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ا١ث  م٢غم الـؽ
ًًًًًًًًًًًًً ٬٨ْان ابلطد ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛيا  / ـو
 ي احلؽيب ./ ـ٢ٍان مفٙؽ ٤تارك الهاْػ إْػاد ابلاضد
ئ٢ث اتلاحلث / ٪ػف ابلطد  /ي٫ػف ابلطد إىل اإلساةث ٦ْ اأـل

ائ٠ ٤ا/ األول الفؤال  .ضػيراً؟ٛػي٥اً و  الٟؽي٣ ا١ٜؽآن نرش ـو
 .ر٥ٛياً؟ الٟؽي٣ ا١ٜؽآن نرشو ْي٬ب  ممزيات ٤ا/ ايناثل الفؤال
 .ر٥ٛياً؟ ا١ٜؽآن نرشؽق احل٥ايث االلٟرتو٧يث ١و ٌ ى٬اةً ٤ا/ ا١داثل الفؤال

 .ر٥ٛياً؟ الٟؽي٣ ا١ٜؽآن ١نرش و اخلانث ةاألس٫ؾة الٟٙيث امل٬ٍرة احلاـ٬بيث اتلٍتيٜات ٤ا/ ؽاةّال لفؤالا
 / اـخغػم ابلاضد امل٫٨ز ال٬نيف و امل٫٨ز اتلط٢يٌل. ٫٨٤ز ادلراـث

 / أ٪٣ اجلخائز
ائ٠ أ٪٣ ٦٤ الٟخايب و ال٢ِٙي ا١نرش -  .ٛػي٥اً  الٟؽي٣ ا١ٜؽآن نرش ـو

ائ٠ أ٪٣ ٦٤ -  .اتلٜين و الٟخايب و ال٢ِٙي ا١نرش الٟؽي٣ ل٢ٜؽآن احلػيد رشا١ن ـو

 .األداء س٬دة و اال٧تلار ـٓث و اللكٙث ٢ٛث/ ل٢ٜؽآن الؽٛيم ا١نرش ممزيات ٦٤ -

 .الٟؽي٣ ل٢ٜؽآن الؽٛيم ا١نرش ْي٬ب ٦٤ االلٟرتوين ا١ٓتد و يٓاتا١ترش ٕياب -

٣ احتاع ينتيغ -  نرش ٨ْػ املفاْػة ا١ربدليات اـخغػام و ؽاجاإلع س٬دة ىلع املطاِ٘ث و ا١ٓر٥اين الـؽ
 .ر٥ٛياً  الٟؽي٣ ا١ٜؽآن

 املفخ٥ؽة املخاةٓث ٤ّ, امل٬ذ٬ٛث الرشاكت ٤ّ املتارش اتلٓام٠ أ٪٣ ٦٤ و اإللٟرتو٧يث احل٥ايث ٌؽق حخٓػ -
 .اتل٨ٜيث ل٢خ٬ٍرات

 جبا٤ٓث وينااللٟرت املهطٗ مرشوع اآليل احلاـب دلال يف الٟؽي٣ ةا١ٜؽآن اخلانث اتلٍتيٜات ٦٤ -
 .ـ٬ٓد امل٢ٝ

 اخلانث اتلٍتيٜات ٦٤ الٟيف ل٢طاـ٬ب املػي٨ث مهطٗ و ـ٬ٓد امل٢ٝ جبا٤ٓث آيات مهطٗ -
يث األس٫ؾة دلال يف الٟؽي٣ ةا١ٜؽآن  .املخ٬ٍرة اذٞل

 / أ٪٣ اتل٬نيات و املٜرتضات
 .لٟرتو٧يثا مهاضٗ انلاء ة٥ؾاو١ث ل٢ل٫ادة ثحنا٤ و مرش٘ث ٢ْيا ٪يئث انلاء -

 .  ر٥ٛياً  نرشه و ا١ٜؽآن خلػ٤ث عػ٤يث ةؽدليات ا٧خاج و اةخاكر ىلع يّا١تلش -

 .احلػيرث ةاإلنػارات ٤ٜار٧خ٫ا ٤ّ امل٬س٬دة اتلٍتيٜات أ٪٣ ىلع ٤يػاين حبد -

 
 
 



 

 

 بف٣ اهلل الؽمح٦ الؽضي٣
ىالبحث:ىمقدمة

٢ني أ٤ا احل٥ػ هلل رب ا١ٓاملني و الهبلة و الفبلم ىلع أرشف األ٧بياء  و املـؽ
 ةٓػ/

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)/ٜ٘ػ أ٧ؾل اهلل ٞخاة٩ املشيػ ٛال حٓاىل

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )/و حٓاىل حب٩ِٙ ٛال حٓاىل ـتطا٩٧ و حك٠ٙ, 

٬هل  و أمؽ ْتاده ةتبل٩ٕ ل٢طارض و ابلاد   (ڱ ڱ ں ىلع لفان ـر
,٣٢ / )ة٬ٖ٢ا ْين و ل٬ آيث(ٜ٘ال  نًل اهلل ٢ْي٩ ـو

, و ا٧ترشت األ٤ر٢ث يف حت٢ي٩ٖ و الهػع ة٩ روعأ الهطاةثرضب و ٛػ 
٣٫ يف أ٤اك٦ كىت ٦٤ ةٜاع األرض,  و اكن ٦٤ ةٓػ٪٣ مهاض٣٫ٙ و ٤ػاـر

ىلع ـن٣٫٨ و ٫٧ش٣  ـائؽي٦, يف ن٬ر حٓشؾ نٙطات ابلطد أن  اتلاةٓني
ؽ٪٣ ةاجل٥ي٠ و ادلاعء هل٣ ةِٓي٣  ح٬ٍي ول٬ ا٢ٜ١ي٠ ٫٨٤ا ١ك٦ ضفب٨ا أن ٧ٞؼ

 األسؽ و املر٬بث.
رى٬ان  , ٘يف ز٦٤ الهطاةثا١ٜؽآن و نرشه اكن يف لك ز٦٤ حبفت٩ ئحت٢ و

, و يف رائػ أ٪٩٢ و ـ٥ث ْرصه و الف٥اع و اتل٢ٌف اكن احلَٙ اهلل ٢ْي٣٫
ْرص٧ا اكن ل٢خ٨ٜيث ا١ربوز و الهػارة يف االحهال و اتل٬ان٠, يف ح٨ٜيث ختخرص 

ىلع أ٤ث ا١ٜؽآن  , ٘اكن لؾا٤اً و دٛث اعحلتنيفا٘ات, يف س٬دة ال٬ٛج و حٍّٜ امل
تاة٫ا ةكخاب رب٫ا ةبلاغً ل٢طارض و ابلاد. ُْ  أن حؽكب م٬س٫ا تل٥غؽ 

ا٧خ٠ٜ ٦٤ مؽض٢ث ا١ٍتاْث ال٬رٛيث ىلع  و نرش ا١ٜؽآن يف ا١ٓرص احلػيد

                                 
ؽ ٦ْ ةين ارسائي٠, ضػيد ر٣ٛ )  (.4763أعؽس٩ ابلغاري يف نطيط٩, ٞخاب األ٧بياء, ةاب ٤ا ٞذ



 

 

يف ُا٪ؽة جت٠ٓ ٛػرة ا١ٙؽد ىلع أ٪٥يخ٫ا إىل ا١ٍتاْث و ا١نرش االلٟرتوين, 
و ـٓث و ٢ٛث اللكٙث  احله٬ل ىلع ا١ٜؽآن الٟؽي٣ أمؽاً يف اغيث الف١٬٫ث

خغػام, و راد ؽ و ح٬ٍيّ تل٨ٜيث تلغػم ٪ؼا يف ذلٝ ح٬ٍاال٧تلار و ااـل
 اجلا٧ب و حه٨ّ بل٨ث ا٧ٍبلق مللاريّ ٛاد٤ث ةإذن اهلل.

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً و  و يف ٪ؼه ال٬رٛات ـيخٍؽق ابلطد لـ٬
ملفائ٠ يراً ٤ٓؽساً ىلع أ٪٫٥ا يف لك ْرص, ٥ٞا يخٍؽق ابلطد بلٓو اضػ

و ى٬اة٩ٍ و  و ممزياح٩ و ْي٬ب٩ ,امل٥٫ث يف نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ و حت٢ي٩ٖ ح٨ٜياً 
لؽ٥ٛيث ٌؽق محايخ٩, ذ٣ خيخ٣ ابلطد نٙطاح٩ ةال٬ٛ٬ف ىلع أ٪٣ اتلٍتيٜات ا

 , ٤ّ أ٪٣ اجلخائز و اتل٬نيات و املٜرتضات.يف دلال نرش ا١ٜؽآن
ى:البحثىأهموة

 احلث/حتتني أ٪٥يث ابلطد ٦٤ عبلل اجلٜاط اتل
, و أ٩٧ ٞخاب اهلػايث و اجل٬ر و احلٚ املتني, ٛال حٓاىل/أ٪٥يث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ -

, و  (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ)
اك٧ج ٪ؼه نٙخ٩ و عربه اكن ضاسث ا١برشيث إحل٩ أ٣ِْ ٦٤  ٦٤ يشء ٤ا

 ضاسخ٩ ل٢ٍٓام و الرشاب, ة٠ ٤ا ٛي٥ث احلياة ةبل ٪ػايث و ٬٧ر ٦٤ ٞخاب اهلل.
٣٢ )ة٬ٖ٢ا ْين و حت٢ئ ٞخاب اهللو ٣ِْ أسؽ أ٪٥يث  - , ٛال نًل اهلل ٢ْي٩ ـو

ة٦ ْٙان  أٛؽأ يف إمؽة ْر٥انوٛػ  –و اكن أة٬ ْتػ الؽمح٦ الف٢يم ل٬ آيث(
ْر٥ان ة٦ ْٙان ريض اهلل  يؽوي ضػيد - ضىت اكن احلشاج ريض اهلل ٩٨ْ

٬ل اهلل  ٩٥٢عريك٣ ٦٤ ح٣٢ٓ ا١ٜؽآن  /)٩٨ْ ٛال / ٛال ـر (, ٘ي٬ٜل أة٬ ْو
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و ٪ؼا ٬٧ع ٦٤ أ٬٧اع وذاك اذلي أٛٓػين ٤ٜٓػي ٪ؼاْتػ الؽمح٦ الف٢يم/ 
 نرش الكم اهلل ةاإلٛؽاء و اتل٢ٜني.

ائ٠ االحهال و اتل٬ان٠ امل٨ترشة يف ْرص٧ا ٪ؼا, - و ٣ِْ أذؽ٪ا و  أ٪٥يث ـو
ائ٠ املٓني ىلع نرش ٞخاب رساء اهلل يف أ حأذري٪ا ىلع اجلاس, و أ٫٧ا ٦٤ الـ٬

اهلل أْؼر اهلل مل٦ ة٩ٖ٢ ٦٤ ٪ؼه اتل٨ٜيث ٤ا يٓي٩٨ ىلع نرش امل٬٥ٓرة, و ٛػ و 
ٞخاب اهلل ذ٣ ةات اغ٘بًل ٫٨ْا ٥٫٤بًل هلا مييٓا وٛخ٩ يف م٫٢ياح٫ا و ـٙاـ٫ٙا.

ىالبحث:ىأهداف
 ي٫ػف ابلطد لئلساةث ٦ْ الفؤال الؽئيؿ اتلايل/

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً؟  ٤ا ـو
ئ٢ث اتلاحلث/و يخٙؽع ٩٨ْ   اأـل
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ضػيراً؟. الفؤال األول/  ٤ا ـو
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً؟. الفؤال اثلاين/  ٤ا ـو

 ٤ا ممزيات نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً؟. الفؤال اثلا١د/
 ٤ا ْي٬ب نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً؟. الفؤال الؽاةّ/

 لٟؽي٣ ر٥ٛياً؟.الفؤال اخلامؿ/ ٤ا ى٬اةً نرش ا١ٜؽآن ا
 الفؤال الفادس/ ٤ا ٌؽق احل٥ايث االلٟرتو٧يث ١نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً؟.

 الفؤال الفاةّ/ ٤ا اتلٍتيٜات احلاـ٬بيث ١نرش ا١ٜؽآن ر٥ٛياً؟.
١نرش ا١ٜؽآن  امل٬ٍرة ة الٟٙيثاخلانث ةاألس٫ؾالفؤال اثلا٦٤/ ٤ا اتلٍتيٜات 

 الٟؽي٣ ر٥ٛياً؟.
                                 

أعؽس٩ ابلغاري يف نطيط٩, ٞخاب ٘يائ٠ ا١ٜؽآن, ةاب عريك٣ ٦٤ ح٣٢ٓ ا١ٜؽآن و ٩٥٢ْ, ضػيد ر٣ٛ 
(3648.) 



 

 

ى:المصطلحات

 حٓؽيٗ ا١ٜؽآن ١ًٖث /أواًل/ 
ذ٪ب دماْث ٦٤ ا٥٢ٓ١اء ىلع أ٧ه٩ اـه٣ سا٤هػ ٕهري ملهخٚ , ٫٘ه٬ اـه٣ 

, ٥ٞا أن اتل٬راة اـه٣ ل٢ٟخهاب املهزنل ىلع ل٢ٟخاب املزنل ىلع اجليب حم٥ػ 
 م٬ىس ٢ْي٩ الفبلم و اإلجني٠ اـ٣ ل٢ٟخاب املزنل ىلع ْيىس ٢ْي٩ الفبلم .

ذ٣ اعخ٢ٙه٬ا يف أنه٠ اكهخٜا٩ٛ ىلع أٛه٬ال  و ذ٪تج ٌائٙث إىل أ٩٧ ملخٚ ,
 ٫٨٤ا /

ْؽء ( ة٥ٓىن الي٣ و اجل٥ّ , و ا١ٜؽآن اكخ٠٥ ىلع ٤ٓهاين  - َٜ ملخٚ ٦٤ ) ٛؽن / ا١
ث ضؽوف مي٤٬٥ث بلٓي٫ا و ٞؼلٝ ـ٬ره , و  الي٣ و اجل٥ّ , ٘آياح٩ دل٬ْ٥

أييهاً دمهّ ا١ٜؽآن دل٬٥ع يف اتلبلوة و دل٥ه٬ع يف املههاضٗ , و ا١ٜهؽآن 
و ا١ٜؽآن و إن اكن دمّ لك ٤ا ٛي٠ , إال أن ٪ؼا ,ؽ و اجليها١ٜهم و األم

   (ی جئ حئ مئ ىئ)ا٬ٜ١ل يَؽُِد ٢ْي٩ ٬ٛهل حٓاىل /

, ٤ٜؽون ةتٓي٩ و ٞؼلٝ آيات ا١ٜؽآن , أيملخٚ ٦٤ ) ا١ٜؽائ٦ ( دمّ ٛؽي٩٨ -
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )و يل٫ػ هل ٬ٛهل حٓاىل /

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

    (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڇ ڇ ڇ 

 ( أي حبل , و ٨٤ه٩ ٛه٬هل حٓهاىل / -
َ
   (ی جئ حئ مئ ىئ)ملخٚ ٦٤ ) ََٛؽأ

 

 / حٓؽيٗ ا١ٜؽآن انٍبلضاً / ذا٧ياً 



 

 

٣٢, امل٬ٜ٨ل جلا  ا١ٜؽآن / الكم اهلل حٓاىل, املزنل ىلع حم٥ػ نًل اهلل ٢ْي٩ ـو
ملخٓتػ ةخبلوح٩ةاتل٬احؽ, املٟخ٬ب يف املهاضٗ, ا

٩٘ الاكحب أمحػ ةػر يف ٞخاة٩  "٣٢ْ املٟختات وامل٤٬٢ٓات" ةأ٩٧ يُِٓؽّ
ؽى٫ا إلٟرتو٧ياً " االعزتان الؽٛيم ل٤٬٢ٓ٥٢ات ٤ّ ح٬ٍي٫ٓا وبر٫ا وح٬ني٫٢ا ْو

أو ر٥ٛياً ْرب كتاكت االحهال, و٪ؼه امل٤٬٢ٓات ٛػ حك٬ن يف كلك ٧ه٬ص, 
٤٬ات حخ٣ُّ ٤ٓاجلخ٫ا آحلاً". وكؼلٝ يٓؽ٩٘ ابلاضد رشيٗ اكم٠ أو ن٬ر, أو ـر
ائ٠ اإللٟرتو٧يث, وعانث »كا٪ني ةأ٩٧  ٢٥ْيث إنػار ٠٥ْ مٟخ٬ب ةالـ٬

 احلاـب, ـ٬اء ٤تارشة أو ٦٤ عبلل كتاكت االحهال"

ىخطةىالبحث:
 حخ٬زع عٍث ابلطد ىلع املتاضد اتلاحلث/

عٍث , و امله٢ٍطات٩, و  أ٪٣ ٘أ٪ػا, و أ٪٥يث ابلطد, و حت٬ي ىلع/ ٤ٜػ٤ث
 .ابلطد و ٫٨٤ش٩

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ , و ٘ي٩ / اتل٫٥يػ/ ـو
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً و ضػيراً.  و٘ي٩ ةيان أ٪٣ ـو

 املتطد األول/ مفائ٠ ح٨ٜيث يف نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣.
ائ٠ ا١نرش اتلٜين.  امل٢ٍب األول/ ـو

                                 
. 78-٫٘87ػ ة٦ ْتػ الؽمح٦ الؽويم / دراـات يف ٬٢ْم ا١ٜؽآن الٟؽي٣ , ص ص 

 .8/ 78 -٨٤88ا٪٠ ا١ٓؽ٘ان يف ٬٢ْم ا١ٜؽآن , / حم٥ػ ْتػا١ِٓي٣ الؾرٛاين

/٧http://ar.wikipedia.org/wikiٜبل ٦ْ/

 ٪, الفاْث اتلاـٓث نتاضا8343/ 88 / 5حاريظ حهٙص امل٬ّٛ/ اخل٥يؿ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/


 

 

  الؽٛيم ل٢ٜؽآن الٟؽي٣.امل٢ٍب اثلاين/ ممزيات و ْي٬ب ا١نرش
 امل٢ٍب اثلا١د/ ى٬اةً ا١نرش اتلٜين.

 امل٢ٍب الؽاةّ/ ٌؽق احل٥ايث اإللٟرتو٧يث ١نرش ا١ٜؽآن ر٥ٛياً.
 املتطد اثلاين/ حٍتيٜات يف نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً.

computerامل٢ٍب األول/ حٍتيٜات ضاـ٬بيث

 smartامل٬ٍرةامل٢ٍب اثلاين/ حٍتيٜات عانث ةاألس٫ؾة الٟٙيث 

phone

            , و تل٠٥ ىلع/اخلاح٥ث
 أواًل/ اجلخائز.    

 ذا٧ياً/ اتل٬نيات.  
 ذاثلاً/ املٜرتضات.
 ا٫ٙ١ارس.          

 أواًل/ ٫٘ؽس املؽاسّ و املهادر.    
 ذا٧ياً/ ٫٘ؽس امل٬ى٬اعت.

ىالبحث:ىمنهج
نيف و اذلي امل٫٨ز اذلي احت٩ٓ ابلاضد يف ٪ؼا ابلطد ٪٬  امل٫٨ز ال٬

٬٥ى٬ع ادلراـث و يٓخ٥ػ ىلع دمّ امل٤٬٢ٓات ٦٤ املهادر و املؽاسّ املؽحتٍث ة
 .ون٫ٙا و ح٬ُي٫ٙا

  



 

 

ى::ىودائلىنذرىالقرآنىالكرومالتمهود
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً و  يف ٪ؼا املتطد ضػيراً, ٤ّ ةيان أ٪٣ ـو

٬ع و اعخبلف و الل٬ا٪ػ, ضىت يٜٗ ا١ٜارئ ىلع ح٨ يؽاد األ٤ر٢ث و اله٬رإ
ائ٠ و ا١ٍؽق يف نرش ٞخاب اهلل الٟؽي٣ يف لك ْرص و مرص حبفت٩,  الـ٬
٘طفب املؽء أن يك٢ٗ ٧ٙف٩ ٤ا يٍي٩ٜ يف نرش ٞخاب اهلل و ٤ا حيف٩٨, و 

ؽ ٪٨ا ١ ائ٠ اسخ٫اديث ختاذٞل خ٢ٗ ٘ي٫ا أ٫٘ام ا١برش و يؿ ملشؽ احلرص ٘الـ٬
و أز٤ا٣٫٧, و إ٥٧ا املؽاد أمهار٪٣ , و حت٬٨ع ةت٬٨ع و ٤ا ـغؽ اهلل هل٣ ٛػراح٣٫

  رش ٣٫٨٤.تال٬ٛ٬ف ىلع ٤ا كاع و ا٧
ىأواًل:ىأهمىودائلىنذرىالقرآنىالكرومىقدومًا.

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً,  و اعخ٢ٙج يف أداء٪ا و ٬ٛح٫ا, و حٓػدت ـو
بلم, ٜ٘ػ اك٧ج ا١ٓؽب  ي٢ث ال٢ِٙيث يه الف٥ث ا١ٖابلث يف نػر اإـل اك٧ج الـ٬

ىلع نف٫ٜا يف ا١ٜؽآن الٟؽي٣,  ـارتألكٓار ملا٫٘ث, و حت٨ا٠ٛ األعتار و ا
رضب أروع األ٤ر٢ث  يفم٨ٟخ٫ا احلاِ٘ث ا٬ٜ١يث و اتل٥ك٦ ٦٤ ال٢ٖث ا١ٓؽبيث 

ائ٠ نرش يف ا١نرش و اتل٢ٌف و ا١ٜت٬ل , و يف الهٙطات اتلاحلث و٬ٛف ىلع أ٪٣ ـو
ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً, ٫٨٥٘ا/

 

ا١ث رب ا١ٓاملني, و يه ا٤خػاد و اك٧ج ٪ ي٢ث يه األن٠ يف حت٢ئ ـر ؼه الـ٬
, ة٠ اكن ٦٤ سربي٠ ٢ْي٩ الفبلم ملا٫٘ث ١زنول ا١ٜؽآن الٟؽي٣ و ح٢ٜي٩ 

٬ل اهلل ٘ ٩ ا١ٜؽآن سربي٠ ي٢ًف ـر ٬ل اهلل  و ,لك حل٢ث يف رميانيػاـر اكن ـر
٬ل اهلل )٥ٞا ٛال ساةؽ ريض اهلل ٩٨ْ   ٥ا ي٨٥٢ٓا ا١تل٫ػ ٞ اكن ـر



 

 

٣٢ , و(ي٨٥٢ٓا الف٬رة ٦٤ ا١ٜؽآن ٦٤ أضب أن ) /ٛػ ٛال نًل اهلل ٢ْي٩ ـو
يف إكارة ألعؼ  (٥ٞا أ٧ؾل ٢٘يٜؽأه ىلع ٛؽاءة اة٦ أم ْتػ يٜؽأ ا١ٜؽآن ٕياً 

٣ ا١ٓر٥اين ٦ْ ح٢ٌف ا١ٜؽآن و أداءه ملا٫٘ث. ا١ٜؽآن ملا٫٘ث, و ال يٖين الـؽ
حت٢ي٩ٖ ٞؼلٝ, ملا٫ً٘ث, و  ىلع ٪ؼا ـار سي٠ الهطاةث يف ح٢ٌف ا١ٜؽآنو 

إال أن ٪ؼه ا١ٍؽيٜث ٤ّ ٣ِْ أسؽ٪ا حأعؼ ال٬ٛج ا٬ٍ١ي٠ و اجل٫ػ الٟرري, و 
, ٘ؽادف ح٢ٝ ا١ٍؽيٜث ٌؽيٜث نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ اينحٜرص ٦ْ ا١ٜايص و ادل

ي٢ث اثلا٧يث ٦٤ ائ٠ نرش ا١ٜؽآن يف ح٢ٝ ا١ٓه٬ر. ٞخاةياً, و يه الـ٬ ـو

ؾل ا١ٜؽآن ىلع أ٤ث أ٤يث, ال حكخب و ال حٜؽأ, و إن وسػ ٦٤ ةي٣٫٨ ٦٤ ٧
اكخل٢ٙاء األربٓث و زيػ ة٦ ذاةج و ٤ٓاذ ة٦ ست٠ و  حيف٦ ا١ٜؽاءة و الٟخاةث

وٛػ اكن هلؤالء ا١ٙي٠ ةٓػ اهلل يف أيب ة٦ ٞٓب ريض اهلل ٣٫٨ْ دميٓاً 
٬ل  , واألل٬اح و األكخاف و األعلابحػوي٦ ا١ٜؽآن الٟؽي٣ يف  ٛػ اكن لـؽ

ا١رباء ة٦ اعزب  ٦٤ الهطاةث ٦٤ يكخب هل ال٬يح, ٥ٞا يف ضػيد اهلل 
ملؤ٨٤ني ال يفخ٬ي ا١ٜاْػون ٦٤ ا)يف ٪ؼه اآليث / أ٩٧ اكن ي٬ٜل ريض اهلل ٩٨ْ 

٬ل اهلل (واملشا٪ػون يف ـبي٠ اهلل , ٘شاء ةكخٗ,  زيػاً  , ٛال / ٘أمؽ ـر
ٱ ٻ ٻ ٻ )/, ٘زن١جرح٩/ ٘لاك إحل٩ اة٦ أم مٟخ٬م رضاٟ٘خت٫ا, ٛال

                                 
(.878ر٣ٛ ) تل٫ػ يف الهبلة,هبلة, ةاب ا١أعؽس٩ مف٣٢ يف نطيط٩, ٞخاب ال

 (.847ْتػ اهلل ة٦ مف٬ٓد, ر٣ٛ ) يف ـن٩٨ يف ٘يائ٠ الهطايب أعؽس٩ اة٦ ٤اس٩(  7)
 (.3744و أمحػ يف مف٨ػ الهطايب اجل٢ي٠ ْتػ اهلل ة٦ مف٬ٓد, ضػيد ر٣ٛ )

 (.7783و احلاك٣ يف املفخػرك ىلع الهطيطني يف ٞخاب اتلٙفري ضػيد ر٣ٛ)

.8/88٘خص ابلاري  -474ٞخاب ال٬يح, ص (  4)



 

 

   (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ل٣ حك٦ األ٤ث حٓخ٥ػ ىلع ا١ٜؽاءة ٦٤ مهطٗ ٤نل٬ر, ة٠ اكن للك و
٥ٞا ٛال زيػ ة٦ ذاةج ريض  ٩٧ ة٨ٙف٩,واضػ ٦٤ الٟختث سؾء ٦٤ مهطٗ دوّ 

٬ل اهلل ) اهلل ٩٨ْ  , إ٥٧ا اكن يف ا١ٓفب , (ول٣ يك٦ ا١ٜؽآن دمّ ٛتو ـر
  .ٟؽا٧يٗ , وسؽائػ اجلغ٠ , والفٓٗوال

٥٢٘ا ٛخ٠ ـال٣ ي٬م احل٥ا٤ث ساء ٥ْؽ ة٦ اخلٍاب  ريض اهلل ٩٨ْ/ ٛال زيػ
ن , وٛػ ٛخ٠ ـال٣ م٬ىل أيب إىل أيب ةكؽ ٜ٘ال / إن ا١ٜخ٠ ٛػ اـخطؽ ةأ٪٠ ا١ٜؽآ

١ٜخ٠ ٘ي٣٫, ٘ادمّ آعؽ إال اـخطؽ ا , وأعاف أن ال ي٢ًف املف٬٥٢ن زضٙاً ضؼيٙث
, ٛال / ٟ٘يٗ حأمؽين أن أ٠ٓ٘ كيئا ل٣ , ٘إين أعاف أن يؼ٪با١ٜؽآن يف يشء

٬ل اهلل   نػر أيب ةكؽ لزلي ؟ ٛال / ٣٢٘ يؾل ة٩ ضىت رشح اهلل ي٩٢ٓٙ ـر
٠ إىل زيػ ة٦ ذاةج ٘اد٩ْ ضىت يك٬ن ٨ٓ٤ا ؛ رشح نػر ٥ْؽ , ٛال / ٘أـر

٬ل اهلل ذٜٙاً  ضػذاً  ٘إ٩٧ اكن كاةاً  ال٬يح ٘اد٩ْ, ضىت يك٬ن   يكخب لـؽ
بل إيل ٘ػ٬ْاين ٨ٓ٤ا إ٧ا ٧ؽيػ أن  /, ٜ٘االج إحل٥٫ا, ٘شئزيػ ة٦ ذاةج, ٘أـر

٬ل اهلل , ٘إ٧ٝ ٨ٞج حكخب ال٬يحجن٥ّ ا١ٜؽآن يف يشء, حك٬ن ٨ٓ٤ا  لـؽ
 / وكيٗ حٙٓبلن كيئا ل٣ ي٩٢ٓٙ اجليب نًل, وك٨ج ضػذا ذٜٙا, ٢ٜ٘ج هل٥ا 

٣٢؟ ٜ٘ال أة٬ ةكؽ/ ٢ٛج ذاك هلؼا, ٛال ضىت رشح  / ٣٢٘ يؾاال يباهلل ٢ْي٩ ـو
/ ٘ختت٨ٓاه ٟ٘خب٨اهنػري لزلي رشح هل نػور٪٥ا, ٛال اهلل

 اكن ٦٤ ْر٥ان ريض اهلل ٩٨ْ و ٛػ رأى اعخبلف األ٤ث ىلع ا١ٜؽاءة و ٤ا
٣أن دمّ املهاضٗ ىلع  إال ٘ي٩ أـؿ  , وراىعىلع ضؽف ٛؽيق واضػ ـر

                                 
 (.87566)أعؽس٩ أمحػ يف مف٨ػه, يف مف٨ػ ال٬ٟ٘يني ٦٤ ضػيد ا١رباء ة٦ اعزب,( 8)

 (.488أمحػ ة٦ ض٨ت٠/ ٘يائ٠ الهطاةث, ضػيد ر٣ٛ )



 

 

ل٢ٜؽاءة, و ٤ا عا٫ٙ١ا ضك٣ ٢ْي٩  ٪ػىً  ا١ٜؽاءة و وس٬٪٫ا, ٘أنتص ٨٤ارُ 
٘اك٧ج و اةًف نفغث واضػة ٨ْػه, ةاللؼوذ, و ةٓد ةاملهطٗ إىل األمهار 

ي٢ث  ٠ ٤ّ  نرش ل٢ٜؽآن الٟؽي٣ اكمبلً أول ـو ٞخاةياً, ٥ٞا أ٩٧ ريض اهلل ٩٨ْ أـر
لك نفغث اعملا ي٣٢ٓ األداء الهطيص ل٢ٜؽاءة و ٤ا حتخ٩٢٥, و ٪٬ دمّ ةني نرش 

  ط٦.ضىت يف٣٢ ٦٤ اخلٍأ و ال٢ و ٞخاةياً  ا١ٜؽآن ١ِٙياً 
 أن ضؼيٙث ة٦ احل٥ان يف نطيط٩ ساء يف ذلٝ ٤ا رواه اإل٤ام ابلغاري

, واكن يٖازي أ٪٠ اللام, يف ٘خص ريض اهلل ٩٨ْٛػم ىلع ْر٥ان  ريض اهلل ٩٨ْ
إر٤ينيث وأذربيشان, ٤ّ أ٪٠ ا١ٓؽاق, ٘أ٘ؾع ضؼيٙث اعخبل٣٫٘ يف ا١ٜؽاءة, 

ٛت٠ أن خيخ٬ٙ٢ا يف ٜ٘ال ضؼيٙث ١ٓر٥ان/ يا أ٤ري املؤ٨٤ني, أدرك ٪ؼه األ٤ث 
٠ ْر٥ان إىل ضٙهث ٌل إحل٨ا  ,الٟخاب, اعخبلف احل٬٫د واجلهارى, ٘أـر أن أـر

٢ج ة٫ا ضٙهث إىل  ةالهطٗ ٧نفغ٫ا يف املهاضٗ, ذ٣ ٧ؽد٪ا إحلٝ, ٘أـر
تػ  ٓيػ ة٦ ا١ٓاص, ْو تػ اهلل ة٦ الؾبري, ـو ْر٥ان, ٘أمؽ زيػ ة٦ ذاةج, ْو

اضٗ, وٛال ْر٥ان ل٢ؽ٪ً الؽمح٦ ة٦ احلارث ة٦ ٪لام, ٘نفغ٬٪ا يف امله
ا١ٜؽكيني اثلبلذث/ إذا اعخ٢ٙخ٣ أ٧خ٣ وزيػ ة٦ ذاةج يف يشء ٦٤ ا١ٜؽآن, 
٘اٞخت٬ه ة٢فان ٛؽيق, ٘إ٥٧ا ٧ؾل ة٢فا٣٫٧, ٬٢ٓٙ٘ا, ضىت إذا نفغ٬ا الهطٗ 
٠ إىل لك أ٘ٚ ة٥هطٗ مما  يف املهاضٗ, رد ْر٥ان الهطٗ إىل ضٙهث, وأـر

نطيٙث أو مهطٗ أن حيؽقنفغ٬ا, وأمؽ ة٥ا ـ٬اه ٦٤ ا١ٜؽآن يف لك 
ىثانوًا:ىأهمىودائلىنذرىالقرآنىالكرومىحدوثًا.

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣  ي٢ث الفاةٜث يف أ٪٣ ـو ي٢ث ا٤خػاد ل٢ـ٬ و ٪ؼه الـ٬
                                 

 



 

 

, إال أن اتلٖريات احلػيرث و اتل٬ٍرات املخ٥زية حييف ٢ْي٫ا اـخٜبلحلث ٛػي٥اً 
ائ٠ احلػيرث, ٜ٘ػ ا٧ و األٛؽاص cassette الاكـيجترشت أرشٌثيف الـ٬

ائ٠ DVD-CDامل٨ٖ٥ٍث  ٠ٜ٧ األن٬ات, ة٠ وأ٧ياف و ٕري٪ا ٦٤ ـو
ي٢ث املؽئيث ٘أنتص ةإماكن ا١ٜارئ ٦٤  ي٢ث اله٬حيث أييا الـ٬ إىل ٪ؼه الـ٬
ي٢ث ٦٤ ـ٥اع اله٬ت و ملا٪ػة األداء, و حكؽيؽ الف٥اع و  عبلل ٪ؼه الـ٬

يه ٥ٓ٧ث ِْي٥ث ـاْػت يف رسْج اال٧تلار و زادة امللا٪ػة ١ٓػة مؽات, و 
ث األد٦٤ ٍٛؽ املفخٙيػي اء ٦, و دع٢ج املطف٨ات اله٬حيث ٟ٘لٙج ٦ْ رْو

ي٢ث ٦٤ اجل و ٧ٜاوة اله٬ت و رسْخ٩, يف حٜػم ٬دة و ةػيّ أىىف ىلع ٪ؼه الـ٬
ائ٠ حت٠٥ ٞخب اهلل ةه٬ت االحٜان ٤ال٣ خيٍؽ ىلع ةال,  و أىطج ٪ؼه الـ٬

  إىل ملارق األرض و ٤ٖؽب٫ا. ٧٦ػي و أداء ٤خٜ

ائ٠ الٟخاةيث يف ا١ٓرص احلػيد ٫٨ْا يف ا١ٓرص ا١ٜػي٣, ٥ّ٘  ح٬ٍرت الـ٬
٢ب ماكة املٍاةّ و ح٬ٍر اآلالت أنتص ةإو س٬دح٩ و ٞرث  ا٧تلار ال٬رق  ن اإٔل

٣ احله٬ل ىلع نفغخ٩ اخلانث ة٩ ة٨ٙؿ س٬دة ا١نفغث األن٠ ةأ٠ٛ لكٙث  اأْل
ن و الؾعارف و اتل٢ٖيٙات ا٤ال, ٤ّ دع٬ل املطف٨ات ٦٤ األل٬و  و س٫ػ

 ا١ٙاعؽة ا١يت ناضتج ٪ؼا اتل٬ٍر.
اجلهيب األو٘ؽ ٦٤ ٪ؼه ا٨ٓ١ايث ٘خ٨ا٘فج دور ا١ٍتاْث و  و اكن ل٢ٜؽآن

بل٤يث يف ا٨ٓ١ايث  ينيثت امل٨ٓيث ةاللؤون ادلا ة٠ و ال٬زارا١نرش يف ادلول ااـل
مل٢ٝ ٫٘ػ الفتٚ ا١ِٓي٣ و احلَ األو٘ؽ يف ٪ؼا ةٍتاْخ٩ و نرشه, و اكن ملش٥ّ ا

                                 
ث ٦٤ ٤ادة كبي٩ ةالؾساج, و تفخغػم أكٓث  85/8ال٢زير ل٢ٜؽاءة و ل٢ٟخاةث ٢ْي٫ا, رشائص مه٬ْ٨

/8343,٪www.mprog.org 

http://www.mprog.org/


 

 

املشال
ي٢ث  ائ٠ اتل٨ٜيث  –و ٪ؼه الـ٬ إال أن لكٙث ا٧خاس٫ا و  –و إن اك٧ج ٬٧اة ل٢ـ٬

ن٬ٓبث ٫٢ٜ٧ا ملفا٘ات ةٓيػة, و ٤ا يتتّ ذلٝ ٦٤ لكٙث ٤احلث, ٛػ حيش٣ ٦٤ 
و هلا املؽس٬, و إن اك٧ج ـيػة ْرص٪ا يف املايض  ا٧تلار٪ا اال٧تلار ال٬اـّ

ائ٠ اتل٨ٜيث حخ٬ٙق ٢ْي٫ا ةٓػة مؾا٪ا ٦٤ س٬دة  ْت٫ٜا يف احلارض, إال أن الـ٬
اإلعؽاج و ـ١٬٫ث اجل٠ٜ و ٢ٛث اللكٙث, مما جي٠ٓ اللأن ة٫ا أ٣ِْ و ا٨ٓ١ايث ة٫ا 

 أكرث.

دع٢ج يف أ٢ٕب ٨٤ايح إن الف٥ث ابلارزة هلؼا ا١ٓرص يه اتل٨ٜيث, و ا١يت 
خٙادة ٦٤ ٪ؼه  و ل٣ِْي٫٥ا,  واحلياة س٢ي٫ا  يك٦ نرش ا١ٜؽآن ة٨٥أى ٦ْ ااـل

و  اتل٨ٜيث, ٜ٘ػ ـاْػت اتل٨ٜيث يف إيهاهل مللارق األرض و ٤ٖؽب٫ا ن٬حياً 
و وٛج, و ة٢ٖث ضشث اهلل ٘ئام و س٫ػ , يف أ٠ٛ لكٙث و ٤ٜؽوءاً  , مف٬٥اعً ٞخاةياً 

يث, ٘ػع٠ ٦٤ اجلاس ٤ا اكن تلت٢ٖي٣٫ ل٬ال ٘ي٠ اهلل ذ٣ ا٧ٓا٩٤ ة٫ؼه اتل٨ٜ
٣٢ ) أ٢ٕب ابلي٬ت ٤ّ اتل٨ٜيث, مهػاٛاً  ال يتًف ىلع ٬ٜ١هل نًل اهلل ٢ْي٩ ـو

بلم ةٓؾ ْؾيؾ, أو ةؼل ذحل٠  .(األرض ةيج ٤ػر وال وبؽ إال أدع٩٢ اهلل اإـل
ث ٥ِ٨٤ث ٦٤ اثل٨ائياتو  ا١يت ي٥كbits٦الٟخاب الؽٛيم ٪٬ دل٬ْ٥

٬ٍا٧ث ال٢زيري ائًأ ث٫٢ٜ٧ا ة٬اـٍث ااـل اهلا ْرب إو أعؽى أي٦ ختؾ و ـو ـر
 ثخغػام تلٟي٢ث ٦٤ امل٧٬ٟات املاديو٪٬ مه٣٥ ل٢خهٙص ةاـ ,كتٟث احهال

                                 
 

٣٢ ٥ْا يك٬ن يف أ٤خ٩ ٦٤ ا١ٙنت و احل ؽ أعؽس٩ اة٦ ضتان, ٞخاب اعتاره نًل اهلل ٢ْي٩ ـو ٬ادث, ةاب ٞذ
 (.5588األعتار ٦ْ ا٫ُار اهلل حٓاىل اإلـبلم يف أرض ا١ٓؽب و سؾائؽ٪ا, ضػيد ر٣ٛ )
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ل٢نرش ا١ٓادي, و أنتص  ٩يخش٩ ا١ٓال٣ احل٬م ل٢نرش اتلٜين أكرث ٦٤ اجتا٪
لٟرتوين ةاعخبلف أ٬٧ا٩ْ ٦٤ عبلل اللتاكت ةإماكن ا١ٙؽد ا١تف٬ق اال

ائ٠ حخ٥زي ةاالةخاكريث و اتل٬ٍيؽيث يف تفاةٚ حم٬٥م  ا٨ٓ١ٟت٬حيث, و ٪ؼه الـ٬
إلرىاء ا٥ٓ١ي٠ و ٞفب ـتٚ اتل٬ٙق يف دلال ا١نرش اتلٜين, ٥ٞا أن ا١نرش 

اتل٨ِي٥يث املخٓرثة ة٠ يه احهال ٤تارش  ثابلريوٛؽاٌياتلٜين ي٥خاز ةتٓػه ٦ْ 
, و ٪ؼا الرس وراء رسْث كت٩ آ٨٤ثحٙا٢ْيث و زع و ا٥ٓ١ي٠ يف ةيئث ةني امل٬

فات و دور ا١نرش هلا.ا٧تلار٪ا و حبين ٞرري    ٦٤ مـؤ
ائ٠ ا١نرش اتلٜين و ٬٧ع امل٨خز املخاضث  ماك٧ات ةاعخبلف اإلو ختخ٢ٗ ـو

حخٙٚ ىلع نرش املطخ٬ى و ح٥ٟني املفخٙيػ ٦٤  ٫او مفخ٬يات املفخٙيػي٦ إال أ٧
إ٤ا ٦ْ ٌؽيٚ ا١تفشي٠ أو ٦٤ عبلل ر٣ٛ رسي يؾود ة٩ املفخٙيػ,  ال٬ن٬ل هل

ادلار ٪ؼا ٦٤ اجلاضيث اتلشاريث, أ٤ا إذا اكن امل٨خز ٤خاح و ٤ٙف٬ح ٘إن ٥٫٤ث 
خٓا٧ث ة٬٥اّٛ رّ٘ امل٢ٙات أو أو ا١ٙؽد احاضث امل٢ٗ ل٢خط٥ي٠ ٦٤ عبلل ااـل
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فث املعبلل م٬ّٛ ال ٦٤ ٨خشث.ٟرتوين ترشف ٢ْي٩ الرشكث أو املـؤ
ائ٠  ,ا١نرش اتلٜين ٦٤ زاويث املفخٙيػي٦ و ي٥ك٦ أييا أن ٧ؽى ـو

ي٢ث ضاالت  ٣٫٨٥٘ املتخػئ و ٣٫٨٤ املخٜػم و املخ٥ك٦, و لك٥ا راْج الـ٬
املفخٙيػي٦ املغخ٢ٙث اك٧ج أٛؽب ل٢ٜت٬ل   و اال٧تلار, ٜ٘ػ يك٬ن يف اتلٜٓيػ 

٨خز و إن ٬٧ع ٦٤ اتلطػي اذلي حيش٣ ةتٓو املفخغػ٤ني ٦ْ اـخغػام امل
 اك٧ج ٤زياح٫ا األعؽى أكرث. 
ائ٠ ا١نرش اتلٜين  حت٬٨ع ةاعخبلف و ح٬٨ع  -يف ا١ٜؽآن عانث  –و ـو

ل٥٢هطٗ ًٜ٘ ىلع  م٬س٩ ْؽض ن٬ر ونٙطات, ٜ٘ػ يك٬ن امل٨خز امل٨خز
نٙطات اللتٟث أو ٦٤ عبلل ةٓو ا١ربا٤ز املفاْػة ٞرب٧ا٤ز ٘بلش

flash  ًو ْؽض ل٢خٙاـري و ٕؽيب , و ٛػ يهاضت٫ا ةٓو اتلبلوات٤ربل
ا١ٜؽآن, ٥ٞا ٛػ حتفّ ادلائؽة ١تل٠٥ ا١رتدمث اجلهيث و اله٬حيث أيياً, يف 

عػ٤ات س٢ي٢ث ٦٤ كأ٫٧ا ْؽض ا١ٜؽآن الٟؽي٣ و نرشه يف ةيئث ح٢ٓي٣ ذاحيث.
ائً ا١نرش اتل ث لرشحيث  ٜين٥ٞا أن اعخبلف ـو ٞترية حتيص ةيئث ٤خ٬ْ٨

و internetاللتٟث ا١ٓامليث ٦٤ املفخغػ٤ني, ٦٥٘ أك٫ؽ٪ا ا١نرش ْرب
, و ٫٨٤ا أيياً ا١نرش ْرب ٛػ اـخط٬ذت ىلع ٧هيب ٞتري ٦٤ ٪ؼا ا١نرش

٬ٍا٧ات امل٨ٖ٥ٍث أو ْرب أس٫ؾة اتلغؾي٦ الٟتريةDVD-CDاأـل

                                 
ابليا٧ات ٘ي٥ا ةي٫٨ا ١يت حي٣ احل٬اـيب املؽحتٍث ض٬ل ا١ٓال٣, و ا١يت ح٬ٜم ةتتادليه كتٟث اللتاكت ا"

IPة٬اـٍث حتػي٠ احلؾم ةإحتاع ةؽوح٬ك٬ل اإل٧رت٧ج امل٬ضػ
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Hard desk) و ٕري٪ا

 أواًل/ ممزيات ا١نرش الؽٛيم/
 يخ٥زي ا١نرش الؽٛيم ةٓػة ممزيات, ٫٨٤ا/

٦٤ ا١نرش ال٬ريق اذ ا٩٧ ال يخ٢ٍب ٦٤  و س٫ػ ٠ٛ لكٙثأ ؽٛيمال ا١نرش -8
اجلارش اـخغػام ال٬رق واحلرب وا١ٍتاْث واتله٬يؽ واتلش٢يػ واتل٬زيّ 

 و اتل٬زيّ. ٤ّ ازدياد حك٢ٙث ال٬رق وا١نرش, عانث اتل٢ٜيػي وا١تف٬يٚ
٦٤ ا١نرش ا١ٓادي, ٘تإماكن اجلارش ال٬ن٬ل  ا١نرش اتلٜين أرسع ا٧تلاراً  -7

٫ػ و لكٙث, و ٤اك٦ ٤خٙؽٛث يف أرسع وٛج و ةأ٠ٛ سألكغاص يف أ
ي٥ك٦ ٦٤ س٫ث ذاحيث ـ١٬٫ث      و رسْث ون٬ل املفخٙيػ ل٨٥٢خز 

 االلٟرتوين يف أ٠ٛ وٛج و س٫ػ و لكٙث.
و  ٢ْيث يف اـخغػام امل٤٬٢ٓاتا٢ٟٙاءة وا١ٙلادة يزيف ا١نرش اتلٜين  -4

اط امل٫خ٥ني, ٥ٞا أن ٪ؼه الٟٙاءة حخ٥خّ أييا ةالف١٬٫ث يف حػاو هلا ةني أـو
خغػام, ٘خهٙص ٤ٓش٣ االلٟرتوين أـ٠٫ ةكرري ٦٤ حهٙص ٤ٓش ٣ ااـل

٬٢ه ٦٤ ْي٬ب ا١نرش ال٬ريق وريق, ٥ٞا أن ا١نرش االلٟرتوين ي٥خاز خب
.٬٥ٖٞض ا١ٍتاْث ورداءح٩ ال٬رق ونٖؽ اخلً

املشيػ, ٘ك٣ ٦٤ الٟخب  اذ٫ا ا٢ٓ١يما١نرش الؽٛيم حيَٙ ىلع األ٤ث حؽ  -3
و اكن ال٬ن٬ل هلا دو٩٧ امللٜث واللكٙث, ٘أنتطج  الؽ٬٘ف اك٧ج ضتيفث

                                 
م٬ّٛ ا١يفري ل٥٢ٟختات و ح٨ٜيث امل٤٬٢ٓات, راةً( 8)

http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=15413
 ٪, الفاْث اثلا٧يث ْرش ٫ُؽاً.78/81/8343حاريظ اتلهٙص ي٬م األربٓاء 
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 ةني يػي ا١ٜارئ يف لك ماكن و ز٤ان.
بلم ا١نرش اتلٜين يٜيض -4 ائ٠ ااْل و االحهال, ٘بل ماكن  ىلع مؽكؾيث ـو

يف و احلِؽ و امل٨ّ يف ٬ٛا٤يؿ ٪٬اة ا١نرش الؽٛيم, و ٪٬ إن اكن  ل٢طشب
أضػ س٬ا٧ت٩ ٤زية ح٥ك٦ املف٥٢ني يف ادلول املطاربث لئلـبلم ٦٤ 
احله٬ل ىلع الٟخب ادلينيث امل٬ذ٬ٛث إال أ٩٧ ٦٤ سا٧ب آعؽ يػق ٧ا٬ٛس 

١٬٫ث. اخلٍؽ يف ترسب الٟخب امل٨طؽ٘ث أليػي كتاب املف٥٢ني ةيرس ـو
٥ٞا ي٥ك٦ اجلِؽ ل٢نرش االلٟرتوين ٦٤ عبلل املؾايا اتلاحلث/

ا١ٓػد ٦٤ ادلوريث  ١نرش ضيد يخ٣ حت٥ي٠ املادة ا٥٢ٓ١يث أوالرسْث يف ا -5
ذ٬ان ٦٤ مهادٛث  ٤تارشة ىلع اللتٟث ا١ٓامليث ل٤٬٢ٓ٥٢ات وبٓػ دٛائٚ أو

 جل٨ث ا١نرش ةٓيػ ٦ْ اتلأعري اذلي ٛػ يٍؽ ىلع ٌتاْث ا١نفغث ال٬رٛيث.
ائً اجل٠ٜ  -6 الرسْث يف ون٬ل ا١ٓػد إىل املفخغػم دون احلاسث إىل ـو

 اتل٢ٜيػيث.
اخنٙاض حك٢ٙث ا١نرش مما ـاْػ ىلع ٬٫ُر دوريات ٥٢ْيث ٞررية يف  -7

نيٖث إلٟرتو٧يث ًٜ٘ وض٠ أز٤ث ٞرري ٦٤ ادلوريات ا٥٢ٓ١يث املخٓػدة 
 ادل٣ْ املايل ل٢نرش. ٢ٛثبفتب 

ـ١٬٫ث ابلطد يف أْػاد دوريات اإللٟرتو٧يث ضيد حك٬ن عانيث  -8
ػاد الفاةٜث م٬س٬دة يف ٞرري ٦٤ األ ضيان دون احلاسث ابلطد يف دميّ اأْل

 إىل حهٙص لك ْػد ل٬٢ن٬ل إىل امل٬ى٬ع امل٬٢ٍب.
إماك٧يث إىا٘ث م٬اد ن٬حيث و٥٢٘ي٩ و٪ؼه ٤زية ٕري م٬س٬دة يف ادلوريات  -81

ث ويه حبٚ ٛػ أذؽت ا١نرش ا٢ٓ١يم وعانث يف دلاالت ا٬٢ٓ١م  املٍت٬ْ
 اتلٍتيٜيث وا٬٨ٙ١ن ٥ٞشبلت ا٢ٙ١لك٬ر وا٦ٙ١.



 

 

َٙ ادلوريات ةٓػ ٢٥ْيثاتل٢ٜي٠ ٦٤ األ٤اك٦ املغههث حل 
اتلش٢يػ

حخٓػ ٤ِا٪ؽ ْي٬ب ا١نرش الؽٛيم و ختخ٢ٗ مفخ٬ياح٫ا, و ي٥ك٦ ادماهلا يف 
اجلٜاط اتلاحلث/

مل٤٬٢ٓات ومحايث عه٬نيث ٕياب ا١ترشيٓات ا١ٓامليث ليتً حػ٘ٚ ا -
 .ابليا٧ات

 .لٟرتو٧يثا١ٓتد يف امل٤٬٢ٓات اإل حٓػد أ٬٧اع ومفخ٬يات -
  .و حؽوجي٫ا اإلحاضث الف٢٫ث ل٤٬٢ٓ٥٢ات اليارة -
 ا٧خ٫اك ض٬ٜق امل٢ٟيث ا١ٟٙؽيث وض٬ٜق اجلارشي٦ أو امل٨خشني. -
ات واالعرتاٛات وحٍٓي٠ األس٫ؾة. -  ن٨اْث ونرش ا١ٙريـو
ال ح٬سػ س٫ث حتك٣ وحيتً املطخ٬ى ىلع اللتٟث -

فات و ةاو ي٥ك٦ أن يييٗ ابلاضد ةٓو ا١ٓي٬ب اخلانث  ملـؤ
حبك٣ أ٫٧ا امل٬ٓل ٢ْي٫ا يف مفٝ ز٤ام املتادرة  و ال٨ٌ٬يث الرشاكت اخلانث

فث اخلػ٤يث اتل٨ٜيث ١ٜؽآن الٟؽي٣, و يه  /املـؤ
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فات احلاى٨ث لبلةخاكر و االةػاع يف اتل٨ٜيث. -  ْػم أو ٢ٛث املـؤ
فات ا٥٢ٓ١يث امل٬ٍرة ل٥٢طخ٬ى اتلٜين و ادلا٥ْث ٢ٛث أو  - ٧ػرة املـؤ

 ل٢خشارب ا١ٙؽديث عانث.
٫ام  - خ٫بلك الفيب ل٢خ٨ٜيث دون ااـل فات و الرشاكت ىلع ااـل ٛيام املـؤ

و ح٬ٍيؽ ةٓو ا١ربا٤ز ا١ٜاد٤ث. ا١ٙا٠ْ يف ة٨اء 

 ال٧ٙبلت و اتلغتً, ٫٨٤ا/ل٢نرش اتلٜين ى٬اةً حتك٣ ـريه ٦٤ ا
٣ ا١ٓر٥اين - خٙادة ٦٤ اخل٬ٍط املطؽرة  رضورة احتاع الـؽ و ي٥ك٦ ااـل

خٙادة ٦٤ ةٓو ا١ربا٤ز  ٣ ا١ٓر٥اين, و ي٥ك٦ ااـل ٣ املهطٗ ةالـؽ ليتً ـر
خطػاث ةٓو اخل٬ٍط ٦٤ عبلل نفظ احلؽف و ةؽدلخ٩ ٤ر٠ ةؽ٧ا٤ز  اـل

scanahand

اللٟرتو٧يث ٘ان احلؽوف ٘ي٫ا ٤ربدلث احلؼر ٨ْػ اتلٓام٠ ٤ّ املهاضٗ ا -
, و عانث أن ال٬ن٬ل لرلٛث يف حؽ٤زي احلؽوف ا١ٓؽبيث حيخاج إىل مؾيػ ٦٤ آحلاً 

 ا٨ٓ١ايث و عانث ٤ّ ٢ٛث امل٫خ٥ني يف ا١ربا٤ز ادلا٥ْث ل٢ٖث ا١ٓؽبيث.
خ٥اد ىلع ةؽا٤ز ٤خٜػ٤ث ٦٤ كأ٫٧ا ح٥يزي اجلم ا١ٜؽآين داع٠ ال٬ذائٚ  - ااْل

  .٨ٜيثو اتل االلٟرتو٧يث 
 دوات ا١ربدليث املفاْػةاـخغػام األاحلؽص ىلع  -
اتلٓام٠ ٤ّ مهادر امل٤٬٢ٓات املٓػة ٦٤ سا٧ب األ٘ؽاد وإ٥٧ا احلؼر ٨ْػ  -

فات أو اهليئات  املؽعهث و املل٬٫د هلا ةادلٛث.يٙي٠ اتلٓام٠ ٤ّ م٬اّٛ املـؤ
 

٦٤ ٕري املشػي املطاو١ث يف احله٬ل ىلع محايث اكم٢ث يف اعل٣ ٤ٙخ٬ح 



 

 

و ال٬ازع ادليين ٦٤ س٫ث, ٥ٞا حٖيب ٘ي٩ ا١ترشيٓات امل٥ِ٨ث    حٖيب يف ا١ٜي٣ 
, يف ضا١ث أْشؾت ٞربى الرشاكت ٦٤ احل٥ايث الاكم٢ث, و املٜه٬د و الياةٍث

 كتاكت االلٟرتو٧يث أو ـ٬اء ىلع كلك –٪٨ا أن ال حك٬ن ٪ؼه امل٨خشات 
  ضىم مفتتاح للك أضػ. -أس٫ؾة ختؾي٦انػارات ىلع 

ؽق ةني ا١ٍؽق امل٥ِ٨ث املٜه٬د ٫٨٤ا ٙو جيب يف ٪ؼا امل٬ى٬ع أن ٧       
ؽاض جتاريث ,ا١تل٬ي٩ و أ٥ْال اتلغؽيب و , أو احله٬ل ىلع مهادر امل٨خز إٔل

خغػا٤ات و ةني املطاوالت ا١ٙؽديث ل٢طه٬ل ىلع امل٨خز ةٍؽق ٕري رش ْيث اـل
, و إن اك٧ج احلاتلان مؽ٬٘ىخني, إال أن اخلٍؽ يف اثلاين أ٠ٛ و إٔؽاض ٘ؽديث
 أـ٠٫.ٌؽق احل٥ايث 

 احلا٤يث اتلاحلث/و ي٥ك٦ يف ٪ؼا الهػد رسد ةٓو ٌؽق احل٥ايث االلٟرتو٧يث 
ث ة٥ؾاو١ث انلاء مهاضٗ حناث ٢ْيا مرش٘ث و ٨٤اضث ل٢ل٫ادة املانلاء ٪يئ -

 .االلٟرتو٧يث
, أو اـخغػا٤ات ٕري ا٥ْال تل٬ي٫ي٩ أليـ٦ ا٬ٜ١ا٧ني املطؽ٤ث واملشؽ٤ث  -

 رشْيث ل٨٥٢خشات االلٟرتو٧يث و الؽ٥ٛيث.
ل ٘ؽيٚ ٥ٌْل امل٬س٬د يف الفاضث ٦٤ عبلامل٨خشات و املطاوالت مؽاسٓث  -

٥ال امل٬س٬دة, و حهطيص األوىاع الرشْيث  ختهيص رشيع و حٜين تل٬ٜي٣ اأْل
ؼة. و اتل٨ٜيث, و حٜػي٣ َٙ تلارات الرشْيث و اتل٨ٜيث لؤل٥ْال امل٨  ااـل

يس امل٣ِ٨ ى٦٥ أ٥ْال اهليئث ا٢ٓ١يا. حؽكيص اخلايل ٦٤ االعٍاء -  ل٠٥ٓ٢ املـؤ
 ويييٗ رشيٗ اكم٠ كا٪ني و يؤكػ ىلع دور ادلو١ث يف اجل٬ا٧ب اتلاحلث/

تر٥ار يف دلال اله٨ااعت اثلٜا - ٘يث ح٬٘ري امل٬ارد املاحلث وتلشيّ اتلٓاون وااـل
ـ٬اء ٘ي٥ا يخ٢ٓٚ ةاملطخ٬ى أو ا١نرش أو أس٫ؾة اتلهٙص وابلطد ل٥٢طخ٬ى 



 

 

 اإللٟرتوين.
وىّ ترشيٓات و٨ٌيث ليتً دورة حػ٘ٚ امل٤٬٢ٓات مل٬اٞتث اتل٬ٍرات يف  -

 حك٬٨ل٬سيا امل٤٬٢ٓات واالحهاالت وحٍتيٜاح٫ا.
امللاركث يف وىّ ومؽاسٓث ا١ترشيٓات ادلوحلث امل٨ٓيث ةيتً دورة حػ٘ٚ  -

امل٤٬٢ٓات
 و ي٥ك٦ ىلع املفخ٬ى اتلٜين احتاع ا١ٍؽق اتلاحلث/

خيا٘ث أو رشاء ا١ربا٤ز  - اتلٓام٠ ٤ّ رشاكت اعمليث م٬ذ٬ٛث ٦٤ عبلل ااـل
 اخلػ٤يث.

 ذات اجل٬دة ا١ٓاحلث.املخ٬٘ؽة  اـخغػام ةؽا٤ز محايث -
اـخغػام ةٓو ٌؽق احل٥ايث اتلشاريث و ا١ٟٙؽيث ل٨٥٢خشات ٞتفشي٫٢ا يف  -
  .اءات االعرتااعت املط٢يث و ا١ٓامليثةؽ
ا١ٓبل٤ات املائيث اجلهيث و يه ْبل٤ث ح٬ىّ ع٢ٗ اجلم ال حؤذؽ ىلع ٛؽاءح٩  -

 ي٥ك٦ اـخغػا٫٤ا يف ابليا٧ات املغٙيث ٞؼلٝو  و حتَٙ ض٬ٜق مهػره
 أو املغؾ٧ث ىلع أس٫ؾة اتلغؾي٦ املخ٬٘ؽة.امل٨خشات االلٟرتو٧يث 

ا٠٥ٓ١  خاةٓث ادلوريث ٦٤ رضورياتاتلطػيد املفخ٥ؽ ل٨٥٢خز و امل -
 و احل٥ايث.االلٟرتوين ل٢خ٬ٍيؽ  

                                 
امل٤٬٢ٓاتْل٬ائيث 
Cybrarians Journal
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27&Itemid=87-18-21-28-11-06&catid=251:2011  
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تطبوقاتىفيىنذرىالقرآنىالكرومىرقموًا.ى:المبحثىالثاني  

يأيت ٪ؼا املتطد م٥ٟبًل ل٢شا٧ب اجلِؽي لبلٌبلع ىلع ةٓو اتلشارب 
االلٟرتو٧يث يف نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣, و حخٓػ اخلػ٤ات احلاـ٬بيث ل٢ٜؽآن 

و حت٬٨ع يف عػ٤اح٫ا, ٫٨٥٘ا ٦٤ يٜخرص ىلع نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ , و  الٟؽي٣
و أـتاب ا١زنول و ٢ْي٫ا ةٓو ٬٢ْم ا١ٜؽآن اكتلٙاـري ٫٨٤ا ٦٤ يييٗ 

٤ٓاين املٙؽدات و إْؽاب ا١ٜؽآن, يف ح٨ا٘ؿ حم٬٥د خلػ٤ث ا١ٜؽآن الٟؽي٣, 
٠٥ٓ ىلع كؼلٝ حت٬٨ع اخلػ٤ات يف ابليئث املل٢ٖث ل٢ربا٤ز ا١ٜؽآ٧يث ٫٨٥٘ا ٤ا حو

يث.ةيئث احل٬اـيب و ٫٨٤ا ٤ا ي٥ك   ٦ حهٙط٫ا ٦٤ عبلل اهل٬احٗ اذٞل
 .ٓو امللاريّو يف الهٙطات اتلاحلث ْؽض بل

(computer)

 /ٟ٘ؽة املرشوع 
٤ّ املرشوع ٪٬ حمااكة الٟرتو٧يث ل٥٢هطٗ الرشيٗ 

خث ٪امق  ل٢رتدمث املتارشة ألكرث ٦٤ ْرشي٦ ١ٖث ـو
حٙاـري وعػ٤ث حبلوة ةه٬ت ا١ٓػيػ ٦٤ ملا٪ري 
ا١ٜؽاء ل٢طَٙ وإماك٧يث اتلٟؽار تليفري احلَٙ ىلع 

 واجهة الموقع



 

 

ح٢ٓي٣  ٦٤ ٞؽيس املرشوع ةإرشاف ٢ْيمو , األٌٙال وامل٬ٟٙ٘ني عانث
ا١ٜؽآن الٟؽي٣ وإٛؽائ٩

ث ٦٤ عبلل ٢ٖخني ا١ٓؽبيث و االجن٢زييةال حهٙص ا١ٜؽآن و عػ٤اح٩ ي٥ك٦و 
 ر أي٧٬ٜث ال٢ٖث ٦٤ واس٫ث امل٬ّٛ, ٥ٞا ي٥ك٦ حت٥ي٠ ا١رب٧ا٤ز ىلعاعخيا

احلاـب و اـخغػا٩٤ ٦٤ ٕري ضاسث 
 لبلحهال ةاللتٟث.
 عػ٤ات املهطٗ/

 .املهطٗ االلٟرتوين حهٙص -
ي٥ك٦ ٦٤ عبلل امل٬ّٛ حهٙص      

    ضٙم  ملهطٗ الرشيٗ ةؽواييتػ ١ٍتاْث ا٫ٌ٘تٓث دل٥ّ امل٢ٝ املهطٗ 
, و مهطٗ اتلش٬يػ, ٤ّ اماك٧يث و ورش

خ٥اع تلبلوات اآليات ةؽواييت ضٙم و  ااـل
٤ر٠ احلرصي و  ا١ٜؽاء ملا٪ري ورش ةأن٬ات

ن اتلبلوة حزتا٦٤ ٤ّ و الفػيؿ, ٥ٞا إ و احلؼييف املنلاوي 
حتػيػ اجلم ا١ٜؽآين املؽح٠ مما يف٠٫ ىلع املخهٙص املخاةٓث 

 ث و الف٥ٓيث ل٢ٜؽآن.ابلرصي
تليفري احلَٙ  ٥ٞا حخ٬٘ؽ يف ا١نفغث عانيث اتلٟؽار ل٢خبلوة

 .ىلع األٌٙال وامل٬ٟٙ٘ني عانث
 ٦٤ عبلل أي٧٬ٜث ح٥ؽي٦ احلَٙ و حخ٬٘ؽ ىلع امل٬ّٛ اماك٧يث اعختار احلَٙ

و ذلٝ ٦٤ عبلل عانيث إعٙاء اآليات و ٦٤ ذ٣  ,املنفػ١ث ٦٤ )اخليارات(
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املهطٗ االلٟرتوين
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عبلل اجلٜؽ ىلع م٬ىّ اآليث, أو ا٫ُار الهٙطث اكم٢ث ٦٤ ا٫ُار٪ا آيث آيث ٦٤ 
 )ا٫ُار(.عبلل أي٧٬ٜث 

٣ اإلمبليئ املللك  ٟؽي٣ّٛ اماك٧يث ْؽض ا١ٜؽآن ال٥ٞا حخ٬٘ؽ ىلع امل٬ ةالـؽ
و ٕري املللك مما يف٠٫ ٢٥ْيث نفظ اآليات و له٫ٜا يف ةؽا٤ز حتؽيؽ اجله٬ص

wordردواكل٬

 املهطٗ ٤ّ اتلٙفري. حهٙص -
ي٥ك٦ ٦٤ عبلل امل٬ّٛ حهٙص ا١ٜؽآن ٤ّ 
حٙفري٪ا يف عػ٤ث ٘ؽيػة جت٥ّ نٙطث 

ٙفري لآليات يف نٙطث املهطٗ ٤ّ اتل
ةؽ٣ٛ اآليات مما يف٠٫ ىلع  واضػة مؽ٥ٛثً 

ا١ٜارئ ٤خاةٓث حٙفري لك آيث, و ٛػ ح٣ 
االٛخهار ىلع حٙاـري أ٪٠ الف٨ث املل٬٫رة 

و ٞخٙفري ا١ٍربي و ا١ٜؽٌيب و اة٦ ٞرري 
ابل٬ٖي و حيفري الٟؽي٣ الؽمح٦ ل٢فٓػي 

, ٥ٞا يي٣ امل٬ّٛ رمح٣٫ اهلل دميٓاً 

٢ٝ ٫٘ػ امل املهطٗ امليرس انػار دل٥ّ
٤ّ  يخ٬٘ؽ١ٍتاْث املهطٗ الرشيٗ, و 

٤ٓاين ٤ٙؽدات ا١ٜؽآن الٟؽي٣,  املهطٗ
 و اْؽاب ا١ٜؽآن الٟؽي٣, يف عػ٤ات

و  ػة ىلع ٛؽاءة ا١ٜؽآن٤خ٥زية مفاْ

ْؽض املهطٗ ٤ّ اتلٙفري

ْؽض املهطٗ ٤ّ ٤ٓاين املٙؽدات

٣ االمبل يئْؽض ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ةالـؽ



 

 

 ح٩٥٫ٙ.
 
 .املهطٗ ٤ّ ا١رتدمث حهٙص -

ي٥ك٦ ٦٤ عبلل ال٢ٖث االجن٢زييث 
٤خاةٓث حؽدمث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ل٢ٖث 

حٓخ٥ػ ىلع حؽدمث ا١يت و , االجن٢زييث
بليم,  ٥ٞا أن املهطٗ امل٨خػى اإـل

٤خ٬٘ؽ ة٢ٖات أعؽى اك١ٙؽنفيث و 
يث يف ْرشي٦ ١ٖث ٧هيث, و مما  ا١ٙاـر
ي٥زي عػ٤ات ا١رتدمث يف ٪ؼا املهطٗ 

 ل٢ٖث االجن٢زييث وؽدمث ن٬حيث ح٬٘ؽ ح
مل٬دودي ة٬٨ٓان أيب األىلع احٙفري حؽدمث ٥ٞا يخ٬٘ؽ ٘ي٩ االرديث,  ا١ٙؽنفيث و

 ح٫ٙي٣ ا١ٜؽآن.
و ا١ٍتاْث ٦٤ اتلٙاـري و  و ٛػ ح٣ مؤعؽاً انػار نفغث خمههث ل٢ٜؽاءة 

 ا١رتدمات.
و يخ٬٘ؽ ىلع امل٬ّٛ عػ٤ث ح٥ك٦ ا١ٙؽد ٦٤ 

ركث يف نرش عػ٤ث الٟخاب ا١ٓؾيؾ و امللا
نرش آيات  و ذلٝ ٦٤ عبلل   ا١ٜؽآن ر٥ٛياً 

اك١ٙيؿ  ا١ٜؽآن ْرب امل٬اّٛ االسخ٥اْيث
 ة٬ك و ح٬يرت.

smart 
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الٟٙيث االس٫ؾة الهٖرية املط١٬٥ث املؾودة ة٨ِام يف٥ص هلا  ةاألس٫ؾةو ٧ٜهػ 
يث ةاألس٫ؾة٬اء ٤ا يفىم ةاالحهال ةاللتٟث ـ ٣ يٓػ س٫از ٢, ٘الٟٙيث أو اذٞل

ة٠  ال٬ضيػ لبلحهال ةاللتٟث وحهٙط٫ا وحبد حمخ٬ياح٫ا اجل٫از احلاـب اآليل
٤ا  ٪٨اك ٦٤ االس٫ؾة الٟٙيث امل٬ٍرة ا١يت م٨ٟج ا١ٙؽد ٦٤ االحهال ةاللتٟث

اجت٫ج ٞرري  ح٩ٛ٬ٙ يف احلش٣ نٖؽاً و يف األداء ح٥زياً و يف اال٧تلار ٛت٬اًل, و ٛػ
فات مل٬اٞتث اال٧تلار ال٬اـّ لؤلس٫ؾة الٟٙيث ٦٤ عبلل  ٦٤ الرشاكت و املـؤ

و اكن لٟخاب اهلل الفتٚ ح٬٘ري ٞرري ٦٤ ا١ربا٤ز اخلػ٤يث لؤلس٫ؾة الٟٙيث, 
 املًٓل و املطًل ـ٬اء ىلع مفخ٬ى األ٘ؽاد و اجل٥ااعت, و ٫٨٤ا/

 ٟ٘ؽة ا١رب٧ا٤ز/
٥زيات ٘ؽيػة, أرش٘ج ةؽ٧ا٤ز ٛؽآين كام٠ ة٥

ىلع ا٧خاس٩ سا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓد, و ٪ؼا ا١رب٧ا٤ز 
االلٟرتوين  مرشوع املهطٗ أضػ أسؾاء

, ٘شاء ٪ؼا ا١رب٧ا٤ز م٥ٟبًل مل٤٬ِ٨ث جبا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓد رمح٩ اهلل حٓاىل
, ٘املرشوع ي٬٘ؽ أيياً حٍتيٜات عػ٤ث نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ و ٩٤٬٢ْ ر٥ٛياً 

, و يخ٥زي ا١رب٧ا٤ز ممزيات ملٟخبيث و الٟٙيثأعؽى ح٠٥ٓ ىلع احل٬اـيب ا
 ْػيػة و عػ٤ات ٘ؽيػة, ٫٨٤ا/

 عػ٤ات ا١رب٧ا٤ز/
أواًل ي٥ك٦ ل٥٢فخغػم اتلٓام٠ ٤ّ ا١رب٧ا٤ز  -

و اإلجن٢زييث, و ذلٝ ٦٤     ةال٢ٖخني ا١ٓؽبيث 



 

 

غػم اعخيار ال٢ٖث امل٨اـتث يف واس٫ث ا١رب٧ا٤ز, ٥ٞا ي٥ك٦ ل٥٢فخ لعبل
أو ديث و املش٬دة, ث ضٙم ٦ْ اعن٣ ةنفغخي٩ ا١ٓااعخيار املهطٗ ةؽواي

 اعخيار املهطٗ ةؽوايث ورش ٦ْ ٧اّ٘ رض٣ اهلل اجل٥يّ.
ٌتٓث دل٥ّ امل٢ٝ ٫٘ػ ١ٍتاْث املهطٗ الرشيٗ  حهٙص ا١ٜؽآن الٟؽي٣ -

ا١ٜؽآن ٦٤ مهطٗ اتلش٬يػ  ثٓورش, و أييا اماك٧يث ٤خاة ةؽواييت ضٙم و
 و ال٬ى٬ح. امل٬٢ن, و حخ٥زي نٙطات املهطٗ ةادلٛث

خ٥اع ١ٜؽاءة ا١ٜؽآن ةأن٬ات ملا٪ري  - ااـل
ا١ٜؽاء اكحلرصي و احلؼييف, ٤ّ حتػيػ 

تلخ٣ املخاةٓث ابلرصيث و م٬ىّ ا١ٜؽآن 
و    ٤ّ إماك٧يث حكؽار ا١ٜؽاءة ٥ٓيث, الف

حتػيػ ٘ان٠ ز٤ين ل٬ٛ٬٢ف ةني اآليات, 
ث ورش ان ةؽواي٥ٞا حخ٬٘ؽ يف ا١رب٧ا٤ز حبلوح

و ي٥ك٦ ل٥٢فخغػم    ٦ْ ٧اّ٘ رمح٩ اهلل,
اعخيار ا١ٜارئ و مؾا٨٤ث ا١رتدمث اله٬حيث 

 ٦٤ ْػ٫٤ا.
حهٙص حٙاـري ا١ٜؽآن الٟؽي٣ املل٬٫ر  -

رمح٣٫ اهلل  و ا١ٜؽٌيب و اة٦ ٞرري اك١ٍربي 
ب ا١ٜؽآن الٟؽي٣ , و ٞخاب اْؽادميٓاً 

١ٜاـ٣ محيػ داعس, ٥ٞا حخ٬٘ؽ يف ا١رب٧ا٤ز 
ىلع حؽدمث حٙفري ح٫ٙي٣ ا١ٜؽآن أليب األ

امل٬دودي ةال٢ٖث االجن٢زييث, و حٙفري اجلبل١ني ةال٢ٖث اال٧ػو٧يفيث, و حٙفري 



 

 

يث.  الفٓػي ةال٢ٖث الؽـو
٦٤ ١ٖات ا١ٓال٣, اكل٢ٖث  ْرشي٦ ١ٖثأكرث ٦٤ حهٙص حؽدمث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ة -

 االجن٢زييث و ا١ٙؽنفيث.
خ٥اع ١رتدمث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ن٬حياً  - و  ا١ٙؽنفيث اإلجن٢زييث وةال٢ٖات ااـل

 األرديث.
ةالف٬ر و  املخ٬٨ع طداماك٧يث ابل -

األسؾاء و الهٙطات و ةاللك٥ث, ٥ٞا 
وىّ ي٥ك٦ ٦٤ عبلل ا١رب٧ا٤ز 

مؽسٓيث ىلع  مبلضِات و ْبل٤ات
ارئ ٦٤ نٙطات املهطٗ ح٥ك٦ ا١ٜ

 ٤خاةٓث ا١ٜؽاءة.
ْؽض  ٦٤ عبلل ا١رب٧ا٤ز ي٥ك٦ -

 ٬ٍط امبلئيث.٧ه٬ص املهطٗ خب

 ٟ٘ؽة ا١رب٧ا٤ز/
ينخش٩ دل٥ّ ةؽ٧ا٤ز  مهطٗ املػي٨ث ل٢طاـ٬ب الٟيف

امل٢ٝ ٫٘ػ ١ٍتاْث املهطٗ الرشيٗ ةاتلٓاون ٤ّ 
ةؽ٧ا٤ز ل٢ٜؽآن الٟؽي٣ ألس٫ؾة  سا٤ٓث امل٢ٝ ٫٘ػ

٤ٓايل وزيؽ اللؤون  ث٬اٜ٘, و ساء يف ذلٝ مض٬اـيب اجليب واجل٬ال
بل٤يث واألوٛاف وادل٬ْة واإلركاد املرشف ا ١ٓام ىلع دل٥ّ امل٢ٝ ٫٘ػ اإـل

١ٍتاْث املهطٗ الرشيٗ الليظ نا١ص ة٦ ْتػا١ٓؾيؾ آل الليظ ىلع ٛيام 



 

 

املش٥ّ ةخ٬ٛيّ ْٜػ مرشوع ةؽ٧ا٤ز ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ىلع أس٫ؾة ال٥ٟتي٬حؽ 
ا٤ٓث ٤ّ سSymbianالٟيف وأس٫ؾة اجل٬ال ا١يت ح٠٥ٓ ة٨ِام ـا٤تيان

.واملٓادنامل٢ٝ ٫٘ػ ل٢ترتول
خ٬ر حم٥ػ ـال٣ ة٦ كػيػ ا٬ٓ١يف األ٤ني ا١ٓام ل٥٢ش٥ّ  ؽٞذو        خاذ ادٞل اأـل

 Windowsأن ا١رب٧ا٤ز لؤلس٫ؾة ا١يت ح٠٥ٓ ة٨ِام وي٨ػوز حل٬اـب اجليب

For Pocket Pc ّيخ٣ وىّ ا١رب٧ا٤ز ىلع نٙطث عانث يف م٬ّٛ املش٥ ـو
خٙادة ٬٥ْم املف٥٢ني ىلع اللتٟث ا١ٓامليث ل٤٬٢ٓ٥٢ات )اإل٧رت٧ج( اـل

 ا١رب٧ا٤ز/ عػ٤ات
٣ ا١ٓر٥اينْؽ - , ض ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ةالـؽ

و ا١ٓؽض ٪٨ا ١يؿ ْؽض ن٬رة 
٥٧ا ةؽ٧ا٤ز حؽكب ٘ي٩ ل٥٢هطٗ و أ

ع٬ٍط املهطٗ, و يخيص ٦٤ اله٬رة 
 دٛث و س٬دة ا١ٓؽض ل٢هٙطث

 ْػد ٦٤ اتلٙاـرييخي٦٥ ا١رب٧ا٤ز  -
و  اة٦ ٞرري و ابل٬ٖي و  ١ٍربياك

٥ٞا حي٬ي  ,رمح٣٫ اهلل دميٓاً  الفٓػي

                                 
يث, ٤ّ املٟختات =اخلانث ة٬٨كيا, واهل٬احٗ٪٬ واضػ ٦٤ أ٥ِ٧ث ا١تلٖي٠ ل٬٫٢احٗ" و  اذٞل

 "املؽحتٍث ة٫ا
/http://ar.wikipedia.org/wikiاملؽسّ/ و يكيتػيا راةً
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٦٤ انػارات دل٥ّ امل٢ٝ ٫٘ػ ١ٍتاْث املهطٗ  اتلٙفري امليرس ىلع
وكؼلٝ ٞخاب ٕؽيب ا١ٜؽآن, رشيٗ, ال

 وكخاب مللك إْؽاب ا١ٜؽآن.
ابلطد يف ٧م و ي٥ك٦ ل٥٢فخغػم  -

ا١ٖؽيب و واتلٙاـري وكخب  الٟؽي٣ ٜؽآنا١
جبؼر  حبد ةاللك٥ث أو وا١رتدماتاملللك 

 اللك٥ث.
ج املهاضٗ اله٬حيث الهادرة إماك٧يث إدرا -

املش٥ّ/ الليظ ٌْل احلؼييف, الليظ حم٥ػ 
أي٬ب, الليظ إةؽا٪ي٣ األعرض, الليظ ْتػ 

 اهلل ةهٙؽ.
خ٥اع إىل لك آيث ىلع ضػة  - إماك٧يث ااـل

 و٤ٍا١ٓث حٙفري٪ا.
إماك٧يث إدراج مبلضِات )٧هيث, ن٬حيث,  -

٤٬يث( ٤تارشة ىلع لك آيث.   ـر
, ٥ٞا ي٥ك٦ اتلطك٣ ةٓػ حت٬ي٫٢ا إىل ن٬رةات إماك٧يث ٌتاْث اآلي -

 .و اتلهٙص ن وٌؽيٜث ا١ٓؽضاةاألل٬
 

 



 

 

 

 .              اخلامتة

ائ٠ نرش يف ا١ٜػي٣ و احلػيد, و للك ممزياح٩ وعهائه٩. -8  أن ٪٨اك ـو
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً. -7 ا١نرش ال٢ِٙي و الٟخايب ٦٤ أ٪٣ ـو
ائ٠ ا١نرش -4  احلػيد ل٢ٜؽآن الٟؽي٣ ا١نرش ال٢ِٙي و ٦٤ أ٪٣ ـو

الٟخايب و اتلٜين.
ي٥خاز ٪ؼا ا١ٓرص ةاالجتاه ل٢نرش الؽٛيم مل٥زيات ْػي٩ ال حخ٬٘ؽ يف  -3

ٕريه.
٢ٛث اللكٙث و ـٓث اال٧تلار و ٦٤ ممزيات ا١نرش الؽٛيم ل٢ٜؽآن الٟؽي٣  -4

س٬دة األداء.
 ٕياب ا١ترشيٓات و ا١ٓتد االلٟرتوين ٦٤ ْي٬ب ا١نرش الؽٛيم -5

ل٢ٜؽآن الٟؽي٣.
٣ ا١ٓر٥اين و املطاِ٘ث ىلع س٬دة اإلعؽاج و اـخغػام  -6 ينتيغ احتاع الـؽ

ا١ربدليات املفاْػة ٨ْػ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً.
ل٢نرش االلٟرتوين و ٦٤ أ٪٣ اتلٓام٠  اإللٟرتو٧يثحخٓػ ٌؽق احل٥ايث  -7

٨ٜيث.املتارش ٤ّ الرشاكت امل٬ذ٬ٛث, ٤ّ املخاةٓث املفخ٥ؽة ل٢خ٬ٍرات اتل
٦٤ اتلٍتيٜات اخلانث ةا١ٜؽآن الٟؽي٣ يف دلال احلاـب اآليل مرشوع  -8

املهطٗ االلٟرتوين جبا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓد.
مهطٗ آيات جبا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓد و مهطٗ املػي٨ث ل٢طاـ٬ب  -81

يث  الٟيف ٦٤ اتلٍتيٜات اخلانث ةا١ٜؽآن الٟؽي٣ يف دلال األس٫ؾة اذٞل



 

 

 املخ٬ٍرة.
 . اتل٬نياتذا٧ياً/ 

يئث ٢ْيا مرش٘ث و ٨٤اضث ل٢ل٫ادة الفاحمث ة٥ؾاو١ث انلاء انلاء ٪ -8
 مهاضٗ االلٟرتو٧يث.

ا١تلشيّ ىلع اةخاكر و ا٧خاج ةؽدليات عػ٤يث خلػ٤ث ا١ٜؽآن الٟؽي٣ و  -7
  نرشه ر٥ٛياً.

فات و الرشاكت ذات االعخهاص املخ٬س٩  -4 اتلٓاون املختادل ةني املـؤ
١نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣.

 الرشْيني و املربدلني ل٢غؽوج إٛا٤ث مؤح٥ؽات و ١ٜاءات ةني -3
ةخ٬نيات ة٨اءه يف ٪ؼا املشال.

ح٬ٍيؽ ا١ربا٤ز امل٬س٬دة و عانث ٤ّ اتل٬ٍر الرسيّ لؤلس٫ؾة و  -4
اتلٍتيٜات.

    ة٨اء ٤٬ِ٨٤ث ح٨ٜيث ضا٤يث و ضاِ٘ث لؤل٥ْال امل٬س٬دة و املٜرتضث. -5
 .املٜرتضاتذاثلاً/ 

ٓث ىلع مفخ٬ى ابلط٬ث االاكدي٥ي -8 ث يف دلال ا١نرش دراـث ٤يػا٧يث مـ٬
 اإللٟرتوين ل٢ٜؽآن الٟؽي٣.

أ٪٣ اتلٍتيٜات امل٬س٬دة ل٬ٛ٬٢ف ىلع س٬ا٧ب  حبد ٤يػاين ىلع -7
 اليٓٙث و ا٬ٜ١ة ٤ّ ٤ٜار٧خ٫ا ةاإلنػارات احلػيرث يف دلال اتل٨ٜيث.

يف ا١نرش الؽٛيم ٤ّ امل٫خ٥ني  املخغههنيمؤح٥ؽ اع١يم يي٣ لك ٦٤  -4
 ةنرش الٟخاب الٟؽي٣ و املغخهني ٘ي٩.

       



 

 



 

 

ىوىالمصادرىهرسىالمراجعف
 ا١ٜؽآن الٟؽي٣. -8
اة٦ ضتان, حم٥ػ ة٦ ضتان ة٦ أمحػ ة٦ ضتان/ نطيص اة٦ ضتان  -7

ا١ث. فث الـؽ  ةرتحيب اة٦ ة٢تان, مـؤ
فث  -4 أمحػ ة٦ ض٨ت٠ أة٬ ْتػ اهلل الليتاين/ ٘يائ٠ الهطاةث, مـؤ

ا١ث   ويص حتٜيٚ. )8874 – 8314 , األوىل/  ا١ٍتٓث, ةريوت –الـؽ
 (ْتاس ٥ػحم اهلل

فث ٛؽٌتث  -3  –أمحػ ة٦ ض٨ت٠ أة٬ ْتػاهلل الليتاين/ املف٨ػ, مـؤ
 (.٢ْي٫ا األر٧ؤوط كٓيب ةأضاكم ٤ؼي٢ث األضاديد. ) ا١ٜا٪ؽة

أمحػ ة٦ ٌْل ة٦ ضشؽ أة٬ ا١ٙي٠ ا١ٓفٜبلين اللا٘يع/ ٘خص ابلاري  -4
 ٪.8468ةريوت ,  -رشح نطيص ابلغاري, دار املٓؽ٘ث 

جلا٤ّ الهطيص املغخرص, دار اة٦ ابلغاري, حم٥ػ ة٦ إـ٥اْي٠/ ا -5
. د/  حتٜيٚ. )8876 – 8316تٓث اثلاثلث , ا١ٍ, ةريوت –ٞرري, احل٥ا٤ث 

 (. ابلٖا ديب مهٍىف
احلاك٣, حم٥ػ ة٦ ْتػاهلل / املفخػرك ىلع الهطيطني, دار  -6

/  حتٜيٚ. )8881 – 8388 , األوىل ا١ٍتٓث, ةريوت –الٟخب ا٥٢ٓ١يث 
 (. ٍْا ا١ٜادر ْتػ مهٍىف

ة٦ ْتػ الؽمح٦ الؽويم/ دراـات يف ٬٢ْم ا١ٜؽآن الٟؽي٣, ٫٘ػ  -7
 ٪.8375دون دار نرش, ا١ٍتٓث الؽاةٓث ْرش, 

حم٥ػ اة٬ ا١ٜاـ٣ الؽحيىم/ ا١نرش االلٟرتوىن )دراـث حت٢ي٢يث(, د.م  -8



 

 

 م.7113, سا٤ٓث الفاةّ ٦٤ اةؽي٠ 
 –حم٥ػ ة٦ يؾيػ أة٬ ْتػاهلل ا١ٜؾويين/ ـنن اة٦ ٤اس٩, دار ا١ٟٙؽ  -81

 ةأضاكم ٤ؼي٢ث واألضاديد, ابلايق ْتػ ٘ؤاد حم٥ػ/  حتٜيٚ. )ةريوت
 (.٢ْي٫ا األبلاين

, دار حم٥ػ ْتػا١ِٓي٣ الؾرٛاين / ٨٤ا٪٠ ا١ٓؽ٘ان يف ٬٢ْم ا١ٜؽآن -88
 م.8885ةريوت, ا١ٍتٓث األوىل  –ا١ٟٙؽ 

مف٣٢ ة٦ احلشاج ة٦ مف٣٢ ا١ٜلريي اجليفاة٬ري/ اجلا٤ّ  -87
و دار األ٘اق  الهطيص املفىم نطيص مف٣٢, دار اجلي٠ ةريوت

 اجلػيػة ه ةريوت.
 امل٬اّٛ االلٟرتو٧يث/

 م٬ّٛ االلٟرتو٧يات ا١ٓرصيث -84
http://www.dbaasco.com 

 م٬ّٛ دوريث حم٥ٟث يف دلال املٟختات و امل٤٬٢ٓات  -87
ttp://www.journal.cybrarians.org/ 

 م٬ّٛ نطيٙث اجلؾيؽة -71
http://www.al-jazirah.com/ 

 ٢ٝ ٫٘ػ ١ٍتاْث املهطٗ الرشيٗم٬ّٛ دل٥ّ امل -84
http://www.qurancomplex.org/ 

 م٬ّٛ مرشوع املهطٗ االلٟرتوين -88
http://quran.ksu.edu.sa/ 



 

 

 م٬ّٛ ٥ِ٨٤ث مفاْػ ل٢ربا٤ز -83
www.mprog.org 

 م٬ّٛ ويكيبيػيا -86
http://ar.wikipedia.org 

 م٬ّٛ ا١يفري ل٥٢ٟختات و ح٨ٜيث امل٤٬٢ٓات -85
http://alyaseer.net 

   



 

 

ىفهرسىالموضورات
 الصفحة الموضوع

 نٙطث ا٬٨ٓ١ان
 ابلطد ٤ٜػ٤ث

 أ٪٥يث ابلطد
 أ٪ػاف ابلطد

 امله٢ٍطات
 عٍث ابلطد
 ٫٨٤ز ابلطد

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣  اتل٫٥يػ/ ـو
ائ٠ نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٛػي٥اً   أواًل/ أ٪٣ ـو

 نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ١ِٙياً  -أ
 نرش ا١ٜؽآن الٟؽي٣ ٞخاةياً  -ب

ائ٠ نرش ا١ٜؽآن ضػيراً   ذا٧ياً/ أ٪٣ ـو
ائ٠ ال٢ِٙيث -أ  الـ٬

ائ٠ الٟخاةيث -ب  الـ٬
ائ٠ اتل٨ٜيث-ج  الـ٬

 املتطد األول/ مفائ٠ ح٨ٜيث يف نرش ا١ٜؽآن.
ائ٠ ا١نرش اتلٜين.  امل٢ٍب األول/ ـو

 .١نرش الؽٛيم ل٢ٜؽآنامل٢ٍب اثلاين/ ممزيات و ْي٬ب ا
 ممزيات ا١نرش الؽٛيم ل٢ٜؽآن الٟؽي٣.أواًل/ 
 ْي٬ب ا١نرش الؽٛيم ل٢ٜؽآن الٟؽي٣.ذا٧ياً/ 



 

 

 امل٢ٍب اثلا١د/ ى٬اةً ا١نرش اتلٜين.
امل٢ٍب الؽاةّ/ ٌؽق احل٥ايث اإللٟرتو٧يث ١نرش ا١ٜؽآن 

 الٟؽي٣ ر٥ٛياً.
 ٜؽآن الٟؽي٣ ر٥ٛياً.املتطد اثلاين/ حٍتيٜات يف نرش ا١

 ٤ٜػ٤ث
 (computerامل٢ٍب األول/ حٍتيٜات ضاـ٬بيث )

 املهطٗ االلٟرتوين جبا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓدمرشوع 
  امل٬ٍرة ؤلس٫ؾة الٟٙيثلامل٢ٍب اثلاين/ حٍتيٜات 

 مهطٗ آيات جبا٤ٓث امل٢ٝ ـ٬ٓد
 مهطٗ املػي٨ث ل٢طاـ٬ب الٟيف

            عاح٥ث ابلطد
 أواًل/ اجلخائز.     

 ذا٧ياً/ اتل٬نيات.      
 ذاثلاً/ املٜرتضات.

 ٫٘ؽس املؽاسّ و املهادر.    
 ٫٘ؽس امل٬ى٬اعت.

 


