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 التعامل مع القرآن الكريم في عصر المعلوماتية

 

 ة تأريخيةنبذ

 مواقع القرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية )اإلنترنيت(

 التعامل مع نص القرآن الكريم

 قواعد بيانات رسم الكلمات

 قاعدة بيانات الجمل القرآنية

 قاعدة بيانات النحو

 الجمل القرآنية ذات التراكيب المتشابهةمثال للفوائد من قواعد البيانات النحوية:

 لمعاني والداللةقواعد بيانات ا

   المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفًظا في القرآن الكريم: مثال

 إلى لغات أخرى ترجمة معاني القرآن الكريم

 الفاصلة القرآنيةمثال آخر: 

 الدراسات الحاسوبية عن القرآن الكريم

 األفاق المستقبلية للخدمات التي يمكن أن تقدمها المعلوماتية للقرآن الكريم 
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 نبذة تأريخية

 برنامج ) سلسبيل ( 

 برنامج أبجد

 برامج تفسير القرآن 

 ثورة األنترنيت 
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 مواقع القرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية )اإلنترنيت(

 1/5/2004في ( googleماكنة البحث )

 مرة  Quran 999000)كلمة القرآن باللغة األنكليزية )

 199000( kuranكلمة )

  مرة 419000 باللغة العربية (القرآن)كلمة 

 . مرة 102000كلمة )قرآن( 
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 مواقع القرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية )اإلنترنيت(

 

 مواقع نص القرآن الكريم

 تفاسير القرآن

 علوم القرآن

 التسجيالت الصوتية لتالوة القرآن

 القراءات القرآنية

 إعراب القرآن

 مواضيع القرآن

 لكريمإحصائيات عن القرآن ا

 اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم

 كتب حول القرآن الكريم

 جمعيات العناية بالقرآن الكريم

 المجالت عن القرآن الكريم

 إذاعات القرآن الكريم

 متفرقات
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 مواقع القرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية )اإلنترنيت(

 

– علوم القرآن قراءات  مكتبة صوتية  -   

http://www.quranvoice.com/ 

http://quran.al-islam.com/arb/ 

– مكتبة صوتية تفاسير  - كتب–  علوم القرآن    

http://www.quranway.net/ 

ثمانينص القرآن بالرسم الع  - علوم القرآن كتب  تفسير  - وكتب  - قراءات  -   

http://qurankareem.info/ 

 نص القرآن والبحث فيه

http://islamic.naseej.com.sa/staticpages/islamic/quran/index.asp 

ترجمة معاني القرآن -كتب تفسير –تعليم التالوة والحفظ   

http://www.reciter.org/recitera.php 

 علوم القرآن  -  تفاسير 

http://www.altafsir.com/ 

http://www.4quran.net/vb/ 

 تسجيالت القراء

http://www.qquran.com/ 

http://www.islamophile.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=170 

http://www.khayma.com/islamissolution/iis/zelal/ 

http://www.qassimy.com/qoraankaream.htm 

لقرآنإذاعة ا  

http://www.liveislam.com/series/quraan.htm 

نص القرآن –عامة   

http://www.quransite.com/ 

http://www.arabsgate.com/quraan/ 

http://www.qurani.cc/ 

 كتب عن القرآن

http://www.kotob.ws/ 

 فهرس مواقع

http://gesah.net/quran/ 

 مواضيع القرآن

http://www.alnoor-world.com/quran/ 

 جمعيات

http://www.quranvoice.com/
http://quran.al-islam.com/arb/
http://www.quranway.net/
http://qurankareem.info/
http://islamic.naseej.com.sa/staticpages/islamic/quran/index.asp
http://www.reciter.org/recitera.php
http://www.altafsir.com/
http://www.4quran.net/vb/
http://www.qquran.com/
http://www.islamophile.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=170
http://www.khayma.com/islamissolution/iis/zelal/
http://www.qassimy.com/qoraankaream.htm
http://www.liveislam.com/series/quraan.htm
http://www.quransite.com/
http://www.arabsgate.com/quraan/
http://www.qurani.cc/
http://www.kotob.ws/
http://gesah.net/quran/
http://www.alnoor-world.com/quran/
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http://www.quran-sunah.com/ 

http://www.qss.org/aboutus.html 

http://www.qur.8m.com/ 

http://hoffaz.net 

http://www.daralquran.net/ 

 اإلعجاز العلمي

http://abuhaibeh4.tripod.com/home/arabic/ijaz_koran.htm 

http://www.islampedia.com/ 

http://www.aleijaz.net/ 

 إذاعات

http://www.quran-radio.net/ 

http://samaway.host.sk/default.php 

 اللغات األخرى

http://www.hamoislam.com/quraan.htm 

http://www.islamicity.com/ps/ 

http://www.islamicity.com/multimedia/radio/ch100/ 

 موقع المشكاة

www.al-mishkat\quran\link.htm 

www.al-mishkat\mujam 

http://www.quran-sunah.com/
http://www.qss.org/aboutus.html
http://www.qur.8m.com/
http://hoffaz.net/
http://www.daralquran.net/
http://abuhaibeh4.tripod.com/home/arabic/ijaz_koran.htm
http://www.islampedia.com/
http://www.aleijaz.net/
http://www.quran-radio.net/
http://samaway.host.sk/default.php
http://www.hamoislam.com/quraan.htm
http://www.islamicity.com/ps/
http://www.islamicity.com/multimedia/radio/ch100/
http://www.al-mishkat/quran/link.htm
http://www.al-mishkat/mujam
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 مواقع القرآن الكريم على األنترنيت بلغات أخرى غير العربية

األلبانية  والبوسنية والهولندية  والفنلندية  واأللمانية  واإليطالية  والبولونية والروسية  اإلنكليزية و

ة  والفرنسية  واإلندونيسية  واليابانيةة  والماليزيةة ولغةة واألوردية  والبنغالية والصينية  والفارسي

 .البشتو  والبرتغالية  واإلسبانية  ولغة التاميل  والسواحيلية  ولغة الثاي  والتركية 
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 التعامل مع نص القرآن الكريم

 قواعد بيانات رسم الكلمات

 العالمين =  العلمين  : أللف الخنجرية ا

 لذكرين= آ ءالذكرين  : الهمزة 

ألف واو الجماعة تكتب أحيانا باأللف وأحيانا بدون األلف. كما أن هناك أحيانًا واًوا أصلية في 

 الكلمة مضافًا لها ألف مثل أدعوا.

 التاء تارة كتاء مربوطة وتارة كتاء طويلة .

 كلمات بشكل خاص مثل الربا تكتب ) الربوا ( .

ن ( وأن ال  دمج بعض الكلمات أحيانا وعدم دمجها أحيانًا أخرى مثل أم من ) تكتب أحيانا أمَّ

 ( وإن لم ) إلَّم ( . تكتب أحيانا ) أاّل 

دمج بعض الكلمات بطريقة مغايرة لما متعارف عليه اليوم مثل " يا ابن أمي" ) يبنؤم ( و " فما 

 للذين"  ) فمال الذين ( .

 الحروف في فواتح بعض السور 
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الرسم  الرقم

 العثماني

لعاديالرسم ا حذف  

 الشدة

حذف 

الشدة 

 وتشكيل

 اآلخر

حذف 

 اللواصق

نواة 

 الكلمة

نوع  الفعل

 الكلمة

 الجذر

5 # # # # # # # 7 # 

8 @ @ @ @ @ @ @ 7 @ 

مِ بِس   0 مِ   مِ  بِس  مبِس   بِس  مس  ا  سمإ   سمي 0 سمى 

للَّهِ ؟ا 2  أله 3 الله الله اللَّه اللَّه اللَّهِ  اللَّهِ  

م؟ا 1 ح  نِ !َلرَّ َمنِ الرَّ   ح  َمنِ   ح  َمن الرَّ ح  َمن الرَّ  رحمن َرح 

 0 رِحم

 رحم

ِحيمِ ؟ا 6 لرَّ ِحيمِ   ِحيمِ  الرَّ ِحيم الرَّ مَرحِ  الرَّ مرحِ  رحيم   3 

 رحم

7 

@ @ @ @ @ @ @ 7 @ 

د   2 د   ال َحم  د   ال َحم  د ال َحم   3 حمد حمد  ال َحم 

 حمد

للَّها ِللَّه ِللَّهِ  ِللَّهِ  ِللَّهِ  9 للها  للها  للَّها 3   

00 

ىرب رب َرب   َرب   َرب ِ  َرب ِ  َرب ِ   ربب 3 

لَِمينَ !ل عَ ؟ا 55  علم 3 علم عالمين َعاَلِمين ال عَالَِمين ال عَالَِمينَ  ال عَالَِمينَ  

58 @ @ @ @ @ @ @ 7 @ 

مَ ؟ا 50 ح  نِ !لرَّ َمنِ   ح  َمنِ  الرَّ ح  َمن الرَّ ح  َمن الرَّ  رحم 3 رحم رحمن َرح 

ِحيمِ ؟ا 52 لرَّ ِحيمِ الرَّ   ِحيمِ   ِحيم الرَّ مَرحِ  الرَّ  رحم 3 رحم رحيم 

51 @ @ @ @ @ @ @ 7 @ 

 

 ( نموذج من قاعدة البيانات الرئيسة1الشكل )
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 قاعدة بيانات الجمل القرآنية

ِحيِم@ َمِن الرَّ ح  ِم اللَِّه الرَّ  بِس 

ِحيِم@َماِلِك يَو   َمِن الرَّ ح  ِ ال عَالَِميَن@الرَّ د  ِللَِّه َرب  يِن@ال َحم   ِم الد ِ

 إِيَّاَك نَع ب د  

@ تَِعين   َوإِيَّاَك نَس 

ال ِينَ  َت َعلَي ِهم  َغي ِر ال َمغ ض وِب َعلَي ِهم  َوالَ الضَّ تَِقيَم@ِصَراَط الَِّذيَن أَن عَم  س  َراَط ال م  ِدنَا الص ِ  @اه 
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 قاعدة بيانات الصرف 

 
WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B 

# #    #    # 1 

@ @    @    @ 2 

ِِِ اْسم  بِِ 00611 سمى ِبْسمِِ  3 ِبْسمِِ   

ِِِ اللَّه   01100 ءله اللَّهِِ  4 ا?للَّهِِ   

نِِالرَّْحمِ  ِِِ ر ْحم ن  ال 00816 رحم  نِِا?لرَّْحم !     5 

ِِِ ر ِحيم  ال 00681 رحم الرَِّحيمِِ مِِا?لرَِّحي     6 

@ @    @    @ 7 

ْمدِ  ْمد  الِْ 7511 حمد اْلح  ِِ  ح  ْمدِ      8 ا?ْلح 

ِِِ اللَّه  لِِ 01118 ءله ِللَّهِِ  9 ِللَّهِِ   

ِِِ ر بِ    01377 ربب ر ب ِِ  01 ر ب ِِ   

ال ِمي نِ اْلع  ال م  الِْ 6160 علم  ينِ  ع  ِِ ينِ ا?ْلع !ل مِِ     00 

@ @    @    @ 01 

ِِِ ر ْحم ن  ال 00816 رحم الرَّْحم نِِ نِِا?لرَّْحم !     03 

ِِِ ر ِحيم  ال 00681 رحم الرَِّحيمِِ مِِا?لرَِّحي     04 

@ @    @    @ 05 

اِلكِِ ِِِ م اِلك   00465 ملك م   06 م !ِلكِِ   

ْوميِ    00607 يوم ي ْومِِ  ِِِ  07 ي ْومِِ   

ينِِ ِِِ ِدين  ال 00963 دين الدِ  ينِِ     08 ا?لدِ 

@ @    @    @ 09 

 11 ِإيَّاكِ   كِ   ِإيَّا   4153 ءيي ِإيَّاكِ 

ِِ  ن ْعب د   7547 عبد ن ْعب دِ   10 ن ْعب دِ    

 11 و ِإيَّاكِ   كِ   ِإيَّا  وِ  4154 ءيي و ِإيَّاكِ 

نِ ن ْست ِعي ينن ْست عِِ   8754 عوِن    ِِ نِ ن ْست ِعي     13 

@ @    @    @ 14 

( قاعدة بيانات الكلمات مع اللواصق2الشكل )  
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root2 verb root word no_sh_end no_beg no_shada oth Wazin 

ْحَمن   رحم َرْحَمن رحم ْحَمن الرَّ ْحَمن   َرْحَمن الرَّ ْحَم!ن   الرَّ  فعالن ا?لرَّ

يم رحم يم   رحم َرح  ح  ح   الرَّ يم يمالرَّ يم   َرح  ح  يم   الرَّ ح   فعيل ا?لرَّ

ينَ  علم َعالَم عالم ين اْلعَالَم  ين اْلعَالَم  ينَ  َعالَم  ينَ  اْلعَالَم   فاعلين ا?ْلَع!لَم 

 فاعل َم!ل ك   َمال ك   َمال ك َمال ك َمال ك   ملك َمال ك ملك

 ( قاعدة بيانات الصرف0الشكل )
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 قاعدة بيانات النحو

 تسلسل جزء الكلمة      رقم الكلمة         الحركة         اللواصق       

 1   2597     فتحة   فـ 

 2   2597     فتحة   ـسـ 

 3   2597     سكون   يكفي  

 4   2597     فتحة  ك 

 5   2597سكون أو ضم عند التقاء الساكنين  هم 
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 لتراكيب المتشابهةالجمل القرآنية ذات امثال للفوائد من قواعد البيانات النحوية:

 آيات 3فـ    + اعلموا أن الله + ........   

 آية 12  و     + اعلموا أن الله + ........ 

 والله ) بصير ، خبير ، عليم ( بما ) تعملون ، يفعلون ، يصنعون ، يعملون (

 والله بما ) تـ ، يـ ( ـعملون ) محيط ، بصير ، خبير ، عليم (

 ية ، منقعر (كأنهم أعجاز نخل )  خاو
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 قواعد بيانات المعاني والداللة

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور العامة . -أ

 .قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتخصصة  -ب

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتسلسلة المعنى . -ج 

 قاعدة بيانات األفعال المزيدة . -د 

 التعدي .قاعدة بيانات أنواع  األفعال من ناحية اللزوم و -هـ 

 قاعدة بيانات تعلق حرف الجر باألفعال . -و 

 قاعدة بيانات الكلمات المتضادة . -ز 

 قاعدة بيانات العبارات التي تشير إلى معنى محدد . -ح 

  قاعدة بيانات المعاني المعقدة . -ط 
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 ( الجذور الواردة في القرآن ذات العالقة بحركة اإلنسان وغيره من المخلوقات2الشكل )

ءبق ءتي ءخر ءزف ءوب بعث بعد بغت بقي بلغ بيت ترك ثبت جرر جلب جيء حضر خطو 

خفض خلد خلص خلف خنس دبب دبر دخل درج دفع دنو دهم دور ذهب رجع رحل ردد رسو 

رفد رفع رقي ركب ركض ركن زحف زفف سبق سحب سحل سرح سرع سري سعي سفر سكن 

صعد صلي ضلل طرد طفق  سلك سير شتت شحن شرد شطء شيع صحب صدد صدف صرط

طلب طلع طلق طوف طوق طوي طير ظهر عبر عدو عرض عرو عزب عزل علو عمق عود 

غدو غرب غيب فرر فوت فوج فيء قبل قحم قدم قرب قصد قصو قعد قفل قفو قوم كبكب كرر 

لحق لوذ لوي مخر مدد مرد مرر مضي نزل نفر نفي هرب هلع هلم هيم وجه ودع ورد وري 

 ر وقع وقف ولج يمم وصل وطء وطن وق
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 مثاالً على قواعد لبيانات  المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفًظا في القرآن الكريم

 عبارة مختلفة  44439احتوى المعجم على 

 موضع في القرآن الكريم.  78306إشارات إلى 

من  33-29 تاآلياالمؤمنون ومن سورة  9-5 ما اآلياتأطول عبارتين قرآنيتين بينهما تشابه ه

 كلمة .  26المعارج واللتان  تحوي كل منهما 

 سلسلت البيانات في قاعدة البيانات هذه كما يأتي :

 بحسب طول النص فيها مقاًسا بعدد الكلمات الذي تحويه . -أ

 بحسب النص المحتوي على جذور الكلمات هجائيًا . -ب

 بحسب النص المحتوي على الفعل الثالثي المزيد هجائيًا . -ج

 النص المحتوي على نواة من الكلمة هجائيًا .بحسب  -د

بحسب النص المحتوي على الكلمات المحذوف منها اللواصق األولية وتشكيل اآلخر  -هـ

 هجائيًا .

بحسب النص المحتوي على الكلمات المحذوف منها شدة الحرف األول وتشكيل اآلخر  -و

 هجائيًا .

 الحرف األول هجائيًا . بحسب النص المحتوي على الكلمات المحذوف منها شدة -ز

 بحسب النص المحتوي على الكلمات األصلية هجائيًا . -ج

 بحسب تسلسل الكلمة األولى في النص في المصحف . -ط

عبارات "الرحمن  الرحيم"  و"أرحم الراحمين" و"الرحمُن الرحيُم" . كلها عبارات الجذور لها ) 

رحم رحم ( وكذلك في الفعل الثالثي المزيد لكنها تختلف في جذع الكلمة . فاألولى "رحمن 

 رحيم" والثانية "أرحم راحمين" والثالثة "رحمن رحيم" 
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 رتيب هجائي وبترتيب حسب الورود في المصحفالشكالن أدناه لنماذج من المعجم بت
 

 

 رف الهمزةح
 ء

نَاأَ   17الصافات/: َو َءابَاؤ 

 (1) 48الواقعة/

 (2) 126التوبة/ 77البقرة/: َو الَ أَ 

 100األعراف/ 260البقرة/: َو لَم  أَ 

 70الحجر/ 41الرعد/ 185/ 184/

 133طه/ 99اإلسراء/ 48النحل/

 57/ 48القصص/ 197/ 7الشعراء/

 67/ 51/ 19بوت/كالعن 78/

 27/ 26السجدة/ 37/ 9/ 8الروم/

 77/ 71يس/ 44/ 37فاطر/

 50/ 21غافر/ 52الزمر/

 33األحقاف/ 53/ 15فصلت/

 (33) 19الملك/

اأَ   48النحل/ 41الرعد/: َو لَم  يََرو 

 7الشعراء/ 99اإلسراء/

 37الروم/ 67/ 19العنكبوت/

 15فصلت/ 71يس/ 27السجدة/

 (12) 19الملك/ 33األحقاف/

 (1) 77يس/: َو لَم  يَرَ أَ 

ا إِلَىأَ   48النحل/: َو لَم  يََرو 

 (3) 19الملك/ 7الشعراء/

ا أَنَّاأَ   41الرعد/: َو لَم  يََرو 

 71يس/ 27السجدة/ 67العنكبوت/

(4) 

ا أَنَّ أَ   99اإلسراء/: َو لَم  يََرو 

 37الروم/ 33األحقاف/ 15فصلت/

(4) 

ا أَنَّ اللَّهَ أَ   99اء/راإلس: َو لَم  يََرو 

 33األحقاف/ 15فصلت/ 37الروم/

(4) 

ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلَقَ أَ  : َو لَم  يََرو 

 (2) 33األحقاف/ 99اإلسراء/

م  أَ  ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلَقَه  : َو لَم  يََرو 

 (1) 15فصلت/

ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلََق أَ  َو لَم  يََرو 

ضَ   99/ءسرااإل: السََّماَواِت َواألَر 

 (2) 33األحقاف/

وا أَ  ِض فَيَنظ ر  وا فِي األَر  َو لَم  يَِسير 

 9الروم/: َكي َف َكاَن َعاقِبَة  الَِّذينَ 

 (3) 21غافر/ 44فاطر/

وا أَ  ِض فَيَنظ ر  وا فِي األَر  َو لَم  يَِسير 

ِلِهم   َكي َف َكاَن َعاقِبَة  الَِّذيَن ِمن قَب 

ةً  م  ق وَّ  (1) 9وم/رال: َكان وا أََشدَّ ِمن ه 

وا أَ  ِض فَيَنظ ر  وا فِي األَر  َو لَم  يَِسير 

ِلِهم   َكي َف َكاَن َعاقِبَة  الَِّذيَن ِمن قَب 

ةً  م  ق وَّ  44فاطر/: َوَكان وا أََشدَّ ِمن ه 

(1) 

لَم  أَنَّ اللَّهَ أَ   (1) 78القصص/: َو لَم  يَع 

وا أَنَّ اللَّهَ أَ  لَم   (1) 52الزمر/: َو لَم  يَع 

وا لَم  َو أَ   184األعراف/: يَتَفَكَّر 

 (2) 8الروم/

ِفِهم  أَ   (1) 51العنكبوت/: َو لَم  يَك 

 

 (1) 53فصلت/: َو لَم  يَك فِ أَ 

 (1) 197الشعراء/: َو لَم  يَك نأَ 

 (1) 50غافر/: َو لَم  تَك  أَ 

دِ أَ   100األعراف/: َو لَم  يَه 

 (2) 26السجدة/

 (2) 81يس/ 10العنكبوت/: َو لَي سَ أَ 

 18الزخرف/ 122األنعام/: َمن وَ أَ 

(2) 

 انء

 (2) 91/ 51يونس/: األََن َوقَد  ءَ 

 بدء

 53األحزاب/ 22التوبة/: بًَدا إِنَّ أَ 

(2) 

 (1) 17النور/: بًَدا إِنأَ 

 (1) 11الحشر/: بًَدا َوإِنأَ 

 (1) 24-23الجن/: بًَدا)*(َحتَّىأَ 

 (1) 4الممتحنة/: بًَدا َحتَّىأَ 

 (2) 9غابن/تال 100التوبة/: بًَدا ذَِلكَ أَ 

 (1) 21-20الكهف/: بًَدا)*(َوَكذَِلكَ أَ 

 (1) 84التوبة/: بًَدا َوالَ أَ 

 (1) 65األحزاب/: بًَدا الَّ أَ 

 (2) 7الجمعة/ 95البقرة/: بًَدا بَِماأَ 

اأَ   (1) 24المائدة/: بًَدا مَّ

 بوء

 (2) 42مريم/ 4يوسف/: بِيِه يَاأَبَتِ ألَ 

نَا فَأ تِنَاءَ   (1) 70األعراف/: ابَاؤ 

نَا فَأ ت ونَاءَ   (1) 10إبراهيم/: ابَاؤ 

 (1) 93يوسف/: بِي يَأ تِ أَ 

َوانَك م  ءَ   (1) 23التوبة/: ابَاَءك م  َوإِخ 

َوان ك م  ءَ   (1) 5األحزاب/: ابَاَءه م  فَِإخ 

نَا َوإِنَّنَاءَ   (1) 62هود/: ابَاؤ 

نَا أَئِنَّاوَ   (1) 67النمل/: َءابَاؤ 

 (1) 61يوسف/: بَاه  َوإِنَّاأَ 

 (1) 94يوسف/: ب وه م  إِن ِيأَ 

 (1) 86الشعراء/: بِي ِإنَّه  ألَ 

 (1) 81يوسف/: اأَبَانَا إِنَّ يَ 

 (1) 17يوسف/: اأَبَانَا إِنَّايَ 

 45/ 43مريم/ 4يوسف/: اأَبَِت إِن ِييَ 

(3) 

 25الجاثية/ 36الدخان/: أَبَائِنَا إِنبِ 

(2) 

 (1) 86الشعراء/: بِي ِإنَّه  َكانَ ألَ 

 36الدخان/: إِن ك نت م   ئِنَاأَبَابِ 

 (2) 25الجاثية/

 (1) 200البقرة/: ابَاَءك م  أَو  ءَ 

 (1) 22المجادلة/: ابَاَءه م  أَو  ءَ 

نَا أَو  ءَ   (1) 87هود/: ابَاؤ 

 (1) 61النور/: ابَائِك م  أَو  ءَ 

 (1) 31النور/: ابَائِِهنَّ أَو  ءَ 

 (1) 80يوسف/: بِي أَو  أَ 

ِلينَ ءَ   24نون/مالمؤ :ابَائِنَا األَوَّ

 (2) 36القصص/

ِلينَ ءَ   (1) 68المؤمنون/: ابَاَءه م  األَوَّ

ل ااااااونَ ءَ  نَااااااا األَوَّ  17الصةةةةةةافات/: ابَاؤ 

 (2) 48الواقعة/

ِلاااااااينَ ءَ   26الشةةةةةةةعراء/: ابَاااااااائِك م  األَوَّ

 (3) 8الدخان/ 126الصافات/

ِليَن)*(قَااااااااااااااااااالَ ءَ  : ابَااااااااااااااااااائِك م  األَوَّ

 (1) 27-26الشعراء/

: َوقَاااااااااااالَ )*(ِلاااااااااااينَ ابَائِنَاااااااااااا األَوَّ ءَ 

 (1) 37-36القصص/

ل وَن)*(ق اااااااااااااااااال  ءَ  نَااااااااااااااااااا األَوَّ : ابَاؤ 

 49-48الواقعةةةةة/ 18-17الصةةةةافات/

(2) 

ِليَن)*(قَاااااااااااااااَل إِنَّ ءَ  : ابَااااااااااااااائِك م  األَوَّ

 (1) 27-26الشعراء/

ل وَن)*(ق اااااااااااااال  إِنَّ ءَ  نَااااااااااااااا األَوَّ : ابَاؤ 

 (1) 49-48الواقعة/

 (1) 133البقرة/: ابَائَِك إِب َراِهمَ ءَ 

 (1) 38يوسف/: إِب َراِهيمَ  يبَاءِ اءَ 

 (1) 78الحج/: بِيك م  إِب َراِهيمَ أَ 

ك م  ءَ  ك م  َوأَب نَااااااااؤ   11النسةةةةةةةاء/: ابَااااااااؤ 

 (2) 24التوبة/

 44األنبيةةةةةةةةاء/: َءابَاااااااااَءه م  َحتَّااااااااىوَ 

 (3) 29الزخرف/ 18الفرقان/

 (1) 78يوسف/: بًا َشي ًخا َكبِيًراأَ 

 (1) 23القصص/: أَب ونَا َشي ٌخ َكبِيرٌ وَ 

 (1) 100يوسف/: َوي ِه َعلَىبَ أَ 

 23/ 22الزخةةةةرف/: ابَاَءنَااااا َعلَااااىءَ 

(2) 

تَغ ِفر  يَ   (1) 97يوسف/: اأَبَانَا اس 

تَغ ِفَرنَّ ألَ   (1) 4الممتحنة/: بِيِه ألَس 

بِينٍ أَ   (1) 8يوسف/: بَانَا لَِفي َضالٍَل مُّ

بِاااااااينٍ وَ  ك م  فِاااااااي َضاااااااالٍَل مُّ : َءابَااااااااؤ 

 (1) 54األنبياء/

 52األنبيةةةةةةةةةةاء/: ِمااااااااااهِ َوقَو  بِيااااااااااِه ألَ 

 85الصةةةةةةةةةةةةةةافات/ 70الشةةةةةةةةةةةةةةعراء/

 (4) 26الزخرف/

ك م  ق لِ ءَ   (1) 91األنعام/: ابَاؤ 

 (1) 24الزخرف/: ابَاَءك م  قَال واءَ 

ك م  َوقَال واءَ   (1) 43سبأ/: ابَاؤ 

 (1) 99يوسف/: بََوي ِه َوقَالَ أَ 

 (1) 63يوسف/: بِيِهم  قَال واأَ 

 (1) 81يوسف/: بِيك م  فَق ول واأَ 

 (1) 78يونس/: ابَاَءنَا َوتَك ونَ ءَ 

 (1) 9يوسف/: بِيك م  َوتَك ون واأَ 

ه م  الَ ءَ   170البقةةةةةةةةةةةةةةةةةرة/: ابَااااااااااااااااااؤ 

 (2) 104المائدة/

نَا َوالَ ءَ   35النحةل/ 148األنعةام/: ابَاؤ 

(2) 

 (1) 55األحزاب/: ابَائِِهنَّ َوالَ ءَ 

 (1) 59يوسف/: بِيك م  أاَلَ أَ 

 (1) 44مريم/: اأَبَِت الَ يَ 

ااااااااااَءابَاااااااااوَ  ك م مَّ  71األعةةةةةةةةةراف/: اؤ 

 (3) 23النجم/ 40يوسف/
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  5الفاتحة/

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح  ِم اللَِّه الرَّ  1:الفاتحة/بِس 

 #(2) 30النمل/

ِم اللَّهِ   30النمل/ 41هود/ 1:الفاتحة/بِس 

(3)# 

َم اللَّهِ   138األنعام/ 4:المائدة/اس 

 #(5) 36/ 34/ 28الحج/

م  اللَّهِ   121/ 119/ 118:األنعام/اس 

 #(4) 40الحج/

َمنِ  ح   #(2) 30النمل/ 1:الفاتحة/اللَِّه الرَّ

َمت    #(1) 73:هود/اللَِّه َرح 

َمةٍ   #(1) 49:األعراف/اللَّه  بَِرح 

َمتِهِ   #(1) 58:يونس/اللَِّه َوبَِرح 

َمةٌ   #(1) 157:آل عمران/اللَِّه َوَرح 

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح   3/ 1:الفاتحة/الرَّ

 #(4) 2فصلت/ 30النمل/

ِحيم   َمن  الرَّ ح   163:البقرة/الرَّ

 #(2) 22الحشر/

اِحِمينَ  َحم  الرَّ  151:األعراف/أَر 

 #(4) 83األنبياء/ 92/ 64يوسف/

  8الفاتحة/

َعاَلِمينَ  ِ ال  د  ِللَِّه َرب   2:الفاتحة/ال َحم 

 #(4) 65غافر/ 75الزمر/ 10يونس/

عَالَِمينَ  ِ ال  د  ِللَِّه َرب   45:األنعام/َوال َحم 

 #(2) 182لصافات/ا

د  ِللَّهِ   1األنعام/ 2:الفاتحة/ال َحم 

 39إبراهيم/ 10يونس/ 43األعراف/

 1الكهف/ 111اإلسراء/ 75النحل/

 93/ 59/ 15النمل/ 28المؤمنون/

 1سبأ/ 25لقمان/ 63العنكبوت/

 75/ 74/ 29الزمر/ 34/ 1فاطر/

 #(21) 65غافر/

د  ِللَّهِ   182الصافات/ 45:األنعام/َوال َحم 

(2)# 

 #(1) 2-1:إبراهيم/ال َحِميِد)*(اللَّهِ 

 132-131:النساء/َحِميًدا)*(َوِللَّهِ 

(1)# 

َعاَلِمينَ  ِ ال   45األنعام/ 2:الفاتحة/ِللَِّه َرب 

 44النمل/ 10يونس/ 162/

 65غافر/ 75الزمر/ 182الصافات/

(8)# 

َعاَلِمينَ   28:المائدة/اللَّهَ َربَّ ال 

 #(2) 16الحشر/

 54:األعراف/عَالَِمينَ اللَّه  َربُّ ال  

 29التكوير/ 64غافر/ 30القصص/

(4)# 

َعاَلِمينَ  ِ ال   #(1) 8:النمل/اللَِّه َرب 

 162/ 45األنعام/ 2:الفاتحة/ِللَِّه َرب ِ 

 182الصافات/ 44النمل/ 10يونس/

 #(8) 65غافر/ 75الزمر/

 #(2) 16الحشر/ 28:المائدة/اللَّهَ َربَّ 

 30ص/القص 54:األعراف/اللَّه  َربُّ 

 #(4) 29التكوير/ 64غافر/

 #(2) 8النمل/ 22:األنبياء/اللَِّه َرب ِ 

 1الطالق/ 126:الصافات/اللَّهَ َربَّك م  

(2)# 

 32/ 3يونس/ 102:األنعام/اللَّه  َربُّك م

 64/ 62غافر/ 6الزمر/ 13فاطر/

(7)# 

 15الشورى/ 89:األعراف/اللَّه  َربُّنَا

(2)# 

 #(2) 283/ 282:البقرة/اللَّهَ َربَّه  

 72المائدة/ 51:آل عمران/اللَّهَ َرب ِي

 #(4) 36مريم/ 117/

 10الشورى/ 38:الكهف/اللَّه  َرب ِي

(2)# 

 #(1) 56:هود/اللَِّه َرب ِي

َما  #(1) 189:األعراف/اللَّهَ َربَّه 

 #(1) 1:الممتحنة/بِاللَِّه َرب ِك م  

 #(1) 23:األنعام/َواللَِّه َرب ِنَا

مَّ َربَّنَ   #(1) 114:المائدة/االلَّه 

ِ ال عَالَِمينَ   45األنعام/ 2:الفاتحة/َرب 

 104/ 67/ 61األعراف/ 162/

 109/ 16الشعراء/ 37/ 10يونس/

/127 /145 /164 /180 /192 

 182الصافات/ 2السجدة/ 44/ 8النمل/

 46الزخرف/ 65غافر/ 75الزمر/

 43الحاقة/ 80الواقعة/ 36الجاثية/

(25)# 

 77الشعراء/ 28المائدة/:َربَّ ال عَالَِمينَ 

 #(3) 16الحشر/

 54:األعراف/َربُّ ال عَالَِمينَ 

 64غافر/ 30القصص/ 23الشعراء/

 #(6) 29التكوير/ 9فصلت/

ِ ال عَالَِمينَ   121:األعراف/بَِرب 

 #(4) 87الصافات/ 98/ 47الشعراء/

ِ ال عَالَِمينَ   71األنعام/ 131:البقرة/ِلَرب 

 #(4) 6المطففين/ 66غافر/

لَم  َربُّ   54/ 25:اإلسراء/ك م  أَع 

 #(3) 19الكهف/

لَم   م  أَع   #(1) 21:الكهف/َربُّه 

لَم    188الشعراء/ 22:الكهف/َرب ِي أَع 

 #(4) 85/ 37القصص/

لَم    #(1) 84:اإلسراء/فََربُّك م  أَع 

لَم    55اإلسراء/ 40:يونس/َوَربَُّك أَع 

(2)# 

وا  #(1) 12:اإلسراء/َرب ِك م  َوِلتَع لَم 

 #(1) 6:يوسف/َك َعِليمٌ َربَّ 

 #(1) 74:النمل/َربََّك لَيَع لَم  

 #(1) 20:المزمل/َربََّك يَع لَم  

 #(1) 16:يس/َربُّنَا يَع لَم  

 #(1) 4:األنبياء/َرب ِي يَع لَم  

 #(1) 69:القصص/َوَربَُّك يَع لَم  

كَ   #(1) 6:يوسف/َربَُّك َوي عَل ِم 

  0الفاتحة/

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح    1الفاتحة/:راجع الرَّ

  2الفاتحة/

مِ   #(1) 4:الفاتحة/َماِلِك يَو 

مَ  ل ك  ال يَو   #(2) 29/ 16:غافر/ال م 

مَ  ل ك  يَو   #(1) 73:األنعام/ال م 

َمِئذٍ  ل ك  يَو   26الفرقان/ 56:الحج/ال م 

(2)# 

ينِ  ِم الد ِ  35الحجر/ 4:الفاتحة/يَو 

 #(3) 78ص/

ينِ  َم الد ِ  56الواقعة/ 82:الشعراء/يَو 

 #(3) 15ار/اإلنفط

ينِ  م  الد ِ  12الذاريات/ 20:الصافات/يَو 

 #(4) 18/ 17اإلنفطار/

ينِ  ِم الد ِ  46المدثر/ 26:المعارج/بِيَو 

 #(3) 11المطففين/

  1الفاتحة/

ب د    #(1) 5:الفاتحة/إِيَّاَك نَع 

ب د ونِ   #(1) 56:العنكبوت/فَِإيَّاَي َفاع 

 #(1) 28:يونس/إِيَّانَا تَع ب د ونَ 

 114النحل/ 172:البقرة/تَع ب د ونَ إِيَّاه  

 #(3) 37فصلت/

 #(1) 63:القصص/إِيَّانَا يَع ب د ونَ 

ب د  َوإِيَّاكَ   #(1) 5:الفاتحة/نَع 

 208-207:البقرة/بِال ِعبَاِد)*(يَاأَيَُّها

(1)# 

ب د  أَيَُّها  #(1) 64:الزمر/أَع 

  6الفاتحة/

تَِقيمَ  س  َراَط ال م  ِدنَا الص ِ  6:الفاتحة/اه 

(1)# 

تَِقيًما س   68:النساء/َوَلَهَدي نَاه م  ِصَراًطا مُّ

(1)# 

َراَط  َوَهَدي نَاه َما الص ِ

تَِقيمَ  س   #(1) 118:الصافات/ال م 

تَِقيًما س  ِديََك ِصَراًطا مُّ  2:الفتح/َويَه 

(1)# 

تَِقيًما س  ِديَك م  ِصَراًطا مُّ  20:الفتح/َويَه 

(1)# 

َراطَ  ِدنَا الص ِ  #(1) 6:الفاتحة/اه 

 #(1) 43:مريم/ِدَك ِصَراًطاأَه  

 #(1) 68:النساء/َوَلَهَدي نَاه م  ِصَراًطا

َراطَ   118:الصافات/َوَهَدي نَاه َما الص ِ

(1)# 

ِديََك ِصَراًطا  #(1) 2:الفتح/َويَه 

ِديَك م  ِصَراًطا  #(1) 20:الفتح/َويَه 

تَِقيَم)*(ِصَراطَ  س  َراَط ال م  -6:الفاتحة/الص ِ

7 (1)# 

ِصَراٍط 

تَ  س   53-52:الشورى/ِقيٍم)*(ِصَراطِ مُّ

(1)# 

تَِقيمَ  س  َراَط ال م   6:الفاتحة/الص ِ

 #(2) 118الصافات/

تَِقيًما س   175/ 68:النساء/ِصَراًطا مُّ

 #(4) 20/ 2الفتح/

تَِقيمٌ  س   51:آل عمران/ِصَراٌط مُّ

 64/ 61الزخرف/ 61يس/ 36مريم/

(5)# 

تَِقيمٍ  س  آل  213/ 142:البقرة/ِصَراٍط مُّ

 39األنعام/ 16المائدة/ 101عمران/

 56هود/ 25يونس/ 161/ 87/

 54الحج/ 121/ 76النحل/

 4يس/ 46النور/ 73المؤمنون/

 22الملك/ 43الزخرف/ 52الشورى/

(18)# 

تَِقيمَ  س   #(1) 16:األعراف/ِصَراَطَك ال م 

تَِقيًما س   #(1) 153:األنعام/ِصَراِطي م 
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 إلى لغات أخرى ترجمة معاني القرآن الكريم

 م الدقةعد

 أخطاء الترجمة

 التناقض في الترجمة
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 الفاصلة القرآنيةمثال آخر: 

 الخاء والغين.  هماهي حرفان  الحروف التي لم ترد في أية فاصلة قرآنية

 حرف الواو ورد مع ألف واو الجماعة 

 .  الضاد والحاءفي القرآن كله فهما حرفا  مرة واحدةالحروف التي وردت 

َرَض َونَئَا بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَّه  الشَّرُّ فَذ و د َعاٍء َعِريٍض َوإِذَ  : حرف الضاد نَا َعلَى اإِلنَساِن أَع   51) ا أَن عَم 

  /فصلت (

ر  اللَِّه َوال فَت ح  :  حرف الحاء   /النصر ( 1) إِذَا َجاَء نَص 
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 الدراسات الحاسوبية عن القرآن الكريم
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 تي يمكن أن تقدمها المعلوماتية للقرآن الكريم ق المستقبلية للخدمات الااألف

 الذكاء اإلصطناعي في التفسير.

 ربط القرآن الكريم وتفسيره مع كتب الحديث وعلومه 

 ربط القرآن والحديث كليهما مع الفقه.

 اللغة العربية والحاسوب. 

قه وأصوله والعربية الربط بين العلوم الشرعية كافة بما فيها القرآن وتفسيره والحديث وعلومه والف

 في فقهها وقواعدها ونحوها وصرفها 

 اللغات غير العربية 

 معالجة األصوات.
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