبببى اموابببا، و بببذلك بعبببض اف ببببار 
وامعلومات اخلاصة بأن طة اجملمبا، وملخبن للةتباول ال)رآنيبة ا ديبدا، وأ ببار 

 )افية ال هرية..إخل.الت)نيات الي ختدم ال)رآن ال رم، وأسئلة امساب)ة اليف
وبعد، فهذا ما تيسر آعه ا هذا الت)رير امو ع عبن موابا بمبا املبك 

 فهد لطباعة امصح  ال ري  على شب ة اإلنرتنت.
 وآ ر دعوانا أن احلمد هلل ر  العامني.
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