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 الجوانب البرمجية في إعداد المعجم المفهرس

 للتراكيب المتشابهة لفًظا

 في القرآن الكريم
 

 د. محمد زكي محمد خضر .أ

 الجامعة األردنية

 

 الخالصة

يستعرض هذا البحث الخطوات البرمجية التي اتبعت إلخراج المعجم المفهرس للتراكيب  المتاباةهة 

د النص القرآني وتحويلب  إلبق عاعبدي ةيانبات ةباملة إلبق نهايبة لفًظا في القرآن الكريم، اةتداًء من إعدا

 عملية إخراج الكتاب ةاكل  الحالي. 

ة كلمبكب  جبذور وانتهباء ةيصف البحث خطوات معالجة الكلمات القرآنيبة ةبدًءا مبن الرابم العيمباني 

  عرآنية ووضع ذلك ةاك  تفصيلي في عاعدي البيانات الرئيسية للقرآن الكريم.

التي اةتقت من عاعدي البيانات الرئيسية. القرآنية كيفية إعداد عاعدي ةيانات العبارات بحث يصف ال ثم

ةعد ذلك يعطي البحث تفصيال لكيفية اةتقاق العبارات التي تتطاةق جذور كلماتها مع ةعضها البعض 

ب لفًظبا. كمببا يصبف البحببث ساببلوالمتابباةهة والتبي هببي ساباس ةنبباء المعجبم والتببي اببميت العببارات 

 إجراء تسلس  لهذه العبارات لكي تظهر ةالاك  الذي وردت في  في المعجم.

يخلص البحث إلق ااتنتاجات وتوصبيات وبوا العنايبة ةبالقرآن الكبريم واإلفبادي مبن عواعبد البيانبات 

التي تكونت في سعماا مستقبلية سخرى . كما ياير إلبق إمكانيبة اإلفبادي مبن الخطبوات التبي اعتمبدت 

 لكي تعتمد في سعماا مااةهة سخرى. في هذا العم 

 

 مقدمة: -1

جهود عديدي في مجاا فهراة سلفاظ القرآن الكبريم وسب  جبذور ابق هذا المعجم الذي ةين سيدينا     

 كتبب  و (1كببان سةببهرها المعجببم المفهببرس أللفبباظ القببرآن الكببريم لمحمببد فبب اد عبببد الببباعي  الكلمببات

المعجم فل  منحًق آخر، فهو خاص ةالتراكيب  المتاباةهة . سما هذا للقرآن الكريم التبوي  الموضوعي

و تكرارها فبي المتااةهة القرآنية  اء الساةقين ةإيراد ةعض العباراتفي القرآن . ولقد عام ةعض العلم

وغيرهم ، والتي ساماها ةعضهم ةالمتااةهات  (4 والكرماني (3 واةن الجوزي (2يعالبي القرآن كال

المتاباةهة سو  سو التراكيب  اللفظيبة( علبم ةعمب  معجبم كامب  لكب  العببارات . ولكن لم يقبم سوبد فيمبا ن

المكرري  في القرآن الكريم. وويث سن لفظة المتااة  عد تفهم سن المقصود ةها هو اآليات المتااةهات 

باَت ُهب  تعبالق  لب المذكوري فبي عو ك م  ح  ب ُ س ي باَت ما ن  ت باب  م  ل ي بك  ال ك  ا  ع   َ ي س نب بُر ُهبو  الذبذ  سُخ  ت باب  و  نذ سُما ال ك 

ت غ   اة  ت ن ة  و  ف  ت غ اء  ال  ن  ُ اة  ا ت ا اة    م  ي َغ ف ي تذب عُون  م  م  ز  ين  ف ي عُلُوة ه  ا الذذ  اَت ف أ مذ يل  ُ ُمت ا اة ه  و 
ل ُم ت أ  ا ي ع  م  يل    و  و 

اء  ت أ 

ل م  ي قُولُون  ء   ُخون  ف ي ال ع  اا  الرذ ب باب   لبذلك إ الذ اللذ ُ و  با ي بذذكذُر إ الذ سُولُبوا األ ل  م  ةْ ن با و  نبد  ر  بن  ع  نذبا ة ب   ُكب   ْم  ام 

سةير في العنوان سن المقصود هو التااة  اللفظي . كما سن لفب  التكبرار عبد يابير إلبق سن فبي القبرآن 

آن لهبا معنبًق فك  لفظة تكررت في سكير مبن موضبع فبي القبر، ا ال واجة ل  وهو محاا تكراًرا زائدً 

 إضافيًا في ك  موضع وردت في .

العبارات ةاك  تسلسلي وس  التسلس  الهجائي لجبذور الكلمبات المكونبة للعببارات .  تةوعد ةوْ      

وإن كانبت العبباري . ذكبر ذلبك  ، فإن كانت اآليبة سصبالً مكبرري فبي موضبع آخبر مبن القبرآن الكبريم
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إن كببان هنببات اخببتالد فببي عببدد مببرات ، ر فبباأللوا فتببورد العببباري األعصبب، واردي جببًَءا مببن آيببة 

إالْ إذا كببان عببدد مببرات ، سن العببباري األعصببر الواععببة ضببمن عببباري سلببوا ال تببذكر . سي الببورود 

 تكرارها يَيد عن مرات تكرار العباري األلوا .

 ترد ةعض العبارات في القرآن ةتاكي  مختلف ، فعباري   الرومن البرويم ( وردت ابت مبرات     

اثنتان منها ةالضم  ووردت سرةع مرات ةالكسر . وعد تبم إيبراد هباتين العببارتين مبع ةعضبهما وذلبك 

 ألن الباوث غالبًا ما يبحث عن العباري المكرري مهما كان التاكي  في آخرها .

كمبا يالوب  فبي  .وعد روعي في تسلس  العبارات المختلفة التاكي  تسلس  الفبت  فالضبم فالكسبر     

ويث وردت ثالث مرات ةالفت  وابت مبرات ةالضبم وخمبش وعابرين  ،   رب العالمين ( عبارات

سةير إلق ك  سةكاا ورودهبا ةكب  التابكيالت البواردي وتبق ، مري ةالكسر . وهكذا لك  لفظة مكرري 

وإن كان عدد مرات ورودها ةأود التاكيالت مري واودي . ويص  هذا كذلك إذا كانت العبباري واردي 

 ولكنها تاترت مع غيرها في الجذور المكونة لكلماتها نفسها. مري واودي

ويضم المعجم ةعض العبارات المختلفة ذات الكلمبات المتقارةبة   خاصبة وبرود الجبر والنفبي(       

. وعبد سوردت  العببارات المحتويبة   لبن و  لبم و  ال سو كلمات   سن و  إن مع ةعضها ، ككلمات 

رةة مجتمعة في موضع واود ليسه  درااتها مع ةعبض سو منفبردي وفبق علق مي  هذه الكلمات المتقا

 ما يراه الباوث .

سو  (5 ميب  لسبان العبرب، لقد تبم تحديبد جبذور الكلمبات ةبالرجو  البق ةعبض المصبادر اللغويبة     

. وغيرهمبا  (1 منهج المروبوم محمبد فب اد عببد البباعي فبي المعجبم المفهبرس أللفباظ القبرآن الكبريم

. وهبو سمبر وعبع فيب  ةعبض  غيره لق جذر معين سوإوععت ةعض األخطاء في نسبة كلمة  ولكن رةما

الخالد  ةين اللغويين. كما سن ةعض العبارات التي تبتدئ ةحرود سو ضمائر وضعت تحت عناوين 

اببتفهام سو  ءن  ( سو   لببم ( سو وببرود الجببر ميبب  الببباء سو االهببي ليسببت جببذوًرا وقيقيببة ميبب  همببَي 

 وغيرها...   علق و  عن 

إن كانت جذور الكلمات التبي فبي اآليتبين تتفبق  ، سو التااة  ةين آيتين لقد تضمن المعجم التكرار     

مع جذور عباري فبي آيبة واوبدي سو وتبق مبع جبذور عبباري ةبين آيتبين سخبريتين . وعبد اابتعملت   ( 

مع ةداية اآليات التي تليهبا  لتاير الق العالمة ةين آيتين. ورغم سن العالعة ةين ةعض عبارات اآليات

 ال تبدو ظاهري للناظر ألوا مري ، إال سن إثبات ذلك عد يفيد ةعض الباويين.

( تعنبي تكبراًرا ثبالث مبرات 3   ثبت عدد مبرات تكبرار عبباري معينبة ةبين عوابين ، فمبيالً سوعد      

ت تنتمبي البق الجبذر ولكن يجوز سن يكون لها ماباة  ةتابكي  مختلبف سو ةكلمبا. لعباري ةالنص نفس  

وعلبق هبذا فبإن الغالبيبة العظمبق مبن التراكيب  جباء  .نفس  وتأتي كلها متعاعببة مبع ةعضبها الببعض 

التراكيب  المتتاليبة تكرارها مري واوبدي ولكنهبا تتفبق مبع مبا عبلهبا سو مبا ةعبدها ةكبون جبذور كلمبات 

 متطاةقة.

الهمَي فببوق األلببف فببالهمَي تحببت األلببف التسلسبب  الهجببائي الببذي إتبببع كببان ةببدًءا ةببالهمَي المنفببردي فبب

كمبا كبان  .فاأللف فالباء فالتاء المرةولة فالتباء الطويلبة فاليباء .. والنهايبة ةباأللف المقصبوري فاليباء 

وكبان تسلسب  التابكي  : السبكون فالفتحبة  . الحرد المادد ااةقًا لغير المادد والمهم  عب  الماكوا

 فالضمة فالكسري.
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لذي ةين سيدينا جهدًا ةرمجيًا غير مسبوق في معالجة نص القرآن الكريم ووضع  لقد اوتوى المعجم ا

ةاك  منااب  للرجبو  إليب  مبن عبب  المتخصصبين فبي جانب  لبم تسببق إليب  المعباجم السباةقة. لبذلك 

يحاوا هذا البحث إاتعراض الخطوات البرمجية التي اتبعت في إعبداد هبذا المعجبم. وعبد كبان ال ةبد 

 ا اإلعداد ةالعناية الكافية ةنص القرآن الكريم.من البدء في هذ

لنص الماكوا إدخاالً صحيًحا وتدعيق  ثبم إجبراء ا تام  العناية ةالنص القرآني الحرص علق إدخاا

المعالجات المناابة ل  ةدًءا من الرام العيماني وعالمات الوعف والتجويد ثبم إدخباا هبذا البنص إلبق 

 ن .عاعدي ةيانات رئيسة لكلمات القرآ

عاعدي البيانات الرئيسة هذه اوتوت علق وق  للكلمات القرآنية ةالرابم العيمباني وةالرابم العبادي ثبم 

سضيفت لها سعمبدي عديبدي ةابك  متتبااء ةبدًءا ةحبذد الابدْات علبق سوا وبرود ةعبض الكلمبات التبي 

صبحي  نبواي يسبقها تنوين ثم وذد التاكي  في آخر الكلمات ثم وذد اللواصق في ةدء الكلمات ثبم ت

الكلمة . وةعد ذلك الرجو  إلق صيغة الفع  الذي اةتقت من  الكلمة وانتهاًء ةالجذر الذي تعود الكلمة 

 إلي . وعد سجري ذلك ةاالاتعانة ةقواعد ةيانات فرعية لهذه الكلمات .

ةعد ذلك يصف البحث الخطوات البرمجية التي سجريبت علبق البنص القرآنبي المسبتخلص مبن عاعبدي 

نببات الرئيسببة للحصببوا علببق العبببارات القرآنيببة التببي تاببترت كلماتهببا ةجببذور متتاليببة متابباةهة البيا

 وإدراج ذلك ضمن عاعدي ةيانات لهذه العبارات لكي يسه  التعام  معها تبويبًا وتدعيقًا وإخراًجا .

هبذا ج علق الفوائد التي جنيبت مبن يصف البحث كذلك خطوات إخراج المعجم ةاكل  النهائي ثم يعرْ 

 العم  البرمجي غير المسبوق .

كما يخلص البحبث إلبق اابتنتاجات وتوصبيات وبوا العنايبة ةبالقرآن الكبريم وإلبق كيفيبة اإلفبادي مبن 

 عواعد البيانات الخاصة ةالقرآن الكريم في سعماا سخرى .

 

 إعداد النص القرآني -2

وجود نسبة ةسيطة من الخطبأ  عد يكون من المقبوا في التعام  مع النصوص فيما عدا القرآن الكريم

وعببد تبلببغ النسبببة المقبولببة مببن الدعببة  . اإلمالئببي سو الخطببأ فببي التاببكي    إن كببان الببنص ماببكوالً (

ولكن ذلك غير مقبوا علق اإللالق في نص القرآن الكريم . فهذه النسبة مبن الخطبأ تعنبي  9999%

سلبف 077ابكوا يقبرب وجمب  مبن وجود خطأ مقداره واودًا ةباأللف . وويبث سن البنص القرآنبي الم

خطبأ فبي القبرآن كلب  وهبذا مبا ال يقبلب  سوبد مبن  077ةايت فوجود خطأ مقبداره واوبد ةباأللف يعنبي 

 المسلمين .

تماًمبا وهبذه المهمبة  %177لذلك كانت المهمة األولق هي التأكد من النص القرآني ةنسبة تقرب من 

خ  للحاابب  عاببرات المببرات . ولببيش هببذا ليسببت ةاليسببيري فقببد ااببتدعت المهمببة عببراءي الببنص المببد

فحس  ، ة  دعق في مراو  تالية ةعد إجراء معالجات متعددي علق النص القرآني  لتدارت ما تسرب 

 واناير إلق ةعض منها في مراو  الوقة من هذا البحث. .من سخطاء عليلة 

. سوا هبذه األابش  لذا كان من الضروري اعتماد ةعض األاش المتعلقة ةالتعام  مع البنص القرآنبي

هو اعتماد الرام العيماني للمصبحف واعتمباد عبراءي وفبص عبن عاصبم  كونهبا األكيبر ةبيوًعا فبي 

العببالم اإلاببالمي اليببوم ( واختيببار مصببحف المدينببة النبويببة كأابباس لهببذا اإلدخبباا . وااببتنادًا لببذلك 

 ةتداًءا .اختيرت فواص  اآليات وعالمات الوعف والتجويد المستعملة في هذا المصحف ا

كببان مببن الضببروري فببي البدايببة اإلجاةببة علببق ابب اا اختلببف فيبب  الفقهبباء األعببدمون كييببًرا وهببو هبب  

البسملة آية من الفاتحة ؟ سم هي آية من ك  اوري عدا اوري التوةة ؟ سم هي ليست آية من سيبة ابوري 

كتب  التفسبير  ، ة  هي ةعض آية من اوري النم  ؟ . ويمكن الرجو  إلق تفاصبي  هبذا الخبالد فبي
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( وتفسبير 6والذي فصل  كيير من المفسرين في ةداية تفسير اوري الفاتحة   سنظبر تفسبير اةبن كييبر 

 ( علق ابي  المياا ( .0القرلبي 

والذي اعتمدناه في المعجم المفهرس هذا هو اعتبار البسملة سوا آية من القرآن الكبريم   سي سوا آيبة 

ونحن ال نقصد ةبذلك سخبذ موعبف منحبازء ضبد مبن خبالف ذلبك  . رمن اوري الفاتحة ( دون ةقية السو

من الفقهاء األجالء ، ولكن كان الةد من اختيار رسي واود وعد وجدنا سن إثبات البسبملة لمبري واوبدي 

في سوا اوري الفاتحة   في هذا المعجم ( هو سفض  من تكرارها في ك  اوري   عدا اوري التوةبة ( 

كما سن عدم إثباتهبا فبي الفاتحبة يعنبي سن  .ار ال داعي ل  في هذا المعجمويث سن ذلك ايطي  من تكر

ال تذكر البسملة إال مري واودي كجَء من آية في اوري النم  وهي ةذلك ال تكون مكبرري ومبن ثبم ال 

ألن المعجم مختص ةالتكرار ألكير من مري وليش ةورود النصبوص مبري ، ترد في هذا المعجم ةتاتًا 

فإن من الواج  االعتذار ممن يرى سن البسملة آية من ك  اوري   عدا اوري ةراءي (  واودي . ولهذا

سو ممن يعتبرها ةعض آية من اوري النم  فحس .  ومن نحن وتق نعطي رسيًا منحاًزا إلق سود هبذه 

اآلراء التي اختلف فيها سئمة سجالء رضوان الل  تعالق عليهم وسرضاهم ، وكان لك  واود منهم دليل  

 ول  سجران إن سصاب وسجر إن سخطأ.

 

 المعالجة األولية للنص القرآني  -3

( سو  recordمما تقدم كان ال ةد من اعتماد النص القرآني آية آيبة . سن كب  آيبة تعتببر عيبدًا مسبتقالً   

اطًرا كامالً . وال يفص  ةين كلمة من كلمات اآلية اوى فراغ واود . سما ةين آية وسخرى فال داعي 

ية فاصلة ألن االنتقاا من اطر آلخر إةاري إلق انتهاء اآلية والبدء ةآيبة جديبدي وعبد سدى ذلبك إلبق أل

انتفاء الحاجة إلق ترعيم اآليات الواودي تلو األخرى سو وضع الترعيم ةين آيتين . فالمعالجة الحااوةية 

البنص . وعلبق هبذا فقبد عند البرمجة يمكن سن تقوم ةالعبد والتبرعيم دون الحاجبة إلبق إثببات ذلبك فبي 

 ( اطر سو عيد . 6236اوتوى النص علق   

سما الفواص  ةبين ابوري وسخبرى فكبان ال ةبد مبن اختيبار رمبَ يابير إلبق اةتبداء ابوري جديبدي . وعبد 

 اختيرت العالمة # كرمَ لبداية اوري جديدي .

الحاابوب ميب     سما عالمات الوعف والتجويد فقد اختير لك  عالمة رمَ من الرموز المستعملة في

وغيرهببا . كمببا اختيببرت عالمببة خاصببة لمواعببع اببجود الببتالوي . وعببد لببوو  سن ةعببض  -& % + 

عالمات الوعف والتجويد تقع ةين كلمتين مبن كلمبات المصبحف وةعضبها يقبع فبي آخبر الكلمبة ةينمبا 

ن نظببًرا أل، وعببع البببعض اآلخببر فببي وابب  الكلمببة . وهببذا جعبب  الكلمببات ةعضببها غريبًببا فببي ةببكل  

إذا مبا سدخب  واب  الكلمبة ، الحرود تختلف في هيأتها إن وععت في وا  الكلمة سو سولها سو آخرها 

رمَ من هذه الرموز . وعلق سية واا اود يتببين فيمبا ةعبد سن المعالجبة األخيبري كانبت ةحبذد كب  

م هبذه وذلك لسببين : السب  األوا صعوةة اابتخدا، هذه الرموز عند ااتخالص الكلمات كلمة كلمة 

( fontالعالمات في ةرامج معالجة النصوص ويث يستدعي ذلك ااتخدام ةن    ترميَ للحبرود (  

والسب  الياني واألهم سن . خاص ةالمصحف ال يتوفر عند الغالبية العظمق من مستخدمي الحااوب 

واب  الكلمبة  الكلمة القرآنية غالبًا تنطق ةمعَا عن عالمات الوعف والتجويد   إال إذا كانت العالمبة

والتبي غالبًبا مبا تكبون ةبين الكلمبات المتعاعببة سو نهايبة الجمب  سو اآليبات . سمبا األمبر ، وهي نادري ( 

المهم اآلخر في هذا المضمار فهو األلف الخنجرية التي توضع فوق ةعبض الحبرود وال تكتب  سلفًبا 

هبذه األلبف . وابيتبين فيمبا مي   الرومن   و  هذا  . وعد تم ااتخدام عالمة التعج  ! لتنوب مح  

ةعببد سن هببذه األلببف كببذلك عببد تببم االاتعاضببة عنهببا ةبباأللف الممببدودي تبباريً فببي ميبب  كلمببة  العببالمين  

وةالفتحة تاريً سخرى في مي  كلمة  الرومن   و  هذا  وذلك تماةيًا مع الرام اإلمالئي الاائع اليوم 



 5 

. وكببان هببذا الحببذد لضببرورات الطباعببة  ةكتاةببة هببذه الكلمببات خالفًببا للقاعببدي ةببدون سلببف ممببدودي

ةااتعماا معالج نصوص عادي . هذا مع اإلةاري سن هذه المعالجة لم تتم في هذه المرولة ولكبن فبي 

وتجدر اإلةاري إلق سن المعالجات الحااوةية الحديية تمْكن من  مرولة الوقة كما ايتبين في ما ةعد .

لرمَ كما هو مطلبوب ولكبن هبذه التقنيبة لبم رام رموز خاصة كرام وليش كحرد فتظهر صوري ا

 تستعم  في هذا المعجم.

وعلق هذا فإن البنص القرآنبي فبي هبذه المرولبة كبان نًصبا اابتبعدت منب  عالمبات الوعبف والتجويبد 

ولكن سةقيت في  عالمبات األلبف الخنجريبة . وعلبق هبذا فبإن البنص فبي هبذه . ومواعع اجود التالوي 

اني خباا مبن العالمبات   عبدا األلبف الخنجريبة وهمبَي الوصب  التبي المرولة هو نص ةالرام العيم

ااتعملت ةدلها عالمة االابتفهام ؟ ( ولبيش نًصبا مطاةقًبا للنطبق ، ويبث سن هنبات عبددًا مبن الكلمبات 

القرآنية التي ال يمكن نطقها ةاك  صحي  إال ةمساعدي العالمات الميبتة فبي المصباوف واليًبا والتبي 

رولبة مبن المعالجبة . وعببد وبذفت العالمبات المابار إليهبا ةاابتخدام سوبد ةببرامج اابتينيت فبي هبذه الم

 (edit  )8التحرير   

 عاعدي البيانات الرئيسة -4

فبأوا خطبوي كانبت هبي . ةعد االنتهاء من إعداد النص كونت عاعدي البيانات الرئيسة ةاك  تبدريجي 

واود هو الكلمات القرآنية كمبا انتهبق  عباري عن تحوي  النص السالف ذكره إلق عاعدي ةيانات ةعمود

وصفها في ما ابق . وعد وضعت في هذا العمود عالمة # سخذت موضع كلمة لتاير إلق ةدء ابوري 

جديببدي وكببذلك عالمببة ر لتاببير إلببق ةببدء آيببة جديببدي . وةببذلك اوتببوت عاعببدي البيانببات هببذه علببق   

( عالمة ر لبداية اآليات ويث  6236عالمة # لبداية السور و    114( عيدًا وهي تحوي  83829

كلمبات هبي  4( منهبا 00409سن عدد كلمات المصحف ةالرام الماار إلي  في ةدء هذا البحبث هبو  

كلمات البسملة في ةدء اوري الفاتحبة . ومبن هبذه األرعبام يمكبن وسباب عبدد الكلمبات وفبق سي رسي 

ري التوةة سو من لم يعتبرها آية من فقهي آخر   المقصود من اعتبر البسملة آية من ك  اوري عدا او

 اوري الفاتحة وال من غيرها من السور( .

( للمعالجبة . وةبالطبع Foxpro  )9لقد ااتخدم ةرنامج إداري عواعد البيانات المسبمق   فبوكش ةبرو 

كان ةاإلمكان ااتخدام سي ةرنامج إداري عواعبد ةيانبات وبديث آخبر . فالمعالجبات التبي ابيتم وصبفها 

ويمكبن نقب  ةسيطة ةإمكان سي ةرنامج إداري عواعد ةيانات وديث القيبام ةهبا ةسبهولة تامبة . معالجات 

والتببي  Oracleالبيانبات مببن عاعبدي البيانببات هببذه البق سيببة عاعببدي ةيانبات ميبب  عاعببدي ةيانبات سوراكبب  

 ة.تحوي إمكانيات وااعة وعاةلة إلاتعماا امتيازات الذكاء اإلصطناعي المفيدي في معالجات الوق

 سما الخطوات التالية لتوايع عاعدي البيانات هذه فقد سجريت علق النحو اآلتي :

فكببان عببدد ، ااتخلصببت الكلمببات القرآنيببة ةاببك  غيببر متكببرر مببن عاعببدي البيانببات الرئيسببة   4-1

 ( كلمةً عرآنيةً . 18841الكلمات  

لخنجريبة   ودعقبت يبدويًا ةعد فص  الكلمات المحتوية علبق األلبف الخنجريبة اابتبدلت األلبف ا  4-2

كلمةً كلمةً ( ةإثبات األلف كما في كلمة  العالمين  سو ةإثبات الفتحة كما في كلمة  الرومن  ثم سعيبد 

تكوين عاعدي البيانات الرئيسة ةعمودين األوا ةالكلمات ةإثبات األلف الخنجرية والياني ةعد تحويرها 

مد في الخطوات التالية مبن المعالجبات. كمبا وبذفت وةذلك سصب  العمود الياني هو األااس الذي اعت

وإذا مبا ، همَي الوصب  كليًبا،  وهبذه الخطبوي كانبت ضبرورية فبي هبذه المرولبة . سمبا فبي المسبتقب  

انتار ةن  يحوي األلبف الخنجريبة وهمبَي الوصب  انتاباًرا واابعًا فإنهبا تصبب  غيبر ضبرورية ةب  

مباني األصبي  لكافبة الكلمبات القرآنيبة التبي تحبوي ويج  االابتغناء عنهبا والرجبو  إلبق الرابم العي

األلببف الخنجريببة وهمببَي الوصبب .   هببذا مببع اإلةبباري إلببق وجببود ةعببض البنطببات التببي تحببوي سلفًببا 
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ولكنهببا خاصببة وغيببر متوافقببة مببع كييببر مببن ةببرامج معالجببة النصببوص ، خنجريببة  وهمببَي الوصبب  

 الاائعة ( .

عاعبدي ةيانبات رئيسبة تحبوي البنص القرآنبي كبامالً ةالرابم  ااتنادًا للخطوي الساةقة تكونت لبدينا 4-3

العيماني في العمود األوا وةالرام المحْور عن الرام العيماني الذي اابتبدلت فيب  األلبف الخنجريبة 

 وهمَي الوص  كما ابق ذكره .

 (.18841سما عاعدي البيانات اليانية فتحوي عمودين سيًضا وتحوي الكلمات القرآنية والتي عددها  

عت عاعدي البيانات اليانية ةخطوات متعاعبة  4-4 وذلك ةحذد الادي علق الحرد األوا لببعض ، وْا 

ًً لْ لمتقين ( وتاديد ، الكلمات نتيجة وعوعها ةعد كلمة محتوية علق تنوين  مي  تاديد الالم في   هدى 

نهايبة اآليبة التبي عبلهبا  وعبد تبأتي هبذه الابدي وتبق فبي ةدايبة آيبة إن كبان فبي . الميم في   ري  ْمما (

ةكم سعلم ( ، تنوين وتنحصبر هبذه الحباالت إن كانبت ةدايبة الكلمبة  .مي  عول  تعالق   عدواً مبيناً   رذ

كما في األميلة السبالفة ، الًما سو ميًما سو راًءا سو ياًء سو نونًا سو واًوا وكانت الكلمة التي تسبقها منونة 

المرولة األولق ةوااطة ةرنبامج يبدعق إن كانبت هنبات ةبدي  .تين. ولهذا وذفت هذه الادي علق مرول

والمرولبة اليانيبة كانبت ةبأن  .فيقبوم ةفصبلها ،علق الحرد األوا من ك  كلمة تبتبدئ ةهبذه الحبرود

تدعق يدويًا ومن ثم تحذد . وهنات مواضع سخرى للادْي التي كان يج  سن تحذد مبن  ةدايبة الكلمبة 

تيجة إلتقاء ميمين في كلمتين متعاعبتين . كما عولجت ماكلة تاكي  الالم ن ، مي    لهم ْما يااؤون  

سلبف . وتجبدر اإلةباري هنببا إلبق سن معالجبات النصببوص الابائعة تكتب  الببالم إلبف ةابك  غريبب  إن 

ولبذلك اابتعيض عبن تابكي   .كانت الالم ماكولة سو عليها ةدي   تكت   ل ذا  سو  لب  ا  ولبيش  ال  (

ةحيث تصبب   ال   . وهبذا خطبأ كبان ال ةبدْ مبن القببوا ةب  فبي  ،فتحة إلق ما ةعد األلفالالم ةتأخير ال

نبتم   هذه المرولة . وةالطبع فبإن المابكلة تَيبد ابوًءا إذا كانبت األلبف ةعبد البالم هبي همبَي ميب   أل 

لق الل   لق الل   ويث كتبت  إل  يب  وعد وذفت الحركبة علبق البالم فبي م  .ويث كتبت  أل نتم  سو  إل 

وةبذلك تجتمبع ، هذه الحاالت . وعد يلتقي الالم سلف والادْي علق الالم نتيجة تنوين الكلمة الساةقة لهبا 

 المسألتان سعاله في موضع واود .

وهكذا سضيف عمود جديد لك  من عاعدتي البيانات ةحيث يحوي الكلمات التي وذفت منها الادي في  

    عمودًا ثاليًا .ةدء الكلمة   ومعالجة الالم سلف (  ليصب

الخطوي التي تلت ذلك كانت ةحذد تاكي  اآلخر لك  الكلمات مع االوتفاظ ةاألص  سيًضا . سي  4-5

وكذلك عاعدي ةيانات الكلمات   عاعدي البيانات اليانية ، إضافة عمود جديد في عاعدي البيانات األااس 

ابكولة اآلخبر . وعلبق ذلبك فعالمبة ( ةحيث يكون هنات وقب  للكلمبة المابكولة اآلخبر وآخبر لغيبر م

اإلعببراب فببي نهايببة الكلمببة سو الحركببة الناجمببة عببن وركببة منقلبببة نتيجببة التقبباء السبباكنين ميبب   عببد  

افترينا   و  اأصرد عن آياتي  الذين   ، ك  تلك الحركات وذفت في هذا العمبود . وابتتبين فائبدي 

 . ذلك في مرولة الوقة ، وةذا سصب  عدد األعمدي سرةعًا

كان ال ةد في هذه المرولة من معالجة تنوين الفت  . فاأللف الميبتة في نهاية الكلمة التي لحقهبا   4-6

تنوين الفت  كان ال ةد من وذفها مع التنوين الذي يعقبها والفتحة التي تسببقها . فمبيالً كلمبة  غفبوًرا  

و تنبوين ضبم ثبم وبذفا . سمبا إذا تصب   غفور  لكي تتساوى مع مييالتها التي كان فيها تنوين كسر س

كان الحرد األخير من الكلمة المنونة تنوين فت  هبو سلبف مقصبوري ميب   هبدًى  فقبد سةقيبت األلبف 

 المقصوري هنا ووذد تنوين الفت  لووده .

مي  كتاةة التاء المرةولة سويانا  في الرام العيماني ، يالو  سن هنات كلمات مكتوةة ةأةكاا مختلفة

ويلة سو وذد سلف واو الجماعة في كلمبات سخبرى . وفبي ميب  هبذه األوبواا تكبون الكلمبة ةالتاء الط

المكتوةة ةأةكاا مختلفة عباري عن كلمات مختلفة . فكلمة   رومت ( هبي غيبر   رومبة ( . كمبا سن 
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ن ( هي كلمبة واوبدي فبإذا مبا كتببت  هنات ةعض األلفاظ المندمجة سويانا ومنفصلة سويانا . فكلمة   سمذ

ةاك    سم من    كانت كلمتين مستقلتين . ولهذا كان التقيد ةاك  الكتاةبة مبن هبذه النبواوي تاًمبا فبي 

 هذا العمود.

ةدئ ةمعالجة اللواصبق األوليبة سي األوبرد الملحقبة ةالكلمبة مبن سولهبا ميب  السبين المسبتقبلية   4-0

( وهمبَي االابتفهام وسلبف الم وورفي العطف   الواو والفاء ( وورود الجر   الالم والباء والكاد 

التعريف . خذ ميالً كلمة   سفبالبال    تحتوي علق همَي ااتفهام وفاء العطف وةباء   وبرد جبر ( 

وةذلك تصب  الكلمة ةعد وذد هذه اللواصق من سولهبا   ةالب  ( . وعبد سضبيف ، وسلف الم التعريف 

نب  كلمبا وبذد مبن الكلمبة جبَء   عمود خامش للكلمات ةعد وبذد اللواصبق األوليبة منهبا ويالوب  س

الاببدي علببق سوا وببرد والتاببكي  فببي آخببر الكلمببة واللواصببق فببي سولهببا ( كلمببا زاد عببدد الكلمببات 

 سي سن جدوا الكلمات الفريدي يتقلص . ، المتطاةقة

ويالو  سن الكلمات المحتوية علق سلف الم التعريف وسوا ورد فيها هبو سوبد الحبرود الامسبية   

ز س ش ص ض ل ظ ا ن (، فببإن هببذا الحببرد يحببوي ةببدي يجبب  وببذفها . وعببد وهببي ت ث د ذ ر 

 سجري ذلك ةوااطة ةرنامج خاص كت  لهذا الغرض.

( كلمبة سصببحت عنبد كتاةتهبا ةالرابم  18841ففي وين كانت الكلمات األصبلية ةالرابم العيمباني   

لتابكي  فبي آخبر ( كلمبة . وعنبد وبذد ا 10884( ثم عنبد وبذد الابدي األوليبة   18232العادي   

 .(1( كلمة . سنظر الجدوا   11881وعند وذد اللواصق األولية    .( كلمة 15263الكلمة   

كانت هذه العمليات مفيدي فبي العيبور علبق ةعبض األخطباء اإلمالئيبة لببعض الكلمبات التبي لبم   4-8

لببق الببنص يعيببر عليهببا سثنبباء التببدعيق . فببالعيور علببق كلمببات ذات تاببكي  غيببر معقببوا سو غريبب  ع

القرآني ، يمكن مالوظت  ةسهولة عندما تعَا تلك الكلمبة فبي جبدوا كهبذا عنبد مراجعبة السبلة مبن 

الكلمببات القرآنيببة لمببن يكيببر مببن تببالوي القببرآن ، وةببذلك سمكببن تصببحي  ةعببض األخطبباء نتيجببة هببذه 

 المعالجات .

صق األولية . ولكن في هذه الخطوي التالية كانت وذد التاكي  كليًا للكلمة المحذود منها اللوا  4-9

بن   و   بن    و  م  المرولة ظهر هنات ةعض الخل  غير المقصود ةين ةعض الكلمات ، فكلمبات   م 

نذ   هي كلمبات مختلفبة . كانبت تظهبر كبذلك عنبدما كانبت مابكولة . سمبا عنبد وبذد التابكي  كليًبا  م 

ببدْ  ي ألوبدها ةحيبث سصبببحت سصببحت ةابك  واوبد هببو مبن . لبذلك ولغببرض التفريبق ةينهبا سضبيفت م 

إوداها   من   واألخرى   م ن   واليالية سةقيت الادي فيها   مْن  . وةذلك سمكن التمييَ ةينهبا . وعبد 

برت كب  الكلمبات التبي  سجري ذلك كل  ةوااطة محرر نصبوص مبع ةرنبامج يقبوم ةفرزهبا ةحيبث سْة 

هبا ةواابطة محبرر النصبوص فعولجبت ةعبد فرز ، اختلفت فيها الكلمة الماكولة عن غيبر المابكولة

يدويًا ثم سعيد وضع الكلمات في عمود خاص جديد في عاعبدي البيانبات الرئيسبة وفبي عاعبدي البيانبات 

 اليانوية .

 الو  سن ولقة االرتبال ةين عاعدتي البيانات كان وفق الكلمة كاملة ةالرام العيماني .

ق جبذ  الكلمبة هبو الخطبوي التاليبة . فبي وذد الضمائر التي تقع في نهاية الكلمة واإلةقاء علب 4-17

هببذه الحالببة كببان مببن الضببروري إعببادي ةعببض القببوام للكلمببة خاصببة فببي الكلمببات المعتلببة. وعببد تببم 

 سعاله . 8-4عق  الخطوي  ذلك سجري سي سن. ااتخالص هذا الجذ  ماكوالً 

الفعب  المَيبد انتق  العم  الابتخالص  9-4ةعد الوصوا إلق كلمة غير ماكولة في الخطوي   4-11

من هذه الكلمات . وهبذا الفعب  يجمبع الكلمبات ذات المعنبق القريب  فكلمبات : اابتقيموا ، اابتقاموا ، 

ااتقم ، كلها تنتمي إلق الفع  اليالثي المَيد : ااتقام . وكلمات سعاموا ، سعم ، تعود إلق الفع  اليالثبي 

د إلق الفع  اليالثي المجرد عام . وةبالطبع كبان ةينما كلمات : عام ، يقوم ، يقومون ، تعو . المَيد سعام
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هنببات ةعببض المعالجببات الالزمببة لمفعبباا المقصببوري والمنقوصببة والميبباا مهمببا كانببت الضببمائر 

ألن كتاةة الفع  الذي تنتمي إلي  هذه الكلمات يج  سن يكت  ةابك   ، المتصلة ةالفع  سو صيغة الفع 

 واود للكلمات المنتمية إلق الفع  نفس  .

هنات ةعض الكلمات القرآنية التي ال تنتمي إلق فع  معين مي  ساماء المالئكة جبري  وميكاا  4-12

وساماء األنبياء مي  عيسبق وموابق ونبوآ وآدم وسابماء المبدن واألعباليم ميب  مكبة ومصبر وييبرب 

ام نفسب  وساماء الحيوانات مي  الفي  والهدهد . ك  تلك األاماء وضع ةمح  الفع  الذي تعود ل  اال

وكببذلك الحبباا ةالنسبببة لحببرود النفببي ووببرود االاببتفهام ولحببرود الجببر سو النصبب  سو األاببماء 

 الموصولة سو ساماء اإلةاري .

ولغرض التمييَ ةبين هبذه وتلبك صبنفت الكلمبات القرآنيبة إلبق األصبناد اآلتيبة وسضبيف وقب  يببين 

 نوعية الكلمة ومن هذه الرموز : 

 ( كلمات ذات جذر رةأعي 2( ساماء سعالم             1الثي       ( الكلمات التي لها جذر ث7 

 ( ورود الجر والنفي5( فوات  السور            4( كلمات مبنية ليش لها جذر         3 

 ( للرموز # و ر0 

آخر عمود يستخلص في عاعدي البيانات هذه   الرئيسبة واليانويبة ( هبو جبذر الكلمبة . فجبذور  4-13

يعلمون ، ايعلمون ، عالمون ، العلماء ، عالم ، عليم ، علذم ، معلذم . وغيرها كلها جذورها كلمات : 

  علم   ، واألفعاا المَيدي ااتقام وسعام وعام كلها تعود إلق جذر  عوم   .

إن الرجببو  إلببق جببذور الكلمببات سجببري كلمببة كلمببة ةعببد ااببتخالص جببذ  الكلمببة وتبويبهببا   وببذد 

الجبذر يبدويًا ةبالرجو  إلبق المالوظبة المباةبري وإلبق المعجبم المفهبرس أللفباظ  المكرر ( ثبم إدخباا

القرآن الكريم وإلق لسبان العبرب الةبن منظبور فبي سويبان سخبرى . وعبد كبان الةبد مبن االختيبار مبن 

الحاالت التي هنات اختالد في جذور كلمة ما ةين النحويين سو المفسرين . الو  سن كلمات معروفة 

وةة ةأةكاا مختلفة في مواعع مختلفة مي    إةبراهيم   و   إةبراهم    كتببت هكبذا سينمبا عد تكون مكت

وردت في اوري البقري( ، فكان ال ةد من معالجتها ةهذه الطريقة سيًضا. لقد ااتخدم وق  جذ  الكلمبة 

 لرة  كلمات متقارةة مع ةعضها ميب   سن  و إن  سو  لبم  و لبن  و ال   فهبذه الكلمبات وضبع لهبا

لكي تبقبق فبي المعجبم مجتمعبة مبع ةعضبها وكأنهبا مبن  ، في وق  النواي الكلمة نفسها  سختير سودها(

 سص  واود.

سضببيف إلببق عاعببدي البيانببات الرئيسببة عمببود يبببين الببرعم التسلسببلي للكلمببة ضببمن اآليببة وذلببك  4-14

عينبة ضبمن اآليبة لمعرفة موععها ضمن اآلية الواودي . فهنات ةعض اآليات التبي تتكبرر فيهبا كلمبة م

سكير من مري . فعند الرجو  إلق الكلمة كان من الضروري معرفة سي من هذه الكلمات هو المعني . 

 ال جذر لها (. ةكلمة   جذًرا سو كلم 1068وعد وص  عدد الكلمات المختلفة في وق  الجذور 

الكلمبة   ةعبد وبذد ةاالاتناد إلق عاعدي البيانات اليانويبة كتب  ةرنبامج يحسب  مبرات تكبرار  4-15

الادي في األوا والتاكي  في اآلخر ( في القرآن كل  وسضيف العدد إلبق عاعبدي البيانبات نفسبها وإلبق 

عاعدي البيانبات الرئيسبة كعمبود آخبر ، كمبا سعيبد الحسباب نفسب  علبق تكبرار جبذور الكلمبة وسضبيف 

 كعمود آخر .

دعي معالجة سو وضعًا خاًصا ال مجباا وياار هنا إلق سن هنات ةعض الكلمات التي كانت تست 4-16

ن   والتي تتكون من   سم   و   من   وكلمة   فماا   والتي تتكون من   فما  لتفصيلها هنا مي    سمذ

   ومن الحرد  ل    وكلمة   يبن م   والتي تتكون من   يا   و   اةن   و   سمي   .

 عواعد ةيانات سخرى   -5

 ي البيانات األاااية مع ةرآ عن مكونات ك  وق  فيها:ةين الجدوا اآلتي تركي  عاعد
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 الشرح عرض الحقل نوع الحقل إسم الحقل

Oth الكلمة ةالرام العيماني 27 ورفي 

Word الكلمة ةالرام اإلمالئي 27 ورفي 

No-sh الكلمة محذود منها الادي األولية 27 ورفي 

No-sh-e تاكي  اآلخرالكلمة محذود منها الادي األولية و 27 ورفي 

No-bg-e الكلمة محذود منها اللواصق األولية وتاكي  اآلخر 15 ورفي 

Nucl نواي الكلمة 17 ورفي 

Verb+ الفع  المَيد 17 ورفي 

Verb الفع  المجرد 17 ورفي 

Root جذر الكلمة 17 ورفي 

Type رمَ يبين نو  الكلمة 1 رعمي 

Num-v آليةالرعم التسلسلي للكلمة ضمن ا 2 رعمي 

Rep عدد مرات تكرار الكلمة في المصحف 3 رعمي 

Root-rep عدد مرات تكرار جذر الكلمة في المصحف 4 رعمي 

 

كان هنات واجة إلق عواعد ةيانات سخرى مي  عاعدي ةيانات ساماء السور : وهي تحوي رعم السبوري 

 واام السوري. 

 

 ةرامج إعداد العبارات القرآنية  -6

وولبت هبذه المعلومبات إلبق  ، ت الرئيسبة التبي اوتبوت علبق األعمبدي المبينبة سعبالهمن عاعدي البيانبا

وذلبك لغبرض اابتخدامها فبي البرنبامج البذي ايوصبف ، ملفات مستقلة   ك  ملف يحبوي عمبودًا ( 

 سدناه .

إن الهببدد مببن هببذا البرنببامج هببو ااببتعماا البيانببات المبينببة سعبباله فببي تكببوين العبببارات  التراكيبب ( 

ة المطلوةة وفق هدد المعجم . فالمطلوب ااتخالص العبارات المتااةهة لفًظا في القرآن كل . القرآني

والمقصود ةالتااة  اللفظي هبو اوتواؤهبا علبق الجبذور نفسبها ةابك  متسلسب  ةاإلضبافة إلبق تجميبع 

كبان  وابنأتي علبق تفاصبي  سخبرى. العبارات المتطاةقة سوالً ثم المتااةهة ةالكلمات مع ةعضها ثانيبا 

 الةد من مراعاتها سثناء المضي نحو هذا الهدد .

لذلك فالفاصب  ةبين آيبة وسخبرى يجب   . إن العبارات المطلوب البحث عنها ال تنحصر في آية واودي

ابواء امتبدت هبذه السلسبلة ضبمن آيبة واوبدي سو  ، تالفي  والبحث عن الكلمات ضمن السلة الكلمات

 من اوري المعارج ميالً. 33-29منون تتطاةق مع اآليات من اوري الم  9-5فاآليات  . عدي آيات

سما االنتقاا ةين اوري وسخرى فقد اعتبر وبدًا فاصبالً سي ال ي خبذ التكبرار سو التاباة  عببر ابورتين 

 متتاليتين .

فبإن الكلمبات التبي ال يبرد جبذرها إال  ، وةأخذ ةعين االعتبار مرات تكرار جذور الكلمبات، مما تقدم 

 ق  في القرآن كل  تعتبر فاصالً ةين السلسلة من الكلمات التي ينبغي البحث عن تاباةههامري واودي ف

ألن ورودها مري واودي يعني عدم تكرار الجذور في كلمات عاعدي البيانات الرئيسة الذي ذكر فيما  ،

 9-5اله ابق . لقد وجد ةاالاتقراء سن سلوا عبارتين عرآنيتين ةينهما تااة  هو اآليات المبذكوري سعب

كلمة . لذلك فقد اةتدئ ةطوا عبارات ال  26المعارج واللتان  تحوي ك  منهما  33-29الم منون و 
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كلمبة . وةبدًءا  26كلمة وعد وجد فعالً عدم وجود عبارات ذات تااة  يَيبد لولهبا عبن  37يَيد عن 

 من ذلك اةتدئ ةكتاةة البرامج كاآلتي : 

كلمة.  يبتبدئ البرنبامج مبن  37ات ال يَيد لولها عن كت  ةرنامج يجَئ المصحف إلق عبار 6-1

ةداية السوري وينتهي في نهاية السوري سو عندما يالعي كلمة جذرها لم يرد في المصحف ابوى مبري 

واوببدي . وعببد ااببتعملت الملفببات التببي تحببوي البيانببات سعبباله ةحيببث وضببعت عالمببة   (  ةببين كلمببة 

وكأنهبا نبص مسبتمر . كمبا سجريبت العمليبة نفسبها علبق وسخرى   ةدا الفراغ ( وتق تظهبر العبباري 

الملفات األخرى المتعلقة ةالكلمات ةعد وذد الادي األولية سو تاكي  اآلخر .. الخ وسجري ذلك وتبق 

لبنص ةالرابم العيمباني فبي هبذه المرولبة ومبا ةعبدها رغبم سنب  ةاإلمكبان علق الجذور، فيما اابتيني ا

 إضافت  متق اعتبر ذلك ممكن المعالجة ةمعالجات النصوص الاائعة .

 سما الحد األدنق لطوا العبارات المستخلصة فهو كلمتان .  

مة التسلسبلي وعد سعطي لهذه العبارات رعم تسلسلي يميَه عما اواه وودد لولها ةالكلمات ورعم الكل

ةالمصحف البذي تبتبدئ ةب  العببارات مبع المعلومبات األخبرى المتعلقبة ةهبا والتبي ذكبرت سعباله فبي 

 عاعدي البيانات هذه . 

 السلت البيانات في عاعدي البيانات هذه كما يأتي :

 ا ةعدد الكلمات الذي تحوي  .ةحس  لوا النص فيها مقااً  -س

 ئيًا .ةحس  النص المحتوي علق جذور الكلمات هجا -ب

 ةحس  النص المحتوي علق الفع  اليالثي المَيد هجائيًا . -ج

 ةحس  النص المحتوي علق نواي من الكلمة هجائيًا . -د

ةحس  النص المحتوي علق الكلمات المحذود منها اللواصق األولية وتاكي  اآلخر هجائيًا  -ه 

. 

ي  اآلخببر ةحسبب  الببنص المحتببوي علببق الكلمببات المحببذود منهببا ةببدي الحببرد األوا وتاببك -و

 هجائيًا .

 ةحس  النص المحتوي علق الكلمات المحذود منها ةدي الحرد األوا هجائيًا . -ز

 ا .ةحس  النص المحتوي علق الكلمات األصلية هجائيً  -ج

 ةحس  تسلس  الكلمة األولق في النص في المصحف . -ل

لمبة إلبق ك 37ةعد االنتهاء مبن عمليبة التسلسب  هبذه نقلبت المعلومبات للنصبوص التبي تحتبوي  6-2

ملفات لكي يقوم ةرنامج خاص ةمقارنتها مبع ةعضبها الببعض   كب  نبص مبع البذي اببق  ( فلبم يجبد 

البرنامج سي نصين متعاعبين متطاةقين ومن هذا ااتنتج سن  ليش هنات تااة  في القرآن لنص يحبوي 

 كلمة مع نص آخر .  37

كلمبة سي سن  29منهمبا  كلمبة إلبق نصبين يحبوي كب  37كت  ةرنامج لتجَئة ك  نبص يحبوي  6-3

إلبق  2والبنص اليباني مبن الكلمبة  29إلبق الكلمبة  1النص جَئ إلق النص األوا الجديد من الكلمبة 

 . 37الكلمة 

كلمببة مببن عاعببدي ةيانببات العبببارات الرئيسببة وسضببيف لهببا  37ووببذفت النصببوص المحتويببة علببق 

كلمبة ثبم سعيبدت عمليبة  37كلمة والمبأخوذي مبن نصبوص الب   29النصوص الجديدي المحتوية علق 

 ( سعاله ةحس  النسق الذي ةرآ في الفقري سعاله .1-6التسلس  كما ورد في  

كلمبة إلبق ملفبات واابتعم  البرنبامج نفسب  البذي  29نقلت المعلومات للنصبوص التبي تحتبوي  6-4

 كلمة . 29( سعاله لكي يستنتج من التااة  إن وجد ةين نصوص لولها 2-6ذكر في الفقري  
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 28كلمبة إلبق نصبين ةطبوا  29ةتجَئبة النصبوص التبي لولهبا  4-6و  3-6سعيدت الفقرات  6-5

 كلمة وهكذا .

إلبق  28تنازليًا ةتقليص لوا النص مبن  4-6و  3-6سعيدت العمليات المارووة في الفقرتين  6-6

وهكذا . وواض  سن وجم البيانات في ك  والة يَيد عن الوضع البذي يسببق  ةسبب  تجَئبة كب   20

 ص إلق نصين كلما عْ  عدد الكلمات في النص .ن

نقلبت تلبك النصبوص إلبق عاعبدي ةيانبات جديبدي   ، إذا وجد تااة  فبي نصبين مبن ناويبة الجبذور 6-0

ابميت عاعبدي ةيانبات العببارات المتاباةهة ووبذفت مبن عاعبدي ةيانبات العببارات الرئيسبة . ثبم سخببذت 

 ي النصوص فجَئت إلق عدد سدنق مبن عبدد الكلمباتالعبارات التي فيها ةب  والتي لم يوجد تااة  ف

وسعيد خَنها في عاعدي ةيانات العبارات الرئيسبة لتعباد معالجتهبا مبع عببارات ذات عبدد سدنبق مبن  ،

 الكلمات .

هذا وسعطيت لك  عبارتين متطاةقتين   سو سكير من عبارتين ( في نص الجذور رعم مميَ جديد عند 

 رات المتااةهة .نقلها إلق عاعدي ةيانات العبا

وعد لور البرنامج لكي يجري العمليات سعاله ويعيد تغبذيتها لنصبوص تحبوي سكيبر مبن عبدد واوبد 

من الكلمات . وةالطبع من الناوية النظرية كان ةاإلمكان سن يقوم ةرنامج واود ةبإجراء العمليبة كلهبا 

وب البذي إابتخدم هبو مهما كان لوا العباري ، لكن ضخامة البيانبات ومحبددات سخبرى جعب  األابل

 األنس  .

وةعد الوصوا إلبق العببارات التبي تحبوي كلمتبين فقب  وجبد سن هنبات الكييبر مبن التكبرار المتبداخ  

واب  هذا التكرار هو عدم وذد العبارات الطويلة المكرري وذلبك خابية سن يتاباة  جبَء منهبا مبع 

 التداخ  هذا . عباري سخرى سعصر منها لذلك كل  كان ال ةد من إجراء عملية لحذد

كت  ةرناج لحذد التكبرار المتبداخ  وذلبك ةعبد إتمبام عاعبدي البيانبات فبإذا كبان هنبات عببارات  6-8

عصيري متطاةقة تقع ضمن عبارات لويلة متطاةقة وكان عبدد مبرات تكبرار العبباري األعصبر مسباو 

ري األلوا موجودي . سمبا لعدد تكرار العباري األلوا فإن العباري األعصر ال واجة لها لالما سن العبا

فبإن العبباري األعصبر يجب  ، إذا كان عدد تكرار العبباري األعصبر سكيبر مبن تكبرار العبباري األلبوا 

 إةقاؤها .

ويقوم البرنامج ةالتأكد من هبذه الظباهري ةبالتعرد علبق رعبم كلمبة ةدايبة كب  مبن هبذه العببارات ألن 

 تدئ ةها العباري األلوا .العباري األعصر عد ال تبتدئ ةالكلمة نفسها التي تب

لذلك فإن الخطوي األولق لتحقيق ذلك هو سن يعطبق لكب  عبباري عبدد المبرات التبي تتكبرر فيهبا وفبق 

 النص المكون من جذور الكلمات ثم يغذى هذا العدد إلق عاعدي البيانات للعبارات المكرري .

مبن العبباري فبي المصبحف . ثبم  ( للعبارات وفق رعم الكلمة األولبق sortingثم يتم إجراء تسلس    

تغذى المعلومات إلق ةرنامج يقوم ةالتأكد من لوا ك  عباري مع العباري األلوا منهبا والتبي تبتبدئ 

ةالكلمة نفسها في المصحف . فبإذا كانبت العبباري األعصبر مكبرري ةعبدد العبباري األلبوا وبذفت تلبك 

اًرا مببن العببباري األلببوا سةقيببت العببباري العببباري األعصببر . سمببا إذا كانببت العببباري األعصببر سكيببر تكببر

األعصر . وتجدر اإلةاري إلبق سن هنبات عببارات متداخلبة جَئيًبا سي سن العبباري األولبق تابترت مبع 

ا فقب  ميب    الحمبد للب  رب   و   اللب  رب العبالمين  . ففبي هبذه الحالبة مباليانية ةجَء مبن كب  منه

 تعتبر العبارتان مختلفتين وال تداخ  ةينها.

يجبري األمبر نفسب  ةمقارنببة العبباري األعصبر التببي سوا كلمبة فيهبا تبأتي ةعببد سوا كلمبة فبي العببباري و

األلوا لكن آخر كلمة فيها ال تتعدى آخر كلمة في العباري األلوا   ويث ييبت ذلك سن هذه العبباري 

 األعصر تقع ضمن العباري األلوا ( .
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ا متساوية في عدد كلماتها ( سعطيت رعًما لك  منها العبارت المتااةهة في جذور كلماتها   لبعً  6-9

وذلك لضبمان إمكبان إعبادي تجميبع ، مع وق  خاص يعطي رعم سوا عباري من المجموعة المتطاةقة 

 هذه العبارات في مرولة الوقة إذا ما تمت ةعيرتها في عملية ما .

تببتم عمليببة ، جببذورها ةعببد الحصببوا علببق العبببارات المتابباةهة فببي كلماتهببا والمتطاةقببة فببي  6-17

( هجائيًا وفق جذورها سي وفق النص المحتوي علق الجذور سوالً ثم النصوص  sortingالسلتها   

( سعباله . إال سنب  عبب  الببدء ةهبذا التسلسب  ينبغبي تجميبع 1-6األخرى ةحس  التسلس  المذكور فبي  

سو العبارات ( التالية لها ثبم ةعبد النصوص المتطاةقة في الجذور   رعم العباري األولق ( ثم العباري   

 ذلك ةقية فقرات التسلس  المذكوري   سي عباري الفع  اليالثي المَيد ثم عباري جذ  الكلمة .. الخ ( .

في هذه المرولة يج  إضافة اام السوري ورعم اآلية للعببارات فبي عاعبدي البيانبات للعببارات  6-11

انات ساماء السور  وسرعامها ( وعاعدي البيانات الرئيسة المكرري . ويجري ذلك ةارتبال ةين عاعدي ةي

سوالً من خالا ةرنامج يضيف عمودًا لرعم السوري كلما زاد عدد عالمات السوري ةواود  #( وكبذلك 

يضيف عمودًا ةرعم اآلية ةحيث يَيد رعم اآلية ةواود كلما مر ةعالمة  ر( . ثم يجري االرتبال ةين 

 ترجم ك  رعم اوري ةاام السوري في وق  جديد .يعاعدتي البيانات هاتين ف

وةهذا فإن ك  كلمة في المصحف   ابق وسن ودد لها رعم تسلس  في المصحف ( معها اام السبوري 

التي تعود لها ورعم اآليبة . ومبن إجبراء ارتببال ةبين عاعبدي البيانبات الرئيسبة هبذه مبع عاعبدي ةيانبات 

ري التي تعود لها العباري وكبذلك رعبم اآليبة التبي تعبود لهبا العبارات المكرري يمكن ااتنبال اام السو

سوا كلمة وآخر كلمة فبي العبباري . فبإن كبان الرعمبان متسباويين فيعنبي ذلبك سن العبباري تقبع فبي آيبة 

 ، واودي . سما إذا كبان الرعمبان مختلفبين فيعنبي ذلبك سن العبباري تقبع فبي آيتبين متتباليتين   سو سكيبر (

لفواص  ةين اآليات المتتالية في البرنامج البذي ايوصبف فيمبا ةعبد . وةبالطبع وعندها يج  إضافة ا

فإن  يمكن سن تكون هنات عبارات متطاةقة في نص الجبذور لكنهبا مختلفبة فبي نبص الكلمبات ةحيبث 

 يقع ةعضها في آية واودي والبعض اآلخر في آيتين متتاليتين تفصلهما عالمة الفاصلة ةين آيتين .

نامج البذي يرتب  النصبوص ةابكلها النهبائي ةبالرجو  إلبق عاعبدي ةيانبات العببارات يقوم البر 6-12

ةاالاببتفادي مببن ةعببض األعمببدي   وال واجببة لبعضببها ( . ويببث تنقبب   ، المكببرري   المتابباةهة لفًظببا (

العبببارات المكونببة للجببذور والعبببارات المكونببة للكلمببات وساببماء السببور وسرعببام اآليببات فقبب  . يقببوم 

ةترتيبب  العبببارات ةحيببث يكتبب  سوالً الجببذر األوا مببن عببباري الجببذور فقبب  ثببم نببص  ةرنببامج خبباص

العباري المكونة للكلمات   يدعق فق  إن كانت الكلمبة األولبق تحبوي فبي سوا وبرد فيهبا ةبدْي نتيجبة 

التنوين في كلمة ااةقة لم تظهر في النص فيحبذد تلبك الابدْي إن وجبدت ( . سمبا ةقيبة كلمبات البنص 

ولة مبع إةقباء الابدي فبي سوا وبرد مبن الكلمبات التاليبة   عبدا األولبق ( إن وجبدت . ثبم فتكون مابك

يكت  اام السوري ورعم اآلية ةينهما عالمة   / ( . ثم ينتق  إلق العباري التالية فإن كانت ماتركة فبي 

ي مبع كتاةبة الجبذر وإن تطاةقبت فبي نبص العببار تالجذر األوا مع العباري األولبق   السباةقة ( سهملب

وإن اختلفببت  ، فببإن تطاةقببت سدرج رعببم اآليببة فقبب  ، العببباري السبباةقة انتقبب  إلببق تببدعيق ااببم السببوري

وهكذا يستمر فبي إدراج سابماء السبور واآليبات فبإن  ، السوري سدرج اام السوري الجديدي ورعم اآلية

المجمبو  انتهت وعب  سن يكت  عباري جديدي يحصي ما تجمع مبن عببارات لهبا البنص نفسب  فيكتب  

 ثم ينتق  إلق عباري سخرى ليجرى عليها التدعيق والكتاةة نفسها التي ةروت سعاله . ، ةين عواين

كان ال ةد مبن إجبراء تبدعيق يبدوي دعيبق للعببارات ، ةعد الوصوا إلق الاك  النهائي للمعجم  6-13

ود اب  ذلك إلق ويع .لوجود ةعض العبارات غير المتااةهة والتي ال عالعة لبعضها ةالبعض اآلخر

تطاةق الجذور مع اختالد واض  في المعنق . فميال كلمتا   اماء    و  اام   وجد سنهما عد سدخال 
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للجذر نفس    امو   وكذلك لكلمتي    اواء   و  ااتوى   الجذر   اوي   ، لذلك وج  تتبع ك  

 عبارات ظهرت وكأنها متااةهة نتيجة هذا التااة  غير الحقيقي ووذفها .

كذلك كان ال ةد من دمج العببارات المتاباةهة التبي تختلبف فقب  فبي سن الكلمبة األخيبري منهبا تختلبف 

وذلك ألن رام المصحف عد وضع في  ، ةالتاكي  ةسكون سو عدم وجود اكون علق الحرد األخير 

السكون علق الحرد الساكن إذا التقبق مبع ةعبض الحبرود ولبم يوضبع علبق الببعض اآلخبر ميب    

ةالم منين ( ال وجود للسبكون علبق المبيم ةينمبا فبي   هبم  كبافرون ( هنبات ابكون علبق المبيم عليكم 

وفبي الممتحنبة اآليبة  166وفبي الابعراء  02وكذلك   من سزواجكم ( وردت في اوري النح  اآليبة 

ويعقبها ورد الباء في ك  من اآليتين فبي النمب  والابعراء ةينمبا يعقبهبا وبرد الهمبَي فبي آيبة  11

تحنة لذلك كان هنات اكون علق الميم في آية الممتحنة ولم يكن هنات اكون علق الميم في آيتي المم

ومي  هذا كان ال ةبد مبن عملب  يبدويًا فبي التبدعيق األخيبر   كبان ةاإلمكبان ةرمجتب   .النح  والاعراء

لية لها وعبدم سيضا ولكن لم يتم ذلك ( ومي  ذلك يحص  عند التقاء الساكنين في عباري مع الكلمة التا

 التقاء الساكنين في عباري مااةهة لها في موضع آخر .

ةالطبع فإن النصوص التي تحبوي عببارات وبذفت منهبا اللواصبق األوليبة سو تابكي  آخبر الكلمبة سو 

جذ  الكلمة ك  تلبك العببارات خبدمت فبي ترتيب  النصبوص ةابك  خفبي دون سن تظهبر فبي البنص 

وعبببباري   فسبببود يبببأتي اللببب     146ود يببب ت  اللببب    النسببباء/النهبببائي فمبببيال ً: العبارتبببان    واببب

،  تاببتركان فببي جببذور الكلمببات ، إال سن لواصببق الكلمببة األولببق مببن العببباري األولببق    54المائببدي/

سي سنهما ماتركتان في    .واود ( مختلفة عن لواصق الكلمة األولق من العباري اليانية   فسود (

كلمتين اليبانيتين وهمبا  يب ت  و يبأتي   فالسبب  البذي جمبع ةينهمبا اود ( وكذلك الحاا ةالنسبة لل

ةهببذا التسلسبب  هببو عبببارات الكلمببات المحذوفببة اللواصببق سو االةببترات فببي عبببارات جببذ  الكلمببة سو 

 الفع  اليالثي المَيد .. الخ .

رويم   كما سن التسلس  هذا عد خدم في تجميع العببارات المتقارةبة مبع ةعضبها فعببارات  البرومن  الب

و سروم الراومين  و الرومُن الرويُم  . كلها عبارات الجذور لها   روم روبم ( وكبذلك فبي الفعب  

اليالثي المَيبد لكنهبا تختلبف فبي جبذ  الكلمبة . فباألولق  رومبن روبيم  واليانيبة  سروبم راومبين  

انيبة لووبدها وهبو مبا واليالية  رومن رويم  . لذلك اعترةت العباري األولق من اليالية ةينمبا ةقيبت الي

 يج  سن يتم .

مايكروابوفت ( اابتعملت خاصبية     -ةعد تحوي  النصوص إلق معبالج النصبوص   وورد  6-14

المايكرو   لبرمجة العبارات ةحيث تظهر ةحرد اميك ةينما تبقي اام السبوري ورعبم اآليبة ةحبرد 

ابك البنص دون فراغبات . ووبذفت اإلةباري   ( التبي كانبت عبد سضبيفت فيمبا اببق لكبي يتما عادي

 ووضع ةدلها فراغ .

 االاتفادي من عواعد البيانات ةأةكاا سخرى -0

فبإن  ، ةعد الجهد الذي ةبذا فبي إعبداد البيانبات الرئيسبة واليانويبة وعاعبدي ةيانبات العببارات المكبرري

يبر إليهبا مبن فقاعدي البيانات الرئيسة واليانوية يمكبن إضبافة الكي . ةاإلمكان اإلفادي منها ةأةكاا ةتق

 تحلي  ورفي للكلمات وتبوي  للَوائد وإعراب للكلمات وتبوي  للمعاني وغير ذلك .

 . كما سن عاعدي ةيانات العبارات المكرري يمكن اإلفادي منها إلخراج المعجم المفهرس ةأةبكاا سخبرى

ا عن ذلك ا إلخراج إلق وعد سخرج المعجم سوالً ةاك  آخر لكن وجد سن  ايكون كبير الحجم لذلك عد 

 الصيغة التي لبع ةها م خًرا . 

 والصيغة األخرى التي كان عد لبع فيها كمسودي كانت علق النحو التالي :



 14 

كونت عاعدي ةيانات للمصحف كما هو ةين دفتي المصحف سي سن عاعدي البيانات تحوي اام  0-1

 السوري ورعم اآلية ونص اآلية .

لمكرري العبارات التبي تبرد ةعبد المبري األولبق . فبإذا كانبت سضيف إلق عاعدي ةيانات العبارات ا 0-2

هنببات عببباري وردت ثببالث مببرات سضببيفت مببرتين سخببريين ةحيببث يببرد فببي هبباتين المببرتين إةبباري 

عنببد ورود سوا عببباري   وسبب  ترتيبب  المصببحف ( تببورد العبببارات ، ف للرجببو  إلببق المببري األولببق

ي السبوري ورعبم اآليبة ( ، وإن كانبت غيبر متطاةقبة اليالثة   إن كانت متطاةقة سةير إلق مواضعها س

سوردت النصوص المختلفة مع اإلةاري إلق السوري واآلية لك  منها . ثم ةعد ذلك عنبد ورود آيبة فبي 

المصحف وردت فيها العباري اليانية سو اليالية ياار ةالرجو  إلق تفاصي  العببارات المتاباةهة لفًظبا 

 ذكر السوري واآلية .سو المتطاةقة عند سوا ورودها ة

وعلق هذا فإن هذا الترتي  يلتَم ةترتيب  المصبحف للعببارات ولبيش ةالترتيب  الهجبائي ألوا جبذر 

من كلمات العبارات كما هو الحاا في المعجم المطبو  . ولعل  يكون ةاإلمكان إخبراج المعجبم وفبق 

 الترتي  المذكور هذا رغم اعة وجم  مستقبالً إن ةاء الل  .

 ري المكتسبة من إعداد المعجمالخب -8

لم تكن الخطة التي وصفناها والبرامج التي ذكرت هبي سوا محاولبة نجحبت للوصبوا إلبق الهبدد . 

فقد ابق ذلبك جهبود مضبنية ومحباوالت فاةبلة للكييبر مبن الخطبوات سو الببرامج سو تصباميم عواعبد 

الفبراغ مبن العمب  عراةبة خمبش البيانات . وعد ااتغرعت التجرةة ةاك  متقطع ةاإلاتفادي من سوعبات 

ومن األخطاء التي ارتكبت فبي المراوب    . انوات . وكانت تسير ةسرعة وينًا وةب ء سويانًا سخرى

 األولق ما يأتي :

األخطاء في تبوي  ةعض كلمات المصحف في مرولة سولية تراكم األخطاء ةعبد المعالجبات  -س

اعبع عديبدي يكبون مبن الصبع  تصبليحها الكييري التي تجبري علبق البنص فتتبوز  األخطباء علبق مو

يدويًا في مرولة الوقة . لذلك فإن ةذا مَيد من الجهد في الوصبوا إلبق دعبة عاليبة للبيانبات األوليبة 

 سمر يقل  من الجهد اليدوي لتصلي  األخطاء في مراو  الوقة .

إن عدم وجود خبري ألي عم  مااة  في ما ابق ااتوج  الوصوا إلق كيير من الخطوات  -ب

وفببي ةعببض األويببان وةعببد جهببد فببي البرمجببة سو التنسببيق يتبببين وجببود . ةطريقببة التجرةببة والخطببأ 

 إمكانيات عد تكون سعصر سو سدق للنتائج ولكن اكتااد ذلك عد ستق متأخًرا .

ولقد كان الحصوا علق عاعدي ةيانات رئيسة لكلمات القرآن الكريم ةحد ذات  سمًرا غاية فبي األهميبة، 

 ااتعمالها في سةحاث ال وصر لها وفي وقوا النحو والصرد والداللة وغيرها . ويث ةاإلمكان

 كفاءي األداء البرمجي المعتمد -9

ة  ومع التعدي  اليدوي سويانًا.  ،  التعام  مع عواعد البيانيات وتطويرهاوالبرمجي لقد تداخ  العم  

جد سن  من الصعوةة ةمكان إلغاء وعد و .ويعود السب  في ذلك إلق الطبيعة الخاصة للنص القرآني 

إن لم يكن مستحيالً. وعد وجت الحاجة للتعام  مع عدد من عواعد البيانات ةاك  العم  اليدوي نهائيًا 

متتالي. هذا ولم يكن موضو  الوعت الذي يستغرع  البرنامج ذي ةاا في العم  نظًرا ألن العم  يراد 

 ل  سن يجرى مري واودي.

وب المعالجبة البذي اعتمبد فبي هبذا العمب  علبق عمب  فهبارس سخبرى للحبديث هذا ويمكن تطبيق سال

الاريف ميالً سو لبعض الكت  التراثية المهمة مي  دواوين الاعر سو لمقارنة سعماا سدةية ةعضها مع 

 البعض للتعرد علق مدى التااة  واإلعتباس فيما ةينها.

ن ويث يالو  سن معظم كت  التفسير تعتمد كما يمكن ااتعماا نتائج هذا العم  في كت  تفسير القرآ

 إعطاء تفسير العبارات وليش الكلمات سو اآليات في غال  األوواا. 
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 (1 جدوا رعم 

 عدد الكلمات المختلفة لبعض الحقوا

 

 عدد الكلمات المختلفة      الحق 

 1068       الجذور

  2710       األفعاا

 6695      جذ  الكلمة

 11881    الكلمة ةحذد اللواصق األولية

 15263 الكلمة ةحذد الادي علق سوا ورد وتاكي  اآلخر 

 10884   الكلمة ةحذد الادي علق سوا ورد

 18232     كلمة ةالرام العاديال

 18841     الكلمة ةالرام العيماني
 

الرسم  الرقم

 العثماني

حذف  الرسم العادي

 الشدة

حذف 

الشدة 

وتشكيل 

 اآلخر

حذف 

 اللواصق

نواة 

 الكلمة

نوع  الفعل

 الكلمة

 الجذر

1 # # # # # # # 7 # 

2 @ @ @ @ @ @ @ 7 @ 

مِ  مِ بِس   3 مِ  بِس   سمي 7 امق مسإ مس  ا مبِس   بِس 

 أله 0 الله الله اللَّه اللَّه اللَّهِ  اللَّهِ  للَّهِ ؟ا 4

م؟ا 5 ح  َمنِ  نِ !َلرَّ ح  َمنِ  الرَّ ح  َمن الرَّ ح  َمن الرَّ م رحمن َرح   رحم 7 رو 

ِحيمِ ؟ا 6 ِحيمِ  لرَّ ِحيمِ  الرَّ ِحيم الرَّ  روم 0 مرحِ  رحيم مَرحِ  الرَّ

 ر 0 ر ر @ ر ر ر ر 0

د   8 د   د  ال َحم   ال َحم  د ال َحم   ومد 0 حمد حمد  ال َحم 

 للَّها 0 للها للها للَّها ِللَّه ِللَّهِ  ِللَّهِ  ِللَّهِ  9

 ربب 0 ىرب رب َرب   َرب   َرب ِ  َرب ِ  َرب ِ  17

 علم 0 علم عالمين َعاَلِمين ال عَالَِمين ال عَالَِمينَ  ال عَالَِمينَ  لَِمينَ !ل عَ ؟ا 11

 ر 0 ر ر @ ر ر ر ر 12

مَ ؟ا 13 ح  َمنِ  نِ !لرَّ ح  َمنِ  الرَّ ح  َمن الرَّ ح  َمن الرَّ  رحم 0 رحم رحمن َرح 

ِحيمِ ؟ا 14 ِحيمِ  لرَّ ِحيمِ  الرَّ ِحيم الرَّ  رحم 0 رحم رحيم مَرحِ  الرَّ

 ر 0 ر ر @ ر ر ر ر 15

 

 ( نموذج من عاعدي البيانات الرئيسة1الاك   

 

 

 

 

 

 

 ( صوري من صفحة من الكتاب2الاك   
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 ةرف الهمز ح
 ء

نَاأَ   48الواععة/ 10الصافات/: َو َءابَاؤ 

 1) 

 (2  126التوةة/ 00البقري/: َو لَ أَ 

 177األعراد/ 267البقري/: َو لَم  أَ 

 07الحجر/ 41الرعد/ 185/ 184/

 133ل / 99اإلاراء/ 48النح /

 50/ 48القصص/ 190/ 0الاعراء/

 8الروم/ 60/ 51/ 19بوت/كالعن 08/

 30ر/فال 20/ 26السجدي/ 30/ 9/

 21غافر/ 52الَمر/ 00/ 01يش/ 44/

 33األوقاد/ 53/ 15فصلت/ 57/

 (33  19الملك/

اأَ   48النح / 41الرعد/: َو لَم  يََرو 

 19العنكبوت/ 0الاعراء/ 99اإلاراء/

 01يش/ 20السجدي/ 30الروم/ 60/

 19الملك/ 33األوقاد/ 15فصلت/

 12) 

 (1  00يش/: َو لَم  يَرَ أَ 

ا إِلَ أَ   0الاعراء/ 48النح /: ىَو لَم  يََرو 

 (3  19الملك/

ا أَنَّاأَ   41الرعد/: َو لَم  يََرو 

 (4  01يش/ 20السجدي/ 60العنكبوت/

ا أَنَّ أَ   15فصلت/ 99اإلاراء/: َو لَم  يََرو 

 (4  30الروم/ 33األوقاد/

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

 33األوقاد/ 15فصلت/ 30الروم/

 4) 

ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلَقَ  َو لَم  أَ  : يََرو 

 (2  33األوقاد/ 99اإلاراء/

م  أَ  ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلَقَه  : َو لَم  يََرو 

 (1  15فصلت/

ا أَنَّ اللَّهَ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت أَ  َو لَم  يََرو 

ضَ   33األوقاد/ 99/ءاإلارا: َواألَر 

 2) 

وا فِي األَ أَ  وا َكي َف َو لَم  يَِسير  ِض فَيَنظ ر  ر 

 44فالر/ 9الروم/: َكاَن َعاقِبَة  الَِّذينَ 

 (3  21غافر/

وا َكي َف أَ  ِض فَيَنظ ر  وا فِي األَر  َو لَم  يَِسير 

ِلِهم  َكان وا أََشدَّ  َكاَن َعاقِبَة  الَِّذيَن ِمن قَب 

ةً  م  ق وَّ  (1  9وم/رال: ِمن ه 

ِض فَيَنأَ  وا فِي األَر  وا َكي َف َو لَم  يَِسير  ظ ر 

َكاَن َعاقِبَة  الَِّذيَن ِمن قَب ِلِهم  َوَكان وا أََشدَّ 

ةً  م  ق وَّ  (1  44فالر/: ِمن ه 

لَم  أَنَّ اللَّهَ أَ   (1  08القصص/: َو لَم  يَع 

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

وا َو لَم  أَ   8الروم/ 184األعراد/: يَتَفَكَّر 

 2) 

ِفِهم   َو لَم  أَ   (1  51العنكبوت/: يَك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1  53فصلت/: َو لَم  يَك فِ أَ 

 (1  190الاعراء/: َو لَم  يَك نأَ 

 (1  57غافر/: َو لَم  تَك  أَ 

دِ أَ   26السجدي/ 177األعراد/: َو لَم  يَه 

 2) 

 (2  81يش/ 17العنكبوت/: َو لَي سَ أَ 

 (2  18الَخرد/ 122األنعام/: َو َمنأَ 

 انء

 (2  91/ 51يونش/: األََن َوقَد  ءَ 

 بدء

 (2  53األوَاب/ 22التوةة/: بًَدا إِنَّ أَ 

 (1  10النور/: بًَدا إِنأَ 

 (1  11الحار/: بًَدا َوإِنأَ 

 (1  24-23الجن/: بًَدا)*(َحتَّىأَ 

 (1  4الممتحنة/: بًَدا َحتَّىأَ 

 (2  9غاةن/تال 177التوةة/: بًَدا ذَِلكَ أَ 

 (1  21-27الكهف/: بًَدا)*(َوَكذَِلكَ أَ 

 (1  84التوةة/: بًَدا َولَ أَ 

 (1  65األوَاب/: بًَدا لَّ أَ 

 (2  0الجمعة/ 95البقري/: بًَدا بَِماأَ 

اأَ   (1  24المائدي/: بًَدا مَّ

 بوء

 (2  42مريم/ 4يواف/: بِيِه يَاأَبَ ِ ألَ 

نَا فَأ تِنَاءَ   (1  07األعراد/: ابَاؤ 

نَا فَأ ت ونَاءَ   (1  17/إةراهيم: ابَاؤ 

 (1  93يواف/: بِي يَأ تِ أَ 

َوانَك م  ءَ   (1  23التوةة/: ابَاَءك م  َوإِخ 

َوان ك م  ءَ   (1  5األوَاب/: ابَاَءه م  فَِإخ 

نَا َوإِنَّنَاءَ   (1  62هود/: ابَاؤ 

نَا أَئِنَّاوَ   (1  60النم /: َءابَاؤ 

 (1  61يواف/: بَاه  َوإِنَّاأَ 

 (1  94يواف/: ب وه م  إِن ِيأَ 

 (1  86الاعراء/: بِي ِإنَّه  ألَ 

 (1  81يواف/: اأَبَانَا إِنَّ يَ 

 (1  10يواف/: اأَبَانَا إِنَّايَ 

 45/ 43مريم/ 4يواف/: اأَبَِ  إِن ِييَ 

 3) 

 (2  25الجاثية/ 36الدخان/: أَبَائِنَا إِنبِ 

 (1  86الاعراء/: بِي ِإنَّه  َكانَ ألَ 

 25/الجاثية 36الدخان/: إِن ك نت م   أَبَائِنَابِ 

 2) 

 (1  277البقري/: ابَاَءك م  أَو  ءَ 

 (1  22المجادلة/: ابَاَءه م  أَو  ءَ 

نَا أَو  ءَ   (1  80هود/: ابَاؤ 

 (1  61النور/: ابَائِك م  أَو  ءَ 

 (1  31النور/: ابَائِِهنَّ أَو  ءَ 

 (1  87يواف/: بِي أَو  أَ 

ِلينَ ءَ   24نون/مالم : ابَائِنَا األَوَّ

 (2  36القصص/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِلينَ ءَ   (1  68الم منون/: ابَاَءه م  األَوَّ

ل ااااااااونَ ءَ  نَااااااااا األَوَّ  10الصببببببببافات/: ابَاؤ 

 (2  48الواععة/

ِلاااااااااينَ ءَ   26الابببببببببعراء/: ابَاااااااااائِك م  األَوَّ

 (3  8الدخان/ 126الصافات/

ِليَن)*(قَااا َ ءَ  -26الاببعراء/: ابَااائِك م  األَوَّ

20  1) 

ِلينَ ءَ  -36لقصبص/ا: َوقَاا َ )*(ابَائِنَا األَوَّ

30  1) 

ل وَن)*(ق اال  ءَ  نَااا األَوَّ -10الصببافات/: ابَاؤ 

 (2  49-48الواععة/ 18

ِليَن)*(قَااااااااااااااااااَ  إِنَّ ءَ  : ابَاااااااااااااااااائِك م  األَوَّ

 (1  20-26الاعراء/

ل وَن)*(ق ل  إِنَّ ءَ  نَا األَوَّ -48الواععة/: ابَاؤ 

49  1) 

 (1  133البقري/: ابَائَِك إِب َراِهمَ ءَ 

 (1  38يواف/: إِب َراِهيمَ  يابَاءِ ءَ 

 (1  08الحج/: بِيك م  إِب َراِهيمَ أَ 

ك م  ءَ  ك م  َوأَب نَااااااااااؤ   11النسببببببببباء/: ابَااااااااااؤ 

 (2  24التوةة/

 44األنبيببببببببببباء/: َءابَاااااااااااَءه م  َحتَّاااااااااااىوَ 

 (3  29الَخرد/ 18الفرعان/

 (1  08يواف/: بًا َشي ًخا َكبِيًراأَ 

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

 (1  177يواف/: ىَوي ِه َعلَ بَ أَ 

 (2  23/ 22الَخرد/: ابَاَءنَا َعلَىءَ 

تَغ ِفر  يَ   (1  90يواف/: اأَبَانَا اس 

تَغ ِفَرنَّ ألَ   (1  4الممتحنة/: بِيِه ألَس 

بِينٍ أَ   (1  8يواف/: بَانَا لَِفي َضالٍَ  مُّ

بِاينٍ وَ  ك م  فِي َضاالٍَ  مُّ  54األنبيباء/: َءابَاؤ 

 1) 

 07الابعراء/ 52اء/األنبيب: ِماهِ بِيِه َوقَو  ألَ 

 (4  26الَخرد/ 85الصافات/

ك م  ق لِ ءَ   (1  91األنعام/: ابَاؤ 

 (1  24الَخرد/: ابَاَءك م  قَال واءَ 

ك م  َوقَال واءَ   (1  43ابأ/: ابَاؤ 

 (1  99يواف/: بََوي ِه َوقَا َ أَ 

 (1  63يواف/: بِيِهم  قَال واأَ 

 (1  81يواف/: بِيك م  فَق ول واأَ 

 (1  08يونش/: تَك ونَ ابَاَءنَا وَ ءَ 

 (1  9يواف/: بِيك م  َوتَك ون واأَ 

ه م  لَ ءَ   174المائبببدي/ 107البقبببري/: ابَااااؤ 

 2) 

نَااااا َولَ ءَ   35النحبببب / 148األنعببببام/: ابَاؤ 

 2) 

 (1  55األوَاب/: ابَائِِهنَّ َولَ ءَ 

 (1  59يواف/: بِيك م  أَلَ أَ 

 (1  44مريم/: اأَبَِ  لَ يَ 

اَءابَ وَ  ك م مَّ  47يوابف/ 01األعراد/ :اؤ 

 (3  23النجم/
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  1الفاتحة/

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

 #(2  37النم /

ِم اللَّهِ   37النم / 41هود/ 1:الفاتحة/بِس 

 3)# 

َم اللَّهِ   138األنعام/ 4:المائدي/اس 

 #(5  36/ 34/ 28الحج/

م  اللَّهِ   121/ 119/ 118:األنعام/اس 

 #(4  47الحج/

َمنِ  ح   #(2  37النم / 1:الفاتحة/اللَِّه الرَّ

َم     #(1  03:هود/اللَِّه َرح 

َمةٍ   #(1  49:األعراد/اللَّه  بَِرح 

َمتِهِ   #(1  58:يونش/اللَِّه َوبَِرح 

َمةٌ   #(1  150:آا عمران/اللَِّه َوَرح 

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح   3/ 1:الفاتحة/الرَّ

 #(4  2فصلت/ 37النم /

َمن  ا ح  ِحيم  الرَّ  163:البقري/لرَّ

 #(2  22الحار/

اِحِمينَ  َحم  الرَّ  151:األعراد/أَر 

 #(4  83األنبياء/ 92/ 64يواف/

  2الفاتحة/

َعاَلِمينَ  ِ ال  د  ِللَِّه َرب   2:الفاتحة/ال َحم 

 #(4  65غافر/ 05الَمر/ 17يونش/

عَالَِمينَ  ِ ال  د  ِللَِّه َرب   45:األنعام/َوال َحم 

 #(2  182الصافات/

د  ِللَّهِ   1األنعام/ 2:الفاتحة/ال َحم 

 39إةراهيم/ 17يونش/ 43األعراد/

 1الكهف/ 111اإلاراء/ 05النح /

 93/ 59/ 15النم / 28الم منون/

 1ابأ/ 25لقمان/ 63العنكبوت/

 05/ 04/ 29الَمر/ 34/ 1فالر/

 #(21  65غافر/

د  ِللَّهِ   182الصافات/ 45:األنعام/َوال َحم 

 2)# 

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

 132-131:النساء/َحِميًدا)*(َوِللَّهِ 

 1)# 

َعاَلِمينَ  ِ ال   45األنعام/ 2:الفاتحة/ِللَِّه َرب 

 44النم / 17يونش/ 162/

 65غافر/ 05الَمر/ 182الصافات/

 8)# 

َعاَلِمينَ   28:المائدي/اللَّهَ َربَّ ال 

 #(2  16الحار/

 54راد/:األعاللَّه  َربُّ ال عَالَِمينَ 

 29التكوير/ 64غافر/ 37القصص/

 4)# 

َعاَلِمينَ  ِ ال   #(1  8:النم /اللَِّه َرب 

 162/ 45األنعام/ 2:الفاتحة/ِللَِّه َرب ِ 

 182الصافات/ 44النم / 17يونش/

 #(8  65غافر/ 05الَمر/

 #(2  16الحار/ 28:المائدي/اللَّهَ َربَّ 

 37القصص/ 54:األعراد/اللَّه  َربُّ 

 #(4  29كوير/الت 64غافر/

 #(2  8النم / 22:األنبياء/اللَِّه َرب ِ 

 1الطالق/ 126:الصافات/اللَّهَ َربَّك م  

 2)# 

 32/ 3يونش/ 172:األنعام/اللَّه  َربُّك م

 64/ 62غافر/ 6الَمر/ 13فالر/

 0)# 

 15الاورى/ 89:األعراد/اللَّه  َربُّنَا

 2)# 

 #(2  283/ 282:البقري/اللَّهَ َربَّه  

 02المائدي/ 51:آا عمران/َرب ِي اللَّهَ 

 #(4  36مريم/ 110/

 17الاورى/ 38:الكهف/اللَّه  َرب ِي

 2)# 

 #(1  56:هود/اللَِّه َرب ِي

َما  #(1  189:األعراد/اللَّهَ َربَّه 

 #(1  1:الممتحنة/بِاللَِّه َرب ِك م  

 #(1  23:األنعام/َواللَِّه َرب ِنَا

مَّ َربَّنَا  #(1  114:المائدي/اللَّه 

ِ ال عَالَِمينَ   45األنعام/ 2:الفاتحة/َرب 

 174/ 60/ 61األعراد/ 162/

 179/ 16الاعراء/ 30/ 17يونش/

/120 /145 /164 /187 /192 

 182الصافات/ 2السجدي/ 44/ 8النم /

 46الَخرد/ 65غافر/ 05الَمر/

 43الحاعة/ 87الواععة/ 36الجاثية/

 25)# 

 00اء/الاعر 28:المائدي/َربَّ ال عَالَِمينَ 

 #(3  16الحار/

 54:األعراد/َربُّ ال عَالَِمينَ 

 64غافر/ 37القصص/ 23الاعراء/

 #(6  29التكوير/ 9فصلت/

ِ ال عَالَِمينَ   121:األعراد/بَِرب 

 #(4  80الصافات/ 98/ 40الاعراء/

ِ ال عَالَِمينَ   01األنعام/ 131:البقري/ِلَرب 

 #(4  6المطففين/ 66غافر/

لَم    54/ 25اراء/:اإلَربُّك م  أَع 

 #(3  19الكهف/

لَم   م  أَع   #(1  21:الكهف/َربُّه 

لَم    188الاعراء/ 22:الكهف/َرب ِي أَع 

 #(4  85/ 30القصص/

لَم    #(1  84:اإلاراء/فََربُّك م  أَع 

لَم    55اإلاراء/ 47:يونش/َوَربَُّك أَع 

 2)# 

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

 #(1  6/:يوافَربََّك َعِليمٌ 

 #(1  04:النم /َربََّك لَيَع لَم  

 #(1  27:المَم /َربََّك يَع لَم  

 #(1  16:يش/َربُّنَا يَع لَم  

 #(1  4:األنبياء/َرب ِي يَع لَم  

 #(1  69:القصص/َوَربَُّك يَع لَم  

كَ   #(1  6:يواف/َربَُّك َوي عَل ِم 

  3الفاتحة/

ِحيمِ  َمِن الرَّ ح    1:راجع الفاتحة/الرَّ

  4حة/الفات

مِ   #(1  4:الفاتحة/َماِلِك يَو 

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

مَ  ل ك  يَو   #(1  03:األنعام/ال م 

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

 2)# 

ينِ  ِم الد ِ  35الحجر/ 4:الفاتحة/يَو 

 #(3  08ص/

ينِ  َم الد ِ  56الواععة/ 82:الاعراء/يَو 

 #(3  15اإلنفطار/

م   ينِ  يَو   12الذاريات/ 27:الصافات/الد ِ

 #(4  18/ 10اإلنفطار/

ينِ  ِم الد ِ  46المدثر/ 26:المعارج/بِيَو 

 #(3  11المطففين/

  5الفاتحة/

ب د    #(1  5:الفاتحة/إِيَّاَك نَع 

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

 #(1  28:يونش/إِيَّانَا تَع ب د ونَ 

 114النح / 102ري/:البقإِيَّاه  تَع ب د ونَ 

 #(3  30فصلت/

 #(1  63:القصص/إِيَّانَا يَع ب د ونَ 

ب د  َوإِيَّاكَ   #(1  5:الفاتحة/نَع 

 278-270:البقري/بِال ِعبَاِد)*(يَاأَيَُّها

 1)# 

ب د  أَيَُّها  #(1  64:الَمر/أَع 

  6الفاتحة/

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

 1)# 

تَِقيًماَوَلَهَدي نَاه   س   68:النساء/م  ِصَراًطا مُّ

 1)# 

َراَط  َوَهَدي نَاه َما الص ِ

تَِقيمَ  س   #(1  118:الصافات/ال م 

تَِقيًما س  ِديََك ِصَراًطا مُّ  2:الفت /َويَه 

 1)# 

تَِقيًما س  ِديَك م  ِصَراًطا مُّ  27:الفت /َويَه 

 1)# 

َراطَ  ِدنَا الص ِ  #(1  6:الفاتحة/اه 

ِدَك ِصَراًطا  #(1  43ريم/:مأَه 

 #(1  68:النساء/َوَلَهَدي نَاه م  ِصَراًطا

َراطَ   118:الصافات/َوَهَدي نَاه َما الص ِ

 1)# 

ِديََك ِصَراًطا  #(1  2:الفت /َويَه 

ِديَك م  ِصَراًطا  #(1  27:الفت /َويَه 

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

0  1)# 

ِصَراٍط 

تَِقيٍم)*(ِصَراطِ  س   53-52الاورى/:مُّ

 1)# 

تَِقيمَ  س  َراَط ال م   6:الفاتحة/الص ِ

 #(2  118الصافات/

تَِقيًما س   105/ 68:النساء/ِصَراًطا مُّ

 #(4  27/ 2الفت /

تَِقيمٌ  س   51:آا عمران/ِصَراٌط مُّ

 64/ 61الَخرد/ 61يش/ 36مريم/

 5)# 

تَِقيمٍ  س  آا  213/ 142:البقري/ِصَراٍط مُّ

 39نعام/األ 16المائدي/ 171عمران/

 56هود/ 25يونش/ 161/ 80/

 54الحج/ 121/ 06النح /

 4يش/ 46النور/ 03الم منون/

 22الملك/ 43الَخرد/ 52الاورى/

 18)# 

تَِقيمَ  س   #(1  16:األعراد/ِصَراَطَك ال م 

تَِقيًما س   #(1  153:األنعام/ِصَراِطي م 
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وليش التسلس  الهجائي(  صيغة سخرى من الكتاب وفق تسلس  الورود في المصحف 3الاك   
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 ( خطوات إعداد عاعدي البيانات4الاك   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص ةالرام العيماني

 النص ةالرام العادي

وذد الادْات علق سوا الكلمات التي 

 يسبقها تنوين

 وذد التاكي 

 وذد اللواصق األولية

 إاتخالص جذ  الكلمة

 إاتخالص الفع 

 إاتخالص الجذر
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 ( خالصة خطوات إعداد العبارات القرآنية المكرري5الاك   
 

 

 فأكير 2

2 

 2سكير من 

 النص القرآني ةيمانية صيغ

 كلمة 37تقطيع النص القرآني إلق عطع ال تَيد عن 

 تبوي  العبارات ةالتسلس  الهجائي

 إيجاد عدد مرات تكرار العبارات

عدد مرات تكرار 

 عبارات الجذور

الحف  في عاعدي ةيانات 

 جديدي

 كم لوا العباري

تبوي  العبارات وس  

موعع سوا عباري منها في 

المصحف للعبارات 

 المكرري

 وذد التداخ 

 عاعدي البيانات النهائي

   ةالصيغة النهائيةتبوي

تقطيع النص إلق نص يق  

 عن الساةق ةواود


