
 

 
 

 عناية اململكة العربية السعودية
 بطبع القرآن الكرمي وتسجيل تالوته

 وترمجة معانيه ونشره
 
 
 

 إعداد

 د حممد سامل بن شديد العويف.أ

 األمني العام

 ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف باملدينة املنورة



 عناية اململكة العربية السعودية بطبع القرآن الكرمي وتسجيل تالوته وترمجة معانيه ونشره

 2 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 متهيد

اململكة العربية السعودية منهج حياة، ونظام حكم، ومصّدر ُيَعُّد القرآن الكرمي يف 
استلهام، قامت به، وهنضت وتفوقت هبّديه، فمنذ أن تفتحت عينا امللك عبّد العزيز على 
احلياة، كان الّدرس األول الذي وعاه يف صباه هو القرآن، تالوة وتّدبرًا وحفظًا، وظل 

ه، سفره وإقامته، حربه وسلمه، يبّدأ مالزمًا له طوال حياته يف عسره ويسره، فرحه وحزن
ـُْضِعف صلته به أهبة ملك، وال عظمة سلطان، بل  يومه بالقرآن، وخيتمه بالقرآن، مل ت

طاملا سكب العربات . كان كلما اتسع ملكه، وقوي سلطانه َتْرَقى وَتْقوى صلته بالقرآن
 . ثوابه وهو يتلوه تالوة اخلاشع املتبتل املتّدبر؛ خوفًا من اهلل، ورجاء يف

رّبى أبناءه على حب القرآن والتمسك به، وتعهّده بالتالوة واحلفظ، وقّد كان يومًا 
 . عظيمًا ذلك الذي خيتم فيه أحّد أبنائه قراءة القرآن، فيحتفي به احتفاء عظيمًا

احتفل يف الرياض خبتم قراءة   ه3131ففي صباح يوم السبت الرابع من رجب عام 
 . ي األمري مشعل، وصاحب السمو امللكي األمري سلطانالقرآن لصاحب السمو امللك

أقيم احتفال يف مّدرسة األمراء   ه3131ويف يوم الثالثاء الرابع عشر من رجب عام 
خبتم صاحب السمو امللكي األمري متعب لقراءة القرآن، وقّد قرأ يف احلفل آخر جزء بقي 

ل أصحاب السمو امللكي عليه، وألقى خطبة هبذه املناسبة، كما خطب أيضًا يف احلف
 . عبّد احملسن، ومشعل، وسلطان: األمراء

، احتفلت مّدرسة األمراء خبتم  ه3131ويف يوم االثنني التاسع عشر من رمضان عام 
 . األمري حممّد بن أمحّد بن اإلمام عبّد الرمحن تالوة القرآن الكرمي

سة األمراء ، احتفلت مّدر ه3133ويف صباح يوم االثنني الرابع عشر من رجب عام 
يف -خبتم صاحب السمو امللكي األمري بّدر لقراءة القرآن الكرمي، ورعى احلفل ويل العهّد 

صاحب السمو امللكي األمري سعود، حبضور صاحب السمو امللكي األمري  -ذلك الوقت
، وكان حفاًل مهيبًا عربت فيه األسرة الكرمية عن -أمري الرياض يف ذلك الوقت-ناصر 
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ا، وألقى عّدد من أصحاب السمو امللكي األمراء خطبًا بليغة هبذه املناسبة، غبطتها وسروره
مساعّد، وعبّد احملسن، ومشعل، وسلطان، من طالب السنة الثقافية، : منهم األمراء

عبّد الرمحن، ومتعب، وطالل، ومشاري، من طالب السنة الثانية االبتّدائية، : واألمراء
االبتّدائية، واألمري نواف، ونايف، من طالب السنة واألمري تركي، من طالب السنة األوىل 

 . الثانية التحضريية، واألمري فهّد بن حممّد بن عبّد العزيز من طالب السنة الثانية االبتّدائية
احتفلت مّدرسة األمراء خبتم   ه3131ويف صباح األحّد الثاين عشر من شعبان عام 

، وحضر احلفل ويل العهّد، األمري صاحب السمو امللكي األمري سلمان قراءة القرآن الكرمي
سعود، وتال األمري سلمان يف هذا احلفل آخر حزب بقي عليه من القرآن، مث تال صاحب 
السمو امللكي األمري تركي شيئًا من دعاء ختم القرآن، مث تقّدم للخطابة أصحاب السمو 

، معربين عبّد الرمحن، ومتعب، وطالل، ومشاري، وبّدر، وتركي، ونايف: امللكي األمراء
 . عن سعادهتم خبتم أخيهم لتالوة القرآن الكرمي

أقامت مّدرسة األبناء حفاًل   ه3133ويف صباح اخلميس السابع عشر من شوال عام 
مبناسبة ختم صاحب السمو امللكي األمري فواز لتالوة القرآن الكرمي، وحضر احلفل ويل 

بّدر، وتركي، ونواف، : راءالعهّد األمري سعود، وخطب فيه أصحاب السمو امللكي األم
 . ونايف، وسلمان، وسعود بن ناصر بن عبّد العزيز

أصبح االحتفال خبتم القرآن الكرمي، تالوة وحفظًا، عادة حسنة سار عليها الناس يف 
هذه البالد الطيبة، سواء على املستوى الرمسي من خالل اجلمعيات واملؤسسات القائمة 

املستوى الفردي، وكثريًا ما حيضر هذه االحتفاالت على تعليم القرآن الكرمي، أو على 
 . األمراء، والوزراء، وكبار الوجهاء، وكبار املوظفني، وعامة الناس



 عناية اململكة العربية السعودية بطبع القرآن الكرمي وتسجيل تالوته وترمجة معانيه ونشره

 1 

 من مظاهر العناية بالقرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية 
 : جتَلْت عناية اململكة العربية السعودية بالقرآن الكرمي يف مظاهر عّدة منها

قـام التعليم يف اململكة على أسس : ـال التعـليـم للبنيـن والبنـاتيف جم( 3)
نبيًا ورسـواًل، وعلى   اإلميان باهلل ربًا، وباإلسـالم دينـًا، ومبحمّد: ثابتة وهي

التصور اإلسالمي الكامل للكون واحلياة، وأن الوجود كله خـاضع ملـا سَنه اهلل تعاىل؛ 
، أو اضطراب، وتوجيه العلوم واملعارف مبختلف ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل

وجهة إسالمية يف معـاجلة قضايـاها،  -منهجًا وتأليفًا وتّدريسًا-أنواعها وموادها 
واحلكـم على نظرياهتا وطرق استثمارها حىت تكون منبثقة من اإلسالم، متناسقة مع 

 . التفكري اإلسالمي السّديّد
يف مراحل التعليم ( تالوة وحفظًا وتفسريًا) ميفباإلضافة إىل االهتمام بالقرآن الكر

ابتّدائية، ومتوسـطة، وثانوية، بل : املختلفة، أقيمت مّدارس خاصة بتحفيظ القرآن الكرمي
اجلـامعة اإلسالمية باملّدينة، وجامعة : وكليات وأقسام متخصصة يف بعض اجلامعـات

 . كة املكرمةاإلمام حممّد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وجامعة أم القرى مب
هناك نّدوات، ودروس، وحماضرات تبث عرب اإلذاعة : ويف اجملال اإلعالمي( 2)

والتلفاز عن القرآن، وتالوته، وتفسريه، والعلوم املتعلقة به، إضافة إىل إنشاء إذاعة خاصة 
ويف العام نفسه أنشئت إذاعة . م3192  ه3112بالقرآن الكرمي يف مكة املكرمة عام 

/  31املوافق   ه3131اض، وُأدجمتا يف إذاعة واحّدة يف غرة احملرم من عام أخرى يف الري
م، ومسيت إذاعة القرآن الكرمي من اململكة العربية السعودية بالرياض، 3111/  31

 . وُفتحت فروع هلا يف مكة املكرمة، واملّدينة املنورة، وجّدة
أحاديث وبرامج  وتـقـوم هـذه اإلذاعة بإذاعة آيات جمَودة ومرتلة، وتقّدمي

 . مستمّدة من القرآن الكرمي، والسنة النبوية املطهرة
لتالوات قرآنية، والباقي % 93: ويسـتمـر بثهـا يـوميـًا إىل عشـرين ساعة

لعلوم القـرآن والسـنة النبويـة، ويشمل بثها العامل العريب، وشرق آسيا وجنوهبا 
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 . ووسطها، ومشال ووسط إفريقيا
ناية بالقرآن الكرمي إنشاء ست عشرة مجعية خريية لتحفيظ القرآن ومن مظاهر الع( 1)

الكرمي، منتشرة يف أحناء اململكة، تشرف عليها وزارة الشؤون اإلسـالمية واألوقاف 
 : والّدعوة واإلرشاد، تتلخص أهّدافها يف

 . تعليـم القـرآن الكرمي ألبناء املسلمني تالوة وجتويّدًا وتفسريًا. 3
 . الكرمي للناشئة حتفيظ القرآن. 2
 . إعّداد املّدرسني األكفاء لتعليم القرآن الكرمي وحتفيظه. 1
 . هتيئة قراء وحفظة إلمامة املصلني يف الصالة. 1
 . هتذيب أخالق الناشئة مبا يتعلمونه من كتاب رهبم. 3
 . إحياء جانب مهم من جوانب رسالة املسجّد. 3

ع الطلبة والطالبات يف هذه هـ، بلغ جممو 3121  ه3131ويف إحصائية لعام 
حلقة ( 31.919) طالبًا وطالبة، وجمموع احِللق والفصول( 292.231) اجلمعيات

 . معلمًا ومعلمة( 1.211) وفصاًل، وجمموع املعلمني واملعلمات
ومن مظاهر العناية بالقرآن الكرمي تنظيم املسابقات يف تالوة القرآن الكرمي ( 1)

ى اململكة وحّدها بل علـى مستوى العامل، ومت تكوين وحفظه وتفسريه ليس على مستو
، وهي تتبع حاليًا وزارة الشؤون  ه3111أمانة عامة لإلشراف على املسابقتني عام 

 . اإلسالمية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد
حفظ : الفرع األول: وجترى املسابقة احمللية يف الرياض كل عام يف مخسة فروع هي

مع التجويّد والترتيل، وتفسري جزء من القرآن حيّدد كل عام، والفرع القرآن الكرمي كاماًل 
حفظ عشرين : حفظ القرآن الكرمي كاماًل مع التالوة والتجويّد، والفرع الثالث: الثاين

حفظ عشرة أجزاء مع التالوة والتجويّد، : جزءًا مع التالوة والتجويّد، والفرع الرابع
وقّد بلغ عّدد املشاركني . الصوت والتالوةحفظ مخسة أجزاء مع حسن : والفرع اخلامس

 (. 31)متسابقًا( 3132)  ه3131يف املسابقات احمللية حىت عام 
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أما املسـابقة الّدوليـة فيعـود إنشـاؤها إىل صـّدور األمر الكرمي ذي 
، على أن تقام كل عام يف مكة املكرمة  ه3111/  33/  32املؤرخ يف ( 23213) الرقم

وبلغ عّدد املشاركني . بقة احمللية، وتشرف عليها جلنة حتكيم دوليةيف مخسة فروع كاملسا
 . متسابقًا من خمتلف أحناء العامل( 1313)  ه3131يف هذه املسابقة حىت عام 
أعلن عن جائزة كربى حلفظ القرآن الكرمي، هي جائزة   ه3131ويف شوال من عام 

الرياض كل عام، وتشرف  صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبّد العزيز تقام يف
عليها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد، وبلغ جمموع جوائزها حوايل 
مليون ومخسمائة ألف ريال سعودي، يّدفعها مسوه الكرمي من حسابه اخلاص، رعاية 

 : للقرآن، وتشجيعًا على حفظه وحسن تالوته، وهي موزعة على النحو التايل
 الفائز الثالث الفائز الثاين األولالفائز  الفرع
 33.111 31.111 91.111 األول
 13.111 11.111 31.111 الثاين
 13.111 11.111 11.111 الثالث
 23.111 21.111 11.111 الرابع

 33.111 31.111 21.111 اخلامس
 

ومثل ذلك للفائزات من الطالبات، إضافة إىل نفقات نقّدية تصل إىل ألفي ريال لكل 
 . تسابق أو متسابقةم

ومن مظاهر العناية بالقرآن الكرمي طباعته بطريقة برايل، إذ تتراوح نسبة عّدد ( 3)
، منهم مخسة وعشرون مليونًا تقريبًا من املسلمني، ويف %1-3املكفوفني يف العامل ما بني 
 -  ه3113حسب املسح الذي قامت به وزارة املعارف عام  -اململكة العربية السعودية 

 . عشرون ألف كفيف
وأصبحـت هذه الفئة من العامل اإلسالمي هّدفًا للمنصرين، وأصحـاب األهواء 
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املنحرفـة، فـوجهت هلم براجمها، ودربتهم على مهارات ومهن متنوعـة، وحرصـت 
على خترجيهم معاول هّدم ضّد اإلسالم واملسلمني؛ مستغلة ما يتمتع به بعضهم من ذكاء 

 . وفطنة
عنـايـة بـهذه الفئـة يف البالد واملنظمات واهليئات غري واالهتمـام وال

 . اإلسـالمية، يقابله فتور وغياب يف البالد واهليئات اإلسـالمية
تصّدر أكثر من أربعمائة صحيفة ما بني ملسية ومسعية موجهة ( مثاًل) ففي بريطانيا

عية للمكفوفني، ويف أمريكـا سـت آالف صحيفة ملسية، ويف بعض الّدول الشـيو
السـابقة تصّدر أكثر من تسعني ألف صحيفة ملسـية، بينما ال يوجّد يف العامل العريب 

 . واإلسـالمي سوى مخس جمالت ملسـية، رمبا توقف بعضها ألسـباب فنية ومالية
مصر، واألردن، وتونس؛ لطبع القرآن الكرمي بطريقة : وقّد بذلت جهود يف كل من

كفوفني، وال سيما أن بعض هذه الّدول توقف عملها يف برايل، إال أهنا ال توِفي حاجة امل
 . ذلك؛ ألسباب خارجة عن إرادهتا

ويف اململكـة العربيـة السـعوديـة تتـوىل وزارة املعارف، ممثلة يف األمـانـة 
العـامـة للتـربيـة اخلاصة، العناية هبذا املشروع، بـّدعم سـخي من خـادم 

بـذل جهـودًا طيبـة حاليـًا؛ لتلبية حاجة احلرمني الشريفني حفظه اهلل، وهي ت
 . املكفوفني من املصاحف املطبوعة بطريقة برايل، وغريها من املطبوعات النافعة واملفيّدة

ومن مظاهر العناية بالقرآن الكرمي ترمجة معانيه إىل اللغات املختلفة، فقّد تربع ( 3)
ىل لغة اليوربا اليت يتحّدث هبا أكثر امللك فيصل رمحه اهلل بطبع ترمجة معاين القرآن الكرمي إ

من سبعة عشر مليونًا يف إفريقيا، وقّد ُطبع مخسة وعشرون ألف نسخة من هذه الترمجة 
 . على نفقته اخلاصة

وجـاء يف مـجلـة املنهـل أن إحـّدى الصـحـف العربية نشـرت 
مت تـوزيـع معـاين القرآن الكرمي اليت طبـعـت عـلـى نفقـة )) :مـايـلي

لـة امللـك خـالّد بن عبّد العـزيـز، خادم احلرمني الشريفني مبختلف اللغات، جـال
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وذلك على مجيع املراكز واملؤسسات واملكاتب التابعة لرابطة العامل اإلسالمي، وكذلك مت 
 ((. تـوزيعهـا على مراكز الّدعاة التـابعـيـن للرابطـة

  الطباعة املبكرة للقرآن يف اململكة العربية السعودية
  ه3131تعود بّداية طباعة املصحف الشريف يف اململكة العربية السعودية إىل عام 

عنّدما ظهر املصحف املعروف مبصحف مكة املكرمة، والذي طبعته شركة مصحف مكة 
 . املكرمة

ففي مقال لألستاذ عبّد القّدوس األنصاري يف جملة املنهل، ذكر أن فكرة طباعة هذا 
عنّدما كان مّديرًا ملطبعة أم القرى (( ّد سعيّد عبّد املقصودحمم)) املصحف كانت لألستاذ

حممّد علي مغريب، وإبراهيم : مث تبىن املشروع األساتذة. احلكومية، إال أنه تويف قبل حتقيقها
النوري، وعبّد اهلل بامحّدين، ويف بيان إمجايل عن هذا املصحف يف جريّدة أم القرى، ذكر 

املكرمة، تكونت شركة مسامهة حمّدودة أنه عنّدما نضجت فكرة طباعة مصحف مكة 
حممّد سرور الصبان، : مؤلفة من(( شركة مصحف مكة املكرمة)) سجلت رمسيًا باسم
، (املراقب العام ألعماهلا) ، وإبراهيم نوري(املّدير الرمسي للشركة) وعبّد اهلل بامحّدين
ريال ، وحممّد لبىن، وكان رأس ماهلا مائيت ألف (أمني الصنّدوق) وحممّد علي مغريب

 . سعودي
اشترت الشركة مقرًا هلا يف مكة املكرمة، واشترت آلة طباعة حّديثة من أمريكا، ميكن 

 . أن يطبع فيها املصحف الشريف بأحجام خمتلفة، واتفقت مع مهنّدسني فنيني لتركيبها
ومت االتفاق مع اخلطاط املعروف األستاذ حممّد طاهر الكردي يف سنوات احلرب 

على كتابة املصحف على قواعّد الرسم العثماين، وقام ( م3113-3111) العاملية الثانية
السيّد أمحّد حامّد : بذلك خري قيام، وعنّدما انتهى من كتابته صححته جلنة من علماء مكة

التيجي أستاذ علم القراءات مبّدرسة الفالح مبكة املكرمة، والشيخ عبّد الظاهر أبو السمح 
مّد أمحّد شطا املعاون الثاين ملّدير املعارف مبكة، إمام وخطيب املسجّد احلرام، والسيّد حم

والسيّد إبراهيم سليمان النوري املفتش مبّديرية املعارف مبكة، مث أرسل إىل مشيخة األزهر 
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فوافقت على التصحيح، وكان شيخ القّراء واملقارئ املصرية الشيخ حممّد علي الَضباع ممن 
 . صححه ووضع خاَتمه الرمسي عليه

ت استغرقها العمل بني الكتابة والتصحيح مت االنتهاء من هذا وبعّد مخس سنوا
من شهر ذي  39، وبّدأ طبعه باحلجم الكبري ليلة اجلمعة املوافق  ه3139املصحف يف عام 

، مث بّدئ يف طبع  ه3131من شهر ربيع األول عام  9، وانتهى يف  ه3131القعّدة عام 
 : لقرى هذا املصحف مبا يليووصفت جريّدة أم ا. احلجم الصغري، وبقية األحجام

 . أن ابتّداء كل صفحة أول آية، كما أن هناية كل صفحة آخر آية( 3)
 . أن ابتّداء كل جزء يف أول صفحة، كما أن انتهاء كل جزء يف آخر صفحة( 2)
 . أن كل جزء عشرون صفحة ما عّدا جزء عّم( 1)
 . أن عالمات األحزاب وأنصافها وأرباعها قوسية هاللية( 1)
 . أن عالمات السجّدات رسم الكعبة( 3)
أن النقوش اليت حول الفاحتة يف الصفحة األوىل، وحول أوائل البقرة يف الصفحة ( 3)

 . الثانية مركبة من كلمة مكة باألحرف الكوفية
وضع بعّد هناية املصحف يف آخره دعاء جامع يتلى عنّد ختم القرآن، وهو خمتار ( 9)

 . من األدعية املأثورة
ّدى ظهور هذا املصحف واسعًا داخل اململكة وخارجها، وكانت فرحة وكان ص

امللك عبّد العزيز رمحه اهلل بظهوره كبرية، وقّدم للقائمني عليه دعمًا ماديًا ومعنويًا سخيًا، 
وكذلك أصحاب السمو األمراء واملعايل الوزراء وكبار موظفي الّدولة، كما القى 

ة، وأشادت به الصحف الصادرة يف بعض تلك استحسان املسلمني وثناءهم خارج اململك
 . البالد

وبعّد ثالثني عامًا من ظهور مصحف مكة، ظهر مصحف آخر يف مّدينة جّدة، وذلك 
، مبطابع الروضة، بعّد مراجعته واملوافقة عليه من اجلهة املخولة بذلك يف  ه3111يف عام 

قائمني على املطبعة وقّد أشرف على هذه الطبعة عّدد من ال. اململكة العربية السعودية
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حممّد طرموم، : األستاذ عبّد اهلل باعكضه مّدير عام مطابع الروضة، وزمياله: وعلى رأسهم
ُأعلن عن افتتاح أعظم وأكرب ( م3111)  ه3113ويف شهر احملرم من عام . وحممّد بلجون

ي مطبعة يف العامل تقوم على خّدمة القرآن الكرمي يف املّدينة املنورة، وهو أول عمل حكوم
رمسي لطباعة القرآن الكرمي، وفتح عظيم نفع اهلل به ماليني املسلمني يف خمتلف بقاع 

 . األرض
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 جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
تتجلى يف جممع امللك فهّد لطباعة املصحف الشريف يف املّدينة املنورة أروع مظـاهر 

 . ربيـة السـعوديةالعنايـة بالقـرآن الكـرمي اليت قـامت هبا اململكـة الع
فعنّدما كثرت الطبعات التجارية وغريها للمصحف الشريف، واليت مل حتظ بالعناية 
الكافية من التّدقيق والضبط، وحسن الطباعة واإلخراج، وفق اهلل والة األمر يف هذه البالد 
بإنشاء جممع لطباعة املصحف الشريف، وزّود بأرقى التجهيزات الطباعية احلّديثة، وأمهر 

 . لفنيـني املختصني يف جمال الطباعةا
لتكون مقّرًا هلذه املنشأة العظيمة؛ ملكانتها يف   ووقع االختيار على مّدينة املصطفى

نفوس املسلمني، وألهنا عاصمة اإلسالم األوىل اليت تنـزل فيها الوحي على خري اخللق 
 . وشع منها نور القرآن فأضاء أحناء املعمورة  حممّد

سمية املصحف الذي يتم طبعه يف هذا اجملمع مبصحف املّدينة النبوية؛ واتفق على ت
 . تيمنًا هبذه البقعة املباركة

، تفضل خادم احلرمني الشريفني امللك  ه3111ففي السادس عشر من شهر احملرم عام 
فهّد بن عبّد العزيز بوضع حجر األساس هلذا املشروع العمالق، وقال عنّد وضع حجر 

 الرمحن الرحيم، وعلى بركة اهلل العلي القّدير، إننا نرجو أن يكون هذا بسم اهلل)) :األساس
املشروع خريًا وبركة خلّدمة القرآن الكرمي أواًل، واإلسالم واملسلمني ثانيًا، راجيًا من اهلل 
العلي القّدير العون والتوفيق يف أمورنا الّدينية والّدنيوية، وأن يوفق هذا املشروع الكبري 

 ((. من أجله، وهو القرآن الكرمي؛ لينتفع به املسلمون، وليتّدبروا معانيه خلّدمة ما أنشئ
كان حّدثًا  3111أكتوبر  11، املوافق  ه3113ويف السادس من شهر صفر عام 

عظيمًا أثلج صّدور املسلمني، عنّدما أزاح خادم احلرمني الشريفني امللك فهّد بن عبّد 
ن اكتمل بناؤه وجتهيزاته الفنية، والبشرية، وسطر العزيز الستار إيذانًا بتشغيل اجملمع، بعّد أ

لقّد كنت قبل سنتني يف هذا املكان لوضع حجر )) :يف سجل اجملمع الكلمات التالية
األساس هلذا املشروع العظيم، ويف هذه املّدينة اليت كانت أعظم مّدينة فرح أهلها بقّدوم 
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منها الّدعوة، دعوة اخلري  وكانوا خري عون له يف شّدائّد األمور، وانطلقت  رسول اهلل
ويف هذا اليوم أجّد أن ما كان حلمًا يتحقق على أفضل مستوى، . والربكة للعامل أمجع

ولذلك جيب على كل مواطن يف اململكة العربية السعودية أن يشكر اهلل على هذه النعمة 
رجو من الكربى، وأرجو أن يوفقين اهلل أن أقوم خبّدمة ديين مث وطين، ومجيع املسلمني، وأ

 ((. اهلل التوفيق
يقع اجملمع يف الشمال الغريب من املّدينة املنورة على طريق تبوك، على مساحة تقّدر 
مبائتني ومخسني ألف متر مربع، وهو عبارة عن وحّدة عمرانية متكاملة يف مرافقها 
املختلفة، حيث يضم مسـجّدًا، ومبىن لإلدارة، وساحة كبرية للطباعة، ومستودعات 

ألولية، ومستودعات لإلنتاج التام، وجمموعة من الوحّدات السكنية للموظفني غري للمواد ا
املتزوجني، وجمموعة من الفلل السكنية لكبار املوظفني، ومركزًا للتسوق، ومطاعم، 

 . ومالعب رياضية، ومكاتب بريّد ومستوصفًا وغري ذلك من املرافق
 أهداف اجملمع 

 : أما أهم أهدافه فهي
 . حف الشريف بالروايات املشهورة يف العامل اإلسالميطباعة املص -3
 . ترمجة معاين القرآن الكرمي وتفسريه، إىل أهم اللغات وأوسعها انتشارًا وطباعتها -2
 . تسجيل تالوة القرآن الكرمي بأصوات مشاهري القراء -1
 إجراء البحوث والّدراسات املتعلقة بالقرآن الكرمي، والسنة والسرية النبوية -1
 . املطهرة
 . نشر إصّدارات اجملمع على الشبكات العاملية -3
 . تلبية حاجة املسلمني يف الّداخل واخلارج من إصّداراته املختلفة -3

وقّد طبع املصحف الشريف يف اجملمع برواية حفص عن عاصم، وهي الرواية اليت ُيقرأ 
ّد الرسم العثماين، هبا يف معظم بالد العامل اإلسالمي، وقّد كتب هذا املصحف على قواع

وُضبط على ما قرره علماء الضبط مع األخذ بعالمات اخلليل بن أمحّد وأتباعه من 
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صفحة  311آية وفقًا للعّدد الكويف، وجمموع صفحاته  3213املشارقة، وعّدد آياته 
اجليب، والثمن، والربع، والعادي : تنتهي كل صفحة بآية، وطبع بأحجام خمتلفة هي

جم، واجلوامعي العادي 93، واملمتاز، واجلوامعي العادي جم13جم، والعادي 93
: جم، واجلوامعي اخلاص، واجلوامعي الفاخر، وامللكي الفاخر، إضافة إىل طبعه جمزأ13

جزء عم، وجزء تبارك، وجزء قّد مسع، والعشر األخري، وربع يس، كما ُطِبع مصحف 
 . بكامله جمزأ على ستة أقسام

ع املّدين، وهي الرواية اليت ُيقرأ هبا يف معظم دول املغرب كما ُطبع برواية ورش عن ناف
إضافة إىل السنغال، وتشاد، ونيجرييا، ( املغرب، واجلزائر، وتونس، وموريتانيا) العريب

وكتب هذا املصحف باخلط املشرقي على حسب قواعّد الرسم العثماين، وُضبط بالضبط 
 331األخري، وجمموع صفحاته  آية وفقًا لعّدد املّدين 3231املغريب، وعّدد آياته 

 . جم، واجلوامعي اخلاص93وطبع باحلجم العادي .صفحة
كما طبع برواية الّدوري عن أيب عمرو البصري، وكتب باخلط املشرقي على حسب 
قواعّد الرسم العثماين، وضبط على ما قرره علماء الضبط، مع األخذ بعالمات اخلليل بن 

بعضًا يسريًا، فقّد روعي يف ضبطه مذهب أكثر املغاربة، أمحّد وأتباعه من املشارقة، ما عّدا 
آية وفقًا للعّدد املّدين األول، وجمموع  3231وعّدد آياته . وما جرى العمل به يف السودان

 . جم93صفحة، وال تنتهي صفحاته بآية، وطبع باحلجم العادي  323صفحاته 
الرسم كما طبع مصحف نسخ تعليق برواية حفص عن عاصم، على حسب قواعّد 

آية وفقًا للعّدد  3213والضبط املتعارف عليها يف باكستان وما جاورها، وعّدد آياته 
 . جم93صفحة، وطبع باحلجم العادي  333الكويف، وعّدد صفحاته 

 : أما املصاحف املخطوطة واملعَدة للطبع فهي
مصحف برواية حفص عن عاصم ال تنتهي صفحاته بآية، وفق قواعّد الرسم العثماين، 

بط على ما قرره علماء الضبط، مع األخذ بعالمات اخلليل بن أمحّد وأتباعه من وض
 . صفحة 323آية وفقًا للعّدد الكويف، وجمموع صفحاته  3213املشارقة، وعّدد آياته 
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مصحف برواية حفص عن عاصم تنتهي صفحاته بآية وفق قواعّد الرسم العثماين، 
مات اخلليل بن أمحّد وأتباعه من وضبط على ما قرره علماء الضبط، مع األخذ بعال

 . صفحة 311آية وفقًا للعّدد الكويف، وجمموع صفحاته  3213املشارقة، وعّدد آياته 
 . مصحف برواية قالون عن نافع املّدين، والعمل جاٍر إلعّداد هذا املصحف

 أسلوب العمل يف اجملمع 
ملصاحف، تكتب مصاحف اجملمع بيّد خطاط متمرس، مشهود له بالتفوق يف كتابة ا

 . هو اخلطاط عثمان طه
وتشرف على كتابة املصاحف وطبعها جلنة علمية خمتارة بعناية من املختصني يف علوم 
التجويّد، والقراءات، والرسم، والضبط، وعّد اآلي، والوقوف، والتفسري، والفقـه، 

برئاسة فضيلة الشيخ علي بن عبّد  -حاليًا-واللغـة، والنحـو والصرف، وهي مكونة 
عبّد الرافع رضوان علي، وعبّد احلكيم عبّد : محن احلذيفي وعضوية أصحاب الفضيلةالر

السالم خاطر، وحممّد اإلغاثة ولّد الشيخ، وحممّد عبّد الرمحن أطول العمر، وحممّد عبّد اهلل 
 . زين العابّدين، ويوسف حممّد شفيع عبّد الرحيم، وحممّد متيم الزعيب

جع العمل خطوة خطوة، فكل عضو فيها تسري اللجنة يف عملها وفق خطة دقيقة، وترا
يطالع نسخة من أصل املصحف املخطوط على انفراد، ويقرُؤها ويّدقق فيها آية آية، 
وكلمة كلمة، وحرفًا حرفًا، وحركة حركة، إضافة إىل املصطلحات والرموز، مستعينًا يف 

لذلك،  ذلك بآلة تكبري حسب احلاجة، وُيّدِون ما يقف عليه من ملحوظات يف بيان معّد
ويوقع عليه بامسه، مث جتتمع اللجنة ملناقشة ما دِون يف البيانات، وتصاغ امللحوظات يف بيان 
واحّد بعّد حذف املكرر، مث جيتمع أعضاء اللجنة ملناقشة هذا البيان بكل جزئياته، فما 
ُأمجع عليه يوقع من اجلميع، ويعتمّد عليه يف تصحيح األصل الذي يعاد مرة أخرى للجنة، 

 . تبع األسلوب نفسه حىت تطمئن اللجنة على سالمة ما ُكتبوت
، وتقوم مبراجعة العمل يف هذه ((املونتاج)) مث تأذن اللجنة بالبّدء بالتحضري للطباعة

املرحلة بّدقة متناهية، حىت تطمئن على سالمة التحضري للطباعة النهائية للمصحف 
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 . الشريف
 :  مراجعتها للمصحف الشريف فيما يليوتتلخص الضوابط اليت تسري عليها اللجنة يف

اشتراط اإلمجاع يف كل خطوة، واملصادر األساسية من كتب املتقّدمني وكتب . 3
 . املتأخرين هي املرجع يف حسم أي خالف

التمسـك باحلجـة إن ظهـرت، وإسقـاط ما عّداها، واحلجة مبنية على . 2
 . ستحسان فيهاالرواية وكالم األئمة املتقّدمني، وال دخل للرأي واال

 . اتباع قواعّد الرسم العثماين، الذي حظي بإمجاع الصحابة والتابعني. 1
كما جاء يف   جتـريـّد املصحـف مـمـا عـّدا القرآن الكرمي لقوله. 1

، (3) { ري القرآن َفْلـَيْمُحهال تكتبوا عين، ومن كتب عين غ }: صحيح مســـلم

وذلك خشية اختالط نص القـرآن بغيـره والتبـاس ذلـك على الناس، مما قّد يكون 
مّدخاًل وسببـًا للتحـريـف والزيـادة، متأسية يف ذلك مبا سار عليه الصحابة رضي 

تر اهلل عنهم يف جتريّد املصاحـف العثمانيـة مما سوى القرآن الكرمي، مما مل حيظ بالتوا
والقطع واليقني، كترقيم السـور، وعّدد آياهتا وبيان املكي واملّدين منها، مما هو داخل يف 
نطاق النص القرآين، حيث ميكن تفصيل األقوال فيه، وبيان الراجح من املرجوح يف كتب 

 . التفسري، وعلوم القرآن الكرمي
احلاجـة إىل أمـا أسـماء السور، ورموز الوقوف، والنْقط والشكل، فقّد دعت . 3

أما ما هو خارج نطاق النص القرآين يف حواشي . إثباهتا؛ اللتصاقها بالنص القرآين
الصفحات، كاسم السورة، ورقم اجلزء، أو يف جانب الصفحات، كرموز األجزاء، 
واألحزاب، واألرباع، واألعشار، واألمخاس، ورموز السجّدات، والسكتات، فلقّلة 

ل النص القرآين ُأثبتت بإخراج طباعي خيتلف عن النص احملذور فيها؛ لبعّدها عن جما
 . القرآين

                                                 
 .  (131)، الّدارمي املقّدمة  (1/23)، أمحّد  (1111)مسلم الزهّد والرقائق ( 3)
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ال تنتهي املراجعة والتصحيح عنّد هذا احلّد، بل متّر بعّد ذلك خبطوات دقيقة وفق 
أنظمة ومعايري معَّدة بعناية وإحكام، من أجل احملافظة على سالمة النص القرآين من أي 

ذلك إدارة من أهم إدارات اجملمع خطأ، وحسن اإلخراج الطباعي، وأنشئت من أجـل 
 : ، تضم((إدارة مراقبة اإلنتاج)) هي

 . مراقبة النص( أ)
 . املراقبة النوعية لإلنتاج( ب)
 . املراقبة النهائية لإلنتاج( ج)
قسم مراقبة النص، وفيه ما يصل إىل ثالثني مراقبًا من املختصني يف الرسم، ( أ)

فظني املتقنني لكتاب اهلل تعاىل بالروايات والضبط، وعّد اآلي، والوقوف، ومن احلا
 . املختلفة

 : ويبّدأ عمل هذا القسم مع أول خطوة من خطوات الطباعة، ويتوزع يف ثالثة أقسام
، (املونتاج) قسم مراقبة التجهيز؛ ومهامه التأكّد من سالمة تركيب الصور -3

ب االبتّدائية من خالل مراقبة التجار( البليتات) وسالمة عمل األلواح الطباعية
 (. األوزاليّد) للطباعة
قسم مراقبة النص االبتّدائية، ويقوم املختصون يف هذا القسم مبراقبة ملزمة خالل  -2

ربع الساعة األوىل من بّدء الطباعة، مث مراقبة ملزمة كل ساعة، فإذا ُلحظ أي خطأ؛ 
النْقط، كضعف يف احلرف، أو يف شكله، أو يف نْقطه، أو قطٍع يف احلرف، والشكل و

 . أوقفت آلة الطباعة فورًا حىت يتم تصحيح ذلك اخلطأ
ويوقع مجيع العاملني يف هذا القسم على كل ملزمة تتم مراجعتها، وحتفظ يف املكان 
املخصص هلا حيث ميكن الرجوع إليها عنّد احلاجة، كما ُتسجل أي ملحوظة تكتشف يف 

 . سجالت خاصة بذلك
يقوم مبراجعة املالزم مراجعة هنائية بعّد طبعها، وبعّد و: قسم مراقبة النص النهائية -1

مراجعتها من قسم املراقبة االبتّدائية، وبنفس األسلوب الذي يسري عليه القسم السابق، 
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وحتفظ املالزم اليت تتم مراجعتها، بعّد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة للرجوع هلا عنّد 
 . احلاجة
اج، فهو املسؤول عن مراقبة العمل على خطوط أما قسم املراقبة النوعية لإلنت( ب)

اإلنتاج، وحتّديّد األخطاء، وما ميكن إصالحه، وما جيب إتالفه، ويتفرع العمل يف هذا 
 : القسم إىل ما يلي

للتأكّد من مطابقة املواد األولية للمواصفات احملَّددة، : قسم املراقبة النوعية على املواد
ّدانية واملخربية، والتأكّد من سالمة ختزين املواد األولية بإجراء االختبارات والفحوصات املي

يف مستودعات اجملمع حسب األساليب الصحيحة للتخزين، والتأكّد من توافر أنظمة 
سالمة التعامل مع املواد األولية وشبه املصنعة، واملصنعة على خمتلف مراحل اإلنتاج، 

احلرارة والرطوبة ونوعية املاء، إضافة والتأكّد من توافر الظروف املناخية املالئمة، كّدرجة 
 . إىل متابعة تسليم املواد األولية ملراحل اإلنتاج املختلفة

قسم املراقبة النوعية على أعمال التحضري والتصوير، وألواح الطباعة، ويقوم مبراقبة 
 . هذه األعمال حىت تبّدأ مرحلة الطباعة

القسم مع بّدء أعمال الطباعة؛ للتأكّد قسم املراقبة النوعية لإلنتاج، وتبّدأ مهمة هذا 
من سالمة وجودة املواد األولية الّداخلة يف تصنيع العمل الطباعي، وخباصة الورق 

 : واألحبار، ومطابقتها للمواصفات واملعايري املطلوبة وفق ما يلي
قسم املراقبة النوعية على التجليّد؛ ملراقبة طرق التصنيع، وفحص عينات من  -1

لة للتأكّد من اتباع الشروط واملعايري املقررة، وخلو اإلنتاج يف كل مرحلة إنتاج كل مرح
مما يؤثر يف املرحلة الالحقة من عيوب، أو على مستوى جودة اإلنتاج النهائي، وذلك 

ابتّداًء بطّي صحائف الطباعة الورقية، أو جتميع املالزم بالنسبة للطباعة الشريطية، وانتهاًء 
 :ات واملعايري الفنية التاليةبالتجليّد، وفق املواصف
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 م
النقاط الفنية اليت جيب التأكد منها يف التجليد 

 (غالف مقوى) النهائي
 احلد املسموح به

 
كل ما يظهر من عيوب يف الطباعة أو 
غريها وصلت إىل قسم التجليّد يـتم  

 إيقافها قبل البّدء بعملية التجليّد
 

 
ملم يف منطقة  2غراء زائّد ألكثر من 

 القميص بالكتاب التصاق
 ال يسمح به

 ال يسمح به فارق القص 
 ال يسمح هبا ضربة السكني الظاهرة على الكتاب 
 ال يسمح به عّدم وجود شريط التحّديّد 

 
التّدوير الذي يؤدي إىل تّدريج باملالزم 

 أو يؤدي لفرق يف التلبيس
 ال يسمح به

 ال يسمح به الشاش الظاهر أو غري املوجود 

 
أو ( قصرية –طويلة ) ةطول احلبك
 زيادة غراء

 ملم 2

 ملم 3 ارتفاع احلبكة إىل جهة رأس الكعب 
 ملم 3+  (الغالف) فارق التلبيس 

 
العالمات اليت تظهر على الكتاب أثناء 

 عملية التلبيس
 ال يسمح هبا

 ال يسمح هبا اخلصرة غري اجليّدة 
 ال يسمح به القميص غري الالصق 
 ال يسمح بهاسق يف أي عيوب أو عّدم تن 
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 م
النقاط الفنية اليت جيب التأكد منها يف التجليد 

 (غالف مقوى) النهائي
 احلد املسموح به

 النهائي( الشكل) اإلخراج
 ال يسمح به الفسخ بأشكاله املختلفة 
 

 م
النقاط الفنية اليت جيب التأكّد منها 

 (غالف مرن) يف التجليّد النهائي
 احلّد املسموح به

 ال يسمح به الفسخ بأشكاله املختلفة 
 ملم 3 الغراء الناقص 
 ملم 3+  (التلبيس) فرق التغليف 

 
هور تكسري أو ضربات أو ظ

عالمات أو أوساخ بعّد عملية 
 التغليف

 ال يسمح هبا

 
 احلّد املسموح به النقاط الفنية للتجميع م
 ال يسمح هبا ملزمة يف غري موضعها الصحيح 

 
التمشيح احلربي احلاصل من كثرة 

 املالزم على مغذي اآللة باملالزم
 ال يسمح به

 ال يسمح به التكسري الورقي 
 ال يسمح هبا األوساخ الطباعية 
 ال يسمح هبا ملزمة مكررة أو ناقصة أو مقلوبة 
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 م
النقاط الفنية اليت جيب التأكّد منها على 

 آلة الطباعة وإنتاجها
احلّد 

 املسموح به

 

جيب أن تكون املسافات بني حّدود 
املساحة املطبوعة وأطراف الصفحة 

ا مت متماشية مع املواصفات الفنية ووفقًا مل
حتّديّده، وأي زيادة أو نقص يف املسافات 

 .غري مقبولة

1.11 

 

 0.0 عّدم ضبط األلوان

mm-

0.20 

mm 
 ال يسمح به اخلطأ يف تسلسل الصفحات 

 

عّدم مطابقة املادة املطبوعة 
كسالمة النص ووجود كل ) لألصل

اإلشارات على الصفحات املطلوب 
 (.طباعتها

 ال يسمح به

 
ملطبوعة للعينة عّدم مطابقة املادة ا

 (كاللون وكثافة احلرب) املعتمّدة
   -أو + 
3% 

 
تطابق درجة االنعكاس للورق املستعمل 

 .يف الطباعة مع ما مت املوافقة عليه
   -أو + 
3% 

 ال يسمح هبا (Doubling) الطباعة املزدوجة 
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 م
النقاط الفنية اليت جيب التأكّد منها على 

 آلة الطباعة وإنتاجها
احلّد 

 املسموح به
 ال يسمح به التمشيح احلربي على الصفحات 

 
حذف أجزاء من احلروف والنقاط 

 طبوعةامل
 ال يسمح به

 
على ..( نقاط حرب، زيت) النظافة العامة

 النص وداخل الصفحات
 ال يسمح به

 ال يسمح به عيوب يف الورق 

 
عيوب يف الطباعة ناجتة عن تنظيف 

 (Blanke) الوسيط املطاطي
 ال يسمح هبا

 

( يف حالة آالت الطباعة الشريطية) الطي
وعّدم ضبطه حسب عالمات الطي 

على امللزمة، أو عّدم تطابق  املوجودة
 اإلطارات

 ملم 3

 ال يسمح به التكسري الورقي 
 ال يسمح به التمزيق الورقي أو التخرمي 
 ال يسمح هبا الرطوبة الزائّدة على الورق أثناء الطباعة 

 
املشح احلربي من ناقل املالزم أو آلة 

 التربيط
 ال يسمح به

 
 وح بهاحلّد املسم النقاط الفنية للخياطة م
احلاسب اآليل جزء ال يتجزأ من اآللة ويف حالة وجود عطل  -

 .به جيب إيقاف اآللة مباشرة
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 وح بهاحلّد املسم النقاط الفنية للخياطة م
يف حالة حّدوث أي اختالف يف املالزم أثناء عمل اآللة   -

جيب أن يعيّد املشغل كامل مالزم الكتاب إىل   بّداية مرحلة 
 .اخلياطة

 
املالزم يف غري موضعها الصحيح، أو 

 و قلب فيهازيادة أو نقص أ
 ال يسمح به

 
األخطاء احلاصلة عن ضربة اإلبرة و 

 الشنكل وامليرب
 ال يسمح هبا

 ال يسمح به تشرمي املالزم 
 ال يسمح هبا خياطة رخوة أو مشّدودة 
 ال يسمح به التمشيح الظاهر على املالزم 
 ال يسمح به متزيق باملالزم 
 ال يسمح هبا كتب خميط بعضها مع بعض 
 ال يسمح هبا م غري خميطة من الّداخلمالز 
 

 احلد املسموح به النقاط الفنية للخياطة السرجية م

 
القطبة الناقصة إذا كان املصحف 

 الواحّد ال يتعّدى أربع قطب
 ال يسمح هبا

 
وجود مسافة بني اإلطارين املتقابلني 

 نتيجة للطي
 ملم 3

 ال يسمح هبا اخلياطة اجلانبية 
 يسمح بهال  تنسيل اخليوط 
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 النقاط الفنية ملقطع الكرتون
جيب أن تكون املقاسات صحيحة مائة يف املائة كما جيب 

عّدم وجود عيوب يف األطراف ) التأكّد من دقة وجودة القص
، وكذلك التأكّد من وضع الكرتون عنّد القص (نتيجة للقص

 حبيث تكون األلياف باجتاه واحّد
 
 

 املسموح به احلّد النقاط الفنية لقطع اجللّد م
 ملم 3 فرق مقاس اجللّد بالطول أو بالعرض 
 ال يسمح به تعّدد األلوان 
 ال يسمح به متشيح أو ضربات 
 

 احلّد املسموح به النقاط الفنية لصنع الغالف م
 ملم 2 –أو +  فرق مقاس اخلصرة 

 
( الفيّدول) فرق قص كرتون الكعب

 الطول أو العرض
 ملم 2/  3

 ال يسمح به تونأي اعوجاج بالكر 
 ال يسمح به أوساخ الغراء على الغالف 

 
زاوية ) عيوب يف زاوية الغالف

 (مّدببة
 ال يسمح به
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 احلّد املسموح به النقاط الفنية لصنع الغالف م
 ال يسمح به عيوب يف لصق القماش على الكرتون 

 
عّدم تساوي الثنية من أي جهة من 

 اجلهات األربع للغالف
 ال يسمح به

 
وجود فراغ يف الغراء مما يؤدي إىل 

 فتنفيخ يف الغال
 ال يسمح به

 
 احلّد املسموح به النقاط الفنية للتذهيب م
 ملم 3 فرق البصمة احلرارية على الوجهني 
 ملم 2/  3 فرق البصمة احلرارية على الكعب 
 ال يسمح به أي تقطيع أو فراغات على الذهب 

 
التطميس من شّدة الكبس 

( قالب البصمة احلرارية) واستعمال
 الكليشة فوق طاقتها

 يسمح به ال

 ال يسمح به عّدم التجانس يف درجة ملعة الذهب 

 
اتساخ قالب البصمة 

مما يؤدي إىل ( الكليشة) احلرارية
 ظهور نقاط على الغالف

 ال يسمح به

 
 احلد املسموح به النقاط الفنية للشك م

 
ملزمة يف غري موضعها أو مكررة أو 

 ناقصة أو مقلوبة
 ال يسمح به



 عناية اململكة العربية السعودية بطبع القرآن الكرمي وتسجيل تالوته وترمجة معانيه ونشره

 23 

 احلد املسموح به النقاط الفنية للشك م

 
شك ) الكعب احنراف يف الشك عن

 (جانيب
 ال يسمح به

 ال يسمح به اختالف مسافات الشك 

 
عيب يف دبوس الشك من اخلارج أو 

 (شك غري سليم) من الّداخل
 ال يسمح به

 
قسم املراقبة النوعية على التسجيالت، للتأكّد من أن مجيع مراحل اإلنتاج على أشرطة  -3

صول الفنية والضوابط واملعايري قّد متت حسب األ C.Dالكاسيت، واألقراص املضغوطة 
 . املطلوبة
قسم التفتيش على املراقبة النوعية لإلنتاج؛ للتفتيش على أعمال املراقبني يف أقسام  -3

املراقبة النوعية، وذلك باالطالع على عينات عشوائية ويف أوقات متفاوتة للتحقق من قيام 
 . املراقب بعمله وفق املعايري احملّددة

قبة النهائية لإلنتاج، فهي املسؤولة عن املرحلة اهلامة واألخرية للمراجعة، أما املرا (ج)
قسم : بعّد إخراج كتاب اهلل الكرمي يف أكمل صورة، وتضمن أقسامًا وشعبًا متعّددة، مثل

االستالم والتسليم والتصليح والتعليب، شعب املراقبة النهائية، وقسم التفتيش، ولكل قسم 
 (. يطول شرحها) من الشعب مهام متعّددة من هذه األقسام أو شعبة

وزيادة يف دقة العمل، وضبط املراجعة زِود كل جهاز يف اجملمع بأجهزة مراقبة آلية 
توقف اجلهاز آليًا عنّد اكتشاف اخلطأ، هذا إضافة إىل متابعة العامل الفين على اجلهاز 

 . نفسه، فهو مسؤول عن أي خطأ يقع بسبب اجلهاز الذي يقوم عليه
لكل مراقب، أو مفتش يف خطوط اإلنتاج املختلفة ختم خاص به خلتم العمل الذي و

راقبه، وبواسطته ميكن التعرف عليه يف حال اكتشاف أي خطأ يف عمله، وخيضع لنظام 
اجلزاءات الذي وضعه اجملمع، إىل جانب ما وضعه من حوافز ومكافآت لكل عامل 
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 . يكتشف أي خطأ يف العمل
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 رآن الكرمي تسجيل تالوة الق
جانب مهم من جوانب االهتمام والعناية بكتاب اهلل الكرمي، ويسري العمل فيه بنفس 
الّدقة اليت يسري فيها يف كتابة املصحف الشريف وطباعته؛ حيث خيضع إىل مراجعة 
وتصحيح من قبل جلنة تسمى اللجنة العلمية ملراجعة التسجيالت برئاسة فضيلة الشيخ علي 

أمحّد عبّد العزيز أمحّد الزيات، وعبّد : حلذيفي وعضوية أصحاب الفضيلةبن عبّد الرمحن ا
 . الرافع رضوان علي، وعبّد احلكيم عبّد السالم خاطر

جمهز بأحّدث أجهزة التسجيل، وتقوم اللجنة (( استّديو)) ويتم تسجيل التالوة يف
اقش مبتابعة القارئ أثناء التالوة، ويّدون كل عضو ملحوظاته يف بيان خاص بذلك، وتن

هذه امللحوظات، ويطلب من القارئ تصحيح ما ُأمجع على تصحيحه منها يف نفس اليوم 
الذي تال فيه، وهكذا يستمر العمل حىت تنتهي تالوة كامل املصحف، فتراجع اللجنة مرة 
أخرى التالوة بكاملها وتتخذ اخلطوات السابقة نفسها حىت تطمئن على سالمة التسجيل، 

 . لوتوقع على إجازة العم
بوصة مث 3مث تتابع بعّد ذلك خطوات االستنساخ من الشريط األصل إىل شريط ماستر 

مث إىل بكرات تعبئة أشرطة الكاسيت، ويف كل مرحلة خيضع العمل إىل  C.Dإىل قرص 
مراقبة عاملني وفنيني متخصصني حىت يظهر التسجيل على مستوى جيّد من الّدقة العلمية 

 . والفنية
ئ سنة إىل ثالث سنوات لتسجيل تالوة املصحف كاماًل، وقّد مت ورمبا استغرق القار

فضيلة الشيخ الّدكتور علي بن عبّد الرمحن احلذيفي برواية : حىت اآلن التسجيل لكل من
حفص، ورواية قالون، والشيخ إبراهيم األخضر القيم برواية حفص، والشيخ الّدكتور 

عمر بصفر برواية حفص، وجيري  حممّد أيوب برواية حفص، والشيخ الّدكتور عبّد اهلل بن
العمل حاليًا على التسجيل للشيخ الّدكتور عماد زهري حافظ برواية حفص عن عاصم 

 . بَقْصر املنفصل، كما أن هناك هتيئة لتسجيل مصحف معلم
ويأخذ اجملمع حاليًا بأسلوب التسجيل على أشرطة الكاسيت، أما التسجيل بواسطة 
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النتهاء من إعّداد دراسة متكاملة لألخذ هبذا األسلوب فقّد مت ا C.Dاألقراص املضغوطة 
 . الذي سيتم تنفيذه قريبًا إن شاء اهلل

 الترمجات 
يقوم اجملمع بترمجة معاين القرآن الكرمي إىل العّديّد من اللغات العاملية، وقّد ساهم 

لغة مسامهة كبرية يف تيسري فهم القرآن الكرمي على ماليني املسلمني الذين ال يتكلمون ال
م 3113  ه3133العربية، وللمزيّد من العناية بالترمجات فقّد أنشئ يف اجملمع يف عام 

 : مركٌز متخصٌص للترمجات من أهّدافه
 . القيام بأعمال ترمجات معاين القرآن الكرمي وتفسريه إىل لغات العامل* 
 . ناسبة هلادراسة املشكالت املرتبطة بترمجات معاين القرآن الكرمي، وتقّدمي احللول امل* 
 . إجراء البحوث والّدراسات يف جمال الترمجات* 
 . تسجيل ترمجة معاين القرآن الكرمي يف أشرطة صوتية واسطوانات الليزر* 
 . ترمجة ما حيتاج إليه املسلمون من العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي* 
 : القيام باملشروعات البحثية اليت ختّدم أعمال الترمجات مثل* 

ر دليل ببليوجرايف للترمجات اليت متت يف العامل ملعاين القرآن الكرمي، إصّدا* 
 . واالستفادة من اجلهود السابقة يف هذا اجملال

معجم : إعّداد املعاجم اخلاصة بالقرآن الكرمي، واليت تساعّد يف ترمجة معانيه مثل* 
رض املساعّدة يف تترجم إىل اللغات، لغ.. األلفاظ القرآنية، ومعجم املصطلحات اإلسالمية

 . أعمال الترمجات
وحّدة اللغات األوربية، وحّدة : ويتكون املركز حاليًا من الوحّدات البحثية التالية

اللغات األفريقية، وحّدة اللغات اآلسيوية، وحّدة املعاجم اللغوية لأللفاظ القرآنية 
 . واإلسالمية، وحّدة املعلومات، وحّدة النشر والتوزيع

صة يف الترمجات ملختلف اللغات، زودت باملصادر األصلية ومت تأسيس مكتبة متخص
 . واألعمال املرجعية واملعاجم اللغوية يف كثري من لغات العامل وهلجاته
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كما ُبـِنَيْت فيه قاعّدة معلومات مناسبة بواسطة احلاسب اآليل، عن الترمجات، 
 . وأشهر املترمجني، ولغات العامل وهلجاته، وأعّداد سكانه

علمي، ويضم عّددًا من املختصني يف علوم الشريعة، واللغات األجنبية، وله جملس 
يقوم بالتخطيط ووضع الربامج واملشروعات العلمية، ويتلقى االقتراحات يف جمال الترمجات 

 . لّدراستها وتقّدمي توصياته بشأنه
: ، فتصل إىل ثالثني ترمجة هي ه3121أما الترمجات اليت قام هبا اجملمع حىت عام 

، (صوتية) ردية، واإلسبانية، واأللبانية، واألنّدونيسية، واإلنكليزية، واألنكو، واألورميةاأل
واإليغورية، والرباهوئية، والبشتو، والبنغالية، والبورمية، والبوسنية، والتاميلية، والتايلنّدية، 

كشمريية، والتركية، والزولو، والصومالية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، والقازاقية، وال
الفاحتة وجزء عّم ) والكورية، واملقّدونية، واملليبارية، واهلوسا، واليوربا، واليونانية، التغالوغ

 (. فقط
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 اخلامتة 
 وبعّد 

فإن أعظم عناية بالقرآن الكرمي يف الوقت احلاضر هو ما قامت به اململكة العربية .. 
 . السعودية منذ عهّد املؤسس امللك عبّد العزيز رمحه اهلل

وجتلت هذه العناية يف مظاهر عّديّدة، يف التربية والتعليم، ويف املناشط اإلعالمية 
تنتشر حلقها ومّدارسها يف كل قرية ومّدينة، ويف ( مجعيات) املتنوعة، ويف إقامة هيئات

رصّد اجلوائز السنية ملسابقات سنوية حملية ودولية، وتعّد جائزة مسو األمري سلمان بن عبّد 
آن الكرمي للطالب والطالبات على مستوى اململكة أحّدث الروافّد العزيز حلفظ القر

 . املباركة هلذا العمل اجلليل
وميثل إنشاء جممع خلّدمة القرآن الكرمي والسنة والسرية النبوية املطهرة أعظم حّدث 

وهو الذي شيّده وتعهّده بالعناية واالهتمام خادم احلرمني . يشهّده العامل اإلسالمي اليوم
املّدينة ) مللك فهّد بن عبّد العزيز حفظه اهلل يف مهبط الوحي ومنبع الرسالةالشريفني ا

 . م فُخّدم القرآن الكرمي يف هذا اجملمع خّدمة ال مثيل هلا3111  ه3113عام ( املنورة
وبلغت العناية بسالمة نصه، واالهتمام جبمال طبعه وإخراجه حّدًا بعيّدًا نال التقّدير 

ل مكان على اقتناء مصحف املّدينة النبوية، والقراءة واإلعجاب، فحرص املسلمون يف ك
 . فيه

لقّد سّّد اجملمع حاجة ماسة عنّد املسلمني ملصاحف متقنة سليمة يف رمسها وضبطها من 
أي خطأ أو حتريف، سار يف كتابتها على ما ارتضاه وأمجع عليه الصحابُة والتابعون، وبلغ 

مليون نسخة من خمتلف اإلصّدارات، أكثر من مائة وأربعني   ه3121إنتاجه حىت عام 
وزع منه على املسلمني يف خمتلف أحناء العامل أكثر من مائة وعشرين مليون نسخة هّدية 
دون مقابل من حكومة اململكة العربية السعودية؛ إميانًا منها برسالتها، وإدراكًا ملسؤوليتها 

 . رضوخّدمة للّدين ونشره يف أرجاء األ  جتاه كتاب اهلل وسنة رسوله
مل تقتصر عناية اململكة العربية السعودية على طبع املصحف الشريف ونشره، بل 
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ثالثني لغة، وكذلك   ه3121امتّدت إىل ترمجة معانيه إىل لغات العامل وقّد بلغت حىت عام 
 . العناية بتفسريه وعلومه املختلفة والعناية بالسنة النبوية والسرية النبوية املطهرة

ون اإلسالمية واألوقاف والّدعوة واإلرشاد بشرف القيام على وحتظى وزارة الشؤ
نصيب وافر من مظاهر العناية بالقرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية؛ كاإلشراف على 
اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، واإلشراف على املسابقات احمللية والّدولية 

، وسنام هذا الشرف هو قيامها وإشرافها على ومسابقة مسو األمري سلمان بن عبّد العزيز
 . جممع امللك فهّد لطباعة املصحف الشريف باملّدينة املنورة
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