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 مقدمة
اغبمد  رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على نبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو 

 أصبعُت كبعد:
فإف التحوؿ كالتغَت عرب التطور التكنولوجي ىو جوىر عملية اإلعبلـ كاالتصاؿ؛ 
فاإلعبلـ جديد ُب كل طور من أطواره، فقد كاف جديدان مع ظهور الطباعة، 

مع ظهور الفوتوغرافيا، كجديدان مع  الصحافة اؼبكتوبة، كجديدان كجديدان مع تطور 
ظهور الراديو، ٍب جديدان مع ظهور التلفاز )الرائي( كأخَتان جديدان مع ظهور 
اإلنًتنت ككسائل التواصل اغبديثة )الفيس بوؾ، كتويًت، كيوتيوب، كالوتس أب، 

 كالسناب ...(. 
تأثَتىا الواضح على ـبتلف اجملاالت  اإلعبلـ اعبديد اليـو سلطة رابعة ؽباإف 

كاألصعدة، بل تبوأ اإلعبلـ مكانة خطَتة ُب عصرنا اغباضر، كتنافست ُب ؾباالتو 
الدكؿ، فسارعوا إذل تشييد صركحو، كتوفَت كوادره اؼبدربة، كتسخَت قدراهتم 
 لدعمها ألهنا زبدـ أىدافهم اؼبعلنة منها كاػبفية، ذلك أهنم بوسائل اإلعبلـ يغزكف

يسيطركف على العقوؿ كيتبلعبوف بالقيم، كما يوجهوف ك  يذكبوف ىوياهتا،ك األمم، 
 كيؤيدكف السياسات اليت توافق ـبططاهتم كربقق مصاغبهم.

اإلعبلـ اعبديد يعد منظومة تواصلية جديدة تقـو على كسائط كمضامُت ف
ك الطبلع بو كاسع كسريع دكف تكلفة مالية تذكر، لذلااقتصادية مستحدثة، ف

 كثَتان من اعبوان  السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كال بد أف يكوف قبده غََت 
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لو بصمة كاضحة ُب خدمة القرآف الكرمي، لذا رأيت أف أكت  ُب ؿبور اإلعبلـ 
 في الجديد اإلعالم) دراسيت: اعبديد كأثره ُب خدمة القرآف كعلومو، كظبيت

 مبحثُت كخاسبة ااملة للنتائ  ( كقد قسمت البحث إذلالمجيد القرآن خدمة
 على الشكل التارل:

 اإلعبلـ اعبديد كالتقليدم كالفرؽ بينهما.مفهـو نبذة حوؿ  :تمهيد
في خدمة  تويتروال لكترونيةالصحف والمجالت اإلأثر  المبحث األول:

 ، وفيو مطلبان:القرآن
لكًتكنية ُب خدمة اإلكاؼبواقع اؼبطل  األكؿ: أثر الصحف كاجملبلت 

 .الكرمي لقرآفا
 تويًت ُب خدمة القرآف.الأثر : اؼبطل  الثاين

 في خدمة القرآن.، وفيو مطلبان:ويوتيوب  المبحث الثاني: أثر الفيسبوك
 ُب خدمة القرآف. يوتيوب )الفيديو(كال اؼبطل  األكؿ: أثر الفيسبوؾ

 ُب خدمة القرآف. ااسن كاؼبآخذ على اإلعبلـ اعبديداؼبطل  الثاين: 
 كالتوصيات. كتشمل أىم النتائ  تمة:الخا
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 تمهيد
إذا سربنا تاريخ اإلعبلـ كاالتصاؿ اإلنساين قبده قد مَر دبراحل أنبها أربعة عصور 

 :1على النحو التارل
: حيث كانوا يستخدموف الرموز لتمثيل عصر االتصال الشفوي -1

 األاياء، كاإلاارات الدخانية، كقرع الطبوؿ، كإاعاؿ النَتاف.
: كقد بدأ بالرسم كالنقش، سبهيدان لتطوير االتصال الكتابي عصر -2

 الكتابة.
: كقد بدأ باخًتاع اؼبطبعة على يد )يوحنا عصر االتصال الجماىيري -3

جوتنربغ( األؼباين ُب منتصف القرف اػبامس عشر، كبعد اخًتاع اؼبطبعة 
بنصف قرف أخذ صدرك الصحف يتتابع إذل منتصف القرف التاسع 

 عشر.
: كىو ال يعٍت ؾبرد استبداؿ تصال واإلعالم اإللكترونيعصر اال -4

الوسائل القديبة بوسائل حديثة، بل تتجاكز ذلك بكثَت، حيث سبس 

                                                           

، عصاـ سليماف اؼبوسى، عٌماف، مطبعة الكتاين للنشر كالتوزيع، المدخل في االتصال الجماىيري -1 
 .38-28ـ: 2003الطبعة اػبامسة 
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"التحوالت كافة أطراؼ العملية االتصالية لتشمل: الوسيلة، كالرسالة، 
 .1كاؼبستقًبل، كالتغذية اؼبرتدة، بل كمبط التسويق أيضان"

 ُب أدت كاالتصاؿ اإلعبلـ ؾباؿ ُب ىائلة ربوالت صراؼبعا اجملتمع كاليـو يعيش
 اؼبعلومات، كتلقي كتوزيع إنتاج ُب أسالي  كبَتة تغَتات إذل األخَتة السنوات

خصائص  طريقها عن كانتشرت حديثة، اتصالية كأسالي  تقنيات ظهرت فقد
 ذات اعبماىَتم االتصاؿ كسائل من التحوؿ أنبها من جديدة، اتصالية ككظائف

 االذباىُت، ذات التفاعلية االتصاؿ إذل تقنيات اؼبتجانس، كاتول الواحد، ذباهاال
 للتعبَت عن الرقمي اإلعبلـ أك اعبديد اإلعبلـ مصطلح كظهر اؼبتعددة، كاؼبضامُت

 .اعبديدة الظواىر ىذه
 كاإلذاعة كالصحافة التقليدم اإلعبلـ بُت التفريق من الصع  يكوف ردبا كعليو

 األخَت ىذا يبثل كونو اعبديد، اإلعبلـ يطلق عليو بات كما جهة نم كالتلفزيوف
 ما وبيط ؾبمل ُب كلكن االتصاؿ، دراسات إطار ُب ليس كليان، جديدان  مظهران 
 معظم ُب زاؿ ما كونو خاصة مفاىيم، من اإلعبلـ من اؼبستحدث النوع هبذا

 .بعد خصائصو الكاملة تتبلور دل جنينية حالة جوانبو

                                                           

القاىرة،  ، ؿبمود خليل،، أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحفياإللكترونيةالصحافة  -1 
 25ـ: 1997العريب للنشر كالتوزيع، 
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 استطاعت بسرعة اعبديد اإلعبلـ علينا يفرضها اليت اغبقائق ىذه من كانطبلقان 
 ُب كتأسست العملية، تلك عليها قامت اليت اؼبعادلة الكربل تقل  أف كبَتة
 . للعمل اإلعبلمي اؼبفسرة الكربل األساسية النظريات ضوئها

 ةمبطي من سبامان  غَتت اليت االجتماعية الشبكات ظهور ذلك، اواىد كمن أبرز
 كبات اإلعبلمي، للعمل التقليدية ُب اؼبرحلة كاالتصالية اإلعبلمية اؼبعلومات تدفق
عناصر  مقاـ بذلك فقاـ الوقت، ذات ُب كمستقببلن  كمرسبلن  منتجان  اؼبتلقي الفرد

 اغبد، ىذا عند األمر يتوقف كدل لئلعبلـ، الكبلسيكية العملية ُب كافة االتصاؿ
 مع التعامل ُب كأبلغ أقول لئلعبلـ، نمط اعبديدال ىذا يكوف أف إذل ذباكزه بل

 أثبتتو الذم األمر كىو تغيَتان، ك تعزيزان، ك تشكيبلن، اؼبعاصرة، اجملتمعات قضايا
 اؼبعاصر؛ اإلنساين الواقع ُب اؼبلحوظة الشواىد إذل إضافة العلمية، الدراسات

 على التأثَت ُب( كاؽبائلة بالفائقة) كانت توصف اليت القدرة تلك ذباكز كونو
 .الكفاءة فائقة قدرات إذل مضت، عقود ُب التقليدية للوسائل اجملتمع

راح العادل يتحدث اليـو إلكًتكنيان عرب اإلعبلـ اعبديد كمن خبلؿ "رقمُت فقط 
( اللذٍين تقـو عليهما التقنية الرقمية، كما أضحت ارائح 1( ك )0نبا )

وقت نفسو، كمن العجي  أف ىذه )السليكوف( تتضاءؿ حجمان كتزداد سعة ُب ال
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الشرائح اليت تعد أساس تقنية اغباسوب، تيصنىع من أرخص كأكفر مادة على 
 .1سطح األرض كىي الرمل!"

 تعريفان  هبد للجدؿ، دل مثَت العهد، حديث مصطلح ىو اعبديد اإلعبلـ كمصطلح
دراستو،  ُب كاالذباىات اآلراء لتداخل نظران  اإلنسانية العلـو منظرم بُت كاحدان 

 من قبل استخدامو يبكن ما كل على فقد أطلق اإلنًتنت، ثورة كخاصة بعد
 .العمبلقة العنكبوتية الشبكة ىذه على كاعبماعات األفراد

 بعضها مع كالصوت كالفيديو كالصورة النص اندماج على يعتمد كاإلعبلـ اعبديد
كالعرض،  فضبلن عن استخداـ اغباسوب بشكل رئيس ُب عملية اإلنتاج البعض

كمن أىم ظباتو التفاعلية، كخاصة فيما يتعلق حباالت الفردية كالتخصيص، ككلمة 
اعبديد تشَت إذل التنوع ُب األاكاؿ كالتكنولوجيا كاػبصائص اليت ربملها الوسائل 

 اؼبستحدثة.
كلئلعبلـ اعبديد عديد األظباء منها: اإلعبلـ الرقمي، كاإلعبلـ التفاعلي، 

كإعبلـ اؼبعلومات، كإعبلـ الوسائط اؼبتعددة، كالوسائط كاإلعبلـ الشبكي، 
 .2السيربكنية

 
                                                           

، ؿبمد جاسم فلحي اؼبوسوم، األكاديبية العربية اؼبفتوحة ُب الدامبارؾ، كلية اتجاىات إعالمية معاصرة -1
  11اآلداب كالًتبية، قسم اإلعبلـ كاالتصاؿ، د.ت: 

 جبسوف كيلياـ العلمي اػبياؿ ركايات كات  أطلقو الذم السيربكين الفضاء تعبَت من : ىيالسيبرونية -2 
 .ـ1984 عاـ أصدرىا اليت ركايتو ُب
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 أما أقساـ اإلعبلـ اعبديد فأربعة:
 .اإلنًتنت ابكة على القائم اعبديد اإلعبلـ -1
قراءة  أجهزة ذلك ُب دبا امولة األجهزة على القائم اإلعبلـ اعبديد -2

 .كالصحف الكت 
 أضيفت اليت كالتلفزيوف راديوال مثل التقليدية الوسائل منصة من نوع -3

 .للطل  كاالستجابة كالرقمية مثل التفاعلية جديدة فبيزات إليها
 إما النوع ىذا تداكؿ كيتم الكمبيوتر منصة على القائم اعبديد اإلعبلـ -4

 كتشمل الضوئية، األسطوانات مثل اغبفظ اؼبختلفة بوسائل أك ابكيان 
 كغَتىا. لكًتكنيةاإل الفيديو كالكت  كألعاب البصرية العركض

 ؾباؿ ففي التعليم، ُب اعبديد اإلعبلـ كسائل استخداـ ُب توسعان  ىناؾ أف كقبد
 اإلنًتنت ابكة من الستفادة ملموسان  تقدمان  العادل دكؿ حققت عن بعد التعليم

 اؼبفاىيم كانتشرت اؼبختلفة، التعليمية التعليمية للمستويات اػبدمة تقدـ ُب
 كالتعليم الشبكات خبلؿ من بعد، كالتعلم عن بالتعليم اػباصة كاالسًتاتيجيات

 ُب كالشبكات اغبواس  إذل كظيفة تشَت االفًتاضية اليت كالفصوؿ االفًتاضي
 .التعليم
 اجملتمعات ُب االتصارل العمل خارطة تشكيل أعادت اعبديد اإلعبلـ فوسائل
 كتعدد لتفاعلكا الوصوؿ كسرعة االنتشار كعاؼبية خصائص من دبا ربملو اؼبعاصرة
 يسيطر -كسائطو بكل- اعبديد اإلعبلـ التكلفة، حيث أصبح كقلة الوسائط
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 مكتبة عن صديقو ىبرب أف أحدىم أراد فإذا كتأثَتنا، تأثرنا الشباب اىتمامات على
 السطر الواحد. يتجاكز ال قد رابط ُب الكلمات لو ىبتصر بالكت ، زاخرة

 الثقافة ترسيخ ىي اإلسبلمي؛ العادل إذل اعبديد اإلعبلـ وبملها اليت كالرسالة
 اليت كاألفكار اؼبتحركة كالرسـو األفبلـ فمعظم الشباب؛ كنفوس عقوؿ ُب الغربية
ٌجد اعبديد، اإلعبلـ كسائل صبيع ُب تبث  الغريب، باإلضافة أك األمريكي الرجل سبي
 ياناتالد من الوافدة اإلغباد التبشَتية، كتبثُّ من الشرؽ رسائل الرسائل إذل

 أنو على كتصويره اإلسبلمي الدين صورة تشويو إذل باإلضافة اؼبعركفة، الشرقية
 كاؽبمجية. كالتخلف العاؼبي اإلرىاب دين
 كأفكارىا للنصرانية اإللكًتكين كالنشر باإلنًتنت اخصيان  يهتم الفاتيكاف بابا كىذا

 خاص نًتنتاإل على موقع بافتتاح ـ1995 عاـ ُب الفاتيكاف بدأ كعقائدىا، بل
 اإللكًتكين النشر خبللو من يوفر سنوات، عدة كتنفيذه تصميمو استغرؽ بو،

 النصارل معتقدات نشر إذل إضافة العادل، لغات صبيع إذل اإلقبيل لًتصبات
 . كافة كأفكارىم

 أفكارىم ينشركف كخبلؽبا هبم اػباصة مواقعهم صمموا قد اليهود أف كما
 زماـ أخذت كثَتة أخرل كملل البوذيوفك  اؽبندكس فعل ككذلك كعقائدىم،

 .ضبلالهتم كنشر مصاغبهم خدمة ُب الوسيلة تلك استغبلؿ ُب السبق
 اعبادة، الثقافة كإااعة اغبضارة، نقل عوامل أىم من ككسائلو كؼبا كاف اإلعبلـ

 البيئة كإصحاح كالسلوؾ، العادات ُب الصحيحة القيم كبث الصاحل، الفكر كدعم
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 األفراد بُت كالثقاُب االجتماعي التواصل كربقيق البشرم، معكاجملت اإلنسانية
 للحفاظ اعبديد ينبغي أف يتضاعف باإلعبلـ اىتمامنا فإف كاألمم؛ كاعبماعات

 حضارة لبناء تأسيس األمر حقيقة ُب حيث ىو االكبراؼ؛ من الشباب على
 ألف ذلك كاأللواف؛ كاألعراؽ األدياف اختلفت مهما اعبميع فيها يتعايش إنسانية
 ربقق اليت الفاضلة للحياة األقـو اؼبنه  ربمل عاؼبية رسالة ىي امدية الرسالة
 ىذه غمار نقتحم أف كأٍحرل أٍكذل اإلسبلـ أىل اإلنساف، فنحن لبٍت السعادة
 ذبعلو اليت اؼبقومات كل وبمل اإلسبلمي الدين أف كالسيما اغبديثة، التقنية
 اؼببُت. اغبق الدين كىو ال؟ كيف ر،اغبوا ميادين ُب دكمان  منصوران 

كحينما نتصفح تارىبنا اإلسبلمي قبد صفحات مشرقة ُب ىذا اعبان  اغبضارم 
العريق، فاإلعبلـ اإلسبلمي كضع اللبنة األكذل لًفىنِّ العبلقات اإلنسانية الداخلية 

، دبا ضب لو من كاػبارجية، ألف القرآف أساس اإلعبلـ منذ أنزلو ا تعاذل كإذل اليـو
معٌت للدعوة، حيث دل يغفل أيان من مكوِّنات اإلعبلـ )اؼبرسل، كاؼبستقبل، 

 كالرسالة، كالوسيلة اإلعبلمية، كالتأثَت(.
كما جاء القرآف ـباطبان لكل ما ُب اإلنساف: عقلو، كركحو، كجوارحو، كقلبو، 
كعواطفو كمشاعره، كاإلعبلـ حينما يسَت على ىذا النه  فإنو: "يقدر عقل 



)12( 
 

إلنساف، كحريتو ُب االختيار، كيدين اعبمود كالوقوؼ عند مألوؼ اؼبادة كما ترؾ ا
 . 1السلف، دكف تفكَت أك تدبَت"

 قبد اغبواس، خبلؿ من إال تتم ال اليت االتصاؿ؛ عمليات من كاف "اإلعبلـ كؼبا
 كالبصَتة كالبصر كالسمع اإلنساف حواس عن للحديث تعرض الكرمي أف القرآف
، كقولو تعاذل ُب سياؽ تعداد النعم على بٍت البشر: 2من التفصيل" ءبشي كالفؤاد
 السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ  َشْيًئا تَػْعَلُمونَ  اَل  أُمََّهاِتُكمْ  بُطُونِ  مِّن َأْخَرَجُكم َواللَّػوُ ﴿

 [.78]النحل: ﴾َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ 
: كالنهي، األمر وب لتسمعوا أم الَسٍمعى:  ا، منفعة آثار هبا لتبصركا أم كاألٍبصىارى
 اعبهل، كلعلو إلزالة كتعاذل، كىي آالت سبحانو معرفتو إذل هبا لتصلوا كاألٍفًئدةى:
 التفاكت من أكثر فيهما التفاكت ألف السمع، كىاأٍلىٍفًئدىةى( دكف )كىاأٍلىٍبصىارى  صبعهما

 دىاؿ   فػىهيوى  مىٍصدىره  أًلىنَوي  )الَسٍمعى( ابن عااور: "كىأىفٍػرىدى ا، قاؿ  إال يعلمو ال دبا فيو
يعً  ُب  اٍلمىٍوجيودً  اعٍبًٍنسً  عىلىى ( كىأىَما .الَناسً  حىوىاسِّ  صبًى  أًلىنَوي  صبىٍعنا بًوً  فىًجيءى  )اأٍلىٍبصارى

                                                           

 2003مصر،  األسرة، مكتبة حاًب، القادر عبد ؿبمد الدكتور ،الكريم القرآن في اإلعالم -1
 .221ـ:

 األردف، – اؼبعرفة، عماف دار اهاب، يوسف أسامة ،اإلسالم في الجماىيري االتصال وسائل -2
 .99ـ:  1982/ ق 1402



)13( 
 

 اعبٍىٍمعي  فىكىافى  ـبىٍصيوصو  بىصىرو  تػىوىىُّمً  اًلٍحًتمىاؿً  اٍلعيميوـً  ًإفىادىةً  ُب  نىصًّا لىٍيسى  فػىهيوى  اٍسمه،
كىكبىٍوًًه" اٍلعىٍهدً  اًلٍحًتمىاؿً  كىأىنٍػفىى اٍلعيميوـً  قىٍصدً  عىلىى أىدىؿَ 

1. 
عى  ًإمَبىا اٍلفيؤىادى  لىعىلَ : كىأىقيوؿي  كقاؿ الفخر الرازم: "  عىلىى تػىٍنًبيهنا اٍلًقَلةً  صبىٍعً  بًنىاءً  عىلىى صبًي

ًثَتىافً  رى كىاٍلبىصى  الَسٍمعى  أىفَ   اغبٍىًقيًقَيةً  لًٍلمىعىاًرؼً  خيًلقى  ًإمَبىا اٍلفيؤىادى  أًلىفَ  قىًليله، اٍلفيؤىادى  كىأىفَ  كى
 بًاأٍلىفٍػعىاؿً  مىٍشغيوًلُتى  يىكيونيوفى  بىلٍ  كىذىًلكى  لىٍيسيوا اػبٍىٍلقً  كىأىٍكثػىري  اٍليىًقيًنَيًة، كىاٍلعيليوـً 
ا بًفيؤىادو، لىٍيسى  فػيؤىادىىيمٍ  فىكىأىفَ  ًعَيًة،الَسبي  كىالصِّفىاتً  اٍلبىًهيًمَيةً  رى  الَسبى ً  فىًلهىذى  ُب  ذىكى
 .2".اٍلًقَلةً  صبىٍعً  ًصيغىةى  صبىًٍعوً 

كما اإلعبلـ اإلسبلمي إال امتداد معاصر للدعوة اإلسبلمية، حيث بعث ا تعاذل 
شر، كيتضح ذلك رسولو صلى ا عليو كسلم إذل الناس كافة ببل تفرقة بُت بٍت الب

أيضان ُب رسائلو صلى ا عليو كسلم إذل اؼبلوؾ كالرؤساء، كإذا كاف تأثَت اإلعبلـ 
ُب اؼباضي مقتصران على الصوت كاػبطابة، فإنو ُب ىذا العصر يظهر ُب الصوت 
كالكتابة، كالصورة العادية كاؼبلونة، كالناطقة كاؼبتحركة، يضاؼ إذل ذلك فن 

 اإلخراج كالتصوير.

                                                           

 بن الطاىر ، ؿبمد«اجمليد الكتاب تفسَت من اعبديد العقل كتنوير السديد اؼبعٌت ربرير» والتنوير التحرير -1 
تونس،  - للنشر التونسية ، الدار(ىػ1393:  اؼبتوَب) التونسي عااور بن الطاىر ؿبمد بن ؿبمد

 .11/156ىػ:  1984
 بفخر اؼبلق  الرازم التيمي اغبسُت بن سناغب بن عمر بن الكبَت(، ؿبمد )التفسَت الغيب مفاتيح -2 

 - الثالثة: بَتكت، الطبعة – العريب الًتاث إحياء ، دار(ىػ606: اؼبتوَب) الرم خطي  الرازم الدين
 .20/251ىػ:  1420
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 اؼبعرفة أف" (IGNACIO RAMONET)رامونيو  إيغناسيو لكير 
 التلفزيوف الكمبيوتر، على السيطرة ىو رىاهنا الكوك  مستول على اغباظبة

 .1كاؽباتف"
 الناحية من فإهنا" األفراد على التأثَت عملية ُب اإلعبلـ كسائل ألنبية كنظرا

 فكرة كبو جيههمكتو  الناس كتطويع االنفعارل للتأثَت تستخدـ قد التطبيقية
 .2"معينة
 ُب الستعماؽبا العشرين القرف منتصف منذ اػبرباء من كثَت نادل فقد كؽبذا
 مستوياهتا. ـبتلف عرب باؼبدارس التعليمية كباألخص العملية الًتبية،

 األحياف من كثَت ُب عاجز كحده الكبلـ أف العصور عرب اؼبعلموف أدرؾ لقد "
 إكساهبم اإلدراؾ على فضبلن  التبلميذ، إذل اتكاؼبعلوم اغبقائق ينقل أف على

 أخرل كسائل استخداـ إذل اؼبفكركف كدعا كاؼبعلومات الصحيح ؽبذه اغبقائق
 ظبيت ٍب إيضاحية، صوران  كظبيت كالصور الرسـو ىي ىذه الوسائل أكذل ككانت
 السينما كخباصة األخرل الوسائل كل اؼبعلومات ينعت هبا التدريس معينات

 .3"كاؼبصورات

                                                           

 الوطٍت اليـو فعاليات) كآخركف، دليو فضيل ،اللغة الفقر، األنترنيت، العولمة،: المعاصرة التحديات -1
 .102 ص ،2002 قسنطينة، منتورم، جامة ،(االتصاؿ جتماعا علم ؼبخرب األكؿ

 كالتوزيع، كالنشر للطباعة قباء دار بدر، أضبد ،والتنمية والتطويع اإلعالم بين الجماىيري االتصال -2 
 .3ص ،1998 العربية، مصر صبهورية القاىرة،

 .34 ص ،1995 لقاىرة،ا الكت ، سيد، عادل اغبليم عبد باب فتح ،التعليم في الكمبيوتر -3
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 عاؼبنا أصبح إذ اؼبراحل؛ أخطر من مرحلة اآلف يعيش اؼبعاصر اإلسبلمي العادل إف
 اؼبسلموف كالتكنولوجيا، كوبتاج كاالتصاالت اؼبعلومات ُب ثورات يعيش اليـو

 قد جان ، كاليـو كل من هبم ربيط اليت التيارات اىت كمواجهة دكرىم إثبات
 الذم الشباب، لصيانة ملموسة أعماؿب القياـ منا تتطل  حاظبة، مرحلة دخلنا
 ؾباؿ ُب العلمية اللقاءات تكثيف خبلؿ من كذلك اؼبستقبل، ُب األمة حصن ىو

 ُب حديثة كسائل كاستنباط اغبديثة"، "التقنية تطويع إذل كالسعي اإلعبلـ،
 ُب اإلسبلمي اغبضارم اؼبشركع ىدؼ ربقيق ُب تستخدـ اإللكًتكين االتصاؿ
 اغبضارم بدكره للقياـ كتأىيلو اؼبادية، القيود من الشباب عقوؿ كربرير تنوير

اإلعبلـ، كخاصة أف اإلعبلـ اإلسبلمي قائم على  كآليات أدكات باستخداـ
العقيدة كمرتبط بأحكاـ اإلسبلـ كىديو كأخبلقو، ألف اؼبقصود ربصيل الصبلح 

 صبلح إذل يهدؼ ُب الدنيا كاآلخرة، لذلك يتميز بشرؼ الغاية كاؼبقصد، ألنو
 كالتعامل االتصاؿ أساس ألنو القوؿ ُب كخَتىم، كقائم على الصدؽ البشر

ألنو مبٍت على قواعد  موثق، إعبلـ كالتناصح، فاإلعبلـ اإلسبلمي كالتعارؼ
 َواْسَتْشِهُدوا﴿كما ُب قولو تعاذل:   1التثبت كاالستيثاؽ اليت أمر ا تعاذل هبا

 ِمنَ  تَػْرَضْونَ  ِممَّن َواْمَرَأتَانِ  فَػَرُجلٌ  رَُجَلْينِ  َيُكونَا مْ فَِإن لَّ  رَِّجاِلُكمْ  ِمن َشِهيَدْينِ 
 الصحفي، السبق ابتغاء اػبرب نشر ُب يتسرع [، "كال282]البقرة: ﴾الشَُّهَداءِ 

                                                           

، ؿبمد عجاج اػبطي ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية أضواء على اإلعالم في صدر اإلسالم -1 
 .16ـ: 1987ىػ/ 1407
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 ،1األنباء" صحة من التأكد على كوبرص األمينة، كاؼبوضوعية يتوخى الدقة ألنو
 فَػَتبَػيػَُّنوا بَِنَبإٍ  فَاِسقٌ  َجاءَُكمْ  ِإن آَمُنوا ِذينَ الَّ  َأيػَُّها يَا﴿قولو تعاذل:  مضموف كىذا

 [،6]اغبجرات: ﴾نَاِدِمينَ  فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى   فَػُتْصِبُحوا ِبَجَهاَلةٍ  قَػْوًما ُتِصيُبوا َأن

 كاالضطرابات، كالفنت للقبلقل اإلعبلـ إثارة عدـ اػباصية ىذه على كيًتت 
 ِمنَ  بِالسُّوءِ  اْلَجْهرَ  اللَّػوُ  ُيِحبُّ  الَّ ﴿ا تعاذل: العاـ، قاؿ  األمة بصاحل كاىتمامو

[، كينبغي على 148]النساء: ﴾َعِليًما َسِميًعا اللَّػوُ  وََكانَ  ظُِلمَ  َمن ِإالَّ  اْلَقْولِ 
اإلعبلـ اإلسبلمي أف يكوف خَتيان كى كسطيان، ألف خَت األمور أكسطها، كأف يتمَيز 

امة على اؼبصاحل اػباصة كىذا مضموف قوؿ ا باؼبوضوعية فيقدـ اؼبصاحل الع
ِلكَ ﴿تعاذل:   ِبَما آَمنتُ  َوُقلْ  َأْىَواَءُىمْ  تَػتَِّبعْ  َواَل  أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتِقمْ  فَادْعُ  َفِلذَ 

َنُكُم اللَّػوُ  أِلَْعِدلَ  َوأُِمْرتُ  ِكَتابٍ  ِمن اللَّػوُ  َأنَزلَ   [.15]الشورل: ﴾َورَبُُّكمْ  رَبػَُّنا بَػيػْ
صيانتها  عليها ينبغي بل اغبريات، بتقييد تقـو أف اإلعبلـ لوسائل ينبغي ا الكم

 لِّلَِّذينَ  َوُقل﴿ا تعاذل:  يقوؿ فيو، كتؤثر أكرب صبهوران  تكتس  حىت كاحًتامها؛
 فَِإنََّما اتَػَولَّوْ  وَِّإن اْىَتَدوا فَػَقدِ  َأْسَلُموا فَِإنْ  َأَأْسَلْمُتمْ  َواأْلُمِّيِّينَ  اْلِكَتابَ  ُأوتُوا

 تولوا فإف" ىنا يقل [، فلم20: عمراف ]آؿ ﴾بِاْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  َواللَّػوُ  اْلَباَلغُ  َعَلْيكَ 
 كاإلعبلـ (اْلَباَلغُ  َعَلْيكَ  فَِإنََّما)قاؿ:  بل تريد" ما ينفِّذكا كأٍكرًٍىهم حىت فعاًقٍبهم

                                                           

(، آالء أضبد موضوعية الكريم )دراسة القرآن ضوء في -أساليبو -ضوابطو -اإلعالم: مقوماتو -1 
 .45ـ:  2009 - ق 1430سبلمية بغزة،  ىشاـ/مصباح عمار، رسالة ماجستَت ُب اعبامعة اإل
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 عليو ايء كال مل،األك الوجو على كرسالتو كظيفتو، أداء عليو أف يعٍت فبا ببلغ،
 .1ذلك" بعد
 

 والتقليدي:الفرق بين اإلعالم الجديد 
إف للعملية اإلعبلمية ثبلثة عناصر: مؤثر كمتأثر ككسيلة تأثَت. ككاف لئلعبلـ 

ا مؤثرنا، كاؼبتلقي متأثرنا، كالوسيلة اإلعبلمية اؼبستخدمة إَما  التقليدم اذباىنا كاحدن
غباالت الثبلث يبقى اؼبتلقي متأثرنا بشكل صحافة أك تلفاز أك إذاعة، كُب كل ا

لذلك كاف ؽبذه الوسائل اإلعبلمية أنبية كبَتة ُب صياغة كتشكيل الرأم  ؛سليب
ؿ تغَت الوضع ُب اإلعبلـ اعبديد، حيث حصل ربوُّ لذلك العاـ ُب أم قضية، ك 

كقد المس الوسيلة اإلعبلمية  ،ل ُب كسائل االتصاؿ خبلؿ العقد األخَتمذىً 
ر إذل ر كمتأثِّ باار، األمر الذم أعاد صياغة اؼبعادلة السابقة من مؤثِّ بشكل م

 .ر أصبح أيضنا مؤثرنار، كاؼبتأثِّ مؤثِّ 
الكات  ُب اعبريدة الورقية أك اجمللة سابقنا يكت  مقالة، فيقرأىا الناس بقدر كبَت ف

 ض، فلم تكن ىناؾ كسائل معينة لقياسمن السلبية، حيث يستوم اؼبؤيد كاؼبعارً 
اء لكات  كعدـ تقبلهم آلخر إال من خبلؿ التعقيبات اليت ترسل مدل تقبل القرٌ 
كمعٌت ىذا أف الكات  الصحفي كاف تأثَته كبَتنا ُب السابق،  ،إذل اعبريدة ذاهتا

بينما ُب اإلعبلـ  ،م ُب اؼبعلومة أك الفكرة اليت يصوغها للجمهوركىو اؼبتحكِّ 

                                                           

 .68اؼبصدر السابق:  -1 
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بلن كمؤثرنا من خبلؿ ردكده السريعة كتعقيباتو اعً ر أف يكوف فبإمكاف اؼبتأثِّ فاعبديد 
 مباارة. اليت يراىا اعبمهور بعد نشر مقاؿ اعبريدة أك اجمللة

 ساعد عن التشمَت اإلسبلمية الدعوة ؾباؿ ُب كالعاملُت للدعاة األكاف لقد "آف
 الناس كإعبلـ اغبق الدين ىذا إذل الدعوة ؾباؿ ُب فَعالة مسانبة كتقدمي اعًبٌد،

 أف إذل تشَت إحصائيات ىناؾ بأف العلم مع اإلنًتنت، ابكة خبلؿ من عالىػًمَيًتوب
 .النصرانية ػبدمة أكثر أك كصفحة موقعان ( 22500)

 ال بينما اليهودية، ػبدمة أكثر أك كصفحة موقعان ( 5800) من أكثر ىناؾ كأف
- اغبق اإلسبلـ دين عن تتحدث اليت الصفحات إف :إذا قلنا الواقع تتعدل
 أعداء أف للنظر موقع، كالبلفت( 500)- كمكاف زماف لكل كاؼبصًلح الصاحل
 اإللكًتكين الربيد قوائم باستخداـ( التوراة)ك (اإلقبيل) تبليغ ُب ينشطوف اإلسبلـ
 اإلقبيل بتقدمي يتعهدكف أك - يـو كل( كاحدة صبلة) للمشًتكُت يقدموف حبيث
 تلك يستًغلُّ  من ذبد ال بينما نًتنت،اإل خبلؿ من للقرٌاء كاحد عاـ خبلؿ كامبلن 

 اغبديث)ك  (الكرمي القرآف) اػبالد ا كبلـ إلببلغ اغبديثة كالتقنيات اؼبعطيات
 مليوف( 600) من أكثر يستخدمها اليت الوسيلة "ىذه باستخداـ( الشريف
 .1اؼبعاصر" عاؼبنا ُب اخص

 

                                                           

 الثانية السنة اػبامس العدد اوبر، سعودم ؾبلة( خطوة خطوة -إنترنت: )بعنواف مقاؿ -1
 .33ص 2000يناير
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 المبحث األول:
 في خدمة القرآن التويترو  ةلكترونياإلوالمواقع الصحف والمجالت أثر 

 ، وفيو مطلبان:الكريم
 المطلب األول:

 :االلكترونية في خدمة القرآن والمواقع أثر الصحف والمجالت
لقد فتحت تكنولوجيا اإلعبلـ اعبديد بابان كاسعان غبرية اإلعبلـ، كباتت ىناؾ 
 أكثر من كسيلة سهلة إليصاؿ اؼبعلومات كنشرىا ُب اىت بقاع العادل، فهل

 سنستفيد من ىذه الفرصة؟ كىل قدىرينا أف نكوف متلقُِّت كمستهًلكُت فقط؟ 
إف أمامنا فرصة ذىبية ينبغي أف نشارؾ فيها كنستغَلها، كننت  كنتفاعل كنطوِّر 
كسائلنا اإلعبلمية كالعلمية لتبلئم احتياجاتنا الفكرية كاالجتماعية، فنحن على 

اف، كال يبكن أف ينجو منو إال من مشارؼ عصر جديد، يتميز دبا يشبو الطوف
هبيد السباحة دبهارة كسط تياراتو اعبارفة، أما الذين يستلذكف االسًتخاء كالتفرٌج 
عند الشواطئ فلسوؼ ذبرفيهم أمواجيو العاتية كلو بعد حُت، كحينها ال ينفع 

 الندـ.
كاد كُب ظل التطورات اؼبتسارعة ُب تقنيات اؼبعلومات كنظم اػبزف اإللكًتكين ي

ىبتفي زماف الكتاب الورقي، فقد عاد قرص ليزرم ضئيل جدان وبمل اؼبئات بل 
ألوؼ اجمللدات اليت كاف القارئ فيما مضى يبذؿ اعبهد الكثَت كاؼباؿ الوفَت 
كعشرات السنوات من الزمن من أجل الوصوؿ إليها، لكنو أصبح اليـو بفضل 
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العادل دكف استئذاف كىو قاعد ىذه التقنية قادران على الدخوؿ إذل أكرب مكتبات 
 ُب غرفتو، كيتجوؿ كيفما أراد بُت صنوؼ الكت  كاؼبكتبات.

لقد أصبح مفركضان على اؼبؤلف اليـو أف يتدرب على اعبلوس أماـ الشااة بدالن 
من الورقة البيضاء، كراحت أغل  دكر النشر ترفض استبلـ اؼبخطوطات اؼبكتوبة 

مي نسخ مطبوعة من البحوث كالكت  إذل بالقلم، كتشًتط على اؼبؤلفُت تقد
جان  نسخ إلكًتكنية على قرص مرف أك قرص ليزرم مدم ، كما أف مهنة 
التأليف كالكتابة كاإلنتاج العلمي أضحت قادرة على الوصوؿ إذل اؼبعلومات 
كصبعها كصياغتها كمعاعبتها كتنظيمها كتنسيقها بسهولة كسرعة فائقة، كقد تغَت 

لة كالصحيفة، اليت كانت تطبع على الورؽ، فأصبحت اليـو مفهـو الكتاب كاجمل
تصدر منها نسخ إلكًتكنية على ابكة اؼبعلومات العاؼبية، فضبلن عن اؼبكتبات 
كدكر النشر كاعبامعات كمراكز البحوث كاؼبؤسسات، فأتاحت ىذه اإلمكانيات 

ى الفكر اؽبائلة نشر العلـو كاؼبعرفة دكف قيود أك حدكد، مع غياب الرقابة عل
كالتفكَت، كبات من السهولة مطالعة مقاؿ منشور على الشبكة العاؼبية ُب صبيع 
أكباء العادل كاغبصوؿ على الكت  كاؼبكتبات اجملانية اؼبنشورة على الشبكة كتنزيلها 

 على اغباسوب الشخصي اػباص.
كبناء على ىذا ال يبكن للمرء االكتفاء بشراء ثبلث ؾببلت كرقية اهرية 

ًتاؾ بصحيفة يومية، كترؾ ىذا الكنز الثمُت من الوصوؿ إذل عشرة آالؼ كاالا
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صحيفة كؾبلة ُب كافة اؼبيادين كالفركع كبلغات متعددة، عبلكة على اؼبساحات 
 الواسعة للوثائق كاألرافة.

كلقد ازبذت اؼبوسوعة الربيطانية خطوة فباثلة، ُب تسويق نسخة إلكًتكنية على 
لت طواؿ أكثر من مائة عاـ تطبع ُب ثبلثُت ؾبلدان، أقراص مضغوطة، بعد أف ظ

 يصل عدد صفحاهتا إذل عشرين ألف صفحة.
لذا قبد أف كربل مؤسسات النشر أكجدت مواقع ؽبا على الشبكة إذل جان  
أنشطتها التقليدية، كمن أبرز مواقع النشر اإللكًتكين العريب )موقع الورٌاؽ( 

العريب، كأغل  الصحف كاجملبلت  اؼبشهور كالذم يضم أمهات كت  الًتاث
قبدىا على الشبكة، إما على اكل مواقع إلكًتكنية، أك مواقع خدمية للصحف 
الورقية، كيبكنك كضع اسم الصحيفة أك اجمللة على ؿبركات البحث العربية حىت 
ذبد مداخل مباارة إذل الصحف كاجملبلت كبلغات عديدة، ككثَت من جهات 

دت ؽبا مكانان مكينان على الشبكة حيث البيئة الصاغبة النشر الناائة حديثان كج
 كاػباصة هبا، كليس لديها مطابع أك مكات  كاقعية.

إف النشر الرقمي ىو خيار اؼبستقبل ُب الوصوؿ إذل اؼبعلومات، كيرتبط بعدد كبَت 
من التقنيات كالتصوير الضوئي كاؽباتف كاغباسبات اإللكًتكنية كاألقمار 

الليزر، كيتيح ىذا النشر اإللكًتكين فرصة للباحثُت كالعلماء  االصطناعية كأاعة
كاعبامعيُت كاؼبثقفُت إذل توجيو اعبزء األكرب من جهودىم إذل عمليات التحليل 

 من ىائل كم الكرمي، فهناؾ للقرآف جليلة خدمات كاالستنتاج كالتفسَت كتقدمي



)22( 
 

 قسمُت إذل إصباالن  مهاتقسي يبكن القرآف، خبدمة تعٌت اليت اإللكًتكنية اؼبواقع
 :1أساسيُت

 كمقركء صوٌب: القرآف)القرآنية  الربام  على ربتوم إلكًتكنية مواقع :القسم األول
 .القرآف( كعلـو

 :أنبها أقساـ إذل اؼبواقع ىذه كتنقسم
 :متخصصة مواقع -1

 : مثل القرآف، خدمة ُب معينة بناحية زبتص مواقع كىي
 كأسباب القرآف علـو من بعلم أك القرآنية، التبلكات بعرض اؼبختصة اؼبواقع 

 كالقراءات. كالتجويد التفسَت علم أك النزكؿ،
 ىذه تكوف كقد الصُّم، أك باؼبكفوفُت أك األطفاؿ، بتعليم ىبتص ما كمنها 

 :اؼبواقع تلك أمثلة أيضان، كمن أخرل ؼبعارؼ ااملة إلكًتكنية بوابات ضمن اؼبواقع
 مع القرٌاء صبيع تبلكات على كيشتمل الكرمي، رآفللق الصوتية اؼبكتبة موقع ☼

  /http://www.mp3quran.net .اجملاين التحميل إمكانية
 .عديدة بلغات القرآف بنشر ـبتص كىو( الكيٌتاب) موقع ☼

ine.comhttp://www.kottaabonl/  
 للواقع(. ااكية الفبلش) بطريقة القرآف تصفح موقع ☼

http://www.quranflash.com/books/Medina3/?ar&skin=textile&aff#st
hash.b00qRXqG.dpbs  

                                                           

 1- s/view/47701.htmhttp://www.lahaonline.com/article  

http://www.mp3quran.net/
http://www.kottaabonline.com/
http://www.quranflash.com/books/Medina3/?ar&skin=textile&aff#sthash.b00qRXqG.dpbs
http://www.quranflash.com/books/Medina3/?ar&skin=textile&aff#sthash.b00qRXqG.dpbs
http://www.lahaonline.com/articles/view/47701.htm
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 كعلومو التفسَت ُب متخصص موقع كىو القرآنية: كالدراسات التفسَت ابكة ☼
  /https://www.tafsir.net .متخصصوف أكاديبيوف عليو كيشرؼ
  .الكرمي القرآف بتحفيظ خاص كىو( ربفيظ) موقع ☼

http://www.houseofquran.com/arabic.html  
  /https://www.nquran.com .نوف() القراءات موقع ☼
 موقع كىو اؼبباار، الصوٌب التعليم طريق عن( نسائي) القراءات تعليم موقع ☼

http://www.mt- .الطالبات( ملتقى) القرآنية القراءات ابكة
qiraatt.com/vb/  

 )الدرر :موقع القرآف، علـو ُب دقيق زبصص على تشمل اليت البوابات كمن
  السنية(

https://dorar.net/  
 ألىم ابشموؽب سبيزت القرآف، تفسَت ؾباؿ ُب رائدة موسوعة على ااتمل الذم
 كالنسخ اػبيارات بكل البحث إمكانية مع كمرتَبة، كميَسرة ـبتصرة التفسَت كت 

 .كالطباعة
 :شمولية مواقع -2

 كـبتلف – قرآنية تبلكات: )القرآنية للمواد عرضها ُب التنوع تراعي مواقع كىي
 كحفظ التجويد بتعليم تتعلق أخرل كخواص البحث خاصية مع القرآف، علـو

 اإلنًتنت، ابكة على كجودان  األكثر ىي اؼبواقع كىذه( تفاعلية اكمزاي القرآف

https://www.tafsir.net/
http://www.houseofquran.com/arabic.html
http://www.houseofquran.com/arabic.html
https://www.nquran.com/
http://www.mt-qiraatt.com/vb/
http://www.mt-qiraatt.com/vb/
http://www.mt-qiraatt.com/vb/
https://dorar.net/
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 بوابات يبثل إذ مشوالن  أكثر كبعضها كالباحثُت، اؼبهتمُت بُت كبَت بإقباؿ كربظى
 .كمعارفو علومو بكل القرآف حقل ضمنها من يكوف معرفية حقوؿ على تشتمل
  (الكريم القرآن موقع) الصدد ىذا ُب اؼبواقع أىم ضمن كمن

http://www.quran7m.com#/!  
 كتقنيات القرآنية التفاسَت مهمات على كااتمالو اؼبكتوب، القرآف عرض كيشمل
 ُب الرائدة اؼبواقع من كىو متطورة حبثية كمزايا لغات، لعدة كالًتصبة القرآف حفظ
 .اجملاؿ ىذا

 .القرآنية للعلـو صبعو ُب أمشل ىوك  (الجامع المصحف موقع) ككذلك
http://mosshaf.com/ar/main  

 (ويب اإلسالم شبكة موقع) البوابات نطاؽ ضمن تقع اليت اؼبواقع كمن
e/index.phphttp://www.islamweb.net/mainpag  

 القراءات كعلم القرآنية، الصوتيات من ىائل كىم   على ااتماؽبا جان  فإذل 
القرآف  كعلـو التفسَت ُب ااملة موسوعة على الشبكة ربتوم كغَتىا؛ كالتجويد

 تلك عناكين صبع ُب متخصصة أدلة كىناؾ ؾبانان، اؼبوقع من ربميلها أيضان، كيبكن
 )دليل ككذلك الكرمي(، القرآف دليل )موقع منها اهتا،اىتمام اختبلؼ على اؼبواقع

 .كمشوالن  استيعابان  األدلة أكرب كىو سلطاف(،
 
 

http://www.quran7m.com/
http://mosshaf.com/ar/main
http://mosshaf.com/ar/main
http://www.islamweb.net/mainpage/index.php
http://www.islamweb.net/mainpage/index.php
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 :التعليمية المواقع -3
 بتعليم تعٌت كاليت بيعد، عن التعليم بنظاـ القرآنية كاعبامعات اؼبعاىد مواقع كتشمل
 اهادة على فيها الدارس كيتحصل الغال ، ُب أكاديبية دبنهجية القرآف علـو

 تلك كمن ؾباين، ىو ما كمنها للتسجيل، رسـو دفع يتطل  ما كمنها معتمدة،
 كمنها القرآف علـو يشمل ما كمنها كالقراءات، التجويد بعلم ىبتص ما اؼبعاىد
 :اؼبثاؿ سبيل على
 .لؤلخوات القرآف دكحة ملتقى ☼

http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR0cCUzQ
S8vd3d3LmRhd2hhdHQtcXVyYW4uY29tL2luZGV4LnBocA==  

 .النت عرب القرآنية القراءات لتعليم خويلد بنت خدهبة معهد ☼
http://www.daralqeraat.com/  

 .القرآنية القراءات معهد ☼
http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR

hYXQuY29tL3ZiLw0cCUzQS8vc3R1ZHlxZXJ==  
 .الكرمي القرآف لتعليم تاج أكاديبية ☼

https://tajac.org/  
 العشر. كالقراءات كالسنة للقرآف العاؼبية اعبامعة ☼
 x.phpsunna.com/vb/inde-https://www.quraan  

http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR0cCUzQS8vd3d3LmRhd2hhdHQtcXVyYW4uY29tL2luZGV4LnBocA
http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR0cCUzQS8vd3d3LmRhd2hhdHQtcXVyYW4uY29tL2luZGV4LnBocA
http://www.daralqeraat.com/
http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR0cCUzQS8vc3R1ZHlxZXJhYXQuY29tL3ZiLw
http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aHR0cCUzQS8vc3R1ZHlxZXJhYXQuY29tL3ZiLw
https://tajac.org/
https://www.quraan-sunna.com/vb/index.php
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 القرآف، لتعليم صفحات اعبامعات العاؼبية ُب الشرعية الكليات ؼبعظم أصبح كقد
 .بيعد عن الدراسة بنظاـ اؼبقررة الدينية التخصصات ضمن

 كاجهة اإللكًتكنية اؼبواقع من كتتخذ عمبلقة، قرآنية مشاريع :القسم الثاني
 الواسعة، منها: كخدماهتا توياهتا

 : الشريف المصحف باعةلط فهد الملك مجمع -1
(http://www.qurancomplex.org/?Lan=ar )  

 بالقرآف العناية صور أعظم الشريف اؼبصحف لطباعة فهد اؼبلك ؾبمع إنشاء ييعد
 كيضم كالسنة الكتاب ػبدمة مستمرة كأحباث دراسات اجملمع كهبرم الكرمي،
 إطار كُب اجملمع أف إذل كيشار. العادل ُب الطباعة تقنيات إليو كصلت ما أحدث
 عمـو على كالتيسَت ا كتاب ػبدمة كتسخَتىا اغبديثة التقنية من استفادتو
 موقع منها الدكلية، اؼبعلومات ابكة على اػبدمات من ؾبموعة أطلق اؼبسلمُت،
 اؼبلك جملمع التابعة اؼبواقع أحد كىو اغباسوبية، اػبطوط دبجموعة اػباص اإلنًتنت

 دعم ُب اؼبساعدة إذل كيهدؼ اؼبنورة، باؼبدينة الشريف اؼبصحف لطباعة فهد
 نص زبدـ اليت اغباسوبية اػبطوط من دبجموعة اإللكًتكنية العربية اؼبكتبة

 للنشر النبوية اؼبدينة مصحف كبرنام  ركاياتو، دبختلف الشريف اؼبصحف
 كخدمات النبوية، اؼبدينة مصحف برنام  أيضان  اػبدمات كمن اغباسويب،
 العبلقة ذات اإلنًتنت مواقع من ؾبموعة كإنشاء كعلومو، الكرمي للقرآف حاسوبية
 الكرمي القرآف تفسَت كموقع الصوتية، اؼبكتبة موقع: مثل كعلومو الكرمي بالقرآف

http://www.qurancomplex.org/?Lan=ar
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 بركاية العثماين بالرسم الكرمي القرآف لنص حاسويب خط كإنشاء اإلاارة، بلغة
 صوتية تسجيبلت كإنتاج منو، لئلفادة اؼبستفيدين لعامة إلتاحتو سبهيدان  حفص
بصيغة  الناس لعامة كإتاحتها ـبتلفة، بركايات اؼبشايخ من عدد بأصوات مرتلة

mp3، لنص اآلرل كالتدقيق الوثائق، كإدارة اإللكًتكنية األرافة جان  إذل 
 .عبواؿا ألجهزة اؼبدينة كمصحف الكرمي، القرآف
 اؼبسلمُت على مثلها كيوزع نسخة، مبليُت عشرة متوسطو ما سنويان  اجملمع كينت 
 متوسط كيبلغ: "للمجمع الرظبي اؼبوقع ُب ذلك كرد كما القارات، صبيع ُب

 حاليان  اؼبنورة باؼبدينة الشريف اؼبصحف لطباعة فهد اؼبلك جملمع السنوم اإلنتاج
 كباستطاعة اإلصدارات، تلفـب من نسخة مليوف عشرة( 10.000.000)

 بكامل اغل إذا نسخة مليوف ثبلثوف( 30.000.000) سنويان  ينت  أف اجملمع
 ىػ1428 عاـ هناية حىت إنشائو منذ اجملمع إنتاج كبلغ طاقتو،

 كطبسمائة ألفان  كثبلثوف كثبلثة كثبلشبائة مليونان  كستة مائتُت( 206.333.583)
 ُب للمسلمُت اجملمع إصدارات من توزيعو ًب ما بلغ كما نسخة، كشبانوف كثبلثة
 هناية حىت مقابل بدكف ؾبانان  السعودية العربية اؼبملكة من ىدية كاػبارج الداخل
 كعشركف ككاحد مائة( 121.043.903) ىػ1420 عاـ من القعدة ذم اهر
 .1"نسخة كثبلث كتسعمائة ألفان  كأربعوف كثبلثة مليونان 

                                                           

   www.qurancomplex.org اؼبوقع الرظبي جملمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصف الشريف -1 

http://www.qurancomplex.org/
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 القرآف معاين ترصبات تبوي  يبكن: "ًتصباتال من اجملمع إنتاج تبوي  كعن
 37 :منها -ترصبة 50كعددىا  -اللغات ـبتلف إذل اجملمع ُب الصادرة الكرمي
 .1"إفريقية لغة 18 أكربية، لغة 16 آسيوية، لغة

 
 سعود، اؼبلك عبامعة 2اإللكتروني المصحف مشروع -2
(u.edu.sahttp://quran.ks/)  

الشأف، يشتمل على  ىذا ُب اؼببتكرة اؼبشاريع من أقول كىو متميز، متكامل موقع
 للمصحف دبحاكاتو اؼبشركع باإلقبليزية، كيتميز كأخرل العربية باللغة كاجهة
 آلية كاالستماع القرٌاء، أاهر صوتيات على كااتمالو العثماين، بالرسم اؼبطبوع
 كميزة القارئ، اختيار امكانية مع اؼبتصل االستماع كأ الكرمي القرآف من منفصلة
 االنتظار كمدة آية لكل التكرار عدد ربديد كيبكن اغبفظ، هبدؼ القراءة تكرار

                                                           

 1- /Display.asp?section=7&l=arb&f=nobza16&transhttp://qurancomplex.gov.sa=  

 2- http://www.lahaonline.com/articles/view/48008.htm  

http://quran.ksu.edu.sa/
http://qurancomplex.gov.sa/Display.asp?section=7&l=arb&f=nobza16&trans
http://www.lahaonline.com/articles/view/48008.htm
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 أىم على كااتمالو لتكرارىا، اآليات من ؾبموعة اختيار أك تكرار كل بُت
 أم على النقر يبكن حبيث كمبتكر سلس بشكل القرآف كمعاين اؼبعتربة التفاسَت

 كاختيار التفسَت، كتاب اختيار امكانية مع اعبان  ُب التفسَت عرض ليتم آية
 لغتُت، إذل صوتية ترصبة إذل باإلضافة لغة، عشرين من ألكثر كترصبتو اللغة

 كرظبيان، كتابيان  اآلية عرض مع عالية، بسرعة معينة كلمة عن البحث كامكانية
 تقنية على كااتمالو كاألجزاء، حاتكالصف السور كاآليات بُت السلس كاالنتقاؿ
 التنوع تراعي إصدارات على كااتمالو كاؼبكفوفُت، للصغار القرآف ربفيظ

 )اإلندركيد تطبيقات مع تطبيقو يتوافق إذ التصفح، أداة مستول على التكنولوجي
 اؼبتوافق فوف( )الويندكز نظاـ كعلى كاأللواح، الذكية للهواتف كاآليباد(، كاآليفوف

 مواقع ُب اآلرل النشر إمكانية كيتيح اغباسوب، برام  على عبلكة واالت،اعب مع
 .اػبدمة ىذه ُب للمسجلُت االجتماعي التواصل
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( كىو  http://tanzil.net/#1:1العاؼبُت: ) رب من - موقع تنزيل -3
 اػبط نوع تغيَت امكانية مع يان رظب كليس كتابيان  الكرمي القرآف موقع يعرض

 أك منفصلة اآليات ببساطة، كيشتمل على تبلكة النسخ كامكانية كحجمو
 هبدؼ آية لكل اعادة ربديد كامكانية القارئ، تغيَت امكانية مع متصلة

 على اؼبؤار سبرير عند اإلقبليزية باللغة الكرمي القرآف معاين اغبفظ، كترصبة
 كالصفحة، كاآلية كاعبزء السورة:  بواسطة اؼبصحف ُب كالتنقل اآلية،

 الكرمي. القرآف كلمات ُب كالبحث

 
 

http://tanzil.net/#1:1
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 ( كىو من /web.com-http://quran.muslim: )وب مسلم موقع -4
 آيات استعراض اجملاؿ، حيث يشتمل على ىذا ُب السباقة القرآنية اؼبواقع
 إخفاء كخاصية اؼبشكل، العادم باػبط أك العثماين سمبالر  الكرمي القرآف
الكرمي،  القرآف حفظ مراجعة هبدؼ عليها النقر عند كإظهارىا اآليات
 القرآف كآيات كسور أجزاء بُت كالتنقل مصادر، عدة من التفسَت كعرض
 من أكثر بصوت الكرمي القرآف آليات اؼبتصل مع االستماع بسبلسة، الكرمي
 قارئان. 20

 
 
 
 

http://quran.muslim-web.com/
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 قرآن فالشالعثماين:  بالرسم الكرمي القرآف -5
 (http://www.quranflash.com/home?ar ) 

 رسم اختيار امكانية للواقع اؼبطابق العثماين بالرسم الكرمي القرآف صفحات عرض
 مكربة عدسة كجود مع عالية بدقة اؼبشاىدة ـبتلفان  مصفحا 12 بُت من القرآف
 بشكل الصفحات بُت االنتقاؿ االتصاؿ سرعة حبس  الدقة تغيَت كامكانية أيضان 
 حقيقي. مصحف ُب تقل  انك لو كما سلسل

 
 ( /http://www.quranicresearcher.com) القرآني الباحث -6

 بعد لآلية االستماع كيبكن النبوية، كالسنة لكرميا القرآف ُب للبحث حبث ؿبرؾ
 يبكن اؼبعاين، ك ترصبة أك كثَت ابن أك اعببللُت تفسَت كعرض النتائ ، إظهار
 صبيع تبديل يبكن كما كلمة، من جزء أك الكاملة الكلمة طريق عن البحث
 اغبديث كت  أحد باختيار يتم السَُّنة ُب كالبحث األلف، حركؼ أاكاؿ

http://www.quranflash.com/home?ar
http://www.quranicresearcher.com/
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 حفظو أك مباارة النص طباعة اخل.. - الًتمذم - مسلم - البخارم:  ةاؼبشهور 
 مشاركتو. أك

 
 قرآين حبث ؿبرؾ - الفانوس -7

 (http://www.alfanous.org/ar/aya/؟ ) 
 فيها ذكرت اليت اآليات لتظهر الكرمي القرآف ُب كلمة أم عن البحث يبكن
 القارئ، تغيَت يبكن كما إليها، االستماع أك اآلية نسخ كيبكن بالتشكيل، كلمةال

 اآلية معلومات ذكر آية، كيتم كل ربت اآليات معاين ترصبة عرض كيبكن
 مفصل. بشكل فيها اؼبوجودة السورة كمعلومات

 

http://www.alfanous.org/ar/aya/
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 ( /.comhttp://www.altafsirالتفاسير: ) موقع -8
 كالتفاسَت بينها، من االختيار يبكن التفاسَت كت  من كبَت كوبتوم على عدد

كمصنفة: تفاسَت أىل السنة، تفاسَت ميسرة، تفاسَت الشيعة، تفاسَت  مقسمة
 كاآلية السورة كربديد الزيدية، تفاسَت اإلباضية، تفاسَت حديثة، تفاسَت ـبتصرة،

 إعراب: على أيضان  كوبتوم مباارة، تولا لعرض التفسَت كتاب اختيار ٍب كمن
القرآف، كعلم القراءات، كعلـو القرآف، كتراجم،  القرآف، كأحكاـ كمواضيع القرآف،

 األبواب. من كغَتىا ككت  متفرقة،

 

http://www.altafsir.com/
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 /https://www.tvquran.com: )خاشعة تالوات قرآن، في تي -9
 بشكل ربديثو كيتم تأثَتان، كأكثرىا القرآنية اؼبقاطع أفضل على اؼبوقع ( وبتوم
 كامبلن  للمصحف االستماع كيبكن كاألصوات، اؼبقاطع من باعبديد دكرم
كاؼبساء،  الصباح أذكار: إذل أيضان  كاالستماع اؼبفضل، اؼبقرئ اختيار بعد

 األذاف. ـبتارة، كـبتارات الشرعية، كأدعية كالرقية

 
 : القرآن لسماع تشغيل ائمقو  - موقع نور -10

(http://www.nooor.us/ يتميز ) اختيار خدمة بتقدمي اؼبوقع 
 بعد كاحدة إليها يستمع حبيث تسلسل ُب ككضعها الزائر يريدىا اليت اؼبقاطع
 ةالعملي كيكرر القائمة ُب سورة أم يضيف ٍب القارئ باختيار فيقـو األخرل،

 أك تريد ما كتقدمي الًتتي  تغيَت كيبكن متسلسل، ترتي  على وبصل حىت
 كقت ُب إليها للرجوع ذاتو اؼبوقع ُب التشغيل قائمة حفظ يبكن كما تأخَته،
 .للتسجيل اغباجة دكف الحق

https://www.tvquran.com/
http://www.nooor.us/
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(  /http://www.mp3quran.net) قرآن: ثري بي موقع ام -11

 من كاالختيار الكرمي، القرآف سور كربميل للقرآف االستماع ُب خصصمت
 لآليات كليس كاملة للسورة اؼبقرئُت، كاالستماع من كبَت عدد بُت

 القراءة. أثناء اؼبصحف لصفحة ثابتة صورة عرض مع امكانية منفردة،

 

http://www.mp3quran.net/


)37( 
 

 تالوات: موقع -12
 (post_22.html#.WjfMSlVl_IU-4/08/blogmp3.blogspot.com.tr/201-http://tilawat ) 

 أك األجزاء أك السور أك القرٌاء كاختيار الفيديو، بواسطة الكرمي للقرآف االستماع
 على فاؼبصح تصفح مع إمكانية لغات، 10 من بأكثر متوفر اؼبوقع األحزاب،

 ثابتة. صور ىيئة

 
ىذه مباذج كأمثلة ؼبواقع خدمت كتاب ا كال زالت، كىناؾ مواقع أقلُّ أنبية فبا 

 من العديد بأصوات الكرمي للقرآف حيث االستماع (:القرآن صوت) سبق كموقع
 ذك فبلاي الكرمي، كمصحف القرآف سور لتشغيل فبلاي فهو مشغل القرٌاء،
 كبَتة. كدقة عالية جودة

http://tilawat-mp3.blogspot.com.tr/2014/08/blog-post_22.html#.WjfMSlVl_IU
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 الكرمي القرآف آيات عن (: حيث البحثشامل وب مكة مصحفكموقع )
 كلمة كل صور ىيئة على تأٌب البحث نتائ  بأف كيتميز ؿبددة، كلمة بواسطة
 اؼبنتديات إذل لنسخو جاىزان  اآلية عرض كود كيظهر مستقلة، صورة عن عبارة

 كاؼبواقع.
 :1القرآن خدمة في اومنتجاته الحاسوبية البرمجة فتوظيفأما القسم الثالث 

 ـبتلفة مستويات على القرآف خدمة ُب كمنتجاهتا اغباسوبية الربؾبة توظيف كسبثل
 :العادية الربام  كمنها اؼبوسوعية، الربام  منها
 :الموسوعية البرامج: أوالً 

 :أساسيُت قسمُت إذل كتنقسم
 :القرآن علوم في المتخصصة الموسوعية البرامج -1

 صبع ُب حاسوبية كبرام  بيانات، قواعد بإعداد ؼبشاريعا من النوع ىذا كيتميز
 القرآف، علـو من علم ُب أك القراء، من لعدد القرآنية التبلكات أك القرآف نسخ
 برنامج: )ذلك كمثاؿ. ذلك كغَت القرآين كالرسم كالتفسَت القراءات كعلم

 يحتت إلكًتكنيان، مصحفان  عشرين على ااتمل كقد ،(القراءات جامع موسوعة
 أخرل. كعلـو القراءات تعلم

                                                           
1 - 

%D9%8A%D9%http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AA%D9%88%D8%B8
-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-81
-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9/48149.htm  

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9/48149.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9/48149.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9/48149.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9/48149.htm
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 ابكة على موجود( القرآن وعلوم التفاسير موسوعة برنامج) أيضان  ذلك كمن
 القرآف تفسَت ؾباؿ ُب اؼبتخصصة الرائدة الربام  من كىو ،(ؾبانان ) كي  إسبلـ
 . أيضان  كعلومو
 كيبكن القرآف، علـو كت  ُب اؼبتخصص( القرآن موسوعة برنامج) ذلك كمن
 ما منها مواضيعها، اختبلؼ على الربام  كىذه ؾبانان، اإليباف نداء موقع من تنزيلو
 اإلنًتنت، من ؾبانان  ربميلو يبكن ما كمنها بالربؾبيات، اؼبختصة اؼبؤسسات ُب يباع

 كعلومو. القرآف خبدمة تعٌت اليت اؼبواقع من السيما
كىو : 1اطقة(الن القرآنية العلوم ومن أفضل ىذه المشاريع العمالقة )موسوعة

 ىبتزؿ ناطقان  قلىمان  دمشق، من اغبمصي حسن ؿبمد الدكتور أعده تقٍت مشركع
 كالذم الناطق، اؼبصحف مع الكرمي، بالقرآف اؼبتعلقة العلـو من الضخمة اؼبوسوعة

 .كمتوسط كبَت دبقاسُت، يأٌب
 كاملة قراءة إذل يستمع أف اؼبرمز الورقي اؼبصحف خبلؿ من اؼبستخدـ كيستطيع

 كاغبذيفي كالشرمي السديس كالشيخ) الكبار اؼبقرئُت من كبَت عدد وتبص
 كالتسجيل األصوات، من اؼبزيد تسجيل إمكانية ، مع(كاغببش كاؼبعيقلي
 اؼبقرئُت، قراءة مع قراءتو مقارنة للمستخدـ يتيح كالذم مثبلن، الشخصي بالصوت
 .ذبويدية أك لفظية أخطاء من قراءتو يعًتم قد ما تصوي  يستطيع كبالتارل

                                                           

 1- .lahaonline.com/articles/view/36369.htmhttp://www  

http://www.lahaonline.com/articles/view/36369.htm
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 مفيد ـبتصر توضيح إذل االستماع إمكانية المجّود المصحف يتضمن كما
 سليمة تبلكة على اؼبستخدـ يساعد الذم األمر التجويدية، األحكاـ ؼبعظم

 .مضبوطة
 اجملود، اؼبصحف وبتويها اليت األخرل األمور بُت من :بإتقان األحكام تعليم

 كثَت قبل من معتمدة دقيقة بصورة ويدالتج أحكاـ يقدـ الذم" الجزرية متن"
 .العلماء من
 على يطرح أف الناطق، اجملٌود اؼبصحف مع اؼبستخدـ الناطق القلم يستطيع كما

 القرآف صفحات من صفحة كل ُب التجويد أحكاـ تطبيق حوؿ أسئلة اؼبستخدـ
 لديو كرد ما ليعرؼ اؼبستخدـ عمل صحة على اعبواب ذلك بعد كيعطي الكرمي،
 ال حىت التجويدم اغبكم ذلك عن ارحان  ذلك عن فضبلن  كيعطي خطاء،أ من
 .أخرل مرة اػبطأ ىذا مثل ُب اؼبستخدـ يقع

 فيها هبد قد اليت للمفردات ارح إذل االستماع إمكانية أيضان  الربنام  كيتضمن
 متوسط اإلنساف على يسهل حبيث فهمها، ُب الصعوبة من ايئان  اؼبستخدـ
 .عٌتاؼب يفهم أف الثقافة
 رات  ؿبمد الدكتور بصوت اآليات ؼبعاين ـبتصران  تفسَتان  الربنام  يضم كذلك

 فضبلن  فهمها، حق فيفهمها اآليات معٌت ؼبعرفة اإلنساف منها يستفيد النابلسي،
 تلك لآليات، اؼبناسبة األحاديث من ؾبموعة إذل االستماع إمكانية عن

 .الكريبة اآليات وفؼبضم كاسعان  كفهمان  إضافة تقدـ اليت األحاديث
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 نزكؿ أسباب حوؿ معلومات أيضان  الناطق اؼبصحف كيتضمن :النزول أسباب
 كتساعده النزكؿ، ألسباب فهمو كتوٌسع اؼبستخدـ معلومات تغٍت كاليت اآليات،

 كسلم، فضبلن  عليو ا صلى اؼبرسلُت سيد على اآلية نزكؿ جو ُب يعيش أف ُب
 ُب كاعبمل الكلمات من الكثَت إعراب يتضمن الناطق اؼبصحف فإف ذلك عن

 كحيٍسنى  اآليات كمرامي معاين فهمى  اإلعراب ىذا يسهِّل حبيث الكرمي، القرآف
 .تشكيلها ضبط

 الناطق اؼبصحف يقدـ بالقراءات، كاؼبهتمُت العلم كلطبلب :العلم لطالب خدمة
 تتيح كاليت أضبر، خط ربتها كضع اليت الكلمات ؼبس خبلؿ من مهمة، ميزة

 كرش: القراء األئمة ـبالفة أماكن يوضح كىو اؼبقرئ لصوت االستماع للمستخدـ
 اؼبصحف ىذا خيط اليت حفص لركاية اعبة، – الدكرم – السوسي – قالوف –

 ما الركايات، ىذه من كل   قراءة كيفية اؼبقرئ الشيخي  يشرح حبيث موجبها، على
 .القراءة ُب اؼبخالفة عليو كقعت ما معرفة من اؼبستمع يبكن

 الناطق اؼبصحف يتيح العربية باللغة الناطقُت كلغَت :لغات لخمس ترجمات
 القرآف ؼبعاين الًتصبة ميزة خبلؿ من معانيو فهم ككذلك للقرآف، الصحيحة القراءة
 كاؼباليزية كالفرنسية اإلنكليزية باللغة ترصبة الناطق اؼبصحف يتضمن حيث الكرمي،

 االنًتنت، من أخرل لغات إضافة إمكانية أيضان  يتيح اكم كاألؼبانية، كاالندكنيسية
 .خاص موقع خبلؿ من
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 صبيع على التجويد أحكاـ عليو مطبق اؼبشركع وبتويو الذم الشريف اؼبصحف
 ُب اؼبسجلة الرموز كفق التجويد أحكاـ ييظهر الذم اللوين الًتميز حس  كلماتو
 كفقان  األحكاـ ىذه قتطبي حيسن للمستخدـ يتيح الذم األمر صفحة؛ كل أسفل
 .اؼبباركة اؼبوسوعة ىذه ُب تبلكهتم اؼبوجودة الكبار القراء لتبلكة

 :القرآن بعلوم تعنى التي العامة الموسوعية البرامج -2
 اؼبصاحف عن فضبلن  القرآنية، العلـو من ىائل كم على تشتمل برام  كىي

 ما كعادة ت،كالقراءا التجويد كتعليم البحث خاصية مع كاؼبسموعة، اؼبكتوبة
 ذلك كمن أخرل، إذل اركة من تطورىا ُب زبتلف حبث، ؿبركات على تشتمل

 لتقنية العربية الدار إصدارات من( الميسرة القرآنية الموسوعة برنامج)
 . القرآف علـو أىم على ااتملت مشولية موسوعة كىي اؼبعلومات،
 من موعةؾب أعدىا كقد (،المتخصصة القرآنية الموسوعة) برنام  ككذلك
 نفيسة. قرآنية علـو على كااتملت العلماء
 اؼبصاحف من كثَت على اليت ااتملت (،الشاملة القرآنية الموسوعة) كبرنام 
 .اؼبشاهبة الربام  من كغَتىا القراء، من لعدد القرآنية

 العادية: البرامج: ثانياً 
 وان ج على دكرىا كيقتصر الشموؿ، كعدـ ادكد بالتخصص تتسم برام  كىي
 كبرام  كالتبلكة، التجويد تعليم برام : مثل كعلومو، القرآف خدمة ُب جزئية
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 على باجملاف متاحان  أصبح اآلف كأغلبها القراء من عدد أك معُت، لقارئ التبلكة
 .(القرآن معلِّم) برنام  مثبلن  ذلك كمن اإلنًتنت على ابكة القرآنية اؼبواقع
 ُب التقنية بتوظيف تعٌت خدمية، دةعدي كمعاىد كمراكز مؤسسات ظهور كمع
 كل صياغة ُب متكاملة عمبلقة مشاريع ظهرت باجملاف، الكرمي القرآف خدمة

 على كبَت بشكل أثر كىذا العنكبوتية، الشبكة على كعلومو القرآف نشر متطلبات
 اإللكًتكنية، أك الواقعية سواء األسواؽ، ُب تباع اليت القرآنية اغباسوبية الربام  ركاج
 على كبَت إقباز ىذا كُب التسويقية، لؤلغراض كابتكارىا صناعتها على أثر كما

 .مقابل بدكف للناس كتقريبو القرآف خدمة مستول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



)44( 
 

 :المطلب الثاني
 أثر التويتر في خدمة القرآن.

 اؼبنافس كيعترب بوؾ الفيس عن أنبية يقل ال اجتماعي تواصل موقع : ىوالتويتر
 أقدمت عندما ـ 2006 عاـ اؼبوقع ىذا ميبلد "بدايات تككان لو، األكرب
 اؼبصغرة، التدكين تطويرم ػبدمة حبث إجراء على األمريكية  (Obvious)اركة
 من أكتوبر ُب الناس لعامة اػبدمة ىذه استخداـ ذاهتا اؼبعنية الشركة أتاحت ٍب

 ؾباؿ ُب حديثة خدمة باعتباره باالنتشار، اؼبوقع ىذا أخذ ٍب كمن العاـ، نفس
 اؼبصغرة اػبدمة ىذه ذاهتا بفصل الشركة أقدمت بعد ذلك اؼبصغرة، التدكينات

 أبريل ُب كذلك( تويًت) عليو يطلق خاصان  اظبان  ؽبا كاستحدثت األـ، الشركة عن
التغريد(، ) يعٍت الذم( تويت) مصطلح من اظبو( تويًت) كأخذ ـ، 2007 عاـ
 ال قصَتة نصية رسائل إرساؿ غردينللم كيسمح لو، رمزان  العصفورة من كازبذ
، ٍب أعلنت )تويًت( ُب أكاخر عاـ 1للرسالة الواحدة" حرفان ( 140) تتعدل
اغبركؼ  عدد ضعف للمستخدـ يسمح الذم التغريد نظاـ عن ـ2017

 .كثَتة لتفاصيل مكثفان  موجزان  نصان  يسميها أف للمرء ( حرفان، كهبوز280)

                                                           

 االجتماعية مقارنة للمواقع دراسة المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير -1
رؾ، اؼبفتوحة، الدمبا العربية األكاديبية منشورة، غَت ماجستَت ؿبمد اؼبنصور، رسالة ،اإللكترونية والمواقع
 .89-88ـ: 2012
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ت اليت تقدـ خدمة جليلة للقرآف الكرمي، يوجد على موقع تويًت عديد اغبسابا
 منها على سبيل اؼبثاؿ:

 أواًل: )مكنون، جمعية تحفيظ القرآن بالرياض( 
(https://twitter.com/quraan_qk?lang=ar ) 

 :هارسالت، ك بية عليوالتميز ُب تعليم القرآف كالًت  :ة اعبمعيةرؤيحساب على تويًت، 
عليو باستخداـ منهجيات علمية ككفاءات متخصصة ُب بيئة  الًتبيةم القرآف ك يعلت

 .كجاذبة كفق عمل مؤسسي كاراكة ؾبتمعية آمنة
 :تسعى اعبمعية لتحقيق األىداؼ التاليةك 
 .تعليم القرآف الكرمي تبلكةن، كربفيظان، كذبويدان، كتدبران، للذكور كاإلناث-1
ؼبتعٌلمُت بكتاب ا تعاذل، كربصينهم من االكبراؼ عن العقيدة ربط ا-2

 .الصحيحة
 .إهباد حفاظ متقنُت متخلقُت بأخبلؽ القرآف الكرمي-3
 .تأىيل اؼبعلمُت كاؼبعلمات لتعليم القرآف الكرمي -4

 من براؾبها: 
 رابطة اغبفاظ اػبرهبُت.-1
 مشركع اغبلقات الرائدة.-2
 أكاديبية تاج العاؼبية.-3

  ثانياً: )روائع القرآن(

https://twitter.com/quraan_qk?lang=ar
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(https://twitter.com/rawai3_quran?lang=ar ) 
يعتٍت دبعاين القرآف، كنشر ركائعو؛ لتعتصم بو األمة اؼبسلمة حساب على التويًت 

يات القرآنية، ا، حيث ينشر ركائع كبلـ العلماء كاؼبفسرين حوؿ بعض اآلكربي
 كأقواؿ العلماء اليت ترغ  ُب االىتماـ بالقرآف قراءة كحفظان كتفسَتان كتدبران.

 ثالثاً: )خواطر قرآنية( 
(https://twitter.com/khawatermuslim2?lang=ar ) 

 كاالستزادةرقيقان للقلوب تشجيعان للطاعة حساب دعوم يعتٍت بتدبر القرآف تكىو 
آف الكرمي، يهتم بنشر خطة ُب كل يـو ؼبراجعة صفحات ؿبددة من الدعاء كالقر 

كتكرارىا غيبان كتبلكهتا ُب الصلوات اػبمس، كاختبارات مقاطع قصَتة، مع متابعة 
للمشاركُت، باإلضافة إذل ذكر خواطر كتدبرات آليات ـبصوصة، كتنبيهات على 

 يزات لبعض صفحات القرآف الكرمي كربط السور ببعضها.فب
  رابعاً: )تالوات مميزة(

(https://twitter.com/abdllhfrhan?lang=ar ) 
حساب يعتٍت دبقاطع صوتية فبيزة لبعض القراء اؼبشهورين، كبعض التبلكات 

اسبات، تبلكات عطرة ترقق القلوب كتزيل ضجر الصدر، اػباصة بأياـ اؼبن
 كتبلكات مؤثرة خااعة قديبة كحديثة.
  خامساً: )الشيخ محمود الحصري(

(https://twitter.com/sh_hossari?lang=ar .) 

https://twitter.com/rawai3_quran?lang=ar
https://twitter.com/khawatermuslim2?lang=ar
https://twitter.com/abdllhfrhan?lang=ar
https://twitter.com/sh_hossari?lang=ar


)47( 
 

يخ ؿبمود اغبصرم، حيث ىناؾ حسابات بأظباء القراء كهذا اغبساب باسم الش
ذبد فيو، قراءة القرآف كامبلن كمرتبان، سورة كاملة ؾبودة، كنفس السورة كاملة 

 )مرتلة(، كىكذا إذل هناية القرآف الكرمي.
باإلضافة إذل تأمبلت قرآنية كتدبرات بأظباء بعض العلماء، كحسابات عامة 

)تدبَر كتفَكر( ك )تدبُّر( ك  لتدبرات ـبتلفة لكثَت من العلماء قديبان كحديثان، منها:
)خدمة تدبُّر( ك )تدبَر كاحفظ( ك )ؾبلة تدبُّر( ك )معهد تدبُّر( كغَته كثَت، حيث 
تقدـ الفائدة من تدبر آية، أك جزء من اآلية، كتعلقها دبفهـو معاصر كبأسلوب 

 ايِّق تأخد باأللباب، مثاؿ ذلك:
  :َفَمَكَث َغيَر بَعيٍد َفقاَل ﴿قاؿ ا تعاذل عن ىدىد سليماف عليو السبلـ

 .[ِِ﴾ ]النمل: َأَحطُت ِبما َلم ُتِحط ِبِو َوِجئُتَك ِمن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَقينٍ 
 ،ن كتيقُّ ت كتبُتُّ دكف تثبُّ  الطائر الصغَت( أف ينقل حديثان اؽبدىد: أىب ىذا اغبيواف )

يتنا نتعلم ل عرب )الفيس بوؾ أك تويًت( كبعضنا يلتقط أم خرب طائر لينشره كيبثو
 !منك أيها اؽبدىد اغبكيم

 َوَأموااًل  زيَنةً  َوَمََلَهُ  ِفرَعونَ  آتَيتَ  ِإنَّكَ  رَبَّنا موسى َوقالَ : ﴿تعاذل ا قاؿ 
نيا الَحياةِ  ِفي  َأمواِلِهم َعلى اطِمس رَبػََّنا َسبيِلكَ  َعن لُِيِضّلوا رَبَّنا الدُّ

 [.٨٨: يونس﴾ ]األَليمَ  الَعذابَ  ُوايَػرَ  َحّتى يُؤِمنوا َفال قُلوِبِهم َعلى َواشُدد
 على كا الناس، بُت اؼبتداكلة العيٍملة قيمة إهنيار: األمواؿ على الطمس صور كمن
 .قدير ايء كل
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 الِغَيةً  فيها َتسَمعُ  ال. عالَِيةٍ  َجنَّةٍ  في: ﴿اعبنة كصف ُب تعاذل ا قاؿ ﴾
 [.ُُ-َُ: الغااية]
 كأف الضوضائي، التلٌوث من خالية اعبنة يئةب أف على داللة للجنة الوصف ىذا ُب
 عن البعد كأف مطلوب، اػباداة العبارات من فيو اؼبرء يعيش الذم اعبوٌ  نقاء

 كظبعو لسانو ينزٌه أف اؼبسلم على فينبغي اؼبقيم، النعيم أنواع من القبيحة الكلمات
 .القوؿ من الطي  على كأىلو نفسو كيريب اللغو، عن
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 الثاني: المبحث
 في خدمة القرآن، وفيو مطلبان:واليوتيوب  أثر الفيسبوك

 المطلب األول: 
 في خدمة القرآن. واليوتيوب أثر الفيسبوك

 زككَتبرج مارؾ صاحبو إذل (الفيسبوك) موقع نشأة فكرة ترجع"أواًل: الفيسبوك:
 "Mark Zuckerberg" على جديد موقع تصميم عاتقو على حيث أخذ 

 من كيبٌكنهم( ىارفارد األمريكية جامعة) اعبامعة ُب زمبلءه ليجمع تاإلنًتن ابكة
 ليشمل أيطًلقى )الفيسبوؾ( ـ2004 عاـ كآرائهم، كُب كصورىم أخبارىم تبادؿ
 اغبياة على التعرؼ إذل يسعوف ثانوية مدارس طلبة أك أخرل جامعات طلبة

 الثانوية كاؼبدارس اعبامعات طلبة على قاصران  )الفيسبوؾ( كاستمر موقع اعبامعية،
 من كل أماـ موقعو أبواب يفتح أف كىي لؤلماـ، أخرل قرر خطوة ٍب سنتُت ؼبدة

 ارتفع إذ اؼبوقع، مستخدمي عدد طفرة ُب النتيجة ككانت استخدامو، ُب يرغ 
 40 من أكثر إذل ـ2006 عاـ من ديسمرب اهر ُب مستخدـ مليوف 12 من

اجتماعي  تواصل موقع ىو لفيسبوؾـ، فا 2007 عاـ بداية ُب مستخدـ مليوف
 كالصور كاؼبلفات اؼبعلومات تبادؿ على كيساعدىم األصدقاء تكوين على يعمل

 الفورية، الدرداة أك اادثة كإمكانية عليها كالتعليق كمقاطع الفيديو الشخصية



)50( 
 

 األصدقاء التقاء إمكانية ككذلك فًتة قصَتة، ُب عبلقات تكوين إمكانية كيسهل
 .1معهم" كالتطورات األنباء كآخر اؼبعلومات كتبادؿ اعبددك  القدامى

كلقد قدـ موقع الفيسبوؾ خدمة كاضحة للقرآف الكرمي من خبلؿ صفحات 
خاصة بالقرآف تبلكة كحفظان كإجازة كتفسَتان كتدبران، كىذه مباذج من صفحات 

 الفيسبوؾ لتعليم القرآف الكرمي:
 أواًل: صفحة )ُكتَّاب أون الين( 

(https://www.facebook.com/kottaabonline/ ) 
 دركسان  تقدـ اإلنًتنت، عرب الكرمي القرآف لتحفيظ مصر ُب مدرسة أكؿ تعترب

 للقرآف الصحيحة القراءة لتعليم كدركسان  كاألطفاؿ، للكبار الكرمي القرآف لتحفيظ
 الفصحى، العربية اللغة قواعد عن فضبلن  التجويد، كأحكاـ اعدقو  كتعليم الكرمي،
 .الفتيات لتحفيظ متخصصات ؿبفظات كيوجد
 )أرتقي(  صفحةثانياً: 

(https://www.facebook.com/Artqyquraan/) : مشركعه  ىوى 
 كاالرتقاءً  العباداًت، كتعلُّمً  كذبويًدًه، كمراجعًتوً  رميً الك القرآفً  بتحفيظً  يهتمُّ  فبيَػزه 

 كافةً  إذل للوصوؿً  اإلنًتنًت؛ عىبػٍرى  الشاملًة، كالًتبيةً  الساميةً  كالقيمً  باألخبلؽً 
 .العادلً  أكباءً  صبيعً  ُب كاجملتمعاتً  الفئاتً 
 :كىيى  كاحدو، برنام و  عربى  عديدةو  خىدىماتو  تقدميً  إذل الربنام ي  يهدؼي 

                                                           

 .78-76اؼبصدر السابق:  -1

https://www.facebook.com/kottaabonline/
https://www.facebook.com/Artqyquraan/
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 .الكرميً  القرآفً  ربفيظً  خدمةي  - (1
 .الكرميً  القرآفً  مراجعةً  خدمةي  - (2
ـً  تعليمً  خدمةي  - (3  .كالتجويدً  التبلكةً  أحكا
 .اغبميدةً  األخبلؽً  تعليمً  خدمةي  - (4
 .كتطبيًقها العباداتً  تعليمً  خدمةي  - (5
 ةً باللُّغ للَناطقُتى ) القراءةى، هبيدي  ال ًلمىنٍ  الذىبيًة، القاعدةً  تعليمً  خدمةي  - (6

 (.كاإلقبليزيةً  العربيةً 
 (.كاإلقبليزيةً  العربيةً  باللُّغةً  للَناطقُتى ) العربيًة، اللُّغةً  تعليمً  خدمةي  - (7

 :البرنامجَ  يُميػِّزُ  وما
 لكبل سنواتو  6 سنِّ  ًمنٍ  تبدأي  كاليت العمريًة، الفئاتً  كافةى  يشملي  -1

 .اعبنسُتً 
 .األكقاتً  اختيارً  ُب  مركنةه  -2
نحي  -3  بعدى  كالسُّنًة، الكرميً  القرآفً  دارً  مؤسسةً  ًمنٍ  معتمدةن  دةن اها اؼبشارؾي  يبي

 .كالتبلكةً  األجزاءً  اختباراتً  اجتيازًهً 
 ( الين أون تحفيظثالثاي: صفحة )

(https://www.facebook.com/thfeezonline  )من مصر ،
( كترغ  اؼبسلمُت لتبلكة الن ف الكرمي )نساء كرجاآالقر عتٍت باؼبهتمُت بكىي ت

https://www.facebook.com/thfeezonline
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على  ةصفحالنًتنت من خبلؿ عد باستخداـ اإلالكرمي عن بي  بالقرآفكحفظ 
 .الفيس بوؾ لنشر اؼبوضوعات اؽبامة كبواسطة برنام  سكام يب للتواصل الصوٌب

 كتشتمل على برام  متنوعة منها:
من يراجع  فال هبدك ، الذين كتاب ال: للحافظات كاغبافظُت المراجعة -1

حصة ُب الشهر  16صص ؽبم ىذه اػبدمة من خبلؿ زب ، فالصفحةؽبم
 3 إذل  2سبوع مدة اغبصة ساعة تستوع  من حصص ُب األ 4دبعدؿ 
 أك حافظة. حافظ

دبنه  أكاديبي متخصص ك  ،خرلأككت   ،: ارح ربفة األطفاؿالتجويد -2
حصة ُب  2دؿ حصص ُب الشهر دبع 8امتحانات دكرية من خبلؿ 

 .دارسُت 5األسبوع مدة اغبصة ساعة تستوع  
حلقة إلكًتكنية تفاعلية كأنك ُب اؼبسجد بُت الشيخ ك كىي  :المقرأة -3

ف آمن القر  ان حبيث يقرأ الشيخ قدر  ؛كتسمى جلسة تصحيح ،الدارسُت يوميان 
كل دارس   أحبيث يقر زمنية ساحة مٍب يًتؾ ؽبم  ،فو و الدارسد خلفى الكرمي كيردٌ 

 .ذل طبس دارسُتإاغبلقة زمنها ساعة تستوع  من أربع ك  ،من الربع ان دار مق
 :التحفيظ  -4

حصص ُب األسبوع. اغبصة ساعة تستوع   3للمرحلة االبتدائية :  -أ 
 .طبسة تبلميذ
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حصة ُب األسبوع )أك حس  الطل ( . اغبصة  2بار : للشباب كالكً  -ب 
 .دارسُت 3 إذل 2ساعة تستوع  من 

 (المفتوحة اإلسالمية األكاديمية) رابعان:  صفحة
 (https://www.facebook.com/islamacademy.Page/ ) 

بناء أكرب مقرىأة إلكًتكنية على اإلنًتنت حوؿ العادل حبيث يتاح للطبلب  :فكرهتا
فوارؽ التوقيت ُب العادل، يسَت فيها  ساعة ُب اليـو مع مراعاة 24القراءة طيلة 

 .الطال  على منه  ؿبدد من بداية دخولو حىت ىبتم القرآف كامبلن 
 :أىدافها

 .تيسَت القرآف للذكر -1
 .ربط اؼبسلمُت بكتاب ا -2
إتاحة الفرصة عبميع اؼبسلمُت حوؿ العادل لتعلم القرآف الكرمي كعلومو ُب أم  -3

 .كقت يريدكف
وقع على الشبكة العنكبوتية ىبتص بتعليم القرآف الكرمي أف يكوف أكرب مرؤيتها: 
 .كأحكامو

للحفظ، كآخر للتبلكة، كيوجد حلقات  ان ـبصص ان برناؾبىذه الصفحة تقدـ ك 
ـ األكاديبية نًتنت، كما تقدِّ ـبصصة للرجاؿ، كأخرل للنساء، كصبيعها عرب اإل

 .دكرات ُب أحكاـ التجويد

https://www.facebook.com/islamacademy.Page/
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، كُب حالة عدـ القدرة على اغبضور سول عدا اعبمعة كاغبلقات مستمرة يوميان 
 .م بذلكيومُت فقط ُب األسبوع هب  إببلغ اؼبعلِّ 

 دكرات كاآلخر اغبُت بُت الكرمي القرآف لتحفيظ اإلسبلمية األكاديبية صبعية كتقيم
 الفصوؿ ُب كتيعقىد كالقراءات، التجويد أحكاـ ُب ـبتصة علمية عديدة، كدركس

 .متخصصُت ةأساتذ أيدم على االفًتاضية
 .األكذل التجويد دكرة- 
 .(اغبركؼ صفات) الثانية التجويد دكرة- 
 .(اؼبهرة صناعة) الثالثة التجويد دكرة -

 مصورة: كامبلن  الكرمي القرآف : صفحاتالػلَّػو( كالم أحاله صفحة )ماخامسان: 
 كألواف. -ذبويد

https://www.facebook.com/pg/adorablequran/photos/?tab
=album&album_id=921975437867210 

 
كي  يسمح ؼبستخدميو برفع التسجيبلت  موقعىو "ك  :موقع )يوتيوب(ثانيًا: 

تها كالتعليق عليها كمشاىدهتا عرب البث اغبي )بدؿ التنزيل( كمشارك اؼبرئية ؾبانان 
ـ ثبلث موظفُت سابقُت من اركة 2005فرباير سنة  14أسسو ُب  ،كغَت ذلك

https://www.facebook.com/pg/adorablequran/photos/?tab=album&album_id=921975437867210
https://www.facebook.com/pg/adorablequran/photos/?tab=album&album_id=921975437867210
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كجاكد كرمي، ُب مدينة ساف  ،كستيف تشُت ،تشاد ىَترل :ىم (بام باؿ)
 .1"بركنو

يساعد الفيديو على التعلم كالًتكيح عن النفس، كيساعد على إيضاح معاين 
 لة للتعليم اؼبستمر، كهبل  االنتباه كالتشويق.اؼبفاىيم اجملردة، كما يستخدـ كوسي

أما برنام  اليوتيوب فقد قَدـ خدمة عظيمة للقرآف الكرمي، حيث الصوت 
كالصورة )اؼبقركءة كاؼبشاىدة( ككأنك مع القارئ زمانان كمكانان، مع إضافة مؤثرات 
ة صوتية دقيقة، كصور مصاحبة ؼبعاين اآليات، فهناؾ قنوات لبعض اؼبشايخ خاص

ساعة قرآف  26تشمل ختمة كاملة، كىناؾ قنوات لساعات قد تزيد عن 
 متواصلة، عبلكة على مواقع مباارة.

بث مباار من مكة اؼبكرمة حيث الكعبة اؼبشرفة، أواًل: )قناة القرآن الكريم( 
 ـ.2017/ 12/ 02دأ البث ُب كقد ب

(cwHWY-https://www.youtube.com/watch?v=GtE4Y ) 
ساعة  22فيديو من : ثانياً: قناة القرآن الكريم كامل بصوت الشيخ المعيقلي

 .بدكف توقف
(https://www.youtube.com/watch?v=Ktync4j_nmA ) 

 مرتل – يم كامل للشيخ محمد صديق المنشاويالقرآن الكر ثالثاً: 
(https://www.youtube.com/watch?v=h07oHCT4Hpk ) 

                                                           

 1 - https://ar.wikipedia.org/wiki   

https://www.youtube.com/watch?v=GtE4Y-cwHWY
https://www.youtube.com/watch?v=Ktync4j_nmA
https://www.youtube.com/watch?v=h07oHCT4Hpk
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 بصوت الشيخ عبدالرحمن العوسي القرآن الكريم كامالً رابعاً: 
(https://www.youtube.com/watch?v=bAm4SpxFUQQ ) 

كىناؾ برام  لتحفيظ القرآف الكرمي للصغار كالكبار، كربفيظ كذبويد، كبالًتديد 
 كالتكرار، من ذلك موقع:

 ( تكرار لتحفيظ القرآن الكريم#)
(g-https://www.youtube.com/channel/UCA874ey06VI26u5W1xPyb  ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bAm4SpxFUQQ
https://www.youtube.com/channel/UCA874ey06VI26u5W1xPyb-g
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 : لثانيالمطلب ا
 المحاسن والمآخذ على اإلعالم الجديد في خدمة القرآن.

 :1محاسن اإلعالم الجديد في خدمة القرآن الكريمأواًل: 
يصاؿ نور التقنية اغبديثة ككسائلها أتاحت الفرصة أماـ اعبميع دكف عوائق إل-1

 القرآف ؼببليُت البشر بسهولة كيسر كأقل التكاليف.
األداء اؼبميز، حيث يؤدم القارئ قراءتو بالنقل عمن قبلو، بإخراج اغبركؼ -2

من ـبارجها، كمراعاة صفاهتا، فكبار القراء كاغبصرم كاؼبنشاكم كغَتنبا يراعوف 
 مهارات الوقف كاالبتداء، كالوقف كالوصل، كغَت ذلك.

 ت  القراءة بُت التجويد كالًتتيل كاغبدر كالتدكير.مرا-3
موافقة الركاية، كركاية قالوف عن نافع اؼبوثوؽ هبا، كالدركس اؼببثوثة ُب ركاية -4

قالوف، باإلضافة إذل ارح القصائد اؼبتعلقة بالقراءات، مثل ارح منت اآلجركمية 
 للشنقيطي، كقراءة الطال  على الشيخ.

من تبلكات األئمة كالقراء اؼبشهورين، كتنزيل مباذج من  تنزيل مصاحف كمباذج-5
 قراءات الطبلب اؼبتميزين بالصوت كالصورة.

                                                           

، د. تقي الدين بن مصطفى واقع القراءات القرآنية في موقعي "اليوتيوب والفيسبوك" دراسة مقارنة -1 
 -ىػ 6/4/1434ؤسبر الدكرل لتطوير الدراسات القرآنية، آؿ عبد الباسط التميمي، حبث مقَدـ للم

 ملخصان. 24-16ـ: 16/2/2013
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صبع القراءات القرآنية بصورهتا اؼبقركءة كاؼبشاىدة، حيث يتحقق االتصاؿ -6
السريع مع العادل بأسره، فيجد الباحث ما يرغ  االستماع إليو بيسر كسهولة 

 معدكدة. كبأقل التكاليف كُب ثواف
استثمار التقنية اغبديثة ُب ارح القراءات القرآنية كنشرىا كفق كركدىا عن -7

 السلف، ككما تبلىا العلماء السابقوف كمن تبعهم من البلحقُت.
االستماع إذل منت الشاطبية كتفسَتاهتا اؼبختلفة كتفسَت ؿبمد القضاة كغَتىا -8

 من التفسَتات اؼبختلفة كاؼبتعددة.
 :1مآخذ على اإلعالم الجديد في خدمة القرآن الكريمالثانياً: 

: حيث نلحظ عدـ انتظاـ القراءات القرآنية بركاية كاحدة، كاؼبادة العشوائية-1
اؼبعركضة غَت منظمة أيضان بتنسيق معُت، كيفتقر إألل الًتتي  أيضان ُب ركايات 

كسائي، فبا القرآف، فقد تبحث عن ركاية ابن كثَت فتتفاجأ بنماذج من قراءة ال
 يعٍت عدـ دقة البحث.

 صور دعائية غَت الئقة مع القرآف الكرمي.-2
ؿباكلة التقليد األعمى كغَت الدقيق لكبار القراء من قبل أطفاؿ صغار أك -3

 أاخاص مغمورين دكف معرفة مهارات القراءات القرآنية.
نية، فقد أخطاء ظاىرة ُب التعليم كالتبلكة ربت عنواف تعليم القراءات القرآ-4

 ينس  أهنا ُب ركاية كرش عن نافع كليس ؽبا كجود ُب ركاية كرش.

                                                           

 ملخصان. 29-24اؼبصدر السابق:  -1 
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عدـ كضوح الصوت أثناء التبلكة لبعض اؼبقاطع، فبا هبعلها ضعيفة اؼبستول -5
 من حيث اإلخراج كالعرض.

عدـ توثيق القراءات كاػبلط بُت ما كرد بالقراءات الصغرل أك الكربل، فقد -6
 طبية ٍب يتبَُت أهنا دل ترد ُب الشاطبية.ترد القراءة من طريق الشا

التكرار كعدـ التنسيق ُب اؼبواد اؼبعركضة، فبا يدؿ على عدـ الرجوع إذل  -7
 اؼبختصُت للمراجعة.

ربريفات الًفرىؽ الضالة، ىناؾ تسجيبلت ؿبرفة عمدان، كمنها اغبذؼ البائن، -8
 هبا من كالتغيَت للحركؼ كالكلمات، كإضافة كلمات أخرل ما أنزؿ ا

 سلطاف.
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  الخاتمة:
ُب ؾباؿ خدمة  أيَبا فائدة التقنيات اغبديثة اؼبعاصرة بصورىا اؼبختلفة أفادتإف 

 كلعل من أبرز صور ىذه اػبدمة ثبلثة أمور: ،القرآف الكرمي
تعددت الوسائل اليت تعُت اؼبرء على تبلكة حيث  أواًل: حفظ القرآن وترتيلو:

كُب أم مكاف كاف؛ مسكنان أك مركبان أك  ،ااء؛ ليبلن أك هناران  القرآف ُب أم كقت
 كعلى أية حاؿ كاف؛ قائمان أك قاعدان أك غَت ذلك. ،غَته

ككذا أعانت على حفظو إلمكانية تكرار اآليات مرات عديدة كبأصوات ـبتلفة، 
 ككذا ساعدت ُب نشر العديد من القراءات القرآنية ُب اىت أكباء العادل كاليت دل
تكن معلومة عند كثَت من الناس، كغَت ذلك من الصور اؼبشرقة ُب كل ما يتعلق 

 باغبفظ كالتبلكة.
قد أفادت ىذه الوسائل ُب جان  ذبويد القرآف ف ثانياً: تجويد القرآن وترتيلو:

كترتيلو إفادة عظيمة؛ عن طريق نشر القراءة الصحيحة السليمة، كاجملودة اؼبرتلة، 
دية، كإمكانية االلتحاؽ هبا، كأخذ اإلجازات القرآنية عن كبث الدكرات التجوي
 سهولة.يسرو ك عد بكل طريق التعليم عن بي 

، فقد أشبرت ىذه األجهزة كىذا أمر ظاىر كبُتِّ  ثالثاً: تفسير القرآن وتدبره:
كالتقنيات بفضل ا علمان كاسعان ُب تفسَت القرآف كتدبره، كنشر ىذه العلـو 

 كثَتان ُب جوان  حياة فئات اجملتمع ُب ات القرآنية، فبا أفاد كغََت التفسَتية، كالتدبر 
 اىت أكباء العادل.
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 ككذا ساعدت ىذه األجهزة ُب إفادة العلماء بعضهم من جهود بعض.
كلكن أىم ما ينبغي التنبو إليو ُب استخداـ ىذا التقنيات كاألجهزة ىو مزيد 

حيث ضبط النصوص أك صحة سواء من كالوثوؽ بو، العناية بسبلمة اؼبصدر 
 اؼبعلومات.

 اليت توصل إليها الباحث: أىم النتائج
أنو بعد ظهور ىذا اإلعبلـ اعبديد ينبغي على اؼبؤسسات القرآنية انتهاز الفرصة  -1

للخركج من سباهتا إذل فضاءات أرح  كاالنفتاح على ـبتلف كسائل اإلعبلـ 
 كتطويره بشكل مستمر حس  متطلبات العصر.

للتقنيات اغبديثة أنبية كربل ُب نشر اإلسبلـ كال بد من االستفادة منها  أنو أصبح -2
ُب خدمة القرآف الكرمي كقراءاتو، حيث فتحت آفاؽ التعليم لشرائح كاسعة من 

 اجملتمع.
كجود حاجة ماسة لدل اؼبسلمُت لدراسة كتعلم القرآف الكرمي، كربط أبنائهم  -3

 .بتعاليمو كلغتو العربية ُب كافة اجملاالت
أف اإلعبلـ اعبديد قَدـ خدمة جليلة لنشر القرآف الكرمي كعلومو، حيث يطلع  -4

 عليو كل من أراد ُب الدنيا دكف تع  أك كلفة.
كأف ىذه اؼبواقع اإللكًتكنية مثل )الفيسبوؾ كتويًت كيوتيوب كغَتىا( ربتاج  -5

 للمتابعة كالتفرغ الدائم كال يصلح فيها التطوع، ؼبتابعة األعضاء كأصدقاء
 الصفحة، كالرد على تساؤالهتم.
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 التوصيات:
نوصي اعبمعيات كمراكز تعليم كربفيظ القرآف الكرمي على استخداـ التقنية  -1

اغبديثة ُب التدريس كالتحفيظ ككبثهم على السعي إلهباد كوادر تعليمية 
 مدربة كمؤىلة الستخداـ التقنيات اؼبعاصرة.

 خدمة القرآف الكرمي، حفظان نطال  باؼبزيد من إنشاء اؼبواقع اؼبتخصصة ُب -2
 كذبويدان كتبلكة كتفسَتان كتدبران.

كما نوصي بتكثيف اعبهد اإلعبلمي كذلك للتعريف باؼبؤسسات القرآنية من  -3
 خبلؿ كسائط اإلعبلـ اإللكًتكنية اعبديد.

كنقًتح االلبراط ُب ؾباؿ الًتصبة للمواقع كالصفحات اإللكًتكنية اؼبعنية خبدمة  -4
 إذل العديد من لغات العادل اؼبختلفة.القرآف الكرمي 

أف تسهم اعبمعيات كاؼبؤسسات اؼبعنية حبفظ القرآف الكرمي ُب عدد من  -5
الربام  كالتطبيقات للعديد من األجهزة الذكية لتكوف ىذه الربام  معربة عن 

 جهود اؼبؤسسات القرآنية.
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 المصادر والمراجع:
 لكتب:ا 
 للطباعة قباء دار بدر، أضبد ،والتنمية والتطويع اإلعالم بين الجماىيري االتصال -1

 .1998 العربية، مصر صبهورية القاىرة، كالتوزيع، كالنشر
، ؿبمد جاسم فلحي اؼبوسوم، األكاديبية العربية اؼبفتوحة اتجاىات إعالمية معاصرة -2

 ـ كاالتصاؿ، د.ت. ُب الدامبارؾ، كلية اآلداب كالًتبية، قسم اإلعبل
، ؿبمد عجاج اػبطي ، مؤسسة الرسالة، أضواء على اإلعالم في صدر اإلسالم -3

 ـ.1987ىػ/ 1407الطبعة الثانية 
مصر،  األسرة، مكتبة حاًب، القادر عبد ؿبمد الدكتور ،الكريم القرآن في اإلعالم -4

 ـ. 2003
 كآخركف، دليو فضيل ،اللغة الفقر، األنترنيت، العولمة،: المعاصرة التحديات -5

 قسنطينة، منتورم، جامة ،(االتصاؿ اجتماع علم ؼبخرب األكؿ الوطٍت اليـو فعاليات)
2002. 

 الكتاب تفسَت من اعبديد العقل كتنوير السديد اؼبعٌت ربرير» والتنوير التحرير -6
:  اؼبتوَب) التونسي عااور بن الطاىر ؿبمد بن ؿبمد بن الطاىر ، ؿبمد«اجمليد

 ىػ. 1984تونس،  - للنشر التونسية ر، الدا(ىػ1393
، ؿبمود الصحافة اإللكترونية، أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحفي -7

 ـ.1997خليل، القاىرة، العريب للنشر كالتوزيع، 
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اـ سليماف اؼبوسى، عٌماف، مطبعة الكتاين ، عصالمدخل في االتصال الجماىيري -9
 ـ.2003للنشر كالتوزيع، الطبعة اػبامسة 

 التيمي اغبسُت بن اغبسن بن عمر بن الكبَت(، ؿبمد )التفسَت الغيب مفاتيح -10
 الًتاث إحياء ، دار(ىػ606: اؼبتوَب) الرم خطي  الرازم الدين بفخر اؼبلق  الرازم
 ىػ. 1420 - الثالثة: بَتكت، الطبعة – العريب

اؼبعرفة،  دار اهاب، يوسف أسامة ،اإلسالم في الجماىيري االتصال وسائل -11
 ـ.1982/ ق1402 األردف، – عماف

 :الرسائل الجامعية 
 الكريم )دراسة القرآن ضوء في -أساليبو -ضوابطو -اإلعالم: مقوماتو -12

ة (، آالء أضبد ىشاـ/مصباح عمار، رسالة ماجستَت ُب اعبامعة اإلسبلميموضوعية
 ـ. 2009 - ق 1430بغزة،  

مقارنة  دراسة المتلقين جمهور على االجتماعي التواصل شبكات تأثير -13
 غَت ماجستَت ؿبمد اؼبنصور، رسالة ،اإللكترونية والمواقع االجتماعية للمواقع
 ـ.2012اؼبفتوحة، الدمبارؾ،  العربية األكاديبية منشورة،

 :البحوث 
، د. اليوتيوب والفيسبوك" دراسة مقارنةواقع القراءات القرآنية في موقعي " -14
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 :المقاالت 
 اػبامس العدد اوبر، سعودم منشور ُب ؾبلة  مقاؿ ،خطوة خطوة -إنترنت -15

 .2000يناير الثانية السنة
 :المواقع اإللكترونية 

  /http://www.mp3quran.net .المكتبة الصوتٌة للقرآن الكرٌم موقع -1

  /http://www.kottaabonline.com .(الُكّتابموقع ) -2

 كٌة للواقع(.موقع تصفح القرآن بطرٌقة )الفالش المحا -3

http://www.quranflash.com/books/Medina3/?ar&skin=te

xtile&aff#sthash.b00qRXqG.dpbs  

  /https://www.tafsir.net .شبكة التفسٌر والدراسات القرآنٌة -4

 .موقع )تحفٌظ( وهو خاص بتحفٌظ القرآن الكرٌم -5

http://www.houseofquran.com/arabic.html  

  /ran.comhttps://www.nqu .موقع القراءات )نون( -6

http://www.mt- .موقع تعلٌم القراءات )نسائً( )ملتقى الطالبات( -7

qiraatt.com/vb/  

  /https://dorar.net)الدرر السنٌة.   :موقع -8

 ! /#http://www.quran7m.comموقع القرآن الكرٌم.   -9

  http://mosshaf.com/ar/main .موقع المصحف الجامع -11

 موقع شبكة اإلسالم وٌب. -11

phttp://www.islamweb.net/mainpage/index.ph  

 .ملتقى دوحة القرآن لألخوات -12
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http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aH

R0cCUzQS8vd3d3LmRhd2hhdHQtcXVyYW4uY29tL2lu

nBocAZGV4L == 

 .معهد خدٌجة بنت خوٌلد لتعلٌم القراءات القرآنٌة عبر النت -13

http://www.daralqeraat.com/  

 .معهد القراءات القرآنٌة -14

http://daleelquran.quranourlife.com/redirect.php?url=aH

R0cCUzQS8vc3R1ZHlxZXJhYXQuY29tL3ZiLw == 

  /https://tajac.org .أكادٌمٌة تاج لتعلٌم القرآن الكرٌم -15

 الجامعة العالمٌة للقرآن والسنة والقراءات العشر. -16

 sunna.com/vb/index.php-https://www.quraan 

 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرٌف -17

http://www.qurancomplex.org/?Lan=ar 

. عودمشروع المصحف اإللكترونً لجامعة الملك س -18

http://quran.ksu.edu.sa/  

  http://tanzil.net/#1:1 .من رب العالمٌن -موقع تنزٌل  -19

  /web.com-http://quran.muslim .بٌموقع مسلم و -21

 . موقع القرآن الكرٌم بالرسم العثمانً: قرآن فالش -21

http://www.quranflash.com/home?ar  

  /http://www.quranicresearcher.com .الباحث القرآنً -22

 ? /http://www.alfanous.org/ar/aya .قرآنًمحرك بحث  -الفانوس  -23
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  /http://www.altafsir.com .موقع التفاسٌر -24

  /quran.comhttps://www.tv .موقع تً فً قرآن، تالوات خاشعة -25

  /http://www.nooor.us) .قوائم تشغٌل لسماع القرآن -موقع نور  -26

  /http://www.mp3quran.net .موقع ام بً ثري قرآن -27

 موقع تالوات: -28

-mp3.blogspot.com.tr/2014/08/blog-http://tilawat

post_22.html#.WjfMSlVl_IU 

. موقع لها أون الٌن -29

mhttp://www.lahaonline.com/articles/view/48008.ht  

 حساب توٌتر: )مكنون، جمعٌة تحفٌظ القرآن بالرٌاض(  -31

https://twitter.com/quraan_qk?lang=ar  

 .حساب توٌتر: )روائع القرآن( -31

_quran?lang=arhttps://twitter.com/rawai3  

. حساب توٌتر: )خواطر قرآنٌة( -32
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 .حساب توٌتر: )تالوات ممٌزة( -33
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. صفحة فٌسبوك: )ُكتَّاب أون الٌن( -35

m/kottaabonlinehttps://www.facebook.co/  

 .صفحة فٌسبوك: )أرتقً( -36

https://www.facebook.com/Artqyquraan/  

 .صفحة فٌسبوك: )تحفٌظ أون الٌن( -37

https://www.facebook.com/thfeezonline  

 .صفحة فٌسبوك: )األكادٌمٌة اإلسالمٌة المفتوحة( -38

https://www.facebook.com/islamacademy.Page/  

ه( -39  .صفحة فٌسبوك: )ما أحاله كالم الـلَـّ

https://www.facebook.com/pg/adorablequran/photos/?tab=album&album_id=92197

5437867210 

   https://ar.wikipedia.org/wiki .موقع وٌكٌبٌدٌا -41

  /https://www.youtube.com .موقع ٌوتٌوب -41
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