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 الخالصة

قاعدة بيانات تصف كافة التوصيفات ذات العالقة بالجملة القرآنية. تستند قاعدة البيانات اقتراح يهدف هذا البحث إلى 

بيانات كلمات القرآن الكريم ومن ثم تضيف لها تحديد بدء ونهاية الجمل القرآنية. وحيث أن هذه أساًسا إلى قاعدة 

متراكبة بينها لذلك استوجب أخذ كل تلك  وقد تكونضمن بعضها الجمل القرآنية قد تكون متسلسلة وقد تكون متداخلة 

لنحويين ويخالف رأي آخرين لذلك فإن الحاالت بعين االعتبار. كما أن توصيف الجمل هذا قد يستند إلى رأي بعض ا

أمر مهم. وبعد توصيف الجملة يأتي توصيف أشباه الجمل بأنواعها. إن وصف الجمل القرآنية  اإلشارة إلى المصدر

وعلى هذا فإن قاعدة  يعتبر الخطوة األولى في إدخال قواعد النحو الذي هو خطوة مهمة في مشروع مداد البيان.

هذا المشروع الذي يخدم علوم القرآن وتفسيره وكافة العلوم الشرعية المضي في مهمة في البيانات هذه هي خطوة 

 اللغة العربية.إضافة إلى خدمة 

 مداد البيان , الجملة القرآنية ,حوسبة القرآن الكريم : الكلمات الجوهرية 

 

 مقدمة -1

داد النص القرآني الدقيق المشكول بكال تكوين قاعدة بيانات لكلمات القرآن الكريم بإع نحوأولى الخطوات  بدات

الرسمين العثماني واإلمالئي الذي يمكن كتابته بالحروف المتوفرة على الحواسيب المنتشرة حاليًا. وبعد االنتهاء من 

فأول خطوة كانت هي عبارة عن تحويل النص السالف . إعداد النص كونت قاعدة البيانات الرئيسة بشكل تدريجي 

ة بيانات بعمود واحد هو الكلمات القرآنية مع عالمات لتبيان بدايات السور واآليات. وبذلك احتوت ذكره إلى قاعد

( عالمة  لبداية اآليات  6326)   عالمة  لبداية السور و  111( قيدًا وهي تحوي  82838قاعدة البيانات هذه على ) 

إذا ما اعتبرت البسملة آية من ( 77178هو )واني عدد كلمات المصحف وفق الرسم العثموما تبقى من هذه القيود هو ب

 (1سورة الفاتحة وحدها دون احتسابها مع كل سورة من السور األخرى.)

قاعدة البيانات هذه طورت على مراحل متعددة لكي تشمل حقوالً أخرى لتسهيل التعامل مع النص القرآني. فمن هذه 

اآلخر وحقل للكلمات القرآنية دون عالمات إعراب وحقل  الحقول حقل للكلمات القرآنية بعد حذف حركة إعراب

للكلمات مع عالمات اإلعراب بعد حذف الشدة المبينة على الحرف األول من الكلمة التي تعقب التنوين في الكلمة 



ن السابقة وغير ذلك من الحقول المختلفة التي كل حقل منها يمكن أن يخدم هدفًا معينًا في التعامل مع نصوص القرآ

 الكريم.

وقد استدعى ذلك الكثير من المعالجات منها مسألة التقاء الساكنين وتنوين الفتح لأللف المقصورة والكلمات 

أو حذف ألف واو  مجرورةالتاء الالمكتوبة بأكثر من شكل بالرسم العثماني في مواضع مختلفة من المصحف ك

مثال ذلك كلمة  .الكريم له خصوصية كان البد من معالجتهاكما أن كتابة الهمزة في القرآن الجماعة في كلمات أخرى 

ءالذكرين"  التي تكتب اليوم "آلذكرين" باستعمال المدة فوق األلف )التي هي همزة بعدها فتحة طويلة ) أي ألف ( "

 في حين أن المصاحف تستعمل المدة كعالمة من عالمات التجويد(.

ج رموًزا إضافية مثل األلف الخنجرية التي تستعمل لتبيان األلف التي تلفظ وتجدر اإلشارة إلى أن الرسم العثماني احتا

العـلمين" دون ألف. وبعض أنواع وال تكتب مثال ذلك كلمة "العالمين" التي تكتب في الرسم العثماني للمصاحف "

الشمسية ) وهي ت أما الكلمات المحتوية على ألف الم التعريف وأول حرف فيها هو أحد الحروف الهمزات وغيرها. 

التعامل معها أيًضا عند تجريد الكلمة من ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن (, فإن هذا الحرف يحوي شدة يجب 

حت عند ( كلمة أصب 18811بالرسم العثماني ) دون تكرار ففي حين كانت الكلمات األصلية  ألف الم التعريف.

عالمات ( كلمة . وعند حذف  17881ذف الشدة األولية ) ( ثم عند ح18323العادي ) مالئي اال كتابتها بالرسم

 .( كلمة 16362) أصبحت في آخر الكلمة اإلعراب 

بالرجوع إلى المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم وإلى لسان أضيف لقاعدة البيانات هذه حقل يتضمن جذر الكلمة 

مثل أسماء المالئكة ليس لها جذر قرآنية التي هناك بعض الكلمات المع أن  العرب البن منظور في أحيان أخرى .

جبريل وميكال وأسماء األنبياء مثل عيسى وموسى ونوح وآدم وأسماء المدن واألقاليم مثل مكة ومصر ويثرب 

وأسماء الحيوانات مثل الفيل والهدهد . وكذلك الحال بالنسبة لحروف النفي وحروف االستفهام ولحروف الجر أو 

كما ألحق بقاعدة البيانات  واألحرف المقطعة في بداية بعض السور.الموصولة أو أسماء اإلشارة النصب أو األسماء 

( نموذًجا 1حق لتمييز الكلمات التي تشتق من فعل مجرد والتي تشتق من فعل مزيد ولهما الجذر نفسه. يبين الجدول )

 لبيانات من سورة الفاتحة.

 

 

 ية ( نموذج لقاعدة البيانات االساس1جدول )
 

root2 oth verb root Rnum word no_sh_end no_beg no_shada k 

# # # # 0 # # # # 1 

@ @ @ @ 0 @ @ @ @ 2 

 3 ِبْسمِ  اْسم ِبْسم ِبْسمِ  38 سمى اْسم ِبْسمِ  سمى

 4 اللَّهِ  اللَّه اللَّه اللَّهِ  05 ءله اللَّه اللَّهِ  الله



root2 oth verb root Rnum word no_sh_end no_beg no_shada k 

نِ الرَّْحم   رحم نِ الرَّْحم   77 رحم ر ْحم ن   0 الرَّْحم نِ  ر ْحم ن الرَّْحم ن 

مِ الرَِّحي رحم مِ الرَِّحي 77 رحم ر ِحيم   6 الرَِّحيمِ  ر ِحيم الرَِّحيم 

@ @ @ @ 5 @ @ @ @ 7 

ْمد   حمد ْمد اْلح  ْمد   16 حمد ح  ْمد اْلح  ْمد اْلح  ْمد   ح   8 اْلح 

 9 ِللَّهِ  اللَّه ِللَّه ِللَّهِ  05 ءله اللَّه ِللَّهِ  الله

ببر   15 ر بِ   ر ب   ر ب   ر بِ   111 ربب ر ب   ر بِ   

ال م ل ِمين  !اْلع   عالم ال مِ  161 علم ع  ين  اْلع  ال ِمين  ال ِمين اْلع  ال ِمين   ع   11 اْلع 

@ @ @ @ 5 @ @ @ @ 11 

نِ الرَّْحم   رحم نِ الرَّْحم   77 رحم ر ْحم ن   13 الرَّْحم نِ  ر ْحم ن الرَّْحم ن 

مِ الرَِّحي رحم يمر حِ   مِ الرَِّحي 77 رحم   14 الرَِّحيمِ  ر ِحيم الرَِّحيم 

@ @ @ @ 5 @ @ @ @ 10 

اِلكِ  ملك اِلكِ  09 ملك م اِلك م  اِلكِ  م اِلك م اِلك م   16 م 

 17 ي ْومِ  ي ْوم ي ْوم ي ْومِ  38 يوم ي ْوم ي ْومِ  يوم

ينِ  دين ينِ  19 دين ِدين الدِ  ين الدِ  ينِ  ِدين الدِ   18 الدِ 

@ @ @ @ 5 @ @ @ @ 19 

 

الذذي أنتجتذه دار حوسذبة الذنص العربذي  البحث الميسر في القرآن الكريمقاعدة البيانات هذه استعملت في إنتاج برنامج 

في عمان , وهو أحد أفضل البرامج للبحث في القرآن الكريم بحسب الكلمات بشكل مطابق أو في مشتقاتها أو في جزء 

ي نصذذوص اآليذذات مشذذكولة وعنذذد تنصذذيبه يصذذبح ملحقًذذا ببرنذذامج وورد لشذذركة منهذذا أو فذذي جذذذور الكلمذذات , ويعطذذ

 مايكروسوفت.

البيانذات هذذذه إلنتذاج قاعذدة بيانذات أخذذرى للتراكيذب المتشذابهة فذي القذذرآن الكذريم ومذن ثذم تذذأليف  ةكمذا اسذتعملت قاعذد

 (1و2و3خاصة بهذا المعجم.)المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة في القرآن الكريم بعد اشتقاق قاعدة بيانات 

 

 مشروع مداد البيان -2



ابتدأ هذا المشروع باالستناد إلى قواعد البيانات التي وصفت في الفقرات السابقة كأساس له ومن ثذم ابتذدأت المعالجذات 

 (6الجديدة على قواعد البيانات تلك , وفق خطة جديدة سنوجزها في ما يأتي: )

 

 مة:أّوالً: عملية فصل أجزاء الكل

 إن الكلمات القرآنية مختلفة بعضها عن بعض , فهناك كلمات: 

 .  يوم,  مالك , ربتحوي جذًعا ولم يدخل عليها أية سابقة أو الحقة مثل :  -1

" , وقدا " التذي دخذل عليهذا ألذف الم التعريذف و مثذل "الحمددكلمات تحوي سابقة واحدة يعقبها جذع الكلمة مثذل: " -3

" التذي دخذل عليهذا سذابقتان همذذا واو والبُددنوكلمذات تحذوي سذابقتين أو ثذالث مثذل : " لعطذف. التذي دخذل عليهذا واو ا

" التذذي دخذذل عليهذذا ثذذالث سذذوابق هذذي واو العطذذف وألذذف الم التعريذذف وباألسددحارالعطذذف وألذذف الم التعريذذف ومثذذل "

 .والباء

" والتذي تحذوي هدديااه ومثذل " " التذي أضذيف لهذا ضذمير الهذاء كالحقذةقولد كلمات تحوي جذوًعا ولواحق مثل " -2

 الحقتين هما الضميران "نا" و "هم"

 "واتبعته " , "فسيكفيكه " , "فهديااه كلمات تحوي سابقة واحدة أو أكثر وجذًعأ والحقة واحدة أو أكثرمثل " -1

ت ) الفتحذة وينبغي هنا اإلشارة إلى أن ضمن اللواحق التي يمكن معالجتها عالمات اإلعراب سواء كانت إحدى الحركا

واأللذف  –واأللف والنون  -والياء والنون  -والواو والنون  -والياء  -واأللف  -والضمة والكسرة والسكون ( او ) الواو

 والتاء (

 وقد اتبعت األسس اآلتية في عملية فصل السوابق والجذوع واللواحق:

ة الواحذدة التذي وردت بذأكثر مذن استخرجت الكلمات القرآنية غير المكذررة لكذل عالمذة إعذراب أي ان الكلمذ -1

 عالمة إعراب واحدة اعتبرت كلمات متعددة وفق كل حالة إعراب.

 الحروف الُمقَطَّعة اعتبرت جذوعاً ال سوابق وال لواحق لها.  -3

مت على النّحو اآلتي: وله الكلمات التي تحوي حروفًا وضمائر مثل كلمة )  -2 ان  ـذـ تالواو  / الالّم: سابق -( قُّسِّ

 ذع. ألّن الواو والالّم حرفان, و )هم( اسم.هم : ج

مت على النّحواآلتي: يخادعونالكلمات مثل   -1  وأضرابها قُّسِّ

 يخادع : جذع بدون سوابق

 واللّواحق هي : ) ـُـ ( , ) ون (   = الحقان. 

 تنوين الفتح )ـًـ( اعتمد بدون ألف تناسقاً مع تنوين الّضّم )ـٌـ( وتنوين الكسر )ـٍـ(.  -6

 ( اعتمد فيها التّقسيم اآلتي:ِمّمات التي تشبه كلمة )الكلما  -6

ْن( سابقةألنّها حرف. -  )مِّ

 )ما( جذع ألنّها اسم. واالسم ُمقدٌَّم في التّصنيف على الحرف.  -

نةً من )اسم وحرف( فاألولويّة في التّقسذيم لالسذم, وإذا كانذت ُمكّونذة مذن )حذرف وفعذل(  -7 إذا كانت الكلمة مكوَّ

 وترتيب األولويّات على النّحو اآلتي:فاألولويّة للفعل, 



 حرف فعل إسم    

إذا كانت الكلمة ُمكّونةً من اسمين فاألّول هو جذع والثّاني الحقة, وكذلك إذا كانت الكلمذة مكّونذة مذن حذرفين  -8

 فاألّول هو جذع والثاني هو الحقة.  

 

 

 ثانياً: عملية التّوصيف:

 

تَّ عشرةَ عمليّة ) في هذه المرحلة وصفت العمليّات التي تّمت ( عمليّة, تلّخَصْت فيمذا 16على الجذوع, ووصلَْت إلى سِّ

 يلي:

يَّاَتْ )َحتَّى إِذَا أََخذَِت اأْلَْرُض ُزْخُرفََها  (13)سورة النساء: َوِصيَّةً ِمَن اللَِّ (  ُمَضاّر  )َغْيَر . إدغام. 1 )سذورة يذونس: ( َوازَّ

31) 

 (123)سورة طه: َعلَْيَها(  َواْصَطبِرْ الِة )َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّ . إبدال. 3

 (11)سورة البقرة: إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن(  قَالُوالَُهْ  ال تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض  قِيلَ َوإِذَا . إعالل بالقلب.  )2

 (117)سورة المائدة: بِّي َوَربَُّكْ ( لَُهْ  إِالَّ َما أََمْرتَاِي بِِ  أَِن اْعبُُدوا اللَّ َ رَ  قُْلتُ )َما . إعالل بالحذف. 1

 (18)سورة يونس:  َهُؤالِء ُشفَعَاُؤنَا ِعْاَد اللَِّ ( َويَقُولُونَ . إعالل بالنّقل. )6

َك بالكسر اللتقاء الّساكنين. 6 راً(  قَالَِت اْمَرأَتُ )إِْذ . ُحّرِّ آل عمذران: )سذورة ِعْمَراَن َرّبِ إِنِّي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطاِي ُمَحرَّ

26) 

 (86)سورة البقرة: أَْشَرُكوا(  َوِمَن الَِّذينَ )َولَتَِجَدنَُّهْ  أَْحَرَص الاَّاِس َعلَى َحيَاة  . حّرَك بالفتح اللتقاء الّساكنين. 7

َك بالّضّم اللتقاء الّساكنين. 8  (36ة الفتح: )سور َكفَُروا َوَصدُّوُكْ  َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم( ُهُ  الَِّذينَ ). ُحّرِّ

ا َعلَى آثَاِرِهَما قََصصاً(  نَْبغِ )قَاَ  ذَِلَك َما ُكاَّا . إعالل حذف صوتّي. 8  (61)سورة الكهف: فَاْرتَدَّ

 (38)سورة هود: ال أَْسأَلُُكْ  َعلَْيِ  َماالً إِْن أَْجِرَي إِالَّ َعلَى اللَِّ (  قَْومِ  )َويَا. الحذف للتّرخيم. 11

ة (  ُخذُوا) (67)سورة البقرة: ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقاَاُكْ (  لُواكُ ). حذف الهمزة. 11  (62)سورة البقرة: َما آتَْياَاُكْ  بِقُوَّ

أْيِ(  بَاِديَ )َوَما نََراَك اتَّبَعََك إِالَّ الَِّذيَن ُهْ  أََراِذلُاَا  . تسهيل الهمزة. 13  (37)سورة هود: الرَّ

 (11)سورة الفرقان: أََهذَا الَِّذي بَعََث اللَّ ُ َرُسوالً(  ُهُزواً ذُونََك إِالَّ )َوإِذَا َرأَْوَك إِْن يَتَّخِ 

 (1)سورة اإلخالص:  أََحٌد( ُكفُواً )َولَْ  يَُكْن لَ ُ 

(  الاَّبِيِّينَ )ذَِلَك بِأَنَُّهْ  َكانُوا يَْكفُُروَن بآيَاِت اللَِّ  َويَْقتُلُوَن   (16)سورة البقرة: بِغَْيِر اْلَحّقِ

 (116)سورة األنعام: فَِإنَّ َربََّك َغفُوٌر َرِحيٌ (  َعاد  َوال  بَاغ  فََمِن اْضُطرَّ َغْيَر  ). حذف ياء االسم المنقوص. 12

ا َرَزْقاَاُهْ  يُْاِفقُوَن(  َواْلُمِقيِمي) . حذف النّون لإلضافة. 11 الِة َوِممَّ  (26)سورة الحج: الصَّ

 (62)سورة هود: تِاَا َعْن قَْوِلَك( آِلهَ  بِتَاِرِكي)َوَما نَْحُن 

(  تَْمِش )َوال . حذف حرف العلّة للجزم. 16  (18)سورة لقمان: فِي اأْلَْرِض َمَرحاً إِنَّ اللَّ َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَا   فَُخور 

 (116)سورة النحل: ٌ  َوَهذَا َحَراٌم( ِلَما تَِصُف أَْلِساَتُُكُ  اْلَكِذَب َهذَا َحال تَقُولُوا)َوال . حذف نون األفعال الخمسة. 16



 وهي توصيفات صرفيّة في المقام األّول. 

 

 ثالثًا : مرحلة توصيف الّسوابق والجذوع واللّواحق

 افترضنا  أّن كّل سابق أو الحق أو جذعٍ هو إّما: اسم    أو    فعل    أو    َحرف

 ت من اللواحق أيًضا.باالضافة إلى أن عالمات اإلعراب قد فصلت لوحدها واعتبر

 لقد وصفت االسماء من حيث 

البناء واإلعراب فهناك من االسماء ما هذو مبنذي ومذا هذو معذرب وهنذاك مذا هذو مبنذي أو معذرب فذي الوقذت  -1

 نفسه.

 التذكير والتأنيث فهناك المذكر والمؤنث وما يجوز فيه التذكير والتأنيث -3

 حالة االسم بحسب آخره هل هو مقصور أم ممدود أم منقوص أم غير ذلك. -2

 التعريف والتنكير يشمل المعرفة والنكرة وغير ذلك -1

العدد إما أن يكون االسم مفذردًا أو مثنذى أو جمذع مذذكر سذالم أو ملحقًذا بجمذع المذذكر السذالم او جمذع مؤنذث   -6

و جمع كثرة أو صيغة منتهى الجموع أو إسذم جمعذي أو اسذم جذنس سالًما أو ملحقًا بجمع المؤنث السالم أو جمع قلة ا

 جمعي أو ضمير دال على المفرد أو المثنى أو الجمع.

المجرد والمزيد فقد يكون االسم مجردًا أو مزيدًا مع ذكذر عذدد حذروف الزيذادة إن وجذدت ) حذرف واحذد أو  -6

 حرفين أو ثالثة حروف ( على الثالثي أو الرباعي او الخماسي.

 االشتقاق او الجمود هل االسم مشتق أو جامد أم غير ذلك -7

 لمثال اآلتي:وعند إدخال المعلومات لوعند استعمال البرنامج لتحديد األسماء في القرآن 

ما هي األسماء الواردة في القرآن التي هي معربة وليست مبنية ومؤنثة وهي جمذع مؤنذث سذالم وليسذت مقصذورة 

 نكرة ليست بمعرفة؟ وال منقوصة وال ممدودة وهي 

" فذي سذورة روضاتو" 12" في سورة سبأ اآلية راسياتكلمة بعضها ورد مرة واحدة مثل: " 328فكان الجواب 

مذذرات فذي سذذورة  2مذرات منهذا  6" التذذي وردت رسداالتوبعضذذها ورد أكثذر مذن مذذرة مثذل " 33الشذورى اآليذة 

 38في سورة الجن اآلية و 28وفي سورة األحزاب اآلية  82و 68و63األعراف في اآليات 

 الّصفات اآلتية: تأخذقد وأّما الفعل ف

 الزمن الماضي أو المضارع او األمر -1

الصحة واالعتالل بين صحيح سالم وصحيح مهموز األول وصحيح مهموز الوسط وصحيح مضعف ومعتل  -3

 مثال ومعتل أجوف ومعتل ناقص ولفيف مقرون ولفيف مفروق

 او تام أو ناقصالتمام والنقصان بين تام وناقص  -2

 الجمود والتصرف بين جامد أو متصرف أو غير ذلك -1

 اللزوم والتعدي بين الزم ومتعد بنفسه ومتعد بحرف الجر -6



المجرد والمزيد فقد يكون االسم مجردًا أو مزيدًا مع ذكر عذدد حذروف الزيذادة إن وجذدت ) حذرف واحذد أو   -6

 ماسيحرفين أو ثالثة حروف ( على الثالثي أو الرباعي او الخ

 البناء للمعلوم أو للمجهول -7

 

 وكمثال على البحث في األفعال أدخلنا إلى البرنامج السؤال اآلتي:

مذذاهي األفعذذال المضذذذارعة الصذذحيحة , المهمذذذوزة األول , التامذذة , غيذذذر الناقصذذة , الثالثيذذذة , الالزمذذة , غيذذذر 

 أفعال هي:  7المتعدية؟ فكان الجواب 

 23" وردت فذي سذورة التوبذة اآليذة ويدأبىو" 383اآليذة  -ن فذي آيذة الذدين " فذي سذورة البقذرة وردت مذرتييأب"

" فذي سذورة يدألمونو" 16وفي سذورة الشذعراء اآليذة  117في سورة األعراف اآلية  يأفكون" وردت في يأفكو"

" تدألمونو" 16و"يذأن" فذي سذورة الحديذد اآليذة  118" فذي سذورة آل عمذران اآليذة يدألونك و" 111النساء اآلية 

   111دت مرتين في سورة النساء كالهما في اآلية ور

وأّما الحرف فقد أدرجت صفات الحذروف لكذل حذرف بشذكل مسذتقل وقذد بلغذت الحذروف المشذمولة أكثذر مذن سذبعين 

حرفُا على الرغم من أنه لم  يرد في القرآن الكريم من هذه الحروف سوى بعض منهذا. لكذن البرنذامج شذملها أمذالً فذي 

هج هذا في اللغة العربية بشكل عام. ) من الحروف التي لم ترد في القرآن : بيد وبلذه وخذال وعذدا وهذال( االفادة من الن

 وفيما يأتي أوصاف بعض الحروف كأمثلة على ذلك:

وردت الهمزة ملحقذة  –حرف الهمزة بأنواعها للنداء أو االستفهام أو المضارعة أو التأنيث أو التعدية أو التسوية  -1

مذرة وهكذذا  78" التذي وردت ألد كلمة وبعض هذه الكلمات وردت مرات كثيرة مثذل " 171عددها بكلمات يبلغ 

 يمكن البحث عن تفاصيل دقيقة في خواص كل نوع وأعدادها ومواضع ورودها.

 إلى : إلنتهاء الغاية الزمنية أو المكانية أو المصاحبة بمعنى مع أو بمعنى عند أو بمعنى في أو غير ذلك -3

للشك أو لإلبهام أو للتخييرأو لإلباحة أو للتفصيل أو للتقريب أو للشرط أو للتبعيض أو بمعنى ال أو  أو للعطف أو -2

 الناصبة للفعل مجاًزا أو غير ذلك

 التاء للقسم او للتأنيث أو للخطاب أو للمضارعة أو الزائدة أوغير ذلك -1

طذب مذع قاعذدة بيانذات ( صذفحة مذن التخا1)( نموذًجا لبعض توصيف أجذزاء الكلمذة كمذا يبذين الشذكل 3يبين الجدول )

 التي تبين اآلية التي وردت في الجدول المذكور. مداد البيان

 

 ( أمثلة على تجزئة الكلمات القرآنية3جدول )

 

رق  جزء  موقع الجزء أجزاء الكلمة الكلمة رق  الكلمة

 الكلمة

 وصف الجزء

 حرف 2621 سابقة فَ  فَأَْحيَاُك ْ  262

 فعل ماضي 2622 جذع أَْحيَا  ْ فَأَْحيَاكُ  262

 ضمير متصل 2624 الحقة ُك ْ  فَأَْحيَاُك ْ  262



 

 

 ( صورة صفحة من التخاطب مع بيانات مداد البيان1الشكل )

 

 
 

 موقع مداد البيان -4

فيذه الهذدف مذن  حذدد وقذد  www.mbayan.netلغذرض التعريذف بالمشذروع تذم وضذع موقذع علذى األنترنيذت بإسذم 

احله وشرح لما تم عمله والدراسات القرآنية المستقاة منه والخطط المستقبلية وإمكانية تحميذل نسذخة مذن المشروع ومر

البرنذذذذامج مذذذذع بياناتذذذذه يمكذذذذن بعذذذذد تنصذذذذيبها اسذذذذتعمال البرنذذذذامج والبذذذذاب مفتذذذذوح أليذذذذة اقتراحذذذذات او اضذذذذافات أو 

 (6و6استفسارات.)

 

 قاعدة بيانات الجملة القرآنية  -2

ويتضح فيه  عالقة بين قواعد بيانات المرحلة األولى مع المعلومات األخرى المتعلقة بالجملة القرآنية.( ال2يبين الشكل )

ضرورة أن يكون هناك وصفًا للجملة القرآنية الكبرى والجملة الصغرى وشبه الجملة. يقصد بالجملة القرآنية الكبرى 

آية وتعطي معنًى كامالً ويمكن فصلها عن ما يسبقها أو ما  هي الجملة التي تكون جزًءا من آية أو آية كاملة أو أكثر من

وتجدر يليها من الجمل وال تتداخل مع غيرها من الجمل ويمكن أن تحوي بداخلها جمالً صغيرة أو أشباه جمل. 

اإلشارة إلى أن هذه الجمل التي سميت بالجمل الكبرى تفصل فيما بينها في المصاحف المطبوعة عالمات الوقف 

أما الجملة الصغرى فهي جملة كاملة المكونات تيل مثل عالمة حرف الجيم أو عالمة الوقف أولى ) قلى ( .والتر

ولكنها ال تحوي بداخلها جملة أصغر منها ويجوز أن تحوي اشباه جمل. أما شبه الجملة فهي المعروفة مثل الجار 

ام قاعدة بيانات الجملة القرآنية من نحو وصرف والمجرور. كما يبين الشكل المراحل المستقبلية المقترحة بعد اتم

فملف   .وقيودها ( تركيب قواعد بيانات الجملة القرآنية وأسلوب اإلرتباط بين ملفاتها1وتجويد وقراءات. ويبين الشكل )

كبرى الكلمات يحوي رقم الكلمة ونص الكلمة القرآنية وجذر تلك الكلمة وكتابتها بالرسم العثماني. أما ملف الجمل ال

إن وجد. ويقصد بالمصدر المرجع الذي يؤيد وصف  رقم المصدرو فيحوي رقم أول كلمة وعدد الكلمات ورقم الجملة

تلك الجملة. وبالطبع هذا يشير إلى حاالت االختالفات اللغوية التي قد تظهر في تحديد بدايات ونهايات بعض الجمل 

رقم الجملة التي تعود لها تلك الجملة الصغرى و الكبرى رقم الجملةفيحوي  ملف الجمل الصغرىالقرآنية. أما 



رقم أول و رقم شبه الجملةفيحوي  ملف أشباه الجمل. أما رقم المصدرها وعدد كلماتفيها و رقم أول كلمةو الصغرى

ملف . ولتحديد المعلومات عن الصادر وضع ملف خاص بها هو رقم المصدرالتي تحويها و عدد الكلماتفيها و كلمة

. وكمثال على الجمل القرآنية الكبرى وضع الجدول إسم المؤلفو إسم المصدرو رقم المصدرالذي يحوي  صادرالم

 ( 1( ليعطي أمثلة على هذه الجمل من سورة البقرة. ويحوي الجدول )2)

 

 

( العالقة بين قواعد البيانات السابقة والالحقة2الشكل )  

 الجملة القرآنية

 الكبرى

 الجملة الصغرى شب  الجملة

 الصرف الاحو

 قواعد التجويد

 قواعد بيانات المرحلة االولى

 

 الداللة

 

 

 القراءات القرآنية



 

 قاعدة بيانات الجملة القرآنية( 1الشكل )

 

 

 

 

 ( الجمل الكبرى2جدول )

 

رق  

 الجملة

رق  

 السورة

رق  

 اآلية

رق   نص الجملة

أو  

 كلمة

عدد 

 الكلمات

َوإِذَا قِيَل لَُهْ  َءاِماُوا َكَما َءاَمَن الاَّاُس  14 2 22

 ءُ قَالُوا أَنُْؤِمُن َكَما َءاَمَن السُّفََها

162 12 

 2 172 أاَلَ إِنَُّهْ  ُهُ  السُّفََهاُء  14 2 22

 4 171 َولَِكن الَّ يَْعلَُموَن  14 2 26

 6 112 َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن َءاَماُوا قَالُوا َءاَماَّا  12 2 27

 7 111 َوإِذَا َخلَْوا ِإلَى َشيَاِطياِِهْ  قَالُوا إِنَّا َمعَُكْ   12 2 21

 4 122 إِنََّما نَْحُن ُمْستَْهِزُءوَن  12 2 22

 4 122 اللَّ ُ يَْستَْهِزُئ بِِهْ   12 2 43

 2 232 َويَُمدُُّهْ  فِي ُطْغيَانِِهْ  يَْعَمُهوَن  12 2 41

الَلَةَ بِاْلُهَدى  16 2 42  2 237 أُولَئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ

 4 212 فََما َربَِحت تَِّجاَرتُُهْ   16 2 44

 4 212 َوَما َكانُوا ُمْهتَِديَن  16 2 42

 ملف الكلمات

 رق  الكلمة

 الكلمة القرآنية

 الجذر

 الرس  العثماني

 

 ملف الجمل الكبرى

 رق  أو  كلمة

 عدد الكلمات

 الجملة رق 

 المصدررق  

 ملف الجمل الصغرى

 رق  الجملة الكبرى

 رق  الجملة الصغرى

 رق  أو  كلمة

 عدد الكلمات

 المصدررق  

 ملف أشباه الجمل

 رق  شب  الجملة

 رق  أو  كلمة

 عدد الكلمات

 المصدررق  

 

 ملف المصادر

 رق  المصدر

 إس  المصدر

 إس  المؤلف



 

 ( الجمل الصغرى1جدول )

 

رق  

  الجملة

 الكبرى

رق  

الجملة 

 الصغرى

رق   نص الجملة

أو  

 كلمة

عدد 

 الكلمات

 4 164 قِيَل لَُهْ  َءاِماُوا  2231 22

 1 162 َءاِماُوا 2232 22

 2 167 َءاَمَن الاَّاُس  2234 22

 2 162 أَنُْؤِمُن َكَما َءاَمَن السُّفََهاءُ قَالُوا  2232 22

 1 173 أَنُْؤِمُن  2232 22

 2 172 َءاَمَن السُّفََهاءُ  2236 22

 4 172 إِنَُّهْ  ُهُ  السُّفََهاُء  2231 22

 2 172 ُهُ  السُّفََهاءُ  2232 22

 4 114 لَقُوا الَِّذيَن َءاَماُوا  2731 27

 2 116 قَالُوا َءاَماَّا 2732 27

اَماَّا 2734 27 ََ 117 1 

 4 112 َخلَْوا إِلَى َشيَاِطياِِهْ   2131 21

 4 122 قَالُوا إِنَّا َمعَُك ْ  2132 21

 2 124 إِنَّا َمعَُك ْ  2134 21

 

 الخالصة-2
 

فذي مشروع طموح لخدمة القرآن الكريم وعلومه وكل العلوم الشرعية واللغة العربية. وقذد أوضذح مداد البيان مشروع 

هذا البحث ما تم انجازه في المرحلة األولى وتقديم صذورة عذن بدايذة المرحلذة الثانيذة مذن خذالل تعريذف قاعذدة بيانذات 

الجملة القرآنية التي هي حجر األسذاس فذي تقذديم النحذو والصذرف ومذن ثذم الترتيذل والتجويذد والقذراءات القرآنيذة. أمذا 

 غي أن يكون موضوع مرحلة قادمة .الداللة ومن ثم المضي نحو التفسير فهو ما ينب

إن هذا المشروع قد بدأ بجهود فرديذة لكنذه ال يمكذن أن يسذتمر بذه أفذراد وإنمذا ينبغذي أن تقذوم بذه مؤسسذات جامعيذة أو 

بحثية أو خيرية خدمة للقرآن الكريم والعلوم الشرعية. لذلك ندعو إلى تبني هذذا المشذروع وتنميتذه واإلسذتمرار بذه مذن 

 ع دعمه والسير به قدًما والله الموفق.قبل جهة تستطي
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This paper aims at suggesting a data base to describe all information related to sentences 

of the Holly Quran. This data base refers to the data base of the words of the Holly Quran 

then defining the beginnings and ends of the sentences. Since the sentences are 

sometimes sequential and sometimes interfered to others or sometimes of composed 

forms, hence it was necessary to take all that into account. It is also necessary to give 

reference to the source of opinions when differences among specialists exist. The sub 

sentence has to be defined after that. Definition of the sentences is the first step in 

defining the grammar of the Holly Quran which is an important step in “Midad Al-

Bayan” project to serve the science of the Holly Quran, meaning of the Quran, as well as 

all the different branches of  the Islamic religion and Arabic language. 
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