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ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ϖ⎟ΨϒΠς√≅… Ω©Ω∞⇓Κς… υ⎠ς∏Ω∅ Ψ®ΨŸ⌠‰ΤΩ∅ ðˆΗΤΩΤΨ∇<√≅… ⎯ψς√Ω⎝ ™Ω⊕μ⎪μð⎯– ΙΣ©ΤςΠ√ #†ΩΤ–Ω⎡ΨΤ∅ ،  

  .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرك له ، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ، 
  

حانه وتعالى تمَّ بتوفی هللا                :وتشتمل علىِفي اْلقُرْآِن اْلَكرِيِم  َكلَِمات اهللَِّ   موسوعةإعداد  س

  َأوًَّال 
ع  معجم اْلِمْصَاح .1 حتو على جم ) جذور(بترتیب مواد في ثالث مجلدات  )لمة 77881( التكرار الَكِلَماِت و

ة الكلمات  .حسب ترتیب معاجم اللغة العر
     

ع  ِمْصَاحُمْخَتَصر معجم الْ  .2 حتو على جم بترتیب في مجلد واحد  )لمة 17664( بدون تكرار الَكِلَماِت و
ة الكلمات) جذور(مواد    .حسب ترتیب معاجم اللغة العر

 

َراج .3 ع  معجم السِّ حتو على جم بدون (في ثالث مجلدات بترتیب الكلمات  )لمة 77881( التكرار الَكِلَماِت و
يحسب حروف التَّ   )لواص اء وما بینهما( ّهجِّ   ). األلف وال

  

َراج .4 ع  ُمْخَتَصر معجم السِّ حتو على جم في مجلد واحد بترتیب  )لمة 17664( بدون تكرار الَكِلَماِت و
ي  )بدون لواص(الكلمات  اء وما بینهما( حسب حروف التَّّهجِّ  ).األلف وال

 

  ْلمة هللا  ، فقد َسمَّی قال لفظ هللا ، بل    .ِفي اْلقُرْآِن اْلَكرِيِم  َكلَِمات اهللَِّ   ُت هذا العملوألنه ال 
 

ه  أت تاب هللا الذ ال  ه علّي وهلل الحمد والمنة ، وأشهد أن الكمال هلل وحده ، وأن القرءان الكرم  هذا ما أفاض هللا 
لماته        ط  ه وال من خلفه ، وأن هللا وحده هو المح اطل من بین ید   ، )⎝φΤΤΤΤ→ †Ω∧ΨŠ ‚ΠςΜΞ… ,−Ψ©Ψ∧<∏Ψ∅ ⌠⇑ΨΘ∨ ξ∫π⎠Ω↑γγΨŠ Ω⇐⎡Ρ≠∼Ψ™ΣΤÿ ‚ΩΩ†:∫(ال

ه وأن یتقبله مني   .)⁄ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… ðŒ⇓Κς… ð∠ΠςΤ⇓ΜΞ… ∃:†ΤΠς⇒Ψ∨ ⎯™Πς‰Ω⊆Ω †ΩΤ⇒ΠςŠΩ〈( أسأل هللا أن یجعَل هذا العمل ِعلما ُینتَفُع 
  

ع األول  10         ة 2015 ینایر 01 ، المواف جرة ه 1436 ر الد   .م
  

  وهللا ولي التوفی
اح أمین   الدرني عبد العززمص

          
م مدرسة  مؤسس   الصرا المستق

ِفیَنا ِوْسْت  ة ُ ات المتحدة األمر الوال ا،  فورن   ال
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  َثاِنًا
حث في القرءان الكرم لتسهیل الْ  ِّ عن  ثِ حْ َ إنشاء صفحة ال   َأ

  إلخ...ى في، على، ِمْن، َمن، إل(حرف( ، 

  اهلل، ُسنَّة، َسَنة، ِسَنٌة، َجنَّة، (لمة اهلل، تاهلل، آهلل، أ  ، هللا، َِّ
 ، )إلخ .....الَجنَّة، الِجنَّة 

  ارة اأیها الذین آمنوا  الحمد هللسم هللا ، (ع ، اتقوا هللا ، 
 ، )إلخ....

  قل هو هللا أحد(جملة( ، 

  ة ة من قائمة اْخَتْر رقم السورة من قائمة ال(ءا َور ورقم اآل سُّ
ات  ، )اآل

  َور(سورة . إلخ.......) اْخَتْر رقم السورة من قائمة السُّ
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  مثال
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لمة  حث عن  ة ال   ف
  

 حث  :الكلمات ) جذور(ومختصره المرتب حسب مواد )  اْلِمْصَاح( معجم  مثال لل

 

حث عن  العنوان  إليننظر  )∋ƒ∫⌠≤ΣΤ…⇐( لمةلل حث عن مادة الكلمة أ جذرها وهو  )مادةال(العمود  فنجده  )ق ر ا(لل
عمود  لمة قرآن  حث عن  ور ، ون العمود المذ عنا الترتیب حسب حروف التهجي للمواد  سر إذا تت أ  )لمة ( ب

النظر إلي عمود  الكلمة منفصلة عن لواصقها سر، و سهولة و لمة )  اْلَكِلَمةُ ( فنجدها    . ومشتقاتها )∋ƒ∫⌠≤ΣΤ…⇐(نجد 
ما یتبین من الجدول التالي ما من المعلومات  مَّا عظ مالحظة السطور واألعمدة الخاصة بهذه الكلمة نجد    :و

  
لمة    ) :قرءان ( من الجدول الساب نالحظ ما یلي عن 
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  القرءان الكرم هو ال متعددة تنحصر في ) أنظرعمود تكرار(مرة  58أن عدد مرات ورودها  أش عمود ، و
ما یلي عمود الكلمة : ( الكلمة  یل واللواص    )یراعى مالحظة التش

  ، ) 1 َوُقْرَءانٌ (، ) 1 َلُقْرَءانٌ (، ) 2 ِاْلُقْرَءانِ (، ) 1 ُِقْرَءانٍ  (،) 13 اْلُقْرَءانِ (، ) 8 اْلُقْرَءانُ (، ) 22 اْلُقْرَءانَ (، ) 1 ُقْرَءانَ (، ) 1 ُقْرَءانٍ (، ) 1 ُقْرَءانٌ (
لمة).مرة  58(المجموع ، ) 4 َواْلُقْرَءانِ (، ) 1 َواْلُقْرَءانَ (، ) 1 َوُقْرَءانَ (، ) 1 َوُقْرَءانٍ (     لمة )  9 ُقْرَءاًنا(  اإلضافة إلى   ).1َوُقْرَءاًنا( و

 ع الكلمات المشتقة من نفس الجذر ب ورود جم  .آخر المعجم) 2(أنظر ملح ). ق ر ا ( یتبین من التبو

 جوارها رقم  أول مرةالمعجم  ختصروقد بین م ة والسورة  و ان اآل القرآن الكرم مع ب لمة  ل  وردت فیها 
القرآن الكرم  . یدل على عدد مرات ورودها 

  احولمعرفة مواضع تكرار الكلمة یرجع إلي  . معجم السراجأو  معجم المص

 ةاإلمعلومات عض ال  حصائ

  
ات المصحف لهذا ال إحصاءوقد تم  عض النتائجمحتو م    :غرض وٕال

  

  ات  سورة 114عدد سور القرءان الكرم ة 6236، وعدد اآل  ،  آ

  وعدد)Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… ϑðΨ/≅… Ψψ⌠♥ΨΤŠ (114 ة في سورة  مرة عض آ املة في أول سورة الفاتحة ، ومرة  ة  آ منها مرة 

ماعدا سورة ) Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… ϑðΨ/≅… Ψψ⌠♥ΨΤŠ(رة تتصدرها ل سو و ،  فواصل بین السور هاعدّ لمن مرة  112والنمل ، 
ة   ).براءة(التو

 المصحف هو ات ،  6236مافي ذلك ) 84117(عدد الكلمات  لمة تمثل عدد  448ومرة تمثل عدد أرقام اآل
 .الفواصل بین السور) Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… ϑðΨ/≅… Ψψ⌠♥ΨΤŠ(لمات 

 ات هو وعددها بدون أ  .لمة) 77881(رقام اآل

  لمات دون  صیر العدد ) Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… ϑðΨ/≅… Ψψ⌠♥ΨΤŠ(و  .لمة) 77433(الفواصل بین السور 

  العدد یل 17664(ما تم حصر الكلمات بدون تكرار  التش رت مرة واحدة ،  10954منها ) لمة   لمة ذ

  في آخر المعجم) 3(راجع الملح رقم .  ثرلمة تكرر ورودها مرتین أو أك 6710و. 

  لمة ورودا في القرآن الكرم هي لمات  112وموضعا  2699حیث وردت في  )هللا(لمة وأكثر   مرة في 

)Ψψ∼ΨšΘΩ≤√≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… ϑðΨ/≅… Ψψ⌠♥ΨΤŠ(  صیر المجموع   .مرة 2811الفواصل بین السور، ف

   .التالي) 1(راجع الملح رقم 
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