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شامل مرجعي  عالمي   مشروع 
 لنشر القرآن الكريم وعلومه وفق
التقنيات إليه  توصلت  ما   أحدث 

العصرية، والتجهيزات الفنية.ا
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 في عام 1407هـ انبثقت فكرة عمل مخطوطة أصلية للقرآن الكريم، بمميزات وخصائص تجعلها أكثر تيسيرًا، وتمنحها
 قبوًال واسعًا وتلبي حاجة قارئ القرآن الكريم، مع المحافظة على أصول كتابة المصحف بالرسم العثماني والقواعد

المتبعة في ذلك.ا
ومنذ ذلك الوقت واألفكار واألطروحات والمشاورات تحيط بالفكرة لتصل إلى نضجها واكتمالها.ا

 وحينما قدم الخطاط الكبير/ الشيخ د. عثمان طه للمدينة المنورة عام 1408هـ، توطدت معه العالقة، وتم تبادل األفكار
والرؤى حول هذه الفكرة، وحول صنع خط نسخي خاص بالمصحف.ا

 وخالل 6 سنوات تم البحث عن نماذج خطية، واللقاء بعشرات الخطاطين، والسفر للتعرف عليهم، واستكتابهم في
االلتزام بطريقة كتابة حروف الخطاطين  أكثر  النماذج وعلى  السائد على هذه  أن  إال  المصحف،   نماذج من صفحات 
 النسخ على أصوله الخطية، وصعوبة تطوير بعض الحروف لتتناسب مع منهجية كتابة المصحف، وتوضيح الحروف،

وتيسيرها للضبط.ا

 ثم في عام 1414هـ، وبعد قناعة بتميز وتفرد الخطاط/ عثمان طه، تم البدء بعرض معالم كتابة المخطوطة، وتوضيح :
منهج وطريقة الكتابة المطلوبة وتداولها معه.ا

وفي عامي 1415هـ، 1416هـ بدأ العمل على الوثائق األولى، وإبداء الملحوظات والمقترحات.ا
 وفي 1417هـ بدأ الخطاط عثمان طه بتأسيس المصحف، وفق منهجية مبتكرة، والعمل عليه بتأنٍّ وإتقان وإبداع، مع

المتابعة والمراجعة والتدقيق المستمر.ا

العلمية والتدقيقات  والمراجعات  الفني،  واإلبداع  الكبير،  والجهد  الدؤوب،  االحترافي  العمل  من  سنوات  ست   وبعد 

والفنية اكتمل المصحف الشريف عام 1423هـ، نتج عنه كتابة أصلين من المصحف بخط/ عثمان طه.ا
 ليمتلك الوقف العالمي للقرآن الكريم مخطوطة المصحف الشريف بالرسم العثماني بكتابة مميزة تراعي جميع
 مستويات القراء، ليعم نفعه مطبوعًا، ومنشورًا، ومبرمجًا، ومصورًا، ومترجمًا، وبأحجام مختلفة تلبي االحتياج بجودة حبر

وورق وغالف تتحمل طبيعة االستخدام، وتطيل عمر المطبوع بما يزيد أجر الداعم، والناشر، والساعي، والقارئ. ا
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 مما ال شك فيه أن أي مشروع لطباعة القرآن الكريم ونشره يجب أن يبنى على أصل؛ ولذا فإن امتالك المشروع ألصل
مخطوط خاص به، ال ينازعه فيه أحد، هو العمود الفقري للمشاريع القرآنية المتميزة، ومرتكزها الذي يميزها عن غيرها.ا
 ُيعد امتالك نسخة أصلية - خطية أو رقمية - من المصحف الشريف هو األساس ألي مشروع قرآني، فعليها يبني الوقف

مشاريعه، ويؤسس أعماله، وتجعله مستغنيًا عن غيره، مستقًال بذاته.ا
 وتتمايز مشاريع خدمة القرآن الكريم، الخاصة بالنص القرآني (مطبوعًا أو رقميًا) بحسب تميز النسخة المخطوطة التي
 بني عليها، وهو ما يؤثر - بشكل كبير - على مدى قبول مخرجاته، وشيوعها وانتشارها بين الناس، وهو الهدف النهائي

ألي مشروع، في نهاية المطاف.ا
 وفي مجال النص القرآني، وكتابة المصاحف، يعد خط الشيخ عثمان طه األميز واألشهر واألفضل بال منازع، حتى غدا هو

الخط القياسي للمصاحف في العصر الحديث؛ وذلك لما يتميز به من جمال، ووضوح، ودقة، وانتشار.ا
ولهذا السبب تم اختياره لكتابة هذه النسخة المخطوطة النادرة، والمتميزة، والمكتملة للمصحف الشريف.ا

 القرآن الكريم يجب أن ُيكتب بأجمل الخطوط، فاآليات تكتب" 

كل أعطيته  بي  خاص  متميز  بأسلوب  الجميل  (النسخ)   بخط 

فنية اختالفات  فيه  فوضعت   .. وفكري  وخبرتي  وعلمي   فني 

 معينة عن خط (النسخ) المعروف والمتبع تعتمد على فك بعض

األوائل، حتى ال الخطاطون  يتبعها  التي كان  الخطية   التراكيب 

القبول والرضا لدى  تتنازع األحرف على حركاتها، ووجد هذا الخط 

المسلمين في جميع أنحاء العالم".ا
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المسلمين في جميع أنحاء العالم".ا



ــرًا  ــن نظ ــع الزم ــد م ــة تزي ــة وتاريخي ــة فني ــه قيم ــخة ل ــذه النس ــالك ه امت

لكونهــا بخــط الخطــاط عثمــان طــه الــذي تجــاوز عمــره التســعين عامــًا، 

ــا  ــف، وأكثره ــخ المصاح ــر تاري ــوط عب ــن أروع الخط ــه م ــد خط ــذي يع وال

ــو  ــاطه .. ول ــة نش ــه وقم ــي أوج عطائ ــو ف ــا وه ــد كتبه ــردًا، وق ــزًا، وتف تمي

ــض  ــا أن بع ــة، لوجدن ــال الفني ــض ا£عم ــل ببع ــذا العم ــة ه ــم مقارن ت

ا£عمــال تبــاع بمالييــن الــدوالرات برغــم أنهــا أعمــال معاصــرة، وال تقــاس 

بكتــاب ا³، فقــد بيعــت لوحة فنيــة ... عــام 1995 بمبلــغ 34 مليــون دوالر!، 

ــم). ــاحة X 70 100 س ــة بمس ــن 650 لوح ــف م ــذا المصح ــون ه (يتك



ــف  ــى المصاح ــت عل ــي لوحظ ــات الت ــي المالحظ ــع تالف ــه، م ــدء بكتابت ــل الب ــل قب ــكل متكام ــف بش ــذا المصح ــة ه ــج كتاب ــع منه ــم وض ت

ــره. ــه أو غي ــان ط ــاط عثم ــط الخط ــواء بخ ــابقة، س الس

كتــب هــذا المصحــف بخــط النســخ وفــق المنهجيــة التــي اتخذهــا الخطــاط عثمــان طــه لكتابــة المصاحــف، مــع وضــع ضوابــط جديــدة ودقيقــة 

فــي نمــط الكتابــة التــزم بهــا الخطــاط فــي كتابــة هــذه النســخة، واعتمــد لــه منهــج خــاص ســار عليــه الخطــاط بدقــة وصبــر.

كتبــت هــذه المخطوطــة وفــق الطريقــة الصحيحــة لكتابــة أصــل المصحــف مــن التجريــد ممــا عــدا النــص القرآنــي، لتكــون أصــًال صالحــًا لجميع 

الروايــات التــي يتــم تجهيزهــا، ووضــع مــا يتعلــق بعــدد اÂيــات وأســماء الســور والتحزيبــات فــي النســخة الرقمية.

كتب ا£صل على ورق بحجم ١٠٠×٧٠ سم. في كل صفحة ١٥ سطرًا. 

وكتب بهذا الحجم ليكون أساسًا صحيحًا ال يتأثر بالتصغير في طباعة النسخ المختلفة.

كتبت نسخة المصحف على ورق خاص وبحبر خاص لضمان عدم تأثره على مدى ا£زمان.

تعد كل صفحة من النسخة تحفة فنية رائعة. 

وتنفــرد وتتميــز بأنهــا أصــل كامــل مــن أول المصحــف حتــى نهايتــه، وجميــع أوراقهــا أصليــة بخــط الخطــاط، وليــس فيــه كشــط أو تعديــل أو 

لصــق مــن صفحــة أخــرى. 

استغرقت مدة كتابة النسخة ومراجعتها وتدقيقها وتصحيحها سبع سنوات.

كما خضعت لعشرات المراجعات والتدقيقات، سواء للنسخة الخطية، أو النسخة الرقمية.



تــم االلتــزام بــأال تكــون عالمــة رأس اÂيــة فــي أول الســطر، بــل آخــره أو وســطه؛ حتــى ال 

يتوهــم أن الرقــم لآليــة التــي بعــد العالمــة.

تــم إعطــاء الكلمــات مزيــدًا مــن راحتهــا، ووضعــت مســافات معقولــة بيــن الكلمــات، 

حيــث اعتنــي بالمباعــدة بيــن الكلمتيــن اللتيــن يمكــن أن تقــرءا كلمــة واحــدة.

اعتبار (ال) و(ما) و(لم) جزءًا من الكلمة التي بعدها بحيث يكونان في سطر واحد.

عدم مط ا£حرف آخر الكلمة نحو حرف النون، مما قد يوقع المبتدي في الوهم.

تبييــن مواضــع الضبــط فــي الحــروف المتقاربــة، بحيــث يباعــد بيــن الحرفيــن، وتوضــع 

ــة. ــع الحرك ــب موض ــه بحس ــه أو تحت ــرف فوق ــة كل ح حرك

كتب حسب منهجية مبتكرة، ومن ذلك: 

- توحيد كتابة الحرف أينما ورد.  

- وأن تكون حركة كل حرف فوقه أو تحته مباشرة بحسب موضع الحركة.  

- وعدم تراكب ا£حرف فوق بعضها.  



بعــد اكتمــال المصحــف وفــق المنهــج المرســوم، بــدأت مرحلــة ا£عمــال الفنيــة، حيــث 

ــة  ــي مخصص ــح ضوئ ــزة مس ــالل أجه ــن خ ــي م ــا الطبيع ــول بحجمه ــحب ا£ص ــم س ت

لهــذا الغــرض، لتبــدأ عمليــة معالجــة الصفحــات وتدقيقهــا فنيــًا علــى الحاســب اÂلــي، 

وتخليصهــا مــن الشــوائب، وإعــداد النســخة رقميــًا، بحيــث تكــون قابلــة للتحكــم فــي 

ــد  ــة، دون أن يفق ــة أو حرك ــرف أو نقط ــكل ح ــًا ل ــرًا وتلوين ــرًا وتصغي ــط تكبي ــم الخ حج

ــراج  ــادة إخ ــن إع ــن م ــذي يُمك ــة، وال ــه العالي ــة أو دقت ــه الفني ــن خصائص ــًا م ــط أي الخ

المصحــف بــأي هيئــة مطلوبــة، ســواء كمصحــف بمواصفــات مختلفــة، أو كنــص مرفــق 

ــات.  ــير والترجم ــع التفاس م

ــب،  ــن الحاس ــرة م ــًا مباش ــف رقمي ــة المصح ــن طباع ــن م ــة تمك ــخة رقمي ــي نس وه

دون المــرور بالمراحــل التقليديــة للطباعــة التــي قــد تســبب الســقط أو ا£خطــاء 

ــزة  ــا مجه ــا أنه ــرى، كم ــف ا£خ ــر المصاح ــا أكث ــرى تفتقده ــزة كب ــي مي ــة، وه الطباعي

بتقنيــة (الفيكتــور) التــي ال تتأثــر تكبيــرًا أو تصغيــرًا، كمــا أنهــا مجهــزة للنشــر والبرمجــة 

واالستشــهاد.

ــم  ــد ت ــف، وق ــة بالمصح ــارف الخاص ــز الزخ ــداد وتجهي ــم إع ــًا ت ــة أيض ــذه المرحل ــي ه وف

تجهزهــا رقميــًا أيضــا بحيــث ال تتأثــر وال تفقــد دقتهــا ووضوحهــا خــالل عمليــات التصغيــر 

ــم  ــجدات ... بتصامي ــاع، والس ــزاب وا£رب ــات ا£جــزاء وا£ح ــع عالم ــم وض ــا ت ــر، كم والتكبي

فنيــة خاصــة، وكتابــة أســماء الســور، وا£جــزاء علــى كل صفحــة.



تم االعتناء بالسحب الضوئي £صول المصحف الخطية على أحدث وأدق ا£جهزة.

ــخة  ــى نس ــة إل ــخة الخطي ــل النس ــن، وتحوي ــن والخطاطي ــر المصممي ــد أمه ــى ي ــة عل ــخة الرقمي ــوبية للنس ــات الحاس ــام بالمعالج ــم القي ت

ــة. ــة وحرك ــرف ونقط ــكل ح ــام ب ــم الت ــح التحك ــة، تتي رقمي

تمت العناية بالزخارف اÞبداعية والمتقنة بيد خبراء الزخرفة واÞخراج المتخصصين.

ــدارات  ــع اÞص ــتخدم ف ي جمي ــًا لتس ــا رقمي ــه، وتجهيزه ــاط نفس ــط الخط ــام بخ ــزاب وا£رق ــزاء وا£ح ــور وا£ج ــماء الس ــة أس ــت كتاب ــا تم كم

ــة. المختلف

حفــظ النســخ الرقميــة مــن المصحــف بصيغــة (��) حيــث يمكــن تكبيــر ا£صــل عشــرات ا£ضعــاف دون تأثــر الخــط. (يمكــن طباعتــه بمقــاس 

م).  X  م

المراجعات الدائمة لكل مرحلة من مراحل السحب والحوسبة والمعالجة والتحسين.

العنايــة بالوقــوف وفــق المعانــي الصحيحــة، بدراســات مســتفيضة اســتغرقت عاميــن مــن البحــث والتقصــي، واالطــالع علــى أصــول هــذا 

العلــم، وكتــب التفاســير الصحيحــة.

استغرقت هذه ا£عمال في النسخة الرقمية أكثر من  سنوات.

عالمية  تواصل  ) شبكة   Aaynet  ) نت  آي  شبكة 

الخيرية  لتحقيق  تسعى  الكريم،  بالقرآن  تختص 

من خالل نشر تعّلم القرآن الكريم وتعليمه.

www.aaynet.com



عالمية  تواصل  ) شبكة   Aaynet  ) نت  آي  شبكة 

الخيرية  لتحقيق  تسعى  الكريم،  بالقرآن  تختص 

من خالل نشر تعّلم القرآن الكريم وتعليمه.

www.aaynet.com



مــن بيــن العديــد مــن شــبكات التواصــل االجتماعــي 

ــل  ــبكة التواص ــرج ش ــات تخ ــات واالتجاه ــددة التوجه متع

ــل،  ــة للتواص ــة عصري ــيلة علمي ــت ) كوس ــة ( آي ن القرآني

تواكــب أحــدث التقنيــات، وتجمــع كوكبــة مــن أهــل القرآن 

المســتفيدين؛  مــن  المعرفــة  وطالبــي  المتخصصيــن 

ــي  ــن ف ــم، متواصي ــرآن الكري ــور الق ــون بن ــون ويرتق يلتق

ــى  ــالته إل ــه ورس ــال ِهدايت ــره، وإيص ــه ونش ــه وتعلٌّم تعلِيم

العالــم أجمــع، بوســائل حديثــة، وأســاليب نوعيــة، وأفــكار 

ــة. ــة وإبداعي جذاب



أشــمل شــبكة تواصــل عالمية 

متخصصــة فــي تعلـّـم القــرآن 

ــره. ــم وتعليمه، ونش الكري

ــم  ــرآن الكري ــر الق ــي نش ــل ف التواص

تعلًُمــا وتعليًمــا، وفهًمــا وتدبــًرا، وإيماًنا 

ــاليب  ــة، وأس ــائل حديث ــلوًكا؛ بوس وس

ــة. ــة وإبداعي ــكار جذاب ــة، وأف نوعي



السعودية
العراق

 مصر
اليمن

الجزائر
لبنان

تونس
سوريا

 ا�مارات
المملكة المتحدة

ألمانيا
الواليات المتحدة

قطر
هولندا

المغرب
الكويت

السودان
إيران
ليبيا

اندونيسيا

ماليزيا
ُعمان

فرنسا
إسبانيا

ا�ردن
تركيا

البحرين
إسرائيل

الهند
البرازيل

فيتنام
فلسطين

كندا
باكستان

المكسيك
ا�رجنتين

استراليا
الفلبين

إيطاليا
تايالند

الصومال
كولومبيا

روسيا
نيجيريا

بنغالديش
كازاخستان

بولندا
مالي

ساحل العاج
جزر المالديف

كينيا
كوريا الجنوبية

أوكرانيا
بيرو

اليابان
جنوب إفريقيا

أوزباكستان
مورتيانيا

(ميانمار (بورما
جيبوتي

نيوزيلندا
بوركينا فاسو

ربيا
إثيوبيا

سنغافورة
النمسا
فنلندا
تنزانيا

السويد
بيالروسيا

الصين
هندوراس

بلغاريا
أفغانستان

نيبال
تايوان

مقدونيا
غواتيماال

ماكاو
بوليفيا

اليونان
فنزويال

التشيك
كوستاريكا

الدنمارك
المجر

النرويج
صربيا

زيمبابوي
سلوفينيا

النيجر
فنلندا

البوسنة والهرسك
بلجيكا
رومانيا

أريتريا
سيراليون

ا�كوادور
أيرلندا

السلفادور

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100



السعودية
العراق

 مصر
اليمن

الجزائر
لبنان

تونس
سوريا

 ا�مارات
المملكة المتحدة

ألمانيا
الواليات المتحدة

قطر
هولندا

المغرب
الكويت

السودان
إيران
ليبيا

اندونيسيا

ماليزيا
ُعمان

فرنسا
إسبانيا

ا�ردن
تركيا

البحرين
إسرائيل

الهند
البرازيل

فيتنام
فلسطين

كندا
باكستان

المكسيك
ا�رجنتين

استراليا
الفلبين

إيطاليا
تايالند

الصومال
كولومبيا

روسيا
نيجيريا

بنغالديش
كازاخستان

بولندا
مالي

ساحل العاج
جزر المالديف

كينيا
كوريا الجنوبية

أوكرانيا
بيرو

اليابان
جنوب إفريقيا

أوزباكستان
مورتيانيا

(ميانمار (بورما
جيبوتي

نيوزيلندا
بوركينا فاسو

ربيا
إثيوبيا

سنغافورة
النمسا
فنلندا
تنزانيا

السويد
بيالروسيا

الصين
هندوراس

بلغاريا
أفغانستان

نيبال
تايوان

مقدونيا
غواتيماال

ماكاو
بوليفيا

اليونان
فنزويال

التشيك
كوستاريكا

الدنمارك
المجر

النرويج
صربيا

زيمبابوي
سلوفينيا

النيجر
فنلندا

البوسنة والهرسك
بلجيكا
رومانيا

أريتريا
سيراليون

ا�كوادور
أيرلندا

السلفادور

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100



ا�عضاءالتدويناتالقنواتالمجالس

�����������������

إحصائيات الشبكة



ا�عضاءالتدويناتالقنواتالمجالس

�����������������

إحصائيات الشبكة



www.aaynet.com

إذاعة الشبكة

الدخــول على ا�ذاعــة



www.aaynet.com

إذاعة الشبكة

الدخــول على ا�ذاعــة



ــة  ــي صناع ــص ف ــي متخص ــز نوع مرك
تقنــي،  قرآنــي  محتــوى  وتوفيــر 
العالميــة  القرآنيــة  المنصــات  عبــر 
ــر  ــي لنش ــات العالم ــف آي ــة لوق التابع
ــات  ــدار اÞحصائي ــم، وإص ــرآن الكري الق
الرقميــة،  العلميــة  والموســوعات 
اÞلكترونيــة،  والمواقــع  والبرمجيــات 
واالفتراضيــة  الواقعيــة  والمناشــط 
وفــق  الكريــم؛  بالقــرآن  المتعلقــة 
ــات  ــة، بلغ ــة عالي ــة وفني ــر علمي معايي

متعــددة.

بتجهيــز  بالعنايــة  متخصــص  مركــز 
النــص القرآنــي، وزخــارف المصحــف 
واÞخــراج  والخطــوط،  الشــريف، 
والتدقيــق. والمراجعــة  الطباعــي، 

مركــز نوعــي لرصــد وتحليــل أشــهر 
مــا ينشــر فــي الويــب عــن القــرآن 
الكريــم؛ مــن: التــالوات، وعلــوم القرآن؛ 
كالتفســير والقــراءات، والرســم، وا£داء 
النصيــة  الصيــغ  بجميــع  القرآنــي، 
وتنقيحهــا  والمرئيــة،  والمســموعة 
ــا  ــون مرجًع ــفتها لتك ــا، وأرش وتوثيقه
ــل  ــا، وعم ــا وتقنًي ــا وفنًي ــًدا؛ علمًي معتم
ــم  ــودة، وقوائ ــات المرص ــل للبيان تحلي
بحثيــة ومعرفيــة؛ ونشــرها بلغــات عــدة.



التســويق  فــي  متخصــص  مركــز 
الرقمــي لمشــاريع ومنتجــات القــرآن 
المنصــات  عبــر  وعلومــه  الكريــم 
ــات  ــنادها بالخدم ــف، وإس ــة للوق الرقمي
الالزمــة عبــر وحــدات تديرهــا فــرق عمــل 
متخصصــة، لتحقيــق اســتدامة وكفايــة 
ــائل  ــدث الوس ــة بأح ــاريع القرآني المش

وأكثرهــا شــيوًعا .

ــي  ــة معان ــي ترجم ــص ف ــز متخص مرك
ــات  ــع اللغ ــى جمي ــم إل ــرآن الكري الق
مــن  ا£كفــاء  يســتقطب  الحيــة، 
الخبــراء والمتخصصيــن فــي ترجمــة 
بمنهجيــة  الكريــم  القــرآن  معانــي 
ــر  ــث تفتق ــة، حي ــة رصين ــرعية علمي ش
ــرآن  ــي الق ــات معان ــن ترجم ــر م الكثي
الكريــم إلــى مــا يحقــق مقاصدهــا مــن 
ــم  ــرآن الكري ــامل للق ــل ش ــم كام فه
ــازه  ــي إعج ــل ف ــه، والتأم ــذوق بالغت وت

وآياتــه للناطقيــن بغيــر العربيــة.

مشــروع عالمــي للعنايــة بالصــوت، 
متخصــص  مبتكــر  اســتديو  أساســه 
بمؤثــرات  الكريــم  القــرآن  لتســجيل 
طبيعيــة للصــوت، وبأســلوب جديــد 
فــي تقنيــة ا£صــوات. يعتمــد علــى 
ــزة  ــدة المتمي ــب الواع ــاف المواه اكتش
وتدريبهــا،  وتأهيلهــا  التــالوة،  فــي 
لهــذه  المصاحــف  ونشــر  إنتــاج  ثــم 
ــدث  ــق أح ــورة، وف ــا وص ــب صوًت المواه
ا£ســاليب العلميــة، والتقنيــات الفنيــة؛ 
وذلــك أســوة بالتــالوات المميــزة لكبــار 

القــراء فــي العالــم اÞســالمي.







ــة  ــى هيئ ــه عل ــب حروف ــف تكت أول مصح
الحــروف،  تراكــب  تجنــب  مــع  واحــدة، 
ومراعــاة االلتــزام بوضــع الضبــط فــوق 
الحــرف وتحتــه حســب اÞعــراب، بهــدف 
ــة  ــي اللغ ــى متعلم ــه عل ــهيل قراءت تس

العربيــة، والصغــار، وكبــار الســن.

المغــرب  بــالد  حاجــة  لتلبيــة  مشــروع 
العربــي مــن المصاحــف بخــط نســخي 
تقنيــة  منتجــات  بنشــر  وذلــك  مبتكــر، 
ــد  ــم المعتم ــون، وبالرس ــة ورش وقال برواي

فــي بــالد المغــرب.

الملــك  مصحــف  مــن  رقميــة  نســخة 
ــم  ــي العال ــوع ف ــف مطب ــؤاد، أول مصح ف
اÞســالمي لروايــة حفــص عــن عاصــم، 
وقــد تمــت برمجتــه للنشــر اÞلكترونــي 

والطباعــة.



مصحــف مبتكــر، كتــب بخــط الخطــاط 
عثمــان طــه، تعتمــد فكرتــه علــى االلتــزام 
ببدايــة الســورة مــن أول الصفحــة، وظهــور 
ــى  ــي أعل ــماها ف ــه مس ــذي فقي ــا ال تاجه
ــع  ــبيًا م ــق نس ــو متواف ــًا، وه ــة دائم الصفح
التحزيــب بالســور، وكمــال كل ســورة فــي 
الصفحــات، حيــث تبــدأ الســورة فــي بدايــة 

ــة . ــة صفح ــي نهاي ــي ف ــة، وتنته صفح

ــة  ــد الحاج ــي لس ــف عالم ــروع مصح مش
الملحــة إلــى المصحــف الشــريف فــي 
العالــم، وإتاحتــه لــكل مــن يخــدم القــرآن 
الكريــم؛ بوقــف المصحــف الــذي كتبــه 
خاصــة  بمزايــا  طــه  عثمــان  الخطــاط/ 
والحاســوبية  الخطيــة  نســخه  بجميــع 
والموجهــة، ونشــرها وتوزيعهــا فــي جميــع 

ــم. ــاء العال أنح

ــر  ــة والنش ــزة للطباع ــة مجه ــخة رقمي نس
ــب  ــق ترتي ــه وف ــان ط ــط عثم ــة بخ والبرمج
بمصحــف  المعــروف  الحفــاظ  مصحــف 

الشــمرلي.







(بخــط  ميســر  رقمــي  مصحــف  أول 
المصــدر  مفتــوح  طــه)،  عثمــان 
يتــاح  التقنــي،  لالســتخدام 
لتضميــن  والمطوريــن  للمبرمجيــن 
محتــوى  أي  فــي  القرآنــي  النــص 
بموثوقيــة علميــة، وتقنيــة عاليــة.

مصحــف مخصــص للشــواهد القرآنيــة 
ــان  ــط عثم ــا بخ ــاث ونحوه ــي ا£بح ف

طــه.

مشــروع مصحــف التلقيــن المجــود 
محمــد  عبدالبــاري  الشــيخ  بصــوت 
ونشــره عبــر شــبكة التواصــل القرآنية 
االجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
الترديــد  أصــوات  مــن  وتنقيتــه 
ــم  ــره للتعل ــبقًا، ونش ــجلة مس المس

والتعليــم. الذاتــي 

ــي  ــي ف ــص القرآن ــع ا£ول للن المرج
الويــب، باعتمــاد فونــت المصحــف 
االفتراضيــة  الخطــوط  ضمــن 
ــات  ــدة بيان ــاط بقاع ــزة، واالرتب لéجه
نــص المصحــف الموحــد فــي الويــب.



ــرآن  ــامل للق ــي ش ــف إلكترون مصح
الكريــم وعلومــه وترجماتــه، بمنهجية 

ــة. ــاملة موثوق ش

مصحــف مبرمــج حرفــًا حرفــًا، مــع ربــط 
كل حــرف بقاعــدة بيانــات، ترتبــط 
بــكل مــا يتطلبــه المنتــج مــن برمجــة، 
ناحيــة:  مــن  فيــه  التحكــم  ويتــم 
والصــوت  واللــون  والخــط  الحجــم 
واÞظهــار  واÞخفــاء  واÞضــاءة 

والتكــرار. والتحديــد 

يحــوي  تفاعلــي  رقمــي  مصحــف 
مــع  المتواتــرة،  العشــر  القــراءات 
ــي ورد  ــية الت ــة الفرش ــن الكلم تلوي
وربطهــا  قــراءة،  مــن  أكثــر  فيهــا 

. تهــا بمثيال

ــان  ــف عثم ــن مصح ــة م ــخة رقمي نس
ــط  ــه، بالخ ــي ا³ عن ــان، رض ــن عف ب

ــم. ــي القدي الكوف







منصــة مرئيــة رقميــة تفاعليــة عالميــة متخصصــة فــي القــرآن 

التفســير، وعلــم  الكريــم وعلومــه وفنونــه (مثــل: علــم 

القــراءات، وعلــم الرســم القرآنــي، وغيــر ذلــك)؛ لتكــون 

ــي  ــات الت ــفة كل المرئي ــع وأرش ــا لجم ــامًلا نوعًي ــا ش مرجًع

تعنــي بالقــرآن الكريــم، مــن خــالل فــرق عمــل ومشــرفين مــن 

المتخصصيــن فــي تحكيــم المحتــوى ومناســبته للمنصــة، مع 

ــة. ــات الالزم ــج والتطبيق ــك بالبرام ــناد ذل إس



ــه  ــم وتحفيظ ــرآن الكري ــم الق ــة لتعلي ــة عالمي ــرأة رقمي مق

عــن بُعــد، مــن خــالل حلقــات افتراضيــة تفاعليــة تتيــح 

دخــول (المعلــم) و(الطالــب) وتعطــي فرصــة كاملــة الختيــار 

ــة  ــة لحلق ــة مصاحب ــواد إثرائي ــة م ــل، وإضاف ــم المتص المعل

القــرآن الكريــم بخصائــص واحتياجــات محكمــة تتناســب مــع 

تعليــم القــرآن الكريــم، وفــق معاييــر علميــة وفنيــة احترافية.



ــوم  ــريف وعل ــف الش ــة المصح ــي طباع ــة ف ــة متخصص منص

القــرآن وترجماتــه، تعــرض مناطــق احتيــاج المصحــف وترجماته 

وتفاســيره عالميــًا وتســتقبل طلبــات االحتيــاج، وتربطهــا 

ــاب  ــح الب ــم، وتفت ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــات الطباع بطلب

ــف  ــر المصح ــر نش ــي اج ــاهمة ف ــي المس ــب ف ــن يرغ ــام م ام

ــه. ــن يحتاج ــكل م ــل ل ــريف ليص الش





جائــزة قرآنيــة عالميــة نوعيــة (عبــر شــبكة التواصــل 
القرآنيــة) تعتنــي با£صــوات واÞنتــاج والمحتــوى 
العلمــاء  مــن  المصحــف،  وخــدام  القرآنــي 
والمهــرة.  والمبدعيــن  والمزخرفيــن  والخطاطيــن 

الســتضافة  عالميــة  خــوادم  تأســيس  مشــروع   
المشــروعات التقنيــة للوقــف، وكل مــا يخــدم القــرآن 
الكريــم، ليضــم جميــع منتجــات ومشــروعات الوقــف 
العالمــي الرقميــة، وفــي ذلــك مــن ا£جــر المســتمر 

ــى. ــا ال يخف م



ــة  ــق القرآني ــر الوثائ ــة لمعايي ــح محكم ــروع لوائ مش
ــرآن،  ــة بالق ــاالت العناي ــتى مج ــي ش ــة، ف المتخصص
ــي  ــة ف ــج الصحيح ــط والمناه ــًا للضواب ــون مرجع تك
تجهيــز وتنفيــذ ونشــر كل مــا يتعلــق بالقــرآن الكريم.

ــة  ــات علمي ــي لترجم ــي تأصيل ــي نوع ــروع عالم مش
موثوقــة لمعانــي القــرآن الكريــم إلــى اللغــات 

ــة. ــة الحي العالمي

تتفــادى ا£خطــاء التــي وقعــت فــي الترجمــات 
الســابقة، وتقــرب معانــي القــرآن وهداياتــه ودالالتــه 

ــتهدفة. ــة المس ــى اللغ ــده إل ومقاص







أول معجــم رقمــي موثــوق متعــدد 
المصطلحــات  يشــمل  اللغــات 
ــة  ــي ترجم ــص ف ــة ، متخص القرآني
إلــى  الكريــم  القــرآن  معانــي 
ودقــة  بثقــة  العالميــة  اللغــات 
معــدة  بيانــات  قاعــدة  وفــق   ،
ــن. ــل متخصصي ــن قب ــة م ومحدث



أول مــوسوعـــــة ثريـــــة شـاملـــة 

لêحصــاءات فــي الكتــاب العزيــز، من 

حيــث الحــروف، والحــركات، والضبــط، 

ومــا  والمنفصــالت،  والمتصــالت، 

يتعلــق مــن ذلــك بالتجويــد وأحكامــه، 

اÂي  وعــد  وورواياتهــا،  والقــراءات 

ــميات....  ــروف والمس ــات والح والكلم

الــخ



مشــروع تأصيلــي Þنجــاز أصــل 

ــون  ــم يك ــرآن الكري ــي الق لمعان

ــي  ــم لمعان ــكل مترج ــًا ل أساس

إلــى  الكريــم  القــرآن  كلمــات 

بيــن  يجمــع  الحيــة،  اللغــات 

المعانــي والمقاصــد والهدايــات.
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