القرآن الكريم على اإلنترنيت
األستاذ الدكتور محمد زكي خضر
ماهي الشبكة المعلوماتية  -اإلنترنيت؟
هي شبكة اتصاالت تربط الماليين من أجهزة الحواسيب الموجودة فيي اافية أاحيال الميالوض تو ي
على بمي مههيا اصا ية الةيممة مههياو مملوميات يمكين الو يوم ليهيا مين أس مين الحواسييب
المرتبطة بالشبكةض فهي ذن مكتبة عامة تحوس اتبا ومجالت و حف واشرات ومراجي و يو
وأفالم وبرامج وغيرهاض وهي أداة اشر وأداة تصام وأداة عالمض وهيي مد سية وجاممية وجمميية
علمية ووسيلة تمليو عن بمدض وهي وسيلة تجا ية ويتو عبرهيا الييوم يت ات التجيا ة اللكتروايية
بالمليا ات وهي يمكن أن تستممل أداة للحكومة لكترواية وهي اذلك وسيلة لهو وهي أداة ألميو
اثيرة أصرىض
مواقع القرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية
مملومات سالمية اثيرة وااات المملومات المتمل ية بيال ر ن الكيريو عليى
ستمملت الشبكة لو
أسهاض سهحاوم في هذا الم ام عطيال ال يا فكيرة عين موااي ال ير ن الكيريو عليى الشيبكةض وال
شك أن الصتحات الموجودة عليى هيذا الموااي يمكين البحيا فيهياض ولعطيال فكيرة عين عيدد هيذا
الصيتحات ف يد أجيرس بحيا باسيتممام براييامج البحيا المشيهو المسيمى اجوجيلا عين الكلمييات
المتمل ة بال ر ن باللغية المربيية والاكليزيية اميا مبيين فيي الجيدوم أداياا حييا يتبيين مهي أن عيدد
الصتحات التي و دت فيها هذا الكلميات حيوالي ملييون واصيف فيي شيهر مياي  4002تتميت
لى أاثر من  24مليون في اااون األوم  4002أس أاها تةاعتت  42مرة صالم حوالي السهتين
والهصفض وللم ا اة ف د أجرس البحا عن المة  bibleباألاكليزية والتي تمهي الاجيل ف يد وجيد
أن المدد ا تت من  42مليون لى  240مليون أس تةاعتت  7.5مرة أس أن الزيادة في تحات
ال ر ن الكريو تمدم أ ب أ ماف الزيادة في تحات الاجيل ت ريبا للتترة اتسيهاض وبيالطب في ن
ةا اوهي تشيكل اسيبة
تحات ال ر ن الكريو المشا ليها تتةمن المواا المشبوهة والممادية أي ُ
ئيلة من المواا السالميةوض لذلك فههاك حاجية ليةياك ايتيية الو يوم ليى الموااي المو واية
وتجهب المواا المشبوهةض
البحث عن مواقع القرآن الكريم بواسطة جوجل باآلالف
الكلمة المبحوث عنها في  4002/5/1في 4002/14/4
22200
224
ال ر ن
4470
204
ار ن
5220
244
Kuran
22700
444
Quran
54210
1551
المجموع
Bible

42200

240000

نسبة الزيادة
45.5
44
25
22.7
41
7.5

كيف نبحث عن مواقع القرآن الكريم الموثوقة
ن أس شمص يريد الطالع على مواا ال ر ن الكريو سوف لن يكون ب مكاا البحا في الماليين
التي يشير ليهيا برايامج بحيا جوجيلض ال أن الموااي المو واية يشيير بمةيها ليى اليبم ا صير

عادة ض اما أن بم المواا تمطي اوائو بيالمواا المبوبية ومين هيذا أدلية موااي ال ير ن الكيريو ،
على سبيل المثام ما يأتي:
http://www.sultan.org/a/
http://www.islamonline.net/SiteDirectory/Arabic/subcategories.asp?id=1
_http://www.islamicfinder.org/index.php?sid=724457260&cat=39&t=sub
pages&lang=arabic
http://gesah.net/quran/

مواقع نص القرآن الكريم
لغرض الحصوم على مصحف لكترواي والبحا في أو سو أو يات مميهة ،يمكن الرجوع ليى
بم المواا ض لكن الهص بالرسو المثمااي ف ا يحتاج لى ترايب بم التواطات على الحاسوب
الذس تمرض علي ض وفيما يأتي بم من هذا المواا :
http://qurankareem.info/
http://www.qassimy.com/qo1/qu/quran27.htm
http://www.quransite.com/
اص ال ر ن والبحا في
http://islamic.naseej.com.sa/staticpages/islamic/quran/index.asp
http://www.hollyq.com/font60/hqbmain.htm
http://www.islam4u.com/quran/sowarlist.htm
http://www.holyquran.net/quran/
الممجو المتهرس أللتاظ ال ر ن الكريو
http://www.qurancomplex.org/IdIndex/
الموا ا تي يمكن مه الحصوم على اص ال ر ن للهواتف المحمولة
http://www.jawalat.com/showthread.php?p=186180
ههاك براامج ممتاز يمكن تهزيل من الموا ا تي:
http://www.arabtext.ws/AR_Downloads.htm
وهيييو مصيييمو مييين دا حوسيييبة اليييهص المربيييي وهيييي شيييراة أ دايييية والبرايييامج يلحييي ببرايييامج
مايكر وسوفت وو دض وهو بذلك يساعد على الاتباس من ال ر ن الكيريو عهيد اتابية بحيا أو م الية
لكه يمطي الهص بالرسو المالئي المادس ولي بالرسو المثماايض
مواقع تفاسير القرآن
ههاك مواا عديدة لتتاسير ال ر نض بما اان أفةل وأوس تلك المواا هو:
http://www.altafsir.com/
وهو موا سالمي باللغتين المربية والاجليزية أاشئ من ابل مؤسسية م البييت للتكير السيالمي
في األ دنض والموا يةو براامج التتسير وهو براامج يتيح عرض اص ال ير ن الكيريو وسيماع

بأ وات عدد من المشايخض اما يتيح البرايامج مجموعية مين التتاسييرالمتهوعة مههيا تتسيير جيام
الب يان للطبرس  ،الكشاف للزممشرس  ،مجم البيان في تتسيير ال ير ن للطبرسيي  ،متياتيح الغييب
للرازس  ،و الجام ألحكام ال ر ن لل رطبي  ،و أاوا التهزيل وأسرا التأويل للبيةاوس  ،تتسيير
ال ر ن الكريو البن اثير  ،و تتسير الجالليين للمحليى والسييوطي  ،و فيتح ال يدير للشيواااي  ،اميا
يةييو مجموعيية ميين تتاسييير الشيييمة ال هييى عشييرية  ،و تتاسييير أهييل السييهة  ،وتتاسييير الزيدييية ،
واالبا ية  ،و تتاسير أهل السهة الصوفية وغيرها اما يةو الموا ترجمات لل ر ن الكريو بسيت
عشير ة لغيية مههيا الماليزييية  ،والتراييية  ،و الروسيية  ،امييا يةيو اسييو علييوم ال ير ن فييي البراييامج
أسباب الهزوم و عراب ال ر ن و أحكام وفةائل ال ر ن الكريو  ،بال افة لى الهاسخ والمهسوخ
اما يتيح البراامج البحا في يات ال ر ن الكريوض
ومن المواا األصرى التي تحوس تتاسير لل ر ن الكريو وبمةها يةو علوم ال ر ن وغير ذلك من
موا ي :
http://www.quranway.net/
http://www.quranvoice.com/
http://quran.al-islam.com/arb/
http://www.quranway.net/
التسجيالت الصوتية لتالوة القرآن
ههاك مواا اثيرة يتوفر عليها تسجيالت لل ر ن الكريو بتالوة أعداد ابيرة من ال ر ل
http://www.qquran.com/
http://www.qquran.org/qu.php
http://www.islamophile.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=170
http://www.qassimy.com/qoraankaream.htm
http://www.islamway.com/?iw_s=Qura
http://www.alhuwaidi.com/H.quran.htm
http://www.qassimy.com/qoraankaream.htm
http://quran.muslim-web.com/
http://www.shaheer.net.sa/quran.htm
http://www.dar-al-maarifah.com/
http://www.alnajafia.com/ramazan/quran.htm
والمواا ا تية تتيد في تمليو التالوة والحتظ
http://www.reciter.org/recitera.php
http://www.saaid.net/Quran/
http://quran.muslim-web.com/memorize.htm
http://www.saaid.net/Quran/index.htm
http://qurani.cc/dawrah/
وههاك الكثير من مواا ال ر ن الكريو المامة التي تحوس مملومات عديدة عن ال ر ن الكريو
وعلوم مهها:
http://www.shaheer.net.sa/quran.htm
http://www.aqaed.com/shialib/books/09/quran/indexs.html

http://www.danah.com/quran/
http://www.al-eman.com/Quran/
http://aaa111.jeeran.com/quran.html
http://gesah.net/quran/
مواقع القراءات القرآنية
http://www.islamicacademy.org/html/audio/Qirat/Qirat.htm
http://www.quraat.com/qa.htm
مواقع جمعيات القرآن الكريم
http://www.quran-sunah.com/
http://www.qss.org/aboutus.html
http://www.qurani.cc/
وا تي هو موا جممية المحافظة على ال ر ن الكريو في األ دن
www.hoffaz.org
مواضيع القرآن
للبحا في موا ي ال ر ن الكريو ههاك مواا فيها تبويب لموا ي ال ر ن الكريو
http://www.alnoor.info/Quran/
http://www.al-islam.com
http://www.al-eman.com/Quran/
كتب عن القرآن
فيها اتب بكاملها يمكن مهها تهزيلهاض وههاال الكثير من
ههاك المديد من المواا التي تو
الكتب المتمل ة بال ر ن الكريوض من هذا المواا :
http://www.quran-sunah.com/
http://www.qss.org/aboutus.html
http://gesah.net/quran
إذاعات القرآن
ههاك المديد من مواا ذاعات ال ر ن الكريو التي يمكن مهها سماع التالوة حية على الهوال
http://www.samaway.com/
http://www.quran-radio.net
http://samaway.host.sk/default.php
مواقع القرآن الكريم على األنترنيت بلغات أخرى غير العربية
تتييوفر مواا ي اثيييرة علييى األاترايييت بلغييات غييير المربييية مههييا الاكليزييية واأللبااييية والبوسييهية
والهولهديييية والتهلهديييية واأللماايييية واليطاليييية والبولوايييية والروسيييية واألو ديييية والبهغاليييية
والصييهية والتا سيية والتراسييية والادوايسيية واليابااييية والماليزيية ولغيية البشيتو والبرتغالييية
والسبااية ولغة التاميل والسواحيلية ولغة الثاس والتراية ض وههاك الكثيير مين الموااي لترجمية

ممااي ال ر ن الكريو لى الاكليزية مهها ترجمة يوسف علي وسميد اساب وبكتام وشاار وشيير
عليي ومحسين صيان وت يي الييدين الهالليي و يرفهيك وظهير الحي فةييل اللي اكياين وبيالمر ومحمييد
سروا وغيرهو
http://www.islamicity.com/ps
http://www.islamicity.com/multimedia/radio/ch100
http://www.hamoislam.com/quraan.htm
http://www.islamicity.com/mosque/quran/
اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
ههاك مواا عديدة تهيتو بالعجياز الملميي فيي ال ير ن الكيريو لميل أفةيلها مواي األسيتاذ اليداتو
زغلوم الهجا :
http://www.elnaggarzr.com/Test_fre/main.asp
وههاك مواا أصرى مهها:
http://abuhaibeh4.tripod.com/home/arabic/ijaz_koran.htm
http://www.amaneena.com/meracle.htm
ويزداد الهتمام بالعجاز الملمي في ال ر ن الكريو بشكل ابيرض فمهد البحا عن عبا ة االعجياز
الملمي في ال ر نا بواسطة جوجل في في  4002/7/20ايييييييييان الميييييييييدد  275000وفيييييييييي
 4002/24/4اان المدد  420000أس بزيادة  %22في حوالي  2أشهر
موقع المشكاة
موا ي المشييكاة لمؤلييف هييذا الم اليية يحييوس ممجمييا لكلمييات ال يير ن الكييريو بجييزأينض الجييزل األوم
مصهف حسب جذ الكلمة والجزل الثااي وف اص الكلمة:
www.al-mishkat\quran\words
والممجو المتهرس للتراايب المتشابهة في ال ر ن الكريو
www.al-mishkat\mujam
واتاب ذار الرسوم لى الل علي و ل وسلو في ال ر ن الكريو
www.al-mishkat\rasool
واتاب هذا ال ر ن في مائة حديا ابوس
www.al-mishkat\quran
مخطوطات القرآن الكريم
ههاك المديد من مواا ممطوطات ال ر ن الكريو مثل
http://www.hqw7.com/q4-p1.htm
وموا ممطوطات الجام األزهر
=http://www.alazharonline.org/index2.php?lang
مالحظات أخيرة عن مواقع القرآن الكريم على األنترنيت
ل د طرأ في األعوام األصيرة تحسن ابير على اميية المملوميات ذات المالاية بيال ر ن الكيريو عليى
األاترايتض وال أدم على ذلك من المواا األتية:

http://www.sultan.org/books/
http://www.ahya.org/amm/modules.php?name=Downloads
http://www.islamhouse.com/dc/
http://www.sultan.org/a/
http://www.quranhome.com/
اما طرأ تحسن في الهوعية أيةا وال أدم على ذلك من المواا ا تية
http://www.qurancomplex.com/
http://www.tafsir.org/
http://www.hqw7.com/q4-p1.htm
ولكن يالحظ أن بم الموااي تمتتيي بميد حيين صا ية تليك الموااي الشمصيية التيي تو ي فيي
سيرفرات مجااية أو التي ال ي وم أ حابها بتحديثهاض ويالحظ أن بم الموااي المو يوعة عليى
سيرفرات مجااية اد تظهر فيها و غير الئ ة أو صليمةض
المواقع المشبوهة
ههاك المديد من المواا التي تمادس السالم راحة أو بمبا يشرف على بمةها مستشراون أو
أن بمةييها مواا ي تبشيييرية أو تمييود لمروجييي الم ائييد المهحرفيية ض امييا أن بم ي الجهييات تسييتغل
بم الموااي السيالمية التيي ال ي يوم أ يحابها بتجدييدها لكيي تبياع تسيميات تليك الموااي االتيي
تحوس أسمال سالميةو لى جهات ممادية في وموا بهشر تلك األفكا من صالم تلك التسيمياتض لكين
ال ذلك سوف لن يؤ ر في هذا ال ر ن المظيو الذس تكتل الل تمالى بحتظ  :ا ِإنَّا نَحْ نن نَ َّز ْلنَنا الن ِكْك َْر
َو ِإنَّا لَه لَ َحافِظونَ " ا /4الحجر و

