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  الملخص
 البيانات قواعد الستعمال كان وقد. يسري بشكل العربية النصوص مع للتعامل كبرية امكانية احلاسوب استعمال وفر

 دراسة لتقدمي منها االستفادة مت كما منظمة، بطريقة ومعاجلتها النصوص عم للتعامل االمكانيات من املزيد تقدمي
 الدراسة مجعت كما ،الكرمي القرآن سور من سورة كل يف الكلمات أعدادك آنيةالقر  الكلمة خبصوص أحصائية
 واجلذور والكلمات القرآنية الكلمة ذرج استخراج مت كما  الكلمات عدد حيث من األقصر أو األطول اآليات
 منها كل وتكرار احلروف عدد حيث من القرآنية كلمةال طول الدراسة هذه حبثت أخرياً  ،اهللا كتاب يف تكراراً  األكثر

  .اهللا كتاب يف
 اللغة وعلماء التفسري وعلماء الكرمي القرآن علوم يف املتخصصني للعلماء مفيدة بيانات وضع إىل الدراسة هذه ودف
   .للمسلمني مفيد هو ما البيانات هذه من يستنبطوا لعلهم العلمي اإلعجاز وعلماء العربية

  
  



  المقدمة

  
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ " تعهد اهللا حبفظه بقوله تعاىل  الذي اهللا كالم الكرمي القرآن ْلنَا الذِّ وقد  ، )9(الحجر/  " إِنَّا نَْحُن نَزَّ

 حدوده يف معجز وكلماته، آياته يف حمكم ،منه حرف يتبدل ملو  يتغريون األربعة عشر املنصرمة ذلك ، فلم أثبتت القر 
 خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الزيادة، وال فيه احلذف وال. تأخري وال تقدميم حيدث فيه فل وترتيبه وحروفه

 الكلمة خيص ما وحتديداً  العظيم الكتاب هذا إحصائيات من بعضاً  الوريقات هذه مجعت. محيد حكيم من تنزيل
 التفسري وعلماء الكرمي نالقرآ علوم يف املتخصصني للعلماء مفيدة بيانات وضع إىل الدراسة هذه ودف. القرآنية
 آمنوا اللذين يزيد ما مفيد، هو ما البيانات هذه من يستنبطوا لعلهم العلمي اإلعجاز وعلماء العربية اللغة وعلماء

  .إمياناً 
  
  

  الدراسة أساس
  

 سوره، من سورة كل يف القرآنية الكلمات وأعداد القرآنية الكلمة خبصوص عامة إحصائيات الدراسة هذه مجعت لقد
. الكلمات عدد حيث من األقصر اآليات وكذلك الكلمات عدد حيث من األطول اآليات الدراسة مجعت كما
 هذا يف كذلك ورد. اهللا كتاب يف تكراراً  األكثر واجلذور والكلمات القرآنية الكلمة جذر البحث يستثين مل كما

  .احلروف عدد حيث من القرآنية كلمةال طول البحث
  
 سورة من األوىل اآلية هي البسملة اعتبار مت كما اإلحصائيات هلذه أساساً  للمصحف لعثماينا الرسم اعتماد مت

 بعض يف املنشورة اإلحصائيات من العديد على حبثنا أثناء يف وقفنا وقد السور، بقية يف كذلك تعترب مل بينما الفاحتة
 اإلحصائيات، من غريها مع البحث هذا نتائج يف اختالفاً  الحظنا وقد العاملية اإلنرتنت شبكة مواقع يف أو الكتب
 مستندة عدة أماكن يف املنشورة اإلحصائيات هذه تكون وقد الكرمي، القرآن سور وكلمات احلروف أعداد يف خاصة

 هذه أن إىل التنبيه جيب أخرياً . رسم خاص مبن قام بالدراسة  أو املنتشر حالًيا اإلمالئي كالرسم أخرى أسس على
 معظم يف استخدامه مت كما الكرمي القرآن بيانات لقواعد األوىل اجلمع عملية يف احلاسب خدمتاست الدراسة

  . البحث هذا يف الواردة اإلحصائيات
  



  الكريم القرآن سور على الكلمات توزيع
  

 عدد حيث من اهللا كتاب يف األطول السورة. سورة 114 على موزعة كلمة 77476 على الكرمي القرآن حيوي
 الكوثر سورة هي اهللا كتاب يف األقصر السورة بينما كلمة 6120 على حتوي حيث البقرة سورة هي تالكلما
 يبني كما. منها كل يف الكلمات عدد مع الكرمي القرآن سور أمساء 1 اجلدول يبني. فقط كلمات 10 وحتوي
  .صحفحسب ترتيب السور يف امل السور على الكلمات هذه لتوزيع توضيحياً  رمساً  1 الشكل

  
  .منها لكل الكلمات عدد مع الكرمي القرآن سور أمساء. 1 جدول

  

عدد 
 الكلمات

اسم 
 السورة

ترتيب 
 السور

عدد 
 الكلمات

اسم 
 السورة

ترتيب 
 السور

عدد 
 الكلمات

اسم 
 السورة

ترتيب 
 السور

عدد 
 الكلمات

اسم 
 السورة

ترتيب 
 السور

عدد 
 الكلمات

اسم 
 السورة

ترتيب 
 السور

عدد 
 الكلمات

اسم 
 لسورةا

ترتيب 
 السور

 1 الفاتحة 29 20 طه 1336 39 الزمر 1173 58 المجادلة 472 77 لمرس�تا 181 96 العلق 72

 2 البقرة 6120 21 ا2نبياء 1169 40 غافر 1221 59 الحشر 445 78 النبأ 173 97 القدر 30

 3 آل عمران 3482 22 الحج 1274 41 فصلت 795 60 الممتحنة 348 79 النازعات 179 98 البينة 94

 4 النساء 3747 23 المؤمنون 1049 42 الشورى 860 61 الصف 221 80 عبس 133 99 الزلزلة 36

 5 المائدة 2805 24 النور 1318 43 الزخرف 831 62 الجمعة 175 81 التكوير 104 100 العاديات 40

 6 ا2نعام 3051 25 رقانالف 893 44 الدخان 346 63 المنافقون 180 82 اIنفطار 80 101 القارعة 36

 7 ا2عراف 3324 26 الشعراء 1320 45 الجاثية 489 64 التغابن 241 83 المطففين 169 102 التكاثر 28

 8 ا2نفال 1234 27 النمل 1151 46 ا2حقاف 644 65 الط�ق 287 84 اIنشقاق 107 103 العصر 14

 9 التوبة 2499 28 القصص 1433 47 محمد 539 66 التحريم 249 85 البروج 106 104 الھمزة 33

 10 يونس 1833 29 العنكبوت 980 48 الفتح 560 67 الملك 334 86 الطارق 61 105 الفيل 23

 11 ھود 1917 30 الروم 820 49 الحجرات 347 68 القلم 300 87 ا2على 72 106 قريش 17

 12 يوسف 1777 31 لقمان 546 50 ق 373 69 الحاقة 258 88 الغاشية 92 107 الماعون 25

 13 الرعد 855 32 السجدة 374 51 الذاريات 360 70 المعارج 217 89 الفجر 137 108 الكوثر 10

 14 إبراھيم 830 33 ا2حزاب 1287 52 الطور 312 71 نوح 226 90 البلد 82 109 الكافرون 26

 15 رالحج 656 34 سبأ 883 53 النجم 360 72 الجن 285 91 الشمس 54 110 النصر 19

 16 النحل 1845 35 فاطر 777 54 القمر 342 73 المزمل 199 92 الليل 71 111 المسد 23

 17 اcسراء 1557 36 يس 728 55 الرحمن 351 74 المدثر 255 93 الضحى 40 112 اcخ�ص 15

 18 الكھف 1579 37 الصافات 862 56 الواقعة 380 75 القيامة 164 94 الشرح 27 113 الفلق 23

 19 مريم 961 38 ص 733 57 الحديد 574 76 اcنسان 243 95 التين 8 114 ناسال 6

  

  



  
  

  .منها لكل الكلمات عدد مع الكرمي القرآن سور ترتيب. 1 الشكل
  

 ويبدأ الكرمي القرآن سور ثاين يف السور طول يزداد ما وسرعان قصرية بسورة الكرمي القرآن ابتداء أعاله الشكل يبني
 صعوداً  األحيان من كثري يف املنحين تذبذب مالحظة مع الكرمي القرآن سور الناس سورة ختتتم حىت ياً تدرجي بالتناقص

  .ونزوالً 
  
  

  الكريم القرآن آيات على الكلمات توزيع
  

حبسب ما اعتمده الكوفيون وما أخذ به مصحف املدينة املنورة املنتشر  آية 6236 الكرمي القرآن آيات عدد تبلغ
 فتبلغ الكرمي القرآن كلمات معدل احتساب مت ما وإذا الكلمات، من جمموعة أو كلمة على منها كل حتوي ،حالًيا
آية الدين ،  وهي كلمة 128 الكلمات عدد حيث من األطول اآلية وتبلغ. آية لكل كلمة 12.4 حوايل النسبة
. فقط واحدة كلمة على امنه كل يوحتو  آية 28 اعدده فيبلغ األقصر اآليات بينما البقرة، سورة يف 282 رقم اآلية

 اآليات أقصر على 3 اجلدول حيوي بينما. الكلمات عدد حيث من اهللا كتاب يف آية 26 أطول حيوي 2 اجلدول
  .فقط واحدة كلمة على اآليات هذه من كل وحتوي الكلمات عدد حيث من اهللا كتاب يف
  

  



  .الكلمات عدد حيث من اهللا كتاب يف اآليات أطول. 2 اجلدول
  

  اآليات تسلسل السورة اآلية رقم الكلمات عدد

128 282 2 1 

88 12 4 2 

78 20 73 3 

78 31 24 4 

76 61 24 5 

75 154 3 6 

74 102 2 7 

73 196 2 8 

71 11 4 9 

69 5 22 10 

69 53 33 11 

67 259 2 12 

67 41 5 13 

65 187 2 14 

64 233 2 15 

63 110 5 16 

62 102 4 17 

61 50 33 18 

61 3 5 19 

61 6 5 20 

60 92 4 21 

60 249 2 22 

59 61 2 23 

58 25 4 24 

57 217 2 25 

57 31 74 26 

  

  
  
  
  



  الكلمات عدد حيث من اهللا كتاب يف اآليات أقصر. 3 اجلدول
  

  اآليات تسلسل السورة اآلية رقم الكلمات عدد

1 1 20 1 

1 1 36 2 

1 1 40 3 

1 1 41 4 

1 1 42 5 

1 1 43 6 

1 1 44 7 

1 1 45 8 

1 1 46 9 

1 1 2 10 

1 1 3 11 

1 1 26 12 

1 1 28 13 

1 1 29 14 

1 1 30 15 

1 1 31 16 

1 1 32 17 

1 2 42 18 

1 1 7 19 

1 1 19 20 

1 1 52 21 

1 1 55 22 

1 1 69 23 

1 1 89 24 

1 1 93 25 

1 1 103 26 

1 1 101 27 

1 64 55 28 

  



 السور بدايات يف تقع اهللا كتاب يف )28آية من جمموع  26( األقصر اآليات معظم أن أعاله اجلداول من نالحظ
 باآليات سوره تبدأ ان الذكر تيسري من ياترى فهل. السور ايات أو أواسط يف تقع يثح األطول اآليات بعكس
  .األطول اآليات إىل االنتقال قبل قرائتها لسهولة القصرية

  
  
  الكريم القرآن كلمات في لتكرارا

  
 املكررة الكلمات استثنينا ما وإذا كلمة 77476 هي الكلية الكرمي القرآن كلمات عدد فإن سابقاً  اإلشارة متت كما
 للكلمة املضافة الواو ان إىل التنبيه وجيب .فقط 17622 هي الكرمي القرآن يف وردت اليت الكلمات عدد فإن

 بتكرار فاملقصود الكلمات، بني التفريق يف اعتمد التشكيل أن كما الواو، بدون مثيلتها عن خمتلفة كلمة أعتربت
  .معاً  واحلركات باحلروف التكرار أي الكلمة

  
 تكررت كلمة 2399 هناك بينما فقط، واحدة مرة اهللا كتاب يف وردت كلمة 9089 هناك أن إىل اإلشارة وجتدر
 مرات 4 تكررت كلمة 619 هنالك بينما كلمة 1036 وه مرات 3 رتتكر  اليت الكلمات عدد بينما فقط، مرتني

 كلمة 134 و مرات 7 تكررت كلمة 168 و مرات 6 تكررت كلمة 305 و مرات 5 تكررت كلمة 407 و
  .مرات 10 تكررت كلمة 99 هناك بينما مرات 9 تكررت كلمة 124 و مرات 8 تكررت

  
 وجمموع مرة 200 من أكثر تكررت اليت الكلمات إدراج ومت اهللا، بكتا يف تكراراُ  األكثر الكلمات حيوي 4 اجلدول 

  .الكرمي القرآن كلمات ربع من أكثر الرقم هذا وميثل  20431 هو تكرارها
  
  
  
  
  
  
  
  



  اهللا كتاب يف تكراراُ  األكثر الكلمات. 4 اجلدول
 تكراراُ  األكثر الكلمات التكرار القرآنية الكلمة

 1 2366 ِمن

 2 2153 الله

 3 1186 ِيف 

 4 1013 َما

 5 810 الِذين

 6 670 َعَلى

 7 668 ال

 8 662 ِإالّ 

 9 658 َوال

 10 646 َوَما

 11 609 ِإنّ 

 12 539 أَن

 13 416 قَال

 14 405 ِإَىل 

 15 394 َمن

 16 373 َهلُم

 17 357 ِإن

 18 337 مثُّ 

 19 337 َلُكم

 20 327 ِبه

 21 325 أَو

 22 323 َكان

 23 296 ِمبَا

 24 293 ُقل

 25 287 اَألْرض

 26 280 َذِلك

 27 275 لَه

 28 268 الِذي

 29 267 َشْيء

 30 265 ُهو

 31 260 ُهم

 32 253 َءاَمُنوا

 33 250 قَالُوا

 34 243 ُكلّ 

 35 241 ِفيَها

 36 240 َوالله

 37 240 َوَمن

 38 233 يـَْوم

 39 229 َكانُوا

 40 223 َعن

 41 214 َعَلْيِهم

  



 من وهي مرة 2366 تكررت حيث" ِمن" هي اهللا كتاب يف تكراراً  األكثر الكلمة أن أعاله اجلدول من نالحظ
 باملرتبة" ِيف " ويليه األمساء، بني من تكراراً  األكثر وهو مرة 2153 ورد حيث "الله" اجلاللة لفظ ويليها اجلر، حروف
 كلمة اخلامسة املرتبة يف وتأيت ،1013 مبقدار الكلمة هذه تكررت حيث" َما" هويلي مرة 1186 ورد حيث الثالثة

 فيأيت األفعال إىل نظرنا ما وإذا. اإلشارة أمساء بني من تكراراً  األكثر وهي مرة 810 مبقدار تكررت حيث" الِذين"
  .مرة 416 مبقدار ررتك حيث األفعال بني من تكراراً  األكثر وهو عشر الثالثة باملرتبة" قَال " الفعل

  
  

  القرآنية الكلمة جذر
  
 بل فقط القدمية العربية املعاجم يف املعروفة الثالثية اجلذور ليست هي اجلذور وهذه القرآنية، الكلمة جذر استخراج مت

 ردةالوا اجلذور عدد بلغ وقد .وغريها واألماكن األنبياء وأمساء كاحلروف هلا جذر ال اليت الكلمات أصول هلا أضيفت
   .جذراً   1767 القرآن يف
  

 يف فقط مرتني منها كل تكرر جذراً  213و فقط واحدة مرة منها كل تكرر جذراً  413 هنالك أن إىل التنبيه جيب
 89 وهناك جذراً  95 عددها مرات 4 تكررت واليت 126 عددها مرات 3 تكررت اليت اجلذور بينما الكرمي القرآن
 39 و مرات 8 تكرر جذراً  29 و مرات 7 تكرر جذراً  36 و مرات 6 ررتك جذراً  55و مرات 5 تكرر جذراً 
  .فقط مرات 10 تكرراً  جذر 29 و مرات 9 تكرر جذراً 

  
 الكرمي القرآن كلمات نصف عن يزيد ما اجلذور هذه ومتثل اهللا كتاب يف تكراراً  األكثر اجلذور حيوي 5 اجلدول
  . 77479و ه قاطبة الكرمي رآنالق كلمات عدد بينما  كلمة  40162 متثل أا حيث

 
  
  
  
  
  



  اهللا كتاب يف تكراراُ  األكثر اجلذور. 5 اجلدول
 التسلسل التكرار القرآني الجذر

 1 4037 ءن
 2 3099 مـن
 3 2851 ءله
 4 2180 ما
I 1730 5 

 6 1722 قول
 7 1701 في
 8 1470 ءلل
 9 1442 على
 10 1358 كون
 11 981 ربب
 12 879 ءمن
 13 854 علم
 14 828 من
 15 805 له

 16 742 ءلى
 17 693 ءذ
 18 660 قوم
 19 574 لم

 20 549 ءتي
 21 525 كفر
 22 523 بين

 23 519 شيء
 24 517 ب

 25 513 رسل
 26 481 ھو
 27 480 ذلك
 28 475 يوم
 29 464 عن

 30 461 ءرض
 31 444 ھم
 32 420 لك
 33 406 قد
 34 382 ءيه
 35 376 كل

 36 373 عذب
 37 360 عمل
 38 346 جعل
 39 342 ثم

 40 339 رحم
 41 331 ءلي
 42 328 رءي
 43 326 ھدي
 44 325 ءو

 45 319 كتب
 46 317 سمو
 47 315 ظلم
 48 298 نفس
 49 294 قبل
 50 293 نزل



 خمتلفة، صيغة 227 قدارمب" ءيت" اجلذر ورد فقد جداً  خمتلفة بصيغ ورد ما الكرمي القرآن كلمات جذور بني ومن
 الكلمات جمموع أن علما. الكرمي القرآن يف منها كلل تكرارال عدد مع املختلفة الصيغ هذه مجيع 6 اجلدول ويورد
  .كلمة 549 هي اجلذر هلذا

  
  منها لكل التكرار عدد مع الكرمي القرآن يف الواردة" ءيت" للجذر املختلفة 227 الـ الصيغ. 6 اجلدول

  

 الكلمة التكرار الكلمة التكرار الكلمة التكرار الكلمة التكرار الكلمة التكرار الكلمة التكرار
 َءاتَاكَ  1 أَتَأْتُونَ  3 تَأْتِيُكم 2 فَلَنَأْتِيَنَّھُم 1 َوَءاتُوا 11 يَأْتِهِ  1
 َءاتَاُكم 5 أَتَاكَ  6 تَأْتِينَا 2 فَْليَأْتُوا 2 َوَءاتُوھُم 2 يَأْتِِھم 3
 َءاتَاُكمُ  1 أَتَاُكم 3 تَأْتِيِھم 7 فَْليَأْتِ  1 َوَءاتُوھُنَّ  1 يَأْتِي 8
 َءاتَاَنا 1 أَتَانَا 1 تَأْتِيَ  1 فَْليَأْتُِكم 1 َوَءاتِ  1 يَأْتِيُكم 5
 َءاتَانِ  1 أَتَاھَا 3 تَأْتِيَنَا 2 فَْليَأْتِنَا 1 َوَءاتِنَا 1 يَأْتِيُكَما 1
 َءاتَانِيَ  1 أَتَاھُم 5 تَأْتِيَھُم 4 يَھُمفَيَأْتِ  1 َوَءاتِينَ  1 يَأْتِينَ  5
 َءاتَاھَا 1 أَتَت 1 تَأْتِيَھُمُ  5 2َتٍ  2 َوأَتَاھُمُ  1 يَأْتِينَا 1
 َءاتَاهُ  2 أَتَْتكَ  1 تُْؤتَْوهُ  1 2َتَْوھَا 1 َوأَتَْينَاكَ  1 يَأْتِينَكَ  1
 َءاتَاھُم 3 أَتَْتُكمُ  1 تُْؤتُوا 1 2َتَْينَا 1 َوأُتُوا 1 يَأْتِينِي 1
 َءاتَاھَُما 2 أَتَْتھُم 1 تُْؤتُونَھُنَّ  1 2َتَْينَاھُم 1 َوأُوتِينَا 2 يَأْتِيھَا 1
 َءاتَاھُمُ  5 أَتَْوا 3 تُْؤتُونِ  1 2َتِيَةٌ  2 َوأُوتِيَت 1 يَأْتِيهِ  4
 َءاتَت 1 أَتَْوكَ  1 تُْؤتِي 2 2َتِيَنَّھُم 1 َوْأتُوا 1 يَأْتِيِھم 7
 َءاتَْوا 1 أَتَْوهُ  1 َسأَتِيُكم 1 2ُوتَيَنَّ  1 َوْأتُونِي 2 يَأْتِيِھمُ  1
 َءاتَْوهُ  1 أَتَى 6 َسنُْؤتِيِھم 1 لَتَأْتُنَّنِي 1 َوإِيتَاءَ  1 يَأْتِيَ  14
 َءاتَْيتَ  2 أَتَيَا 1 َسيُْؤتِينَا 1 لَتَأْتُونَ  4 َوإِيتَاءِ  1 يَأْتِيَانِھَا 1
 َءاتَْيتَنَا 1 أَتَْيتَ  1 فئَاتُوا 1 تَأْتِيَنَُّكملَ  1 َوإِيتَاِءي 1 يَأْتِيَكَ  1
 َءاتَْيتَنِي 1 أَتَْينَ  1 فَأَتَاھُمُ  3 لَيَأْتِيَنِّي 1 َواْلُمْؤتُونَ  1 يَأْتِيَُكَما 1
 َءاتَْيتَھُنَّ  1 أَتَْينَا 2 فَأَتَت 1 َمأْتِيًّا 1 َوتَأْتُونَ  1 يَأْتِيَُكمُ  3
 َءاتَْيتُكَ  1 أَتَْينَاھُم 2 فَأَتَْوا 1 نَأْتِ  1 َوتُْؤتُوھَا 1 يَأْتِيَنَا 1
 َءاتَْيتُُكم 1 أَفَتَأْتُونَ  1 فَأَتَى 1 نَأْتِي 2 َولَيَأْتِيَنَّھُم 1 يَأْتِيَنِي 1
 َءاتَْيتُم 3 أُوتَ  1 فَأَتَْيَنا 1 نَأْتِيَُكم 1 َوْلتَأْتِ  1 يَأْتِيَنَُّكم 3
 َءاتَْيتُُموھُنَّ  4 أُوتُوا 32 فَأَتُوھُم 1 نُْؤتَى 1 َويَأْتُوُكم 1 يَأْتِيَھُم 4
 َءاتَْينَا 19 أُوتُوهُ  1 فَأَتُوھُنَّ  2 نُْؤتِھَا 1 َويَأْتِ  3 يَأْتِيَھُمُ  3
 َءاتَْينَاكَ  2 أُوتِيتَ  1 فَأَتِ  1 نُْؤتِهِ  3 َويَأْتِينَا 1 يُْؤتَ  2
 َءاتَْينَاُكم 3 مأُوتِيتُ  5 فَأَتِِھم 1 نُْؤتِيهِ  2 َويَأْتِيهِ  1 يُْؤتَْونَ  1
 َءاتَْينَاھَا 1 أُوتِيتُهُ  2 فَأْتُوا 9 َوَءاتَاُكم 2 َويُْؤتُوا 1 يُْؤتَى 2
 َءاتَْينَاهُ  5 أُوتِيَ  14 فَأْتُونَا 1 َوَءاتَاِني 2 َويُْؤتُونَ  5 يُْؤتُوا 1
 َءاتَْينَاھُم 8 اْئتُوا 2 فَأْتُوھُنَّ  1 َوَءاتَاهُ  1 َويُْؤتِ  2 يُْؤتُونَ  3
 َءاتَْينَاھُمُ  8 اْئتُونِي 5 فَأْتِ  4 َوَءاتَاھُم 1 يَأْتُوا 5 يُْؤتِ  2
 َءاتُونِي 2 اْئتِ  2 فَأْتِنَا 3 َوَءاتَت 1 يَأْتُوكَ  4 يُْؤتُِكم 3
 َءاتِنَا 4 اْئتِنَا 4 فَأْتِيَا 1 َوَءاتَُوا 4 يَأْتُوُكم 1 يُْؤتُِكمُ  1
 َءاتِِھم 1 اْئتِيَا 1 اهُ فَأْتِيَ  1 َوَءاتَى 3 يَأْتُونَ  4 يُْؤتِي 3
 َءاتِي 1 تَأْتُوا 1 فَئَاَتت 1 َوَءاتَْيتُم 1 يَأْتُونَكَ  1 يُْؤتِيهِ  5
 َءاتِيكَ  2 تَأْتُونَنَا 1 فَتَأْتُونَ  1 َوَءاتَْيتُمُ  1 يَأْتُونَنَا 1 يُْؤتِيِھم 1
 َءاتِيُكم 4 تَأْتُونِي 1 فَتَأْتِيَھُم 1 َوَءاتَْينَا 7 يَأْتُونِي 1 يُْؤتِيَنِ  1
 َءاتِيهِ  1 تَأْتِنَا 1 فََسيَأْتِيِھم 1 َوَءاتَْينَاهُ  9 يَأْتِ  10 يُْؤتِيَهُ  1
 َءاتِيِھم 1 تَأْتِِھم 2 فََسيُْؤتِيهِ  1 َوَءاتَْينَاھُم 4 يَأْتِكَ  1 يُْؤتِيَھُمُ  1

 َءاتَِيةٌ  2 تَأْتِي 2 فَلَنَأْتِيَنَّكَ  1 َوَءاتَْينَاھَُما 1 يَأْتُِكم 6  



  الكريم القرآن في الكلمة ولط
  

 للكلمة املضافة العطف واو اعتبار ومت ،77479 هي الكرمي القرآن يف الكلمات عدد فإن مسبقاً  اإلشارة متت كما
 األوىل اآلية هي البسملة اعتبار مت كما ،كلمتني بني معلقة الواو ستبقى ذلك بدون حيث خمتلفة، كلمة تليها اليت
 7 اجلدول ويبني احلروف عدد حيث من القرآنية الكلمات طول احتساب ومت. السور قيةب دون الفاحتة سورة من

  . منها كل نسبة مع الكرمي القرآن يف الكلمات طول
  

  الكرمي القرآن يف الكلمات طول. 7 اجلدول
  

 الكرمي القرآن يف الكلمات عدد احلروف عدد حيث من الكلمة طول
1 3 
2 11662 
3 16676 
4 17906 
5 14687 
6 11158 
7 3842 
8 1314 
9 207 
10 21 
11 3 

  

 كتاب يف األقصر الكلمات أن علماً . احلروف عدد حيث من القرآنية الكلمات لطول توضيحي رسم ميثل 2 الشكل
 اهللا كتاب يف األطول الكلمات بينما. ن و ص و ق: هيو  كلمات ثالث عددها واحد حرف من واملكونة اهللا

 (واملستغفرين) و (واملستضعفني) واليت وردت مرتني. :هيو  أيضا كلمات ثالث وعددها حرف 11 من واملكونة
  



  
  

  الكرمي القرآن يف طوهلا إىل نسبة الكلمات عدد. 2 الشكل
  

 حرفني ذات ككلمات عددها زدادي ما وسرعان واحد حبرف يبدأ الكرمي القرآن كلمات طول أن أعاله الشكل يبني
 تبدأ مث الكرمي، القرآن كلمات معظم منها تتشكل واليت حروف 4و حروف 3 ذات كلمات لتصبح أكثر وتزداد
 و 9 و 8 ذات الكلمات يف التناقص يتباطئ مث حروف 7 و 6 و 5 ذات الكلمات يف بالتناقص الكلمات أعداد
  .كلمة لكل حرفاً  11 وأخرياً  10

  
  

  الخالصة
  

 الرسم اعتماد ومت. القرآنية الكلمة خيص ما وحتديداً  العظيم بالكتا هذا إحصائيات من بعضاً  الدراسة هذه مجعت
 تعترب مل بينما الفاحتة سورة من األوىل اآلية هي البسملة اعتبار مت كما اإلحصائيات هلذه أساساً  للمصحف العثماين
 مت كما الكرمي القرآن بيانات لقواعد األوىل اجلمع عملية يف احلاسب الدراسة هذه استخدمت. السور بقية يف كذلك

 هي الكلية الكرمي القرآن كلمات عدد أن الدراسة بينت. البحث هذا يف الواردة اإلحصائيات معظم يف استخدامه
 17622 هي الكرمي القرآن يف وردت اليت الكلمات عدد فإن املكررة الكلمات استثنينا ما وإذا كلمة 77476

 الكلمة أن اإلشارة وجتدر. فقط واحدة مرة اهللا تابك يف وردت كلمة 9089 هناك الكلمات بني ومن فقط،
" الله" اجلاللة لفظ ويليها اجلر، حروف من وهي مرة 2366 تكررت حيث" ِمن" هي اهللا كتاب يف تكراراً  األكثر



 الكلمات أعداد حول إحصائيات الدراسة هذه مجعت لقد. األمساء بني من تكراراً  األكثر وهو مرة 2153 ورد حيث
 يف السور طول يزداد ما وسرعان قصرية بسورة الكرمي القرآن ابتداء الواضح ومن الكرمي القرآن سور من سورة كل يف

 املنحين تذبذب مالحظة مع الكرمي القرآن سور الناس سورة ختتتم حىت تدرجيياً  بالتناقص ويبدأ الكرمي القرآن سور ثاين
 اآليات وكذلك الكلمات عدد حيث من األطول اآليات راسةالد مجعت كما. ونزوالً  صعوداً  األحيان من كثري يف

 يف 282 رقم اآلية وهي كلمة 128 الكلمات عدد حيث من األطول اآلية وتبلغ. الكلمات عدد حيث من األقصر
 يستثين مل كما. فقط واحدة كلمة على امنه كل وحتوي آية 28 اعدده فيبلغ األقصر اآليات بينما البقرة، سورة

  1767 القرآن يف الواردة اجلذور عدد بلغ وقد اهللا، كتاب يف تكراراً  األكثر واجلذور القرآنية الكلمة جذر البحث
 الكلمات أن الدراسة بينت حيث احلروف عدد حيث من القرآنية الكلمة طول البحث هذا يف ورد أخرياً . جذراً 

 اهللا كتاب يف األطول الكلمات وكذلك كلمات ثالث عددها واحد حرف من واملكونة اهللا كتاب يف األقصر
 .أيضا كلمات ثالث وعددها حرف 11 من واملكونة
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