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 الملخص

فقد يسرت العديد من اخلدمات لعلوم الشرع مبا فيها علوم القرآن الكرمي، وفرت تقنية املعلومات بإمكانياهتا املذهلة 
هذه التقنية إمكانية إحصاء كلمات وحروف القرآن الكرمي بسرعة فائقة وبدقة عالية. بينما عين املسلمون على مر 

آيات وكلمات وحرف القرآن الكرمي يدوياً، جاءت هذه الدراسة لتقدم بعض البيانات عد واحصاء العصور يف 
يعرض هذا البحث ، بشكل خاص للغة العربية يف القرآن الكرمياإلحصائية باستخدام احلاسب وتركز على حروف ا

، كما يستعرض منها لكل احلروف عدد مع الكرمي القرآن سور أمساءالكرمي و  القرآن يفاللغة العربية  حروف تكرار
 القرآنية الفاصلة حروفيتطرق البحث إىل  كما الكرمي الكرمي القرآن وكلمات آليات احلروف عدد نسبةالبحث 

 أخرياً يعترب هذا البحث سلسلة من دراسات إحصائية حول القرآن الكرمي يقدمها املؤلفان. والتكرار فيها.
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 المقدمة

كتب التفسري العديد من  القرآن الكرمي بكافة اشكاهلا، فنجد  اهتم املسلمون على مر العصور يف علوم
األعجاز القرآين وجاء وفهارس الكلمات واجلذور واملواضيع ومعاين كلمات القرآن الكرمي وإعراهبا ،  وأسباب النزول
 نه يف العصراإلعجاز العلمي ليأخذ مكاباإلضافة إىل والبالغي والغييب منه والتشريعي  البياين منهبكافة أشكاله 

كما . وكان للرتمجة دورها يف هذا اجملال فقد عين برتمجة معاين القرآن الكرمي إىل عشرات اللغات حول العامل،  احلديث
سامهت التقنية احلديثة يف خدمة القرآن الكرمي لتنتج لنا مئات الربامج وآالف املواقع على شبكة االنرتنت الدولية 

 (.1الكرمي )لتساهم يف نشر وتعليم القرآن 

 

أما يف جمال العد واألرقام واإلحصاء فقد قام املسلمون منذ عصر احلجاج بن يوسف الثقفي بإحصاء حروف 
ذلك مما أمكنهم واسرتعى  القرآن وكلماته وسوره وأماكن الوقف فيه وأماكن الوصل وسجداته وأعشاره وأحزابه وغري

ن زيادة أو نقصان أوخطأ أو سهو من النساخ والكتبة وكان . وكان هدفهم من ذلك تثبيت الواقع خوفا مأنظارهم
ال "هجرية( يف فائدة ذلك بقوله :  346ويشكك السخاوي )املتويف سنة  ذلك مما هيأه اهلل من وسائل حلفظ كتابه.

رآن ال أعلم لعد الكلمات واحلروف من فائدة ، ألن ذلك إن أفاد فإمنا يفيد يف كتاب ميكن فيه الزيادة والنقصان والق
 .(2) "ميكن فيه ذلك

 

وعلى الرغم من ذلك فلم يغلق األولون أبواب التحري والبحث فيه فيقول الطوسي يف كتاب اللمع صفحة 
واستدل على ذلك  "إن حتت كل حرف من كتاب اهلل كثريا من الفهم على مقدار ما قسم هلم من ذلك":   103

 .(6) 21احلجر/ "ننزله إال بقدر معلوم وإن من شيئ إال عندنا خزائنه وما"قوله تعاىل ب

 

 



من تأمل يف لطائف نظم السور وبديع ترتيبها علم أن القرآن الكرمي كما أنه معجز "الفخر الرازي :  ويقول
بَّين "( 5يقول اإلمام النورسي )و  ( 4)"فهو أيضا بسبب ترتيب ونظم آياته حبسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه

ة ما يف كلمات القرآن من الوجوه العديدة والعالقات واألواصر واإلرتباطات اليت تربطها مع السابقون من أهل احلقيق
سائر مجله وآياته وال سيما علماء علم حروف القرآن ، فقد أوغلوا كثريا يف هذا املوضوع وأثبتوا بدالئل : أن يف كل 

 . "توضيححرف من القرآن الكرمي أسرارا دقيقة تسع صحيفة كاملة من البيان وال

 

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات :”فاآلية الكرمية من سورة الكهف 
( ، تبَّي رمزا مدى أمهية احلروف القرآنية ومدى قيمتها ومزاياها وكوهنا 101)الكهف ” ريب ولو جئنا مبثله مددا

مي الذي هو كالم اهلل حي يتدفق باحليوية رفيع سام اىل حد ال نابضة باحلياة فتقول مبعناها اإلشاري أن القرآن الكر 
ينفد عدد األمساع اليت تنصت اليه وال عدد الكلمات املقدسة اليت تدخل تلك األمساع ، ال تنفد تلك األعداد حىت 

 .(3لو كانت البحار مدادا واملالئكة كتابا هلا )

 

 الحروف في القرآن الكريم

 من األوىل اآلية هي البسملة اعتبار مت كما اإلحصائيات هلذه أساساً  للمصحف العثماين الرسم اعتماد مت
 يف املنشورة اإلحصائيات من العديد على حبثنا أثناء يف وقفنا وقد السور، بقية يف كذلك تعترب مل بينما الفاحتة سورة
 من غريها مع البحث هذا نتائج يف اختالفاً  الحظنا وقد العاملية اإلنرتنت شبكة مواقع يف أو الكتب بعض

 اإلمالئي كالرسم أخرى أسس على مستندة عدة أماكن يف املنشورة اإلحصائيات هذه تكون وقد اإلحصائيات،
 عملية يف احلاسب استخدمت الدراسة هذه أن إىل التنبيه جيب أخرياً . رسم خاص مبن قام بالدراسة أو املنتشر حالًيا

 . واإلحصاء اجلمع

 



يف كتاب اهلل مت اعتماد القواعد التالية: حرف الواو "و" حيوي كال احلرفَّي "و" و "ؤ". حرف ملعاجلة احلروف 
الياء "ي" حيوي مجيع احلروف التالية: "ي" و "ئ" و "ى". حرف األلف "ا" حيوي كل من احلروف التالية "آ" و "أ" 

ف األلف وال مع غريه. أخريا حرف و "إ" و "ا". حرف اهلمزة "ء" مت ذكرها منفصلة حيث ال ميكن مجعها مع حر 
 التاء املربوطة مت وضعها بشكل منفصل عن حرف اهلاء

 

 تكرار الحروف في القرآن

قرآن الكرمي مع على احلروف الواردة يف ال 1اجلدول ويبَّي  حرفاً  624444 عدد حروف القرآن الكرمي تبلغ
 حلروف يف القرآن الكرمي.على رسم توضيحي هلذه ا 1، بينما حيوي الشكل التكرار لكل منها

  

 . تكرار كل حرف يف القرآن الكرمي1اجلدول رقم  

 ت ة ب ا ء
2788 52656 11491 2344 10520 

 د خ ح ج ث
1414 3317 4140 2497 5991 

 ش س ز ر ذ
4932 12403 1599 6010 2124 

 ع ظ ط ض ص
2074 1686 1273 853 9405 

 ل ك ق ف غ
1221 8747 7034 10497 38102 

 ي و ه ن م
26734 27268 14850 25675 25199 

 



 
 لتكرار كل حرف يف القرآن الكرمي اً توضيحي كالً . ش1الشكل رقم 

 

يظهر بوضوح يف الشكل أعاله أن حرف األلف "ا" هو األكثر تكراراً يف كتاب اهلل ويليه حرف الالم "ل" 
 قل تكراراً يف كتاب اهلل. ويليه حرف النون "ن"، بينما يعترب حرف الظاد "ظ" هو األ

 



 . أمساء سور القرآن الكرمي مع عدد احلروف لكل منها.2اجلدول رقم 

 ترتيب السور اسم السورة عدد الحروف ترتيب السور اسم السورة عدد الحروف ترتيب السور اسم السورة عدد الحروف
 1 الفاحتة 139 61 الزمر 4769 77 املرسالت 818
 2 البقرة 25810 40 غافر 5023 74 النبأ 775
 6 آل عمران 14694 41 فصلت 3316 71 النازعات 754
 4 النساء 16032 42 الشورى 3462 40 عبس 546
 5 املائدة 11988 46 الزخرف 3538 41 التكوير 431
 3 األنعام 12515 44 الدخان 1451 42 االنفطار 325
 7 األعراف 14162 45 اجلاثية 2037 46 املطففَّي 742
 4 األنفال 5326 43 األحقاف 2615 44 االنشقاق 440
 1 التوبة 10910 47 حممد 2382 45 الربوج 462
 10 يونس 7482 44 الفتح 2472 43 الطارق 251
 11 هود 7692 41 احلجرات 1502 47 األعلى 294
 12 يوسف 7161 50 ق 1488 44 الغاشية 379
 16 الرعد 3485 51 الذاريات 1520 41 الفجر 573
 14 إبراهيم 3484 52 الطور 1298 10 البلد 335
 15 احلجر 2821 56 النجم 1414 11 الشمس 237
 13 النحل 7682 54 القمر 1459 12 الليل 312
 17 اإلسراء 6535 55 الرمحن 1653 16 الضحى 164
 14 الكهف 6459 53 الواقعة 1709 14 الشرح 102
 11 رميم 3856 57 احلديد 2493 15 التَّي 158
 20 طه 5318 54 اجملادلة 2001 13 العلق 285
 21 األنبياء 4964 51 احلشر 1926 17 القدر 111
 22 احلج 5221 30 املمتحنة 1534 14 البينة 397
 26 املؤمنون 4384 31 الصف 942 11 الزلزلة 156
 24 النور 5642 32 اجلمعة 751 100 العاديات 164
 25 الفرقان 3815 36 فقوناملنا 787 101 القارعة 156
 23 الشعراء 5549 34 التغابن 1068 102 التكاثر 121
 27 النمل 4729 35 الطالق 1177 106 العصر 71
 24 القصص 5840 33 التحرمي 1069 104 اهلمزة 132
 21 العنكبوت 4234 37 امللك 1326 105 الفيل 96
 60 الروم 3422 34 القلم 1262 103 قريش 75
 61 لقمان 2125 31 احلاقة 1110 107 اعونامل 114
 62 السجدة 1529 70 املعارج 948 104 الكوثر 42
 66 األحزاب 5656 71 نوح 953 101 الكافرون 94
 64 سبأ 3540 72 اجلن 1093 110 النصر 80
 65 فاطر 3182 76 املزمل 848 111 املسد 81
 63 يس 3015 74 املدثر 1020 112 اإلخالص 47
 67 الصافات 3816 75 القيامة 665 116 لقالف 71
 64 ص 3007 73 اإلنسان 1071 114 الناس 80



رمساً  2، بينما يوضح الشكل أمساء سور القرآن الكرمي مع عدد احلروف لكل منها 2يوضح اجلدول 
 .لكل منها احلروفسور القرآن الكرمي مع عدد توضيحياً ل

 

 
 لكل منها. احلروف مع عدد . ترتيب سور القرآن الكرمي2الشكل رقم 

 

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

اكرب عدد من احلروف هي سورة البقرة وتليها سورة آل عمران ومث سورة النساء  ذاتأن السورة  علماً  .ونزوالً  صعوداً 
 حرفاً فقط. 42بينما تعترب سورة الكوثر هي أقصر سورة من حيث عدد احلروف حيث حتوي 

 

 4 بينما يوضح اجلدول مع ترتيب السور تصاعدياً نسبة عدد احلروف آليات القرآن الكرمي  6يوضح اجلدول 
 .مع ترتيب السور تصاعدياً  القرآن الكرمي لكلماتنسبة عدد احلروف 
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 سور القرآن الكريم مرتبة حسب المصحف

 عدد الحروف لكل سورة من سور القرآن الكريم



  مع ترتيب السور تصاعدياً الكرمي نسبة عدد احلروف آليات القرآن . 6اجلدول رقم 
نسبة عدد 

 الحروف لآلية
نسبة عدد  ترتيب السور اسم السورة

 الحروف لآلية
نسبة عدد  ترتيب السور اسم السورة

 الحروف لآلية
 ترتيب السور السورةاسم 

 1 اإلخالص 11.75 61 الربوج 21 77 النحل 60.01563
 2 الشرح 12.75 40 الرمحن 21.19231 74 العنكبوت 61.36232
 6 عبس 13 41 احلاقة 21.34615 71 فصلت 61.40741

 4 الناس 13.33333 42 املعارج 21.54545 40 لقمان 62.5
 5 كوثرال 14 46 القدر 22.2 41 هود 62.53659
 3 القارعة 14.18182 44 النجم 22.80645 42 حممد 62.68421
 7 الفلق 14.2 45 العصر 23.66667 46 الزمر 63.58667
 4 الغاشية 14.57692 43 القلم 24.26923 44 يوسف 64.51351
 1 اهلمزة 14.66667 47 الشعراء 24.44493 45 الشورى 65.32075
 10 الطارق 14.76471 44 نالدخا 24.59322 43 سبأ 65.55556
 11 الليل 14.85714 41 الذاريات 25.33333 47 القصص 66.36364
 12 التكوير 14.86207 50 الطور 26.4898 44 احلج 66.9359

 16 الضحى 14.90909 51 القمر 26.52727 41 إبراهيم 67
 14 العاديات 14.90909 52 النصر 26.66667 10 الصف 67.28571
 15 العلق 15 56 احلجر 28.49495 11 اجلمعة 68.27273
 13 التكاثر 15.125 54 ق 33.06667 12 يونس 68.6422
 17 األعلى 15.47368 55 نوح 34.03571 16 األعراف 68.74757
 14 الكافرون 15.66667 53 ص 34.17045 14 فاطر 70.71111
 11 الشمس 15.8 57 اإلنسان 34.54839 15 األنفال 71.01333
 20 املسد 16.2 54 يس 36.3253 13 املنافقون 71.54545

 21 املاعون 16.28571 51 املؤمنون 37.15254 17 آل عمران 73.47
 22 املرسالت 16.36 30 اجلن 39.03571 14 األحقاف 74.71429
 26 النازعات 16.3913 31 مرمي 39.34694 11 األنعام 75.84848
 24 القيامة 16.625 32 طه 39.39259 100 األحزاب 77.47945

 25 البلد 16.75 36 الزخرف 39.75281 101 احلشر 80.25
 23 االنفطار 17.10526 34 املزمل 42.4 102 الرعد 81.04651
 27 االنشقاق 17.6 35 امللك 44.2 106 احلجرات 83.44444
 24 الواقعة 17.80208 33 األنبياء 44.32143 104 التوبة 84.57364
 21 املدثر 18.21429 37 الفرقان 49.54545 105 تحالف 85.24138
 60 قريش 18.75 34 البينة 49.625 103 احلديد 85.96552
 61 الفجر 19.1 31 النمل 50.84946 107 النور 88.15625
 62 الفيل 19.2 70 السجدة 50.96667 104 التحرمي 89.08333
 66 بأالن 19.375 71 اجلاثية 55.05405 101 البقرة 90.24476
 64 الزلزلة 19.5 72 الروم 57.03333 110 اجملادلة 90.95455
 65 التَّي 19.75 76 الكهف 58.71818 111 النساء 91.09091
 63 الفاحتة 19.85714 74 اإلسراء 58.87387 112 الطالق 98.08333

 67 املطففَّي 20.61111 75 غافر 59.09412 116 املائدة 99.9
 64 الصافات 20.96703 73 التغابن 59.33333 114 املمتحنة 118



 مع ترتيب السور تصاعدياً  القرآن الكرمي لكلماتنسبة عدد احلروف . 4اجلدول رقم 
نسبة عدد 

 احلروف للكلمة
نسبة عدد  ترتيب السور اسم السورة 

 احلروف للكلمة
نسبة عدد  ترتيب السور اسم السورة 

 احلروف للكلمة
 ترتيب السور اسم السورة 

 1 الفلق 3.086957 61 ص 4.102319 77 الفرقان 4.272116
 2 اإلخالص 3.133333 40 عبس 4.105263 74 املائدة 4.273797
 6 املسد 3.521739 41 النمل 4.108601 71 النساء 4.278623
 4 الكافرون 3.615385 42 االنشقاق 4.11215 40 النور 4.280728
 5 القدر 3.7 46 غافر 4.113841 41 اجلمعة 4.291429
 3 الشرح 3.777778 44 الطارق 4.114754 42 التحرمي 4.293173
 7 اجلن 3.835088 45 الغاشية 4.119565 46 احلجر 4.300305
 4 لقمان 3.891941 43 يس 4.141484 44 احلاقة 4.302326
 1 النجم 3.927778 47 التكوير 4.144231 45 األنفال 4.316045
 10 العلق 3.958333 44 الطور 4.160256 43 العنكبوت 4.320408
 11 امللك 3.97006 41 النحل 4.163686 47 التكاثر 4.321429
 12 طه 3.980539 50 اجلاثية 4.165644 44 احلشر 4.32809
 16 ق 3.989276 51 فصلت 4.171069 41 احلجرات 4.32853
 14 املدثر 4 52 الروم 4.173171 10 الزلزلة 4.333333
 15 اهلمزة 4 56 الفيل 4.173913 11 القارعة 4.333333
 13 الناس 4 54 املؤمنون 4.179218 12 احلديد 4.343206
 17 سبأ 4.00906 55 الفجر 4.182482 16 التوبة 4.365746
 14 مرمي 4.012487 53 الدخان 4.193642 14 املعارج 4.368664
 11 وده 4.01252 57 اإلسراء 4.197174 15 املنافقون 4.372222
 20 الشورى 4.025581 54 إبراهيم 4.19759 13 الشمس 4.388889
 21 يوسف 4.029826 51 الكوثر 4.2 17 املطففَّي 4.390533
 22 القيامة 4.054878 30 الشعراء 4.203788 14 الليل 4.394366
 26 األحقاف 4.060559 31 القلم 4.206667 11 األحزاب 4.394716
 24 االنفطار 4.0625 32 النصر 4.210526 100 اإلنسان 4.407407
 25 الزمر 4.065644 36 النازعات 4.212291 101 املمتحنة 4.408046
 23 القصص 4.075366 34 نوح 4.216814 102 قريش 4.411765
 27 الرعد 4.076023 35 البقرة 4.21732 106 الفتح 4.414286
 24 يونس 4.081833 33 آل عمران 4.219989 104 حممد 4.419295
 21 األعلى 4.083333 37 الذاريات 4.222222 105 الصافات 4.426914
 60 البلد 4.085366 34 البينة 4.223404 103 التغابن 4.431535
 61 السجدة 4.088235 31 الربوج 4.238532 107 النبأ 4.479769
 62 الكهف 4.090564 70 اجملادلة 4.239407 104 الواقعة 4.497368
 66 فاطر 4.095238 71 األنبياء 4.246364 101 املرسالت 4.519337

 64 احلج 4.098116 72 الزخرف 4.257521 110 املاعون 4.56
 65 الضحى 4.1 76 األعراف 4.260529 111 التَّي 4.647059
 63 العاديات 4.1 74 املزمل 4.261307 112 الرمحن 4.709402
 67 الطالق 4.101045 75 الصف 4.262443 116 الفاحتة 4.793103
 64 األنعام 4.101934 73 القمر 4.266082 114 العصر 5.071429



 أن واضحاً  ويظهر. سوره من سورة لكل الكرمي القرآن وكلمات آيات حروف عدد نسبة أعاله اجلدول يبَّي
. آية كلل اً حرف 11.75 آياهتا طول نسبة حيث اإلخالص، سورة هي آية لكل احلروف عدد حيث من سورة أقصر
 اً حرف 114 هي آياهتا طول نسبة حيث املمتحنة، سورة هي آية لكل احلروف عدد حيث من األطول السورة بينما
 .)تقريباً( آياته من آية لكل اً حرف 52 قاطبة الكرمي القرآن آيات طول نسبة تقدر بينما. آية لكل

 

 كلماهتا طول تقدر حيث الفلق، رةسو  هي اهلل كتاب يف األقصر الكلمات ذات السورة فأن املقابل يف
 كلماهتا طول حيث العصر سورة هي اهلل كتاب يف األطول الكلمات ذات السورة بينما كلمة، لكل حروف 6 قرابةبـ

 4.11 بـ احلروف عدد حيث من الكرمي القرآن كلمات طول نسبة وترتاوح. كلمة لكل حروف 5 حوايلبـ تقدر
 .)تقريباً( كلمة لكل اً حرف

 

 الفاصلة القرآنيةحروف 

. أما "غ" والغَّي"خ" احلروف اليت مل ترد يف أية فاصلة قرآنية )هناية اآلية( هي حرفان مها حروف : اخلاء 
فقد ورد مع ألف واو اجلماعة كما سيأيت بيانه. أما احلروف اليت وردت مرة واحدة يف القرآن كله  "و" حرف الواو

 "ذ" والذال"ث" حلروف اليت وردت مرتَّي يف القرآن كله فهي حروف الثاء . أما ا"ح" واحلاء"ض" فهما حرفا الضاد 
ثالث مرات. كما ورد ألف واو اجلماعة يف ثالث آيات. أما احلروف "ف" . وقد ورد حرف الفاء "ش" والشَّي

ا . أم"ك" والكاف اجليم "ج"األخرى اليت وردت يف فواصل اآليات ويقل عدد مرات ورودها عن عشرة فهما حرفا 
 ورد حرف السَّيو آيات  10يف "ز" آيات وورد حرف الزاي  10يف  "ص" عن بقية احلروف فقد ورد حرف الصاد

آية وورد حرف الظاء  12يف "ط" آية وورد حرف الطاء  11يف "ء" آية. وورد حرف اهلمزة املنفردة  11يف  "س"
آية يف سورة طه.  21آية منها  23  يف"ي" آية وورد حرف الياء  16يف "ع" آية وورد حرف العَّي  16يف "ظ" 

 41 ورد يف . حرف اهلاءموضعاً  41 "ق" ورد يف . حرف القافموضعاً  64ورد يف  "ت" حرف التاء الطويلة
"ب" ورد  . حرف الباءموضعاً  122ورد يف  "ـة" . حرف التاء املربوطةموضعاً  37 "ل" ورد يف . حرف الالمموضعاً 



. حرف موضعاً  241 "ى" ورد يف . حرف األلف املقصورةموضعاً  114 ورد يف"د"  . حرف الدالموضعاً  132 يف
) بضمنه ألف واو اجلماعة  "ا" حرف األلف موضعا. 335 "م" ورد يف . حرف امليمموضعاً  450 "ر" ورد يف الراء

"ن"  نون. حرف ال163أما بدون ألف واو اجلماعة فيبلغ موضعا،  141 ورد يف واأللف املرسومة مع تنوين الفتح(
وهكذا يتضح أن أكثر من نصف آيات القرآن تنتهي حبرف النون وقرابة السدس ينتهي  موضعاً، 6124يف  ورد

 .حبرف األلف وقرابة العشر حبرف امليم والباقي سائر احلروف األخرى

 

 الخالصة

عربية يف حروف اللغة ال خيص ما وحتديداً  العظيم الكتاب هذا إحصائيات من بعضاً  الدراسة هذه مجعت
 وعلماء الكرمي القرآن علوم يف املتخصصَّي للعلماء مفيدة بيانات وضع إىل الدراسة هذه وهتدف. الكرمي القرآن

 مت، للمسلمَّي مفيد هو ما البيانات هذه من يستنبطوا لعلهم العلمي اإلعجاز وعلماء العربية اللغة وعلماء التفسري
 الفاحتة سورة من األوىل اآلية هي البسملة اعتبار مت كما اإلحصائيات هلذه أساساً  للمصحف العثماين الرسم اعتماد
 القرآن بيانات لقواعد األوىل اجلمع عملية يف احلاسب الدراسة هذه استخدمت. السور بقية يف كذلك تعترب مل بينما

 روف القرآن الكرمييبَّي البحث أن جمموع ح. البحث هذا يف الواردة اإلحصائيات معظم يف استخدامه مت كما الكرمي
 سورة هي آية لكل احلروف عدد حيث من سورة أقصر، كما بينت هذه الدراسة أن حرفاً  624444 هي

 آية لكل احلروف عدد حيث من األطول السورة بينما. آية لكل اً حرف 11.75 آياهتا طول نسبة حيث اإلخالص،
 الكرمي القرآن آيات طول نسبة تقدر بينما. ةآي لكل اً حرف 114 هي آياهتا طول نسبة حيث املمتحنة، سورة هي

 ذات السورةوعرضت هذه الدراسة مزيدًا من النتائج األخرى املتعلقة ب .)تقريباً( آياته من آية لكل اً حرف 52 قاطبة
 ، وأخرياً عرضت الدراسة حروف الفاصلة القرآنية وتكرار احلروف فيها.اهلل كتاب يف األقصراألطول و  الكلمات
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