
 ة باستخدام البرمجةالُمَقطَّعَ  يةف الُقرآنو ر حُ ال ِمن أسرار رٌ سِ  إكتشاف

 ماهر عمر أمينهندس المُ 
 maherz55@yahoo.com   عراق -موصل  المعهد التقني

 هذا البحث يف (املؤمتر الدويل للتطبيقات االسالمية يف علوم احلاسوب وتقنياته)  ضَ رِ عُ 
 م٢٠١٣-٧-)٢-١يومي ( كواالملبور-والذي انعقد يف ماليزيا

 :  البحث صْ خَّ لَ مُ 

القات عَ بِ  روَ هذه السُ بط تتر  ،)حمباحلرفني ( ةً حَ تَ فتَ يف ترتيبها مُ  اليةً تَ تَ مُ  رٍ وَ سُ  عُ َسبْ وجد ت) 114لـ (اُسَور الُقرآن الكرمي  يف
) الحاء والميم (ريفَ ورود حَ كرار بط بني جمموع تِ رَ ُحتِْكُم الين من الزمن قدَ رياضية عجيبة مضى على اكتشافها حوايل عَ 

 هذا البحث وباستخدام الربجمة بعد اختبار مجيع احتماالت يف،  بعة توزيع احلرفني على الُسَور السَ يَ مَّ بع وكَ يف الُسَور السَ 
من احلروف  نوعبأي وجد أي جمموعة حروف (ت، تبني أنه ال ترتيب مليون (268)مزج احلروف وعددها أكثر من 

الدليل  مدِّ قَ تُـ النتيجة  هِ ) وهذِ الحاء والميمني (رفَ قت باحلَ العالقات اليت حتقَّ  روف) تستطيع حتقيقمن احل عددوبأي 
أو  حرفٍ  رآن من زيادة أيِّ تحفظ القُ  القات رياضيةعَ بِ ة طَ بِ رتَ رآن الكرمي مُ ر القُ وَ ة يف سُ عَ طَّ قَ ـمُ احلروف ال احلاسم على أنَّ 

 .ما سيتبنيك  رآن الكريمر القُ وَ ة ترتيب سُ يَّ توقيفِ  دُ ؤكِ رياضياً جديداً يُ  دليالً  كَ كذلِ   مُ دِّ قَ وتُـ  هِ انِ قصَ نُ 

حول هذه الحروف والذي استمر  لَ دَ الجَ  مُ تحسُ  قضْ للنَ  لةِ قابِ  يرَ غَ  رياضيةِ  نتائجِ على  دُ مِ تعتَ  التي وهذه النتيجة 
 اعتمد على دليل. دٌ واحِ  فيها قولٌ  اً ليسَ ريّ شَ عشرين رأياً بَ  حوالي تتألف من ةٍ امَ وَ دَ في  يدورُ  لعدة قرون والذي

 الكرمي رآنر القُ وَ ة ترتيب سُ يَّ التغيري، توقيفِ  نَ رآن مِ حفظ القُ ، ةعَ طَّ قَ ـمُ روف الاحل نَ مِ  إكتشاف سرٌ  الكلمات الجوهرية:

  :  المقدمة  ١
عن  صحيحٍ  د من طريقٍ رِ ومل يَ  ًة بأمسائهاعَ طَّ قَ تُقرأ مُ حبروف  فتتحةً مُ  ورةً سُ  نَ يشر وعِ  سعاً تِ  يف القرآن الكرمي املعلوم أنَّ  نَ مِ 

على الرغم من وجود أحاديث للرسول (صلى اهللا عليه وسلم) و  اهَ نْـ راد مِ للمُ  م) بيانٌ لَّ سَ وَ  عليهِ  ى اهللاُ لَّ د (صَ مَّ النيب حمَُ 
يها وجوه التفسري والتأويل، حىت ل الكثري، وتعددت فدَ اجلَ  هذه احلروف قد أثارتف أيهِ رَ رآن بِ ر من يقول يف القُ نذِ نهى وتُ تَ 

ون مُ دِ قَ تَـ ـمُ رون، السِ فَ ـمُ هبا ال لَ غِ شُ وقد بعضها عن جادة املنطق والعلم.  بَ كَّ نَ جتاوزت بعض اآلراء حدود املعقول، وتَـ 
ا جعل ممّ  ،هاارِ ل إىل أسر صُّ وَ ا والتَـ هَ كناهِ م الرغبة يف استِ هُ ندَ وأثارت عِ  )١(ستشرقونـمُ هبا ال لَ غِ رون، كما شُ تأخِ ـممنهم وال

، أغلبها )٣-٢(م إىل عشرين رأياً هُ ها بعضُ لَ ة أوصَ عَ طَّ قَ ـمُ بتأويالت وآراء يف احلروف ال كتب التفسري مشحونةً بعض  
رة وغري بتسَ أغلبها مُ  باإلضافة إىل أنَّ  هيَ ا فَ هَ تْـ اليت تناولَ  )٥-٤(بعيدة عن الفهم املعقول، وأما البحوث والدراسات

 عبارةٌ  سابقاً  عةطَّ قَ المُ  في الحروف ما قيلجميع  الصة القول أنَّ وخُ  .)٦(ًال معقوًال ومقنعاً م حَ دِّ قَ مل تُـ فهي  منهجية
، وهذا رَ كْ الذِ  قُ حِ يستَ  قوٌل واحدٌ ، دليل على عتمدا واحدٌ  قولٌ  هافيليس ليها قائِ  أيِ ر عن رَ بِّ عَ تُـ  بشريةٌ  عن آراءٌ 

وذُِكَر  ذُِكَر الِكتابُ  ،ةٍ ورَ َقطََّعة يف سُ ا ذُِكَرت احلروف الـمُ مَ ُكلَّ ه تـََنبَّه أنه  نَّ كِ ولَ  َقطََّعةال يُعطي تفسريًا للحروف الـمُ  القولُ 
 بٌ كَ َر مُ  هُ مع أنَّ  هِ عن معارضتِ  زونُ عاجِ  لقَ اخلَ  بيانًا إلعجاز القرآن وأنَّ  تْ رَ كِ احلروف ذُ  فخرج باستنتاج أنَّ  رآناالنتصار للقُ 

 .)األْحقاف ،ّصَلت، الّشورى، الّزخُرف، الّدخان، الَجاثَيةر، فُ َغافِ ( هيَ البحث  موضوع روَ السُ و  .ن هذه احلروفمِ 
 .46)، 44،45، 43، 42، 41، 40: (يَ هيف املصحف ر وَ هذه السُ  أرقام ترتيبو 
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 نيرفَ عدد احلَ تربط بني جمموع تسرتعي االهتمام رآن الكرمي عالقات رياضية عداد يف القُ باأل قد وجد بعض املعنينيل
 عبْ ر السَ وَ يف السُ  )احلاء وامليم( نيرفَ حَ للعداد ونات األكَ وجمموع مُ من جهة  )19العدد (ع و بْ ر السَ وَ ) يف السُ احلاء وامليم(

 من جهة ثانية.
 ، أِهيَّ ُمعجزةٌ ْثِبتَ نرتنت وال يستطيع أحٌد أن يُـ على شبكة األ ين من الزمن منشورةٌ دَ قْ عَ العالقات ولِ  هذه تْ يَ قِ لقد بَ 
رات ُمسَبقة، كتبُت وُّ صَ د بعيد عن أي تَ ايِ ؟ ولكي يتم التحقق بأسلوب علمي حمَُ  اعتياديةٌ  رياضيةٌ  أم ظاهرةٌ  عدديةٌ 
 د: دَّ يب عن ُسؤال حمَ جِ يُ لِ  عضا مع بَ هَ الختبار مجيع  احتماالت مزج احلروف بعضَ  ++Cبلغة  ياً حاسوب اً برناجم

؟ ليخرج بنتائج  ) يستطيع تحقيق مثل هذه العالقاتيمالمو  الحاء(يرَ آخر من الحروف غَ  هل يوجد ترتيبٌ 
 رآن الكريم.ة في القُ ديَّ دَ العَ ات فَ شَ كتَ ة جديدة في التعامل مع المُ يَّ جَ منهَ الموضوع وُتؤصل لِ  مُ إحصائية تحسُ 

 : وضوع البحثرياضية مالعالقات ال  ٢
 هي:و  مد عليهاواعت البحث منها قَ حتقّ  عالقات تِّ من سِ يبني عالقتني  1-جدول      

ناتج القسمة بدون باٍق و  )19(على العدد  ةسمَ القِ  قبلُ يَ  عبْ ) يف الُسَور السَ امليمو  احلاء( نيرفاحل تكرار جمموع نَّ إ -أ
 اجلدول) مناألخري  ناتج العمودين الوسطيني يف السطر(الحظ  .113يساوي 

،  113 كذلك  يساوي العمودين السابقني من اً يَّ قِ أفُ  نات حاصل جتزئة األعدادكوِّ جمموع مُ  أنَّ هو العجيب  -ب
 .يف أقصى اليسار األخري العمود ناتوِّ كَ جمموع مُ  الحظ

 يبين العالقتين األولى والثانية 1-جدول
A كونات العددينمُ   )متكرار ( )حتكرار ( ةاالفتتاحي رقمها السورة 
 4+6+0+8+3 380 64 .مح 40 غافر 1
 8+4+6+7+2 276 48 .مح 41 فصلت 2
 3+5+0+0+3 300 53 . عسق.مح 42 الشورى 3
 4+4+4+2+3 324 44 .مح 43 الزخرف 4
 6+1+0+5+1 150 16 .مح 44 الدخان 5
 1+3+0+0+2 200 31 .مح 45 الجاثية 6
 6+3+5+2+2 225 36 .مح 46 األحقاف 7

 8 292 1855 113 
 113X  192147 =  

 :ابعةالعالقتني الثالثة والر  بنيي 2-جدولو 
 ،19جمموعة يقبل القسمة على  لِّ كُ يف  ) امليمو  احلاء( نيفاحلر  كرارتِ  تنقسم إىل جمموعتني، جمموعور السُ   -ج

 .)4:5:6:7( ة األخريةعَ ر األربَـ وَ والثانية تضم السُ  )1:2:3( ر الثالث األُولْ وَ تضم السُ  األوىل  عةاـمجمو ا

 يسمَ اجلدول تتكرر يف قِ ويسار  منيـمن يبني عددين  السابقة ة التساويظاهر  أنَّ  وَ هُ  وللـَمرَّة الثانية العجيب  -د
    .Cيف مرتني  54 وظهور العدد Bيف القسم مرتني  59 الحظ ظهور العدد ،) 2-(جدول
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 4:5:6:7 | 1:2:3يبين العالقتين الثالثة والرابعة  واالنقسام األول للُسَور الَسْبع إلى مجموعتين  2-جدول

B كونات العددينمُ  )متكرار ( )حتكرار ( ةفتتاحياال مهارق السورة 
 4+6+0+8+3 380 64 .مح 40 غافر 1
 8+4+6+7+2 276 48 .مح 41 فصلت 2
 3+5+0+0+3 300 53 .عسق.مح 42 الشورى 3

 4 165 956 59 
59 X 19=  1121 

C كونات العددينمُ  )متكرار ( )حتكرار ( فتتاحياتاال هارقم السورة 
 4+4+4+2+3 324 44 .مح 43 زخرفال 4
 6+1+0+5+1 150 16 .مح 44 الدخان 5
 1+3+0+0+2 200 31 .مح 45 الجاثية 6
 6+3+5+2+2 225 36 .مح 46 األحقاف 7

 4 127 899 54 
54 X 191026 =  

 :يبني العالقتني اخلامسة والسادسة 3-وجدول
ة على سمَ القِ  جمموعة يقبلُ  لِّ كُ يف  ) امليمو  احلاء( نيرفاحل كرارتِ  ، جمموعبع مرة ثانية إىل جمموعتنيتنقسم الُسَور السَ  -ـه

  )1:5:6:7ر (وَ تضم السُ  الثانية جموعةـمال) و 2:3:4ر (وَ تضم السُ  األوىل جموعةـمال . 19
 55 العددظهور الحظ مني ويسار اجلدول، ـالغريبة بني األعداد يف ي التساوير حالة و ة الثالثة ظهرَّ للمَ و العجيب  -و

 .Eيف القسم مرتني  58العدد  وظهور Dيف القسم مرتني 

 1:5:6:7 | 2:3:4يبين العالقتين الخامسة والسادسة واالنقسام الثاني للُسَور الَسْبع إلى مجموعتين  3-جدول

D كونات العددينمُ  )متكرار ( )حتكرار ( اتاالفتتاحي رقمها السورة 
 8+4+6+7+2 276 48 .مح 41 فصلت 2
 3+5+0+0+3 300 53 .عسق.مح 42 الشورى 3
 4+4+4+2+3 324 44 .مح 43 الزخرف 4

 4 145 900 55 
55 X 191045 =  

E كونات العددينمُ  )متكرار ( )حتكرار ( اتاالفتتاحي رقمها السورة 
 4+6+0+8+3 380 64 .مح 40 غافر 1
 6+1+0+5+1 150 16 .مح 44 الدخان 5
 1+3+0+0+2 200 31 .مح 45 الجاثية 6
 6+3+5+2+2 225 36 .مح 46 األحقاف 7

 4 147 955 58 
58 X 191102 =  

 رة.وَ سُ  لِّ كُ لِ ) ميحن الر مـحاهللا الر  مس(ب يف )امليمو  احلاء( انرفاحل من ضمنها أعاله احلرفني إحصائيات مالحظة :
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ين يف دَ دَ تساوي عَ (ا عالقات نيات القرن املاضي، أمَّ ت يف مثانيفَ شِ بدون باٍق أعاله اكتُ  (19)عالقات القسمة على  إنَّ 
عتنق اإلسالم ا 1993يف سنة  Milan Sulcى دعَ يُ  على يد رجل جيكوسلوفاكي تْ فَ شِ فقد اكتُ  )لٍ دوَ جَ  لِّ يف كُ رَ طَ 
 ة يف القرآن الكرمي.ديَّ دَ بالعالقات العَ  ُعِينَ و 

، )الميم أو الحاء( ينحرفالان حرف من قصَ أو نُ  د إضافةرَّ جَ مُ بِ  تنهارالعالقات السابقة  جميع نَّ أ الجدير بالذكر
ع بْ ر السَ وَ توزيع الحروف على السُ  مُ حكِ يُ  يٍ رياضِ  مٍ اع بنظبْ ر السَ وَ ربط السُ  مُ حكِ تُ  مقصودةٌ  واضح أنها عالقاتٌ 

 .)القاطع يِ ادِّ مبالدليل ال( هذه الحقيقة أثَبَتتْ البحث  نتائجو ، كما سيتبين  ر في المصحفوَ ترتيب السُ  مُ حكِ ويُ 

بسم اهللا الرحمن  :اىلعَ تَـ  هِ قولِ بِ ع تبدأ بْ ل ُسورة من الُسور السَ كُ   نعلم أنَّ  :معلومات ذات صلة بالعالقات السابقة 
ة ورَ ى) تأخذ وضعًا خمتلفاً، فهي السُ ورَ ة (الشُ ورَ رة الثالثة يف اجملموعة وهي سُ وَ السُ  الحظ أنَّ ـمُ ال .﴾١﴿ حم *الرحيم

 حم *بسم اهللا الرحمن الرحيمهي: و عة طَّ قَ ـمُ حرف الكٌل منهما يتألف من األ  لقرآن الكرمي فيها آيتان،حيدة يف االو 
جموعة ـمإىل جمموعتني، البع يف الُسَور السَ  )حم(م آيات قسَّ قد  ةِ لَ صِ نفَ مُ  ةِ يف آيَ ) عسق( ورود إنَّ   ﴾٢﴿ عسق ﴾١﴿

 الحظ .)4:5:6:7( األخرية ر األربعوَ السُ  ضمتعة الثانية جمو ـموال )1:2:3( وىلاألر الثالث وَ السُ  تضم األوىل

 | 1:2:3( السابقتنيجموعتني ـمال نفسقسم إىل تنبع ر السَ وَ السُ  أنَّ  هُ ذاتُ  دولاجل نا سابقاً منمْ لِ وقد عَ  ،2-دولاجل
 ،(19) العدد كل جمموعة يقبل القسمة علىيف  ) الحاء والميم( نيرفَ احلَ جمموع  وهو أنَّ  باعتبار آخر )4:5:6:7

كما   .4إىل  3 السابقة وهي بنفس النسبة )1:5:6:7 | 2:3:4إىل جمموعتني ( تنقسم عبْ السَ  روَ السُ  نَّ وأ كذلك
 )3-(جدولتبني يف 

 ! كما سيتبني  ع ويف امللحق أضعاف هذه العالقاتم املوضو سْ العالقات السابقة حلَِ أقَتِصر على سمالحظة : 

 : )19(أهمية العدد    -٣
ثِر) : ـمُ اآليات الكرمية يف ُسورَُة (ال رأ أوالً قْ نَـ لِ  ِن ٱلرَِّحيمِ     دَّ  ِبْسِم ٱللَِّه ٱلرَّْحمَٰ

َها ﴾٢٩﴿ َلوَّاَحٌة لِّْلَبَشرِ  ﴿ ِئَكًة َوَما َجَعْلَنا   ﴾٣٠﴿ ِتْسَعَة َعَشرَ  َعَليـْ َب ٱلنَّاِر ِإالَّ َملَٰ تـَُهمْ َوَما َجَعْلَنآ َأْصحَٰ  ِإالَّ  ِعدَّ
َنةً     لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِفتـْ

  ٱلَِّذيَن ُأوُتوا ٱْلِكتَٰبَ  لَِيْستَـْيِقنَ 
ًنا  َويـَْزَدادَ    ٱلَِّذيَن َءاَمُنوآ ِإيمَٰ

 ٱلَِّذيَن ُأوُتوا ٱْلِكتََٰب َوٱْلُمْؤِمُنوَن  َوَال يـَْرتَابَ 
ِفُروَن  َولِيَـُقولَ  ِلَك ُيِضلُّ ٱللَُّه َمن َيَشآُء َويـَْهِدى َمن َيَشآُء  َماَذآ َأرَاَد ٱللَّ ٱلَِّذيَن ِفى قـُُلوِبِهم مََّرٌض َوٱْلكَٰ َذا َمَثًال  َكذَٰ ُه ِبهَٰ

   ﴾ ﴾٣١﴿ َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّك ِإالَّ ُهَو  َوَما ِهَى ِإالَّ ِذْكَرٰى ِلْلَبَشرِ 
 خمتلفاً وهي : صحيحاً  عدداً  (30)القرآن الكرمي  رَ ذكَ 

, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 1911, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, & 100000. 

 ! (19)ات العدد فَ ضاعَ من مُ  كذلك  وهو 162146وجمموع هذه األعداد 
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 )19ناء الوحيد هو العدد (االستث)، َكمِّيةحديد (تَ رآن الكرمي ذُِكَرْت لِ مجيع األعداد املذكورة يف القُ  اجلدير بالذكر أنَّ 
) وهي عدد خزنة جهنم، َكمِّيةهتا اآلية الكرمية باإلضافة إىل حتديد (دَ دَ ) حَ إلهية غايات خمسِ تبيان (الذي ذُِكر لِ 

ة ربطوه بفرق) حىت يَ 19ن ُحيَسُبون ِمن الُعلَماء ما أن يُذكر العدد (مَّ ـكثريًا من املسلمني ومنهم مِ   أنَّ  لهُ  فُ ؤسَ ا يُ مَ ِـ وم
حقيقة ُمهمَّة وغفلوا كذلك عن  )19الغايات اإلهلية من العدد ( ة اليت تـَُقدِّس هذا العدد، وَغِفُلوا عن) الضالّ البهائية(

ظهور البهائية بأكثر من إثين عشر قرناً  قبلة اليت ذكرت الغايات من هذا العدد قد أُنزَِلت رآنية الكرميَ اآلية القُ  وهي أنَّ 
تـَُهمْ َوَما َجَعْلَنا وىل من هذا العدد وهي (ية االاإلهل غايةال نَّ إمث  َنةً  ِعدَّ بظهور  اً قَ قُ حتَ ازداد ) قد لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِإالَّ ِفتـْ

 دُ ت فئٌة تعبُ رَ هَ ماذا نفعل لو ظَ ناسبة نسأل : ـموبال )اء املسلمنيمَ لَ به هلا عُ نَ تَـ رآنية جيب أن يَـ ة قُ زَ عجِ مُ وهي (البهائية! 
 . ؟ تعُبُده ضاّلةً  ةً ئَ دًا) لوجود فِ مَّ حَ (مُ  وهل نتركُ وهو حاصٌل فعًال اهللا عليه وسلم؟ (محمدًا) صلى 

ستكون من  ةِ ء عن منظومات عددية ُمذِهلَ ِيب نْ يف القرآن الكرمي يُـ  (19)ما أكتشف من عالقات مرتبطة بالعدد  إنَّ  
 ستقبل القريب بإذن اهللا.ـميف ال سالمأهم وسائل الدعوة إىل اإل

  :الختبار العالقاتمنهجية البحث   ٤

 تساويةـمُ ة أزواج من األعداد المخسظهور و  19)( العدد على ةَ سمَ عالقات تقبل القِ  رأينا سابقًا ثالث : ختبار أوليا
مثل هذه  رُ فهل تظهَ  19)(غري العدد  ةَ سمَ آخر للقِ  اً عدداستخدمنا  لو ذاماسؤال: وال، اجلداول الثالثة مني ويسارَـ ي يف
 ق؟قَّ حَ تَ تَ سعالقات؟ وما هو عدد العالقات اليت ال

 .(19)بدل العدد كعدد قاسم  999إىل  2األعداد من  جتربة مَّ ـتَ لإلجابة عن السؤال، 

وحيد يستطيع حتقيق العالقة  عددٌ يوجد العالقات، و  مجيع ققِّ الوحيد الذي حيَُ  الَعَدد هو )19(العدد  هي أنَّ  والنتيجة
 .(113) دالعد هوو األوىل فقط 

 
 فهل يستطيع أيَّ  ،حصراً  )الحاء والميمني (رفَ ع قد حققت العالقات باستخدام احلَ الُسَور الَسبْ  إنَّ  : اختبار رئيسي

 اً حرف 28واحد وإىل  رفٍ من حَ  :نوعية من احلروف عدد وبأيّ  ) بأيّ حمغري ( للُسَور الَسْبع حروفٍ  ةَ وعَ أو جممُ  رفٍ حَ 
 هة؟ـحتقيق عالقات مشاب

 يلي: كماو . 268,435,455)(  احلروف وعددها بالضبط جاميعَـ ؤال، مت اختبار مجيع مالسُ  جابة عنلإل 

 حروف اللغة العربية. من رفٍ حَ  لِ كُ لِ حالة  (28)يف حالة اختبار (حرف واحد)، مت اختبار 

 أدناه. 1)-يف (شكل ةمبين من احلروف ) جمموعة378ني)، مت اختبار (رفَ يف حالة اختبار (حَ 

صل إىل احلاالت املختربة لت تزايدتو ، من احلروف ) جمموعة3276مت اختبار ( )فٍ حالة اختبار (ثالثة أحرُ  يف
عند  )ةواحد مجموعة(مث تتناقص لتصل إىل  ،مع بعضبعضها  اً حرف 14)(عند مزج جمموعة  )40,116,600(

 .)4-كما مبني يف (جدول ،اً حرف (28)مزج 
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 حرفين مع بعض يبين جميع احتماالت مزج 1-شكل

 )اً حرف 28(من حرف واحد إلى  لكل المجاميع الحروف زجم احتماالت عدديبين    4 -جدول 
حروفالعدد  االحتماالت حروفالعدد  االحتماالت حروفالعدد  االحتماالت حروفالعدد  االحتماالت  
376,740 22 37,442,160 15 3,108,105 8 28 1 
98,280 23 30,421,755 16 6,906,900 9 378 2 
20,475 24 21,474,180 17 13,123,110 10 3,276 3 
3,276 25 13,123,110 18 21,474,180 11 20,475 4 
378 26 6,906,900 19 30,421,755 12 98,280 5 
28 27 3,108,105 20 37,442,160 13 376,740 6 
1 28 1,184,040 21 40,116,600 14 1,184,040 7 

 268,435,455يساوي  حرف 28 من حرف واحد وإلى جميع احتماالت مزج الحروفالمجموع الكلي ل

 خوارزمية عمل برنامج الحاسوب:   ٥

 تّ السِّ  بالعالقات ةٍ شبيهَ  مجيع احتماالت مزج احلروف على حتقيق عالقاتقابلية ر اختبامن البحث  ةَ الغايَ  نَّ نا أمْ لِ عَ 
 َنظِّمبرنامج احلاسوب سيُـ  ر أنَّ وَّ صَ تَ نَـ  من املفيد أنو )، 3,2,1(ة يف اجلداول الثالثة صَ خَّ لَ ـمُ السابقة ال

وِبِقَيٍم خمتلفٍة يف كِل حالِة  ةربَ ختَ ـمُ جمموعة من احلروف ال لِّ كُ لِ  1)-جدول( ًا بـشبيه جدوالً  )268,435,455(
نوعية احلروف على  واليت تعتمد )6-ة يف (جدولنَ يـَّ بَـ ئيات اليت اعتمد عليها البحث والـمُ اإلحصا إعتمادًا على

 اً عمود 28 و 1 بنييرتاوح  يف اجلداول اليت ينظمها احلاسوب وبعدد من األعمدة الوسطيةستخدمة يف كل حالة الـمُ 
 وىل أو العالقتني معاً إن كان يستطيع حتقيق العالقة األ لٍ دوَ جَ  لَّ وخيترب كُ  ،ل جمموعةعلى عدد حروف كُ  اعتماداً 

وىل اال يف حتقيق العالقةِ  لُ تفشَ  تربةٍ خمُ  حالةٍ  أيَّ  أنّ  وهي بديهية رياضيةوهنا من املفيد أن نعلم ، ل حالةل نتائج كُ جِّ سَ ويُ 
وجد  ا إذاأمّ  وليس هناك حاجة الختبار بقية عالقات تلك احلالة. إىل قسمني روَ السُ تفشل حتمًا يف حتقيق انقسام س
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عندها فقط خيترب إن كان هذا الرتكيب  1)-جدول( ة يفتني االوىل والثانيعالقالقق حيتركيب حلروف  احلاسوب أيّ 
 كما( وبكل احتماالت االنقسام املمكنة 3)-(جدولو  2)-(جدولكما حدث يف   ر إىل أقساموَ لسُ اة سمَ قِ  يستطيع

ويقدم  حالة انقسام يف ملفات دائمية أيّ ن تفاصيل احلاالت اليت تستطيع حتقيق زِّ وخيَُ  )ةالحقموضح يف فقرة  هو
ختربةإحصا

ُ
 .ئيات شاملة لكلِّ احلاالت امل

ن مِ  هجِ من نتائِ  قَ قُّ حَ للتشغيل والتَ  زٌ وجاهِ  يف �اية البحث مرفقٌ  ةَ مَّ احلاسوب الذي يؤدي هذه املهِ  إن برنامجَ  : مالحظة
 .ةهَ جِ  ةِ ل أيَّ بَ قِ 

 : طرق االنقسام
ولغرض التوضيح فقد  5)-جدول(مبينة يف  ) طريقة خمتلفة63مكن أن تنقسم إىل جمموعتني بـ (ُـ ي عبْ ر السَ وَ السُ  إنَّ 
 : وعاتجمم ثالث إىلرق الطُ  هذه تُ فنَّ صَ 

! الُسَور الَسْبعكما يف   4:5:6:7 | 1:2:3 يف االنقسام، مثًال  رَ : حتافظ على الرتتيب األصلي يف طَ  Aالمجموعة 
 من اجلدول) Aنقسام. (الحظ القسم حالة خمتلفة لال 63حاالت من أصل  6جموعة ويقع يف هذه الـم

ل بدَ ستَ يف االنقسام فقط مع وجود قفزة يف الرتتيب يف الطرف اآلخر ويُ رَ : حتافظ على الرتتيب يف أحد طَ  Bالمجموعة 
ر وَ للسُ كما يف االنقسام الثاين    5:6:7---1 | 2:3:4) ، مثًال   -بالرمز ( صٍ ناقِ  دٍ دَ عَ  لَّ كُ 

 من اجلدول) Bظ القسم ) حالة. (الح13جموعة (ويقع يف هذه الـم .السبع
ويقع يف هذه   االنقسام.يفَ رَ : ال حتافظ على الرتتيب التسلسلي للمجموعة األصلية يف كل من طَ  Cالمجموعة 

 من اجلدول) C) حالة. (الحظ القسم 44جموعة (الـم

 ه على وجود قفزة بني األرقام.) للتنبي-ة والرمز (مَ سِ  اجملموعة املنقَ يفَ رَ بني طَ  فاصلٍ  ) كحدٍ |الرمز ( مَ دِ خْ : استُ مالحظة

 )طريقة مختلفة 63(  .ع إلى قسمينبْ ر السَ وَ نقسام السُ ال الطرق المحتملة يوضح  5-دولج

 حاالت فقط  6

A 1|234567 12|34567 123|4567 1234|567 12345|67 
123456|7  

حالة   13 

B 
 

2|1-34567 3|12-4567 4|123-567 5|1234-67 6|12345-7 
23|1--4567 34|12--567 45|123--67 56|1234--7 234|1---56 
345|12---67 456|123---7 1-----7|23456  

حالة   44 

C 
 

1-3|2-4567 1--4|23-567 1---5|234-67 1----6|2345-7 2-4|1-3-567 
2--5|1-34-67 2---6|1-345-7 2----7|1-3456 3-5|12-4-67 3--6|12-45-7 
3---7|12-456 4-6|123-5-7 4--7|123-56 5-7|1234-6 12-4|3-567 
12--5|34-67 12---6|345-7 12----7|3456 1-34|2--567 1-3-5|2-4-67 

1-3--6|2-45-7 1-3---7|2-456 1--45|23--67 1--4-6|23-5-7 1--4--7|23-56 
1---56|234--7 1---5-7|234-6 1----67|2345 23-5|1--4-67 23--6|1--45-7 
23---7|1--456 2-45|1-3--67 2-4-6|1-3-5-7 2-4--7|1-3-56 2--56|1-34--7 
2--5-7|1-34-6 2---67|1-345 34-6|12--5-7 34--7|12--56 3-56|12-4--7 
3-5-7|12-4-6 3--67|12-45 45-7|123--6 4-67|123-5  
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 : التي اعتمد عليها البحث حصائياتاإل  ٦

. 6)-جدول(يف  الربنامج مبينةٌ  اعتمد عليهااليت  (28)لـ ااحلروف  نَ مِ  رفٍ حَ  لِّ كُ ولِ  عبْ عدد حروف الُسَور السَ  إنَّ 
ي اجلوهر حسن حممد ) ٧مركز نون للدراسات القرآنية ( ،إحصائياتِ  ثالثةِ  على ماداً نها اعتِ مِ  دَ مت التأكُ وهذه البيانات 

 حرف (الياء) فقط.يف  عدا اختالفهاإحصاء مجيع احلروف يف  ةَ قَ فِ تَ ) وهي مُ ٩( عبد الرزاق القره غويل ) وعلي٨(
 .ُسَورةِ  لِّ كُ ) لِ ميحن الر محاهللا الر  مبسيف ( )والميمالحاء ( ائيات احلروف أدناه من ضمنها حرفاإحص مالحظة : 

 : ةً يَّ رقمِ  قَ قائِ ة في حَ صَ خَّ لَ مُ  البحثنتائج    ٧

 عتمد عليها البحثالتي ا عبْ ر السَ وَ إحصائيات حروف السُ   6-جدول

7 6 5 4 3 2 1 

 الحروف

 

7 6 5 4 3 2 1 

ف الحروف
االحقا

الجاثية 
الدخان 
الزخرف 
الشورى 
ت 

فصل
غافر 
ف 
االحقا

الجاثية 
الدخان 
الزخرف 
الشورى 
ت 

فصل
غافر 
 

 1 أ 816 568 533 531 234 323 444 15 ض 26 16 23 24 4 13 18
 2 ب 212 96 130 141 62 70 95 16 ط 12 8 10 10 5 3 4
 3 ت 142 98 82 112 46 95 91 17 ظ 11 10 14 11 2 6 4

 4 ث 23 12 13 14 5 10 7 18 ع 142 102 98 121 47 60 79
 5 ج 41 29 32 44 15 19 25 19 غ 19 10 14 3 5 7 10

 6 ح 64 48 53 44 16 31 36 20 ف 149 92 84 94 32 43 64

 7 خ 33 25 15 32 7 16 16 21 ق 107 81 57 84 35 36 73
 8 د 115 68 64 63 15 21 57 22 ك 187 86 93 112 50 68 77
 9 ذ 91 56 57 55 19 30 48 23 ل 627 358 428 374 140 245 292

 10 ر 211 118 141 133 63 63 98 24 م 380 276 300 324 150 200 225

 11 ز 23 23 22 11 10 16 13 25 ن 404 296 257 330 155 151 216
 12 س 100 65 54 72 23 40 48 26 ه 229 173 194 209 67 111 128
 13 ش 27 30 38 21 9 7 13 27 و 373 252 276 285 117 158 206
 14 ص 33 19 28 17 4 9 20 28 ي 406 286 340 256 121 182 214

 من الحروف مختلفةً  موعةً مليون مج 268من  رَ اختبار أكثَـ  جَ نتائِ  صَ خِّ لَ يُـ   7-جدول
 1 .جمموعة 268,435,455  عددهاو  يف جمموعات مجيع احتماالت مزج احلروف اخترب احلاسوب

 2 !) 1/10000( حدوث نسبة ، اجلدول األول تشبه عالقاتق قِّ حتَُ  جمموعة حروف 26,761 وجد احلاسوب
 3 !)1/47000( حدوث ، نسبةللجدول وحيد انقساماجلدول األول + ه ات تشبَ عالق تحققجمموعة  5667
 4 3-الحظ الشكل  ! )1/600000( نسبة حدوث ) حمكما حصل مع (انقسامني  تحقق جمموعة 444

 5 2-، الحظ الشكلثالثة انقسامات تحقق جمموعة حروف 128
 6 أتثخرضطقلمنهوي أتدصضطغلمن  ي أثجضطفم خرغلم  ثزمووهي :  أربعة انقسامات تحاالت حقق 5

 7 أحدزعغكلمن أثجرزشصلمو  أثدزشكمنو  أبتغكي  فم وهي :  مخسة انقسامات تحاالت حقق 5
 5667x1 + 444 X 2 + 128 X 3 + 5 X 4 + 5 X 5 = 6984 = 8جمموع حاالت االنقسام  أي أنَّ 

الذي حيافظ على  )4567|123(ام االنقس ت، حققبني مجيع حاالت االنقسام من)  فقط حم( العجيب أنَّ 
يتطابق كذلك مع االنقسام الذي حدث بواسطة اآلية و  ،من جهة ر كما هي عليه يف املصحفوَ ترتيب السُ 

 ) 8-من جهة ثانية. (الحظ تفاصيل حاالت االنقسام يف جدول !) عسق(
9 
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 : ف لذلكيضايقول (بالُصدَفة)،  تقطع الطريق أمام أيَّ َرأيِّ  7- جدولالنتائج يف إنَّ 

  َّجماميع بقية  ، وأنَّ تركيب حيقق انقسامني) 444(من بني  حتتوي على أقل عدد من احلروف) حم( أن
 )2-الحظ (شكل ،كفواتح  لالستخدام مناسبغري احلروف 

  َّ(حم)  الحظ أنَّ  .تركيب) 444(من بني  روَ قفزات بني السُ ق انقسامني بأقل عدد من القِّ حَ ُـ ت )حم( أن
بثالث قفزات فقط وأن الرتكيب ) 567---1|234و ( )4567|123مني (ق انقساقِّ حَ ُـ ت
) 56--12|7--34( ) و7-5-3-1|6-4-2ق انقسامني (قِّ حَ ُـ ي مثالً  )أبخذسشظعلمنهوي(

 !بتسعة قفزاتولكن 
 ه)، الحظ (كل نوع  وتكرار حدوث اليت اكتشفها احلاسوب   6984 الـ قسامنالتوزيع اإلحصائي جلميع حاالت اال نيِّ بَـ يُـ  : 8-جدول

 .وبنفس قسمة (عسق) للسور روَ على ترتيب السُ  حيافظانقسام (حم) هو تركيب احلروف الوحيد الذي حيقق  أنَّ 

  !هي األفضل  )حمنتيجة ( ر، الحظ أنَّ وَ ات بني أعداد السُ فزَ اً حسب عدد القَ يَّ دِ اعُ صَ ة تَ بَ تـَّ رَ اجلدول مُ  نتائج: مالحظة              

 
 8-جدول

۹ 
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 اتانقسام ثالثة ققِّ يوضح جماميع احلروف اليت حتَُ  2-شكل

 
 انقسامني ققِّ حتَُ يوضح جماميع احلروف اليت  3-شكل

َمةَ    ٨  : ستنتاجات البحثال ُمَقدِّ
ُم موضوَع سُ حْ تَ تائُج البحث مجاٌل لآلراء، ون كَ ، فَـَلْم يـَُعْد ُهناقضيًة اجتهاديةً  توليسَ  ماديةٌ  نتائَج البحث إنَّ 

 هاية البحث يبقى شاهدًا ماديًا علىق في نِ رفَ وبرنامج الحاسوب المُ ، رآن الكريمفي القُ  ةِ ديَّ دَ زات العَ عجِ وجوِد المُ 
على  فقط يف برنامج احلاسوب يؤثر ترتيب احلروف إنَّ  : الحظةمُ . ثة نتاِئج البحِصحَّ  ة وعلىيَّ دِ دَ ة العَ زَ عجِ هذه المُ 

 .نوعية احلروف يف كل جمموعةعلى  وال نتائج البحث على ة وال يؤثرفَ شَ كتَ ـمُ جاميع العددية الترتيب احلروف يف الـم
 :االستنتاجات 

 ةعَ طَّ قَ ـمُ احلروف ال أنَّ وبشكل قاطع ة من احلروف تُثِبت فَ لِ تَ جمموعة خمُ  268,435,455)نتائج اختبار ( إنَّ  •
 طُ تربُ  عدديةٌ  زاتٌ عجِ هناك مُ  نَّ األيام على أ لِ ر يف قابِ شَ لتنبيه البَ  الَسْبع يف بدايات الُسَور تقد ُوِضعَ  (حم)

 هُ دَ دَّ ها املعلوم الذي حَ يف وقتِ  فكَتشَ على البشر أن يبحثوا عنها لِتُ  وأنَّ  احلروف ة هذهطَ ر بواسِ وَ السُ  بني هذه
 مجيع ما قيل أنَّ و  .بصناعة احلواسيب فائقة السرعة ، وقد هتيأتاألسبابعندما تتهيأ و  السابق هِ مِ اهللا بعل
  .آراٌء بشرية ليس من بينها قوٌل واحد قد اعتمد على دليل َقطََّعةـمُ يف احلروف ال سابقاً 
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ا نـََزَل، مَ ه حمفوٌظ كَ وأنَّ اهللا،  ندِ مي من عِ رآَن الكر القُ  ت أنَّ ثبِ الذي يُ  منيسلِ ـمُ ري الغَ لِ  املاديُّ  الرياضيُّ  الدليلُ تقدمي  •
رآن ومل جيتهدوا فيه ومل وا القُ ظُ فَ ن تَِبَعُهم قد حَ مَ الصحابة الِكرام وَ  حمَمَدًا َرُسوُل اهللا ِصدقًا َوَحقَّاً. وأنَّ  وأنَّ 

 يبَتِدُعوا.

حسم إحدى و .الكرمي ة ترتيب ُسَوِر القرآنيَّ توقيفِ على  اً جديد اً رياضي دِّم دليالً قَ تُـ ة يَّ دِ دَ هذه املعجزة العَ  نَّ إ •
 .لمينسْ المُ  اءلمَ عُ  ة بينالفيَّ القضايا الخِ 

اجلدل والنزاع حول يف القرآن الكرمي إل�اء  وجوِد أنظمٍة عدديةٍ قدِّم الدليل احلاسم على نتائج البحث ت •
 ي.دِ دَ موضوع اإلعجاز العَ 

 البالغيةِ و ة يِّ دَ دَ العَ  اتزَ عجِ ـمُ الق قُّ حَ تَ بِ إعجازًا  أكثرُ  حُ صبِ يُ س هِ الِ مَ كَ رآن الكرمي على  يف القُ  إلعجاز البالغيا إنَّ  •
 .واحد يف وقتٍ 

النظاَم العددّي أنَّ م ضمنَا فهَ يُ لذا ، ي الَعشريدَ دَ النظام العَ  ة قد اعتمدْت علىيَّ دِ دَ ة العَ زَ عجِ ـمُ هذه ال وألنَّ  •
 للبشر. إلهاٌم إلهيٌ بل هو  ،العشرّي ليس اخرتاعاً بشريّاً 

 .رةتطو ـمُ استخدام الربجمة ال إىل حيتاج  ةِ ديَّ دَ ات العَ زَ عجِ ـمُ عن ال شفَ الكَ  ج كذلك أنَّ نتَ ستَ ويُ  •

 : التوصيات    ٩
ل اإلسالمي واملنظمات التابعة هلا ومنها (اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن مَ ة العَ مَ ظَّ نَ االتصال مع مُ  •

 والسنة) وكل مراكز البحوث اإلسالمية إلطالعها على النتائج.
 .العلمية العاملية (غري اإلسالمية على وجه اخلصوص) ترمجة البحث وإرساله إىل مراكز البحوث •

غات الربجمة املتقدمة يف كشف تشجيع مراكز البحوث ذات االهتمام باملوضوع لتجنيد باحثني الستخدام لُ  •
 عجائب القرآن الكرمي العددية.

 : المراجع   ١٠

 ١٨٦٠جوتنجن  -١ط -: تاريخ القرآن نولدكه) ١(   
 الغيب (= التفسري الكبري): مفاتيح الرازي) ٢(   
 الربهان يف علوم القرآن.       الزركشي:) ٣(   
 .١٩٧٤ ٨دار العلم للماليني بريوت ط -) صبحي الصاحل: مباحث يف علوم القرآن٤(   
 -من حوليات كلية اآلداب جامعة عني مشس  -) رمضان عبد التواب، حول فواتح بعض سور القرآن الكرمي ٥(   

  ١٩٦٣ العدد الثامن
 -جامعة البصرة  -جملة كلية اآلداب  -احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي  -) عبد اجلبار محد حسني شرارة ٦(   

 .١٩٨٠ ١٦العدد 
 www.islamnoon.com) مركز نون للدراسات القرآنية  ٧(   
 www.quraananalysis7.net) حسن حممد اجلوهري  ٨(   
   www.heliwave.comويل  ) علي عبد الرزاق القره غ٩(   
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Another secret of the disjointed letters at the beginning of 
Quran chapters 

It is known that 29 chapters of 114 chapters of the Holy Quran start with 
letters as opposed to words (a unique phenomenon never found in any other 
book). There are seven consecutive chapters that start with the letter H M. 
These chapters show unique properties for the repetition of HM. A software 
was developed and executed that checked all other letter combinations 
starting from one letter to a sequence of 28 distinct letters. This provided for 
over 268 million combinations. The properties were checked for all such 
combinations. The amazing results show conclusively that only H and M 
provide the properties listed in the research. Very rare combinations (that are 
unrealistic chapter beginnings because they are too long) satisfied some 
properties but not all. 
Keywords: Initialed Quranic Letters, Quran is divinely preserved. 
 

 ١رقم    قْ حَ لْ مُ 
 ُمْخَتَصر لِبَـْعض اآلراء التي ِقيَلْت في الحروف الُمَقطََّعة

 .اهني رئيسيني ويف كل اجتاه يوجد عشرات األقوال واآلراءيوجد اجت
 ابه الذي ال يـَْعَلم تأويَلُه إال اهللا.شَ تَ احلروف املَقطََّعة ِمن الـمُ  ىل أنَّ االجتاه االول: يذهب إ

 َقطََّعة تفسرياً ومعىن.الثاين: يـََروَن هلذه احلروف الـمُ  االجتاه
 ليست إال فواتح. َقطََّعةاحلروف الـمُ  االجتاه الثالث: أنَّ 

 أقوال في االتجاه االول:
 .رسَّ فَ من املكتوم الذي ال يُـ  َقطََّعةالـمُ احلروف  •
 .هِ ه الذي انفرد اهللا بعلمِ ابِ شَ تَ من الـمُ  •
 .اهَ دراكَ اء عن اِ لمَ ت العُ زَ جِ عَ  •
 .إليها سبيلٌ  لهُ  ليسَ  مَ هْ ه وأن الفَ ابِ شَ تَ تشابه الـمُ مُ  َقطََّعة منالـمُ احلروف  دَّ وأما الشوكاين فقد عَ  •
 "أرجح األقوال".م القول السابق بأنه هُ وعزز أحدُ  •
 .روَ السُ  حَ ى فواتِ وَ سِ  هِ لمِ عِ وذهب الشيخ شلتوت أنه ليس يف القرآن مما استأثر اهللا بِ  •
 .مْ أعلَ  اهللاُ  هِ ذِ هَ ًال واعتداًال هم اولئك الذين يقولون يف حال كَ قُّ عَ رين تَـ سِّ أكثر املفَ  وقال مالك بن نيب: أنَّ  •

 أقوال في االتجاه الثاني:
 ل حرف يرمز إىل معىن"الرأي االول: "القول بأ�ا حروف كُ  •
 يتألف منها االسم االعظم" َقطََّعةالـمُ احلروف  الرأي الثاين: "القول بأنَّ  •
 الرأي الثالث: "القول بأ�ا تدل وتشري إىل مدة بقاء أقوام" •
 الرأي الرابع: "القول بأ�ا للتنبيه" •
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 " القول بأ�ا أمساء للقرآن " الرأي اخلامس: •
 ر القرآنية "وَ الرأي السادس: " القول بأ�ا أمساء للسُ  •
 ة والشروع يف اخرى "ورَ عالم بانقضاء سُ الرأي السابع: " القول بأ�ا لإل •
 الرأي الثامن: " القول بأ�ا أقسام أقسم اهللا هبا " •
 " القول بأ�ا لإلشارة إىل إعجاز القرآنالرأي التاسع: "  •
 ة  "ورَ الرأي العاشر: " القول بأ�ا لالشارة إىل غلبة جميء هذه االحرف يف كلمات السُ  •
 ة "رَ ثِ كَ تَ ل حرف يدل على معاين مُ كُ   الرأي احلادي عشر: " القول بأنَّ  •

 قطعة فواتحاالتجاه الثالث : أن الحروف المُ 
 فواتح افتتح اهللا تعاىل هبا بعض ُسَور القرآن الكرمي.َقطََّعة لَيَسْت إال احلروف الـمُ  العلماء إىل القول بأنَّ ذهب مجع من 

 

 ٢رقم    قْ حَ لْ مُ 

 :  حثدخل في البَ لم تَ  عدديةٌ  عالقاتٌ 

مبينة يف اجلداول الثالثة اليت اعتمد  )فقط ستة عالقات(منها البحث قد اعتمدت على  جَ رَ الكبرية اليت خَ  النتائج إنَّ 
ومن  أعظم بكثري من نتائج هذا البحث )عسقو ( )حم( ةعَ طَّ ة باحلروف املقَ طَ بِ تَ ة املر ديَّ دَ املعجزة العَ  . إنَّ عليها البحث

ات املعجزة العالقات السابقة كافيٌة إلثب ني : أنَّ بَ سبَ عدم إضافة عالقات أخرى يف البحث لِ  تُ دّْ مَ عَ وقد تَـ  حبثٍ  أيِّ 
قد  عالقات عن تفاصيل د القارئ الكرميهو حماولة إبعا ، والسبب الثاين(حم.عسق) ةعَ طَّ قَ العددية يف احلروف الـمُ 
 ها.تَ عَ تابَـ يكون غري قادر على مُ 

 :ةديَّ دَ ات العَ زَ عجِ ) تكشف عن أبعاد ُمستقبلية هائلة للمُ عسق() و حم(لـ  إضافية عالقات
 ) :الحاء والميمين (رفَ ة بالحَ طَ بِ رتَ عالقات مُ 

ساوي ) يُ حمة باحلرفني (حَ تَ ع املفتَ بْ السَ  رْ وَ ) يف السُ وامليم احلاءعدد حروف ( أنَّ  وىل يف البحثا من العالقة االمنَ لِ عَ  1-
2147(19x113). 

يف و  (19x59)1121 ) يف الُسَوْر الثالث االوىل يساوياحلاء وامليمعدد حروف ( أنَّ من اجلدول الثاين ا منَ لِ وعَ  2-
ع بواسطة بْ ر السَ وَ السُ  وهو نفس االنقسام الذي انقسمت فيه .(19x54)1026 ر األربعة االخرية يساويوَ السُ 

 ).عسق(
) امليمحرف ( ) يساوياحلاءفيها عدد حرف ( واليتالسبع  الُسَورعدد اآليات يف  اجلديد يف العالقات املكتشفة أنَّ  3-

  )!اهللالفظ اجلاللة (من ) كلمة 19) آية بالضبط، ليس هذا حسب بل حتتوي هذه اآليات على (19هو (
 رقم اآلية) ميثل ميثل رقم السورة يف املصحف واليمني كل جمموعة   يسار يف عددلا( :مالحظة       اآليات هي:و 

[40:1],[40:6],[40:24],[40:36],[40:48],[40:71],[41:1],[42:1],[42:3],[43:1], 
[43:30],[43:38],[43:78],[43:81],[44:1],[44:47],[44:54],[45:1],[46:1] 
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ليس هذا حسب بل  )الحاء والميمني (رفَ ها على احلَ نْ مِ  ية حتتوي كلٌ آ (19x10)190السبع يوجد  الُسَورويف  4-
 !  واآليات هي: (19x324)5966جمموع أرقام هذه اآليات يساوي  إنَّ 

[40:1],[40:5],[40:6],[40:7],[40:8],[40:9],[40:11],[40:12],[40:15],[40:16],[40:17], 
[40:18],[40:20],[40:24],[40:25],[40:27],[40:30],[40:31],[40:34],[40:36],[40:39], 
[40:40],[40:43],[40:45],[40:47],[40:48],[40:51],[40:55],[40:58],[40:64],[40:65], 
[40:68],[40:71],[40:72],[40:75],[40:77],[40:78],[40:80],[40:83],[40:84],[41:1], 
[41:2],[41:5],[41:6],[41:8],[41:12],[41:15],[41:16],[41:17],[41:19],[41:20],[41:23], 
[41:25],[41:28],[41:29],[41:30],[41:31],[41:32],[41:33],[41:34],[41:35],[41:38], 
[41:39],[41:40],[41:42],[41:46],[41:47],[41:48],[41:50],[41:53],[41:54],[42:1], 
[42:3],[42:5],[42:6],[42:7],[42:8],[42:9],[42:10],[42:13],[42:15],[42:16],[42:17], 
[42:18],[42:20],[42:22],[42:23],[42:24],[42:26],[42:28],[42:32],[42:35],[42:36], 
[42:37],[42:40],[42:42],[42:48],[42:51],[42:52],[43:1],[43:4],[43:5],[43:13],[43:17], 
[43:18],[43:19],[43:20],[43:29],[43:30],[43:32],[43:33],[43:35],[43:36],[43:37], 
[43:38],[43:43],[43:45],[43:47],[43:49],[43:51],[43:63],[43:65],[43:68],[43:70], 
[43:71],[43:78],[43:80],[43:81],[43:82],[43:83],[43:84],[43:86],[43:89],[44:1], 
[44:4],[44:6],[44:8],[44:24],[44:35],[44:39],[44:42],[44:46],[44:47],[44:48], 
[44:54],[44:56],[45:1],[45:2],[45:5],[45:6],[45:12],[45:15],[45:16],[45:20],[45:21], 
[45:22],[45:24],[45:25],[45:26],[45:29],[45:30],[45:32],[45:33],[45:35],[45:36], 
[45:37],[46:1],[46:2],[46:3],[46:6],[46:7],[46:8],[46:9],[46:12],[46:13],[46:14], 
[46:15],[46:16],[46:17],[46:18],[46:20],[46:21],[46:24],[46:25],[46:26],[46:27], 
[46:29],[46:30],[46:33],[46:34] 

رآن عدد آيات القُ  ) مرات، العجيب أنَّ 7) يتألف من حرفني وتكرر يف القرآن الكرمي (حمالرتكيب القرآين ( إنَّ  5-
 واآليات هي : آية ! (19x3)57) يساوي ميمال( من ) وحرفنيحاءال( من الكرمي اليت حتتوي على حرفني

[1:3],[2:81],[2:138],[2:160],[2:276],[3:89],[3:134],[3:169],[6:29],[8:8],[8:67],[12:8], 
[12:39],[15:83],[15:98],[16:18],[16:107],[17:105],[18:46],[18:98],[20:38],[20:77], 
[21:75],[21:91],[22:51],[23:96],[23:99],[23:104],[23:118],[24:5],[26:34],[26:44], 
[26:63],[28:70],[29:64],[30:18],[31:3],[34:27],[35:5],[35:43],[36:29],[37:177], 
[38:13],[39:58],[40:6],[42:3],[43:30],[43:78],[50:43],[54:34],[56:67],[65:8],[68:27], 
[89:20],[95:8],[103:3],[111:4] 

) ويف بعض اآليات يكون العكس، الحاء) أكثر من حروف (الميميف أغلب آيات القرآن الكرمي عدد حروف ( 6-
) الميم) أكرب من عدد حروف (الحاءاليت يكون فيها عدد حروف ( رآن الكرميعدد آيات القُ  ويف هذه احلالة فإنَّ 

 واآليات هي :آية،  (19x9)171يساوي 

[2:119],[2:176],[2:195],[2:205],[2:230],[3:32],[3:148],[4:86],[4:128],[5:10],[5:86], 
[6:85],[7:113],[7:120],[7:196],[7:206],[10:26],[10:69],[10:77],[10:109],[11:45],[12:14], 
[12:85],[14:3],[14:15],[15:9],[15:23],[15:64],[15:68],[15:80],[15:99],[16:6],[16:122], 
[17:32],[17:50],[17:73],[17:81],[18:38],[18:44],[18:63],[18:70],[18:96],[18:108], 
[19:12],[19:24],[20:20],[20:25],[20:33],[20:91],[21:20],[21:72],[21:90],[22:6],[23:25], 
[23:89],[23:98],[25:33],[25:58],[26:41],[26:46],[26:83],[26:152],[29:27],[30:17],[30:60], 
[31:9],[33:28],[33:39],[33:42],[35:9],[35:21],[35:34],[36:70],[37:31],[37:112],[37:125], 
[37:165],[37:166],[37:174],[37:178],[38:5],[38:14],[38:23],[38:32],[38:36],[38:84], 
[40:55],[40:63],[41:34],[42:33],[45:6],[48:1],[48:28],[50:14],[52:48],[53:4],[53:10], 
[53:43],[53:60],[54:13],[55:12],[55:60],[55:70],[56:22],[56:89],[56:95],[58:20],[59:20], 
[67:11],[68:25],[69:1],[69:13],[69:14],[69:50],[69:51],[70:12],[73:7],[74:24],[74:29], 
[74:34],[74:35],[74:47],[75:16],[75:20],[75:36],[76:23],[78:15],[78:23],[78:29],[78:32], 
[79:3],[79:23],[79:29],[79:30],[79:38],[80:27],[80:30],[80:36],[81:5],[81:6],[81:10], 
[81:18],[82:3],[84:2],[84:5],[84:6],[84:8],[84:14],[85:4],[85:17],[85:22],[87:5],[87:16], 
[87:18],[88:1],[88:20],[89:26],[90:2],[90:5],[90:7],[92:6],[92:9],[93:1],[99:5],[100:1], 
[100:8],[108:2],[110:1],[110:3],[112:1],[113:5] 
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 ) :عسق( روفعالقات ُمرتَِبَطة بالح
ر وَ ) من بني السُ 2هي اآلية الوحيدة يف القرآن الكرمي اليت حتمل الرقم ( [42]ة الشورى ورَ يف سُ ) عسقاآلية ( إنَّ 

ي دوراً وتؤد زةيِّ مَ تَ وهذا ما جيعلها مُ ) 1واليت تقع دائماً يف اآلية رقم (ة) عَ طَّ ) املفتتحة بـ (احلروف املقَ 29القرآنية ألـ (
 : كما سيتبني، و ة كما تبني يف النتائج السابقة هلذا البحثيَّ دَ اً يف املعجزة العدَ مَ هِ مُ 

 !  (19x11) =209. يساوي )حم. عسقالشورى املفتتحة بـ (ة ورَ ) يف سُ ع س قعدد احلروف ( أنَّ  7-
 ).19x3) يساوي (قوعدد ( )19x8ة يساوي (ورَ ) يف نفس السُ ع س( فنيعدد احلر  كذلك فإنَّ  8-
عندما حنصي اآليات  [42:2]) هو عسقوموقع اآلية ( [46]وإىل  [40]من  السبع الُسَور) تقع يف حم( إنَّ  9-

 ) وهي :ع س قآية ! حتتوي على احلروف ( (19x3)57جند  [42:2]ولغاية  [40]ة ورَ من بداية السُ 
[40:5],[40:7],[40:9],[40:10],[40:11],[40:20],[40:21],[40:22],[40:24],[40:25], 
[40:26],[40:27],[40:28],[40:29],[40:34],[40:35],[40:36],[40:38],[40:40],[40:44], 
[40:45],[40:46],[40:47],[40:48],[40:50],[40:55],[40:57],[40:58],[40:60],[40:64], 
[40:66],[40:67],[40:71],[40:78],[40:82],[40:83],[40:85],[41:10],[41:11],[41:12], 
[41:14],[41:15],[41:16],[41:17],[41:25],[41:26],[41:27],[41:29],[41:30],[41:33], 
[41:37],[41:43],[41:47],[41:49],[41:50],[41:53],[42:2] 

آية حتتوي على احلروف  (19x4)76جند  [46]ة ورَ وإىل �اية السُ  [42:2]وعندما حنصي اآليات من اآلية  10-
 هي : واآليات) ع س ق(

[42:2],[42:7],[42:12],[42:13],[42:14],[42:15],[42:17],[42:18],[42:22],[42:23], 
[42:25],[42:27],[42:29],[42:34],[42:42],[42:44],[42:45],[42:48],[42:52],[43:5], 
[43:9],[43:13],[43:19],[43:23],[43:24],[43:29],[43:32],[43:33],[43:38],[43:43], 
[43:45],[43:46],[43:49],[43:51],[43:53],[43:54],[43:55],[43:61],[43:63],[43:64], 
[43:89],[44:17],[44:30],[44:38],[44:48],[45:5],[45:13],[45:16],[45:23],[45:26], 
[45:27],[45:29],[45:31],[45:32],[45:33],[46:3],[46:4],[46:5],[46:7],[46:9],[46:10], 
[46:12],[46:13],[46:15],[46:16],[46:17],[46:18],[46:20],[46:23],[46:24],[46:26], 
[46:29],[46:30],[46:33],[46:34],[46:35] 

آية حتتوي على  (19x16)304جند  الكرمي وإىل �اية القرآن [42:2]كذلك عندما حنصي عدد اآليات من   11-
 هي : ) واآلياتع س قاحلروف (

[42:2],[42:7],[42:12],[42:13],[42:14],[42:15],[42:17],[42:18],[42:22],[42:23], 
[42:25],[42:27],[42:29],[42:34],[42:42],[42:44],[42:45],[42:48],[42:52],[43:5], 
[43:9],[43:13],[43:19],[43:23],[43:24],[43:29],[43:32],[43:33],[43:38],[43:43], 
[43:45],[43:46],[43:49],[43:51],[43:53],[43:54],[43:55],[43:61],[43:63],[43:64], 
[43:89],[44:17],[44:30],[44:38],[44:48],[45:5],[45:13],[45:16],[45:23],[45:26], 
[45:27],[45:29],[45:31],[45:32],[45:33],[46:3],[46:4],[46:5],[46:7],[46:9],[46:10], 
[46:12],[46:13],[46:15],[46:16],[46:17],[46:18],[46:20],[46:23],[46:24],[46:26], 
[46:29],[46:30],[46:33],[46:34],[46:35],[47:2],[47:3],[47:4],[47:10],[47:15], 
[47:16],[47:18],[47:19],[47:20],[47:22],[47:26],[47:30],[47:32],[47:36],[47:38], 
[48:2],[48:4],[48:6],[48:9],[48:10],[48:11],[48:15],[48:16],[48:18],[48:20],[48:26], 
[48:27],[48:28],[48:29],[49:1],[49:3],[49:6],[49:7],[49:9],[49:11],[49:12],[49:13], 
[49:14],[49:16],[49:17],[50:10],[50:14],[50:15],[50:16],[50:21],[50:37],[50:39], 
[50:41],[50:42],[50:44],[51:14],[51:22],[51:25],[51:28],[51:41],[51:45],[51:56], 
[52:5],[52:21],[52:25],[52:27],[52:48],[53:23],[53:32],[54:1],[54:2],[54:3],[54:8], 
[54:20],[54:24],[54:37],[54:38],[54:48],[55:33],[55:41],[55:54],[55:76],[56:2], 
[56:18],[56:75],[56:76],[57:2],[57:4],[57:7],[57:8],[57:10],[57:11],[57:13],[57:14], 
[57:16],[57:18],[57:19],[57:21],[57:22],[57:25],[57:26],[57:27],[57:28],[58:1], 
[58:2],[58:3],[58:4],[58:5],[58:7],[58:8],[58:9],[58:11],[58:13],[58:21],[58:22], 
[59:2],[59:4],[59:5],[59:6],[59:7],[59:9],[59:10],[59:14],[59:16],[59:18],[59:21], 
[59:23],[59:24],[60:1],[60:2],[60:4],[60:7],[60:8],[60:10],[60:12],[60:13],[61:5], 
[61:6],[61:7],[61:9],[61:14],[62:1],[62:2],[62:6],[63:1],[63:4],[63:5],[63:6],[63:7], 
[63:8],[64:1],[64:7],[64:16],[64:17],[65:1],[65:2],[65:3],[65:4],[65:5],[65:6],[65:7], 
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[65:8],[65:9],[65:11],[65:12],[66:3],[66:5],[66:6],[66:8],[66:9],[67:2],[67:3],[67:4], 
[67:5],[67:7],[67:10],[67:11],[67:13],[67:21],[67:22],[67:23],[67:27],[67:29],[68:15], 
[68:42],[68:43],[68:51],[69:7],[70:1],[70:4],[70:19],[70:41],[71:1],[71:15],[71:16], 
[71:21],[71:23],[72:1],[72:4],[72:5],[72:6],[72:9],[72:13],[72:16],[72:24],[72:28], 
[73:5],[73:20],[74:17],[74:31],[75:4],[75:9],[75:38],[75:40],[76:2],[76:10],[76:21], 
[77:27],[78:12],[79:40],[82:5],[82:7],[83:6],[83:13],[83:14],[84:21],[88:5],[89:15], 
[90:5],[91:14],[96:2],[96:19],[114:1] 

 وي) يساع س قاليت يتساوى فيها عدد حروف ( [46]وإىل  [42]من  الُسَور عدد اآليات يف إنَّ  12-
38(19x2) :آية وهي 

[42:1],[42:2],[42:20],[42:23],[42:37],[42:39],[43:1],[43:2],[43:5],[43:8],[43:18], 
[43:29],[43:47],[43:52],[43:64],[43:70],[43:73],[43:76],[43:79],[44:1],[44:2], 
[44:3],[44:8],[44:30],[44:33],[44:35],[44:38],[44:45],[44:46],[44:48],[44:50], 
[45:1],[45:7],[45:29],[45:31],[46:1],[46:3],[46:10] 

 [42:2]وإىل  [40]ة ورَ ) من بداية السُ ع س قعدد اآليات اليت يتساوى فيها عدد حروف ( كذلك فإنَّ  13-
 آية وهي : (19)يساوي 

[40:1],[40:11],[40:26],[40:44],[40:45],[40:54],[40:63],[40:64],[40:69],[40:81], 
[41:1],[41:2],[41:7],[41:11],[41:32],[41:33],[41:42],[42:1],[42:2] 

) من قعدد اآليات اليت تنتهي باحلرف ( نَّ العجيب أ) ، قتنتهي باحلرف ( )قعسوهي ( [42:2]اآلية  نَّ إ 14-
 آية وهي : (19)وإىل �اية القرآن الكرمي يساوي  [42:2]اآلية 

[42:2],[51:5],[75:27],[75:28],[75:29],[75:30],[84:16],[84:17],[84:18],[84:19], 
[85:10],[86:1],[86:2],[86:5],[86:6],[96:1],[96:2],[113:1],[113:2] 

) ع) تبدأ كذلك باحلرف (19ث عن العدد (دَّ حَ تَ ) ، واآلية الوحيدة اليت تَـ عتبدأ باحلرف ( [42:2]اآلية  إنَّ  15-
جند  [74:30]إىل اآلية  [42:2]حث من اآلية ، عندما نب [74:30]ورقمها  )ليها تسعة عشرعوهي (
 ) واآليات هي :عباحلرف ( تبدأ آية (19)

[42:2],[53:5],[53:14],[53:15],[55:2],[55:4],[56:15],[56:37],[56:61],[60:7], 
[64:18],[66:5],[68:13],[68:32],[70:37],[70:41],[72:26],[74:10],[74:30] 

ع عن اآليات اليت تنتهي بْ السَ  الُسَور) وعندما نبحث يف جمموعة رتنتهي باحلرف () رليها تسعة عشع(اآلية  إنَّ  16-
 آية وهي : ! (19x2)38ها ـَّ ) جند أنرباحلرف (

[40:3],[40:6],[40:12],[40:16],[40:19],[40:20],[40:35],[40:39],[40:41],[40:42], 
[40:43],[40:47],[40:52],[40:55],[40:56],[41:39],[41:40],[42:7],[42:8],[42:9], 
[42:11],[42:15],[42:22],[42:23],[42:24],[42:27],[42:29],[42:30],[42:31],[42:33], 
[42:34],[42:43],[42:47],[42:48],[42:49],[42:50],[42:53],[46:33] 

عندما ) ، حمجموعة (ـمَ ) املرتبطة بالعسقحتتوي على أربعة حروف من جمموعة () رشععة سليها تعاآلية ( إنَّ  17-
 [74:30]وإىل اآلية  [40]من بداية السورة ) عسقأربعة حروف من ( اليت حتتوي على أيَّةِ حنصي عدد اآليات 

 آية واآليات هي : (19x7)133جند 
[40:10],[40:22],[40:23],[40:24],[40:27],[40:31],[40:36],[40:38],[40:43],[40:48], 
[40:49],[40:52],[40:70],[40:74],[40:80],[41:3],[41:6],[41:9],[41:14],[41:20], 
[41:27],[41:38],[41:39],[42:5],[42:19],[42:34],[42:36],[42:38],[42:40],[42:44], 
[42:52],[43:10],[43:24],[43:36],[43:55],[43:67],[43:82],[43:86],[45:10],[45:13], 
[45:17],[45:19],[45:33],[45:34],[46:7],[46:13],[46:22],[46:27],[46:32],[47:3], 
[47:14],[47:19],[47:24],[47:33],[48:5],[48:9],[48:13],[48:23],[48:28],[49:15], 
[50:4],[50:15],[50:21],[50:26],[50:28],[50:37],[51:38],[51:44],[51:52],[52:21], 
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[52:27],[53:39],[54:2],[54:9],[54:19],[54:24],[54:38],[55:9],[55:76],[56:1],[56:10], 
[56:75],[56:76],[57:8],[57:11],[57:22],[57:29],[58:2],[58:5],[58:14],[58:15], 
[58:18],[58:19],[59:15],[59:16],[60:11],[61:3],[61:7],[61:9],[61:11],[62:5], 
[62:6],[62:8],[62:11],[63:2],[63:3],[64:1],[64:3],[64:17],[65:5],[65:9],[65:10], 
[66:4],[67:2],[67:4],[67:7],[67:21],[67:29],[68:7],[68:28],[68:30],[68:51],[69:15], 
[69:44],[70:4],[70:40],[71:21],[72:13],[72:14],[72:19],[72:25],[72:28],[74:30] 

) 2اليت حتمل الرقم ( الكرمي عن اآليات القرآن ُسَور) ، عندما نبحث يف مجيع 2) حتمل الرقم (عسقاآلية ( إنَّ  18-
 هي :اآليات آية ! و  (19)) جند ع س قوفيها احلروف (

[5:2],[6:2],[10:2],[13:2],[18:2],[42:2],[47:2],[48:2],[54:2],[56:2], 
[57:2],[58:2],[59:2],[60:2],[62:2],[65:2],[67:2],[76:2],[96:2] 

) جند  ع س ق) وفيها احلروف (19القرآن الكرمي عن اآليات اليت حتمل الرقم ( ُسَوروعندما نبحث يف مجيع  19-
 آية ! واآليات هي : (19)كذلك 

[2:19],[5:19],[8:19],[9:19],[12:19],[18:19],[22:19],[25:19],[27:19],[28:19], 
[29:19],[33:19],[34:19],[36:19],[43:19],[47:19],[57:19],[70:19],[96:19] 

 ) !قافحرف ( (19x2)38على كذلك السابقة   (19)لـ اوحتتوي اآليات  20-

 ) وهي:ع س قآية حتتوي على مجيع األحرف ( (19)) فيها حم.عسقة باآليات (حَ تَ املفتَ  [42]ة ورَ السُ  إنَّ  21-

[42:2],[42:7],[42:12],[42:13],[42:14],[42:15],[42:17],[42:18],[42:22],[42:23],
[42:25],[42:27],[42:29],[42:34],[42:42],[42:44],[42:45],[42:48],[42:52] 

 ) !قافحرف ( (19x2)38السابقة كذلك على  (19)وحتتوي اآليات الـ  22-

) جند كذلك ع س قف () وفيها احلرو 1القرآن الكرمي عن اآليات اليت حتمل الرقم ( ُسَورعندما نبحث يف مجيع  23-
 آية ! واآليات هي : (19)

[4:1],[6:1],[8:1],[17:1],[21:1],[22:1],[35:1],[49:1],[54:1],[58:1], 
[60:1],[62:1],[63:1],[64:1],[65:1],[70:1],[71:1],[72:1],[114:1] 

) اهللايس فيها لفظ اجلاللة () واليت ل1القرآن الكرمي عن اآليات اليت حتمل الرقم ( ُسَوروعندما نبحث يف مجيع  24-
 القرآن الكرمي. ُسَور!!! وهو عدد  (19x6)114) يف هذه اآليات يساوي ع س قجمموع حروف ( جند أنَّ 

 ) :ق( رفعالقات ُمرتَِبَطة بالح

آن ر ني من القُ تَ ورَ ) يف منظومة احلروف األجبدية العربية، وقد ورد يف افتتاحية سُ 19) له الرقم التسلسلي (قاحلرف ( إنَّ 
  [50]) قة (ورَ والثانية يف سُ  [42]) حم.عسقة الشورى (ورَ الكرمي، االفتتاحية االوىل يف سُ 

) يساوي قة (ورَ ) يف سُ قوعدد حروف ( (19x3)57 يساوي ة الشورىورَ ) يف سُ قعدد حروف ( إنَّ  25-
57(19x3)  القرآن الكرمي ! ُسَوربعدد  (114)واجملموع 

 !قاف (19x128)2432) يوجد حم عسقحتتوي على مجيع حروف اجملموعة ( يف آيات القرآن الكرمي اليت 26-

أو مضاعفاته  (19)ويف آياهتا اليت حتمل الرقم  املَقطََّعةاملفتتحة باحلروف  (29)يف ُسَور القرآن الكرمي الـ   27-
 !قاف (19x3)57) يوجد حم عسقوحتتوي يف نفس الوقت على مجيع حروف اجملموعة (
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 228فيها  ُسَورجند ستة  (19)اليت أرقامها من مضاعفات العدد ر وَ عن السُ ث يف القرآن الكرمي عندما نبح 28-
(19x12=2x114) ) قافحرف.( 

19 38 57 76 95 114 Total 
86 74 49 15 3 1 228(19x12) 

وحتتوي يف نفس  ضاعفاتهمُ  أو (19)اليت حتمل الرقم  املَقطََّعةاملفتتحة باحلروف  (29)يف ُسَور القرآن الكرمي الـ   29-
 !قاف (19x2)38) يوجد حم عسقالوقت على مجيع حروف اجملموعة (

 !قاف (19x4)76يوجد  (19)يف آيات القرآن الكرمي اليت حتمل الرقم  30-

 ) يف تلك اآلية.    افقال( حروف ا عددهَ عُ رقم السورة مث رقم اآلية، يتبَـ يوجد  [ ]قواس مالحظة : داخل األ       

[2:19],2,[5:19],4,[6:19],5,[7:19],1,[8:19],1,[9:19],2,[10:19],2,[12:19],1, 
[13:19],1,[14:19],3,[15:19],1,[18:19],6,[19:19],1,[20:19],2,[22:19],2, 
[25:19],3,[27:19],2,[28:19],3,[29:19],1,[31:19],1,[33:19],1,[34:19],3, 
[36:19],2,[39:19],2,[42:19],2,[43:19],1,[45:19],1,[47:19],1,[50:19],1, 
[51:19],1,[55:19],1,[57:19],1,[59:19],1,[67:19],2,[69:19],2,[70:19],1, 
[72:19],1,[74:19],2,[80:19],2,[81:19],1,[84:19],2,[96:19],1 

 !قاف (19x17)323أو مضاعفاته جند  (19) يف آيات القرآن الكرمي اليت حتمل الرقم 31-

[2:19],2,[2:38],1,[2:57],1,[2:76],4,[2:95],1,[2:133],4,[2:171],2,[2:190],2, 
[2:228],4,[2:247],5,[2:266],1,[2:285],2,[3:38],1,[3:76],2,[3:95],2,[3:133],1, 
[3:152],3,[3:190],1,[4:38],3,[4:76],3,[4:95],3,[4:114],1,[4:133],1,[4:152],1, 
[4:171],4,[5:19],4,[5:38],3,[5:57],2,[5:76],1,[5:95],6,[5:114],3,[6:19],5, 
[6:57],3,[6:76],2,[6:95],1,[6:114],1,[6:133],1,[6:152],4,[7:19],1,[7:38],5, 
[7:57],3,[7:76],1,[7:95],2,[7:114],2,[7:133],2,[7:171],5,[8:19],1,[8:38],3, 
[8:57],1,[9:19],2,[9:38],3,[9:95],1,[10:19],2,[10:38],3,[10:57],1,[10:76],2, 
[11:38],2,[11:57],2,[11:76],1,[11:114],1,[12:19],1,[12:38],2,[12:57],1, 
[12:76],2,[12:95],2,[13:19],1,[13:38],2,[14:19],3,[15:19],1,[15:38],1, 
[15:57],1,[15:76],1,[16:38],2,[16:76],2,[16:95],1,[16:114],1,[17:57],1, 
[17:76],1,[17:95],1,[18:19],6,[18:57],4,[18:76],2,[18:95],2,[19:19],1, 
[19:76],1,[19:95],1,[20:19],2,[20:57],1,[20:95],1,[20:114],5,[20:133],1, 
[21:38],2,[21:76],1,[21:95],1,[22:19],2,[23:57],1,[23:76],1,[23:95],1, 
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 (19)ا من مضاعفات العدد هتَ ورَ عندما نبحث يف القرآن الكرمي عن اآليات اليت حاصل مجع رقمها مع رقم سُ  32-
 ).قاف( (19x12 = 114x2) 228 جند   ((19x5) 95 = 75+20) [20:75]مثل اآلية 

توي على حرف آية حت (19x96)1824يوجد  املَقطََّعةاملفتتحة باحلروف  (29)القرآن الكرمي الـ   ُسَوريف  33-
 ).القاف(

  رقم آلية يف القرآن الكرمي (19)ني من القرآن الكرمي، يوجد تَ ورَ ) قد ورد يف افتتاحية سُ افقالحرف ( نعلم أنَّ  34-
 القرآن ُسَوروجلميع  عندما حنصي عدد (القافات) يف هذه اآليات طر الثاين من اجلدول أدناه، يف السَ نيَّ بَـ كما مُ 

مثال: رقم اآلية األوىل يف اجلدول أدناه هو  ) فقط.قافنيل رقم حيتوي على (كُ   جند أنَّ  رقماليت حتتوي على هذا ال
عدد القافات يف  عندما حنصي )139(يف القرآن الكرمي فيها آية حتمل الرقم  ُسَوريوجد سبع ومبا أنه ،  )139(

 ن اجلدول.، والنتيجة مبينة يف السطر األخري مفقط )قافني( حنصل علىبع هذه اآليات السَ 
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 ! (19x7x34)4522يف العالقة السابقة يساوي  (19)الـ  جمموع أرقام اآليات كذلك فإنَّ  35-

يوجد  الُسَور، بني هذه  [50]ة ورَ وسُ  [42]ة ورَ ني من القرآن الكرمي، سُ تَ ورَ ) ورد يف افتتاحية سُ قاحلرف ( إنَّ  36-
114(19x6) ) القرآن الكرمي. ُسَورهو عدد  (114) الـ واحدة فقط !  ونعلم أنَّ  )قافآية حتتوي على 

ني ، تَ ورَ ة تقع يف املنتصف بل سُ ورَ عدد زوجي فال يوجد سُ  هُ القرآن الكرمي، ومبا أنَّ  ُسَورهو عدد  (114) نعلم أنَّ  37-
 تني !ورَ قاف يف هاتني السُ  (19x4)76، يوجد  58ة ورَ والسُ  57ة ورَ السُ 

 أو مضاعفاته وفيها كلمة (اهللا) مرة واحدة. (19)يف مجيع اآليات اليت حتمل الرقم  قاف (19x4)76ويوجد  38-

 قاف ! (19x3)57يوجد فيها  [14]ة ورَ ة أبو األنبياء (إبراهيم) السُ ورَ سُ  39-

 قاف ! (19x2)38يوجد فيها  [47]ة ورَ ة خامت النبيني (حممد) السُ ورَ وسُ  40-

آالف العالقات  إنَّ  د"،مسه "أسعَ ا ل شخصبَ من قِ  تْ فَ شِ اكتُ  ء من عالقاتهي جز م هذه العالقات عظَ مُ  إنَّ  مالحظة:
عجزات مُ  تكشف أنَّ  ُتكَتَشف بإذن اهللا الحقاً  سوفوما ال يعلمه إال اهللا من العالقات اليت ة سابقاً فَ شَ كتَ ـمُ ال

 .رشَ بَ  قلِ ر يف عَ طُ ختَ  ملآفاق ستصل إىل ة املستقبليَّ  ةيَّ دِ دَ العَ  القرآن
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 ٣رقم    قْ حَ لْ مُ 
 برنامج الحاسوب

   VC++ 2008، يتألف من ملف واحد، لتشغيل البرنامج تحتاج إلى تنصيب  ++Cالبرنامج مكتوب بلغة 
 txt.ونسخ ولصق محتويات الملف من هذه الصفحات، كما يجب توفر ملف بامتداد  VC++ 2010أو 

 لقطة المبينة أدناه :ال في يحتوي على الحروف العربية الثمانية وعشرون كما

 
 

/* 
  PROGRAM: HaMeem.CPP 
  Written by Maher Amin 
  This program make 268,435,455 trials with all mixes of characters from 1 to 28 characters 
  Last modified: 12/1/2014 
*/ 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <sstream> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <iterator> 
#include <iomanip> 
#include <direct.h> 
#include <numeric> 
#include <algorithm> 
#include <ctime> 
#include <map> 
using namespace std; 
const int HM_CHAPTERS = 7; 
const int ARABIC_LETTERS = 28; 
const int TwoDimData[ARABIC_LETTERS][HM_CHAPTERS] = { 
  أ 0 // ,{444 ,323 ,234 ,531 ,533 ,568 ,816} 
  ب 1 // ,{95  ,70  ,62  ,141 ,130 ,96  ,212} 
  ت 2 // ,{91  ,95  ,46  ,112 ,82  ,98  ,142} 
  ث 3 // ,{7   ,10  ,5   ,14  ,13  ,12  ,23 } 
  ج 4 // ,{25  ,19  ,15  ,44  ,32  ,29  ,41 } 
 ح 5 // ,{36  ,31  ,16  ,44  ,53  ,48  ,64 } 
 خ 6 // ,{16  ,16  ,7   ,32  ,15  ,25  ,33 } 
 د 7 // ,{57  ,21  ,15  ,63  ,64  ,68  ,115} 
 ذ 8 // ,{48  ,30  ,19  ,55  ,57  ,56  ,91 } 
 ر 9 // ,{98  ,63  ,63  ,133 ,141 ,118 ,211} 
 ز 10// ,{13  ,16  ,10  ,11  ,22  ,23  ,23 } 
 س 11// ,{48  ,40  ,23  ,72  ,54  ,65  ,100} 
 ش 12// ,{13  ,7   ,9   ,21  ,38  ,30  ,27 } 
 ص 13// ,{20  ,9   ,4   ,17  ,28  ,19  ,33 } 
 ض 14// ,{18  ,13  ,4   ,24  ,23  ,16  ,26 } 
 ط 15// ,{4   ,3   ,5   ,10  ,10  ,8   ,12 } 
 ظ 16// ,{4   ,6   ,2   ,11  ,14  ,10  ,11 } 
 ع 17// ,{79  ,60  ,47  ,121 ,98  ,102 ,142} 
 غ 18// ,{10  ,7   ,5   ,3   ,14  ,10  ,19 } 
 ف 19// ,{64  ,43  ,32  ,94  ,84  ,92  ,149} 
 ق 20// ,{73  ,36  ,35  ,84  ,57  ,81  ,107} 
 ك 21// ,{77  ,68  ,50  ,112 ,93  ,86  ,187} 
 ل 22// ,{292 ,245 ,140 ,374 ,428 ,358 ,627} 
 م 23// ,{225 ,200 ,150 ,324 ,300 ,276 ,380} 
 ن 24// ,{216 ,151 ,155 ,330 ,257 ,296 ,404} 
 ھـ 25// ,{128 ,111 ,67  ,209 ,194 ,173 ,229} 
 و 26// ,{206 ,158 ,117 ,285 ,276 ,252 ,373} 
 ي 27// ,{214 ,182 ,121 ,256 ,340 ,286 ,406} 
}; 
//---------------------------------------------------------- 
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class FinalHaMeem 
{ 
public: 
 FinalHaMeem(); 
 ~FinalHaMeem() { delete[]r1; delete[]r2; } 
 void loop(unsigned int oneTo28); 
 void mapResults(); 
private: 
 enum {NUM_REL=150}; 
 enum {DIV=19}; 
 enum {LUA=25000}; // size of lookup array 
 enum {MOD=80000}; // size of mod & isdivisor LookUp array 
//------------------------------------------------------------------ 
 int *r1, n1, k1; 
 vector<unsigned int> vIndxComb1; 
 int NextComb_n28(void); 
 void makeComb_n28(int k); 
//------------------------------------------------------------------ 
 int *r2, n2, k2; 
 vector<unsigned int> vIndxComb2; 
 int NextComb_n7(void); 
 void makeComb_n7(int k); 
//------------------------------------------------------------------ 
 vector<wchar_t> vArabicLetters; 
 void read_ArabicLetters(); 
 unsigned int modArray[MOD]; 
 unsigned int divArray[MOD]; 
 unsigned int digitsLookUpArray[LUA]; 
 unsigned int sumDigits(unsigned int n); 
 void fill_modArray(); 
 void fill_divArray(); 
 void fill_digitsLookUpArray(); 
 unsigned int freq[NUM_REL]; 
 void initializeResultArray(); 
 unsigned int TwoDimDgtData[ARABIC_LETTERS][HM_CHAPTERS]; 
 void fill_TwoDimDgtData(); 
 vector<vector<unsigned int> > vviData; 
 vector<vector<unsigned int> > vviDgtData; 
 unsigned int totalOfeachRow[ARABIC_LETTERS];  
 unsigned int totalDigitsOfeachRow[ARABIC_LETTERS]; 
 void fill_totalAndDigitsOfeachRow(); 
 string mfolder, mSubfolder1, mSubfolder2; 
 int caseScore; 
 int caseDivisionScore; 
 int caseTotalLetters; 
 int caseTotalDigits; 
 void calculateCaseLetterSumAndDigits(); 
 void printFreq(string fileName); 
 int find_max_score(); 
 int combmax; 
 vector<unsigned int> v1To7; 
 void fill_v1To7(); 
 vector<vector<unsigned int> > vviInnerDivisions; 
 void calculateCaseLetterSumAndDigitsPart1(); 
 int sumPart1; 
 int sumDigitPart1; 
 vector<unsigned int> viPart1, viPart2; 
 void fill_part1(); 
 void fill_part2(); 
 void printLeftOrRight(string file, vector<unsigned int> v, string sep); 
 void printCase(vector<unsigned int> vCharCombination, int option); 
 void printSpecialCase(vector<unsigned int> vCharCombination); 
 bool findSpecialCase(); 
 string itos(int i); 
 void fill_vComplement(vector<unsigned int> vP1, vector<unsigned int>& vP2); 
}; 
FinalHaMeem::FinalHaMeem() 
{ n1 = ARABIC_LETTERS; 
 r1 = new int[n1+1]; 
 n2 = HM_CHAPTERS; 
 r2 = new int[n2+1]; 
 read_ArabicLetters(); 
 fill_modArray();     
 fill_divArray();     
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 fill_digitsLookUpArray();  
 fill_TwoDimDgtData(); 
 fill_totalAndDigitsOfeachRow(); 
 fill_v1To7(); 
} 
void FinalHaMeem::read_ArabicLetters() 
{ wifstream infile; 
 infile.open ("ArabicLetters.txt"); 
 if (! infile) { cerr << "\nError while openinig file " << "ArabicLetters.txt" << 
 "\n\n"; 
  exit(0);  
 } 
 wchar_t wc; 
 int i = 0; 
 while (infile >> wc) { 
  vArabicLetters.push_back(wc); 
  i++; 
 } 
 if (infile.eof() && i == ARABIC_LETTERS) 
  infile.close(); 
 else if (infile.eof() && i < ARABIC_LETTERS) { 
  infile.close(); 
  cerr << "\nNot enough data in file " << "ArabicLetters.txt" << "\n\n"; 
  exit(0); 
 } 
 else if (infile.eof() && i > ARABIC_LETTERS) { 
  infile.close(); 
  cerr << "\nExcess data in file " << "ArabicLetters.txt" << "\n\n"; 
  exit(0); 
 } 
 else {infile.close(); 
   cerr << "\nError in data inside file " << "ArabicLetters.txt" << 
 "\n\n"; 
   exit(0); 
 } 
 infile.close(); 
} 
void FinalHaMeem::fill_v1To7() 
{ v1To7.clear(); 
 for (unsigned int i=0; i<HM_CHAPTERS; ++i) 
  v1To7.push_back(i+1); 
} 
unsigned int FinalHaMeem::sumDigits(unsigned int n) 
{ unsigned int digitSum = 0; 
 do {digitSum = digitSum + n%10; 
  n = n/10; 
 } while (n != 0);  
 return digitSum; 
} 
void FinalHaMeem::fill_modArray() 
{ for (unsigned int i=0; i<MOD; ++i){ 
  if (i % DIV == 0) 
   modArray[i] = 1; 
  else modArray[i] = 0;} 
} 
void FinalHaMeem::fill_divArray() 
{ for (unsigned int i=0; i<MOD; ++i) 
  divArray[i] = i/DIV; 
} 
void FinalHaMeem::fill_digitsLookUpArray() 
{ for (unsigned int i=0; i<LUA; ++i) 
  digitsLookUpArray[i] = sumDigits(i); 
} 
void FinalHaMeem::initializeResultArray() 
{ for (int i=0; i<NUM_REL; ++i) 
  freq[i] = 0; 
} 
void FinalHaMeem::fill_TwoDimDgtData() 
{ for (unsigned int j=0; j<ARABIC_LETTERS; ++j) 
  for (unsigned int k=0; k<HM_CHAPTERS; ++k) 
   TwoDimDgtData[j][k] = digitsLookUpArray[TwoDimData[j][k]]; 
} 
void FinalHaMeem::fill_totalAndDigitsOfeachRow() 
{ for (unsigned int i=0; i< ARABIC_LETTERS; ++i){ 
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  int sum = 0, digits = 0; 
  for (unsigned int j=0; j<HM_CHAPTERS; ++j){ 
   sum = sum + TwoDimData[i][j]; 
   digits = digits + TwoDimDgtData[i][j]; 
  } 
  totalOfeachRow[i] = sum; 
  totalDigitsOfeachRow[i] = digits; 
 } 
} 
void FinalHaMeem::loop(unsigned int oneTo28) 
{ clock_t begin = clock(); 
//------------------------------------------------------------------ 
 mfolder     = "HaMeemRESULT"; 
 mSubfolder1 = "HaMeemRESULT/DIVISIONS"; 
 mSubfolder2 = "HaMeemRESULT/LETTER-GROUPS"; 
 _mkdir(mfolder.c_str()); 
 _mkdir(mSubfolder1.c_str()); 
 _mkdir(mSubfolder2.c_str()); 
//------------------------------------------------------------------ 
 combmax = oneTo28; 
 makeComb_n28(combmax); 
 clock_t end = clock(); 
 double elapsed_secs = double(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC; 
 cout << "\nElapsed time = " << elapsed_secs << endl; 
} // end of loop function 
void FinalHaMeem::makeComb_n28(int numLetters) 
{ initializeResultArray(); 
 r1[0] = 0; 
 for (int i=1; i<=n1; i++) 
  r1[i] = i; 
//---------------------------- 
 k1 = numLetters; 
 int i, j=0; 
 do { 
  vIndxComb1.clear(); 
  for (i=1; i<=numLetters; i++){ 
   vIndxComb1.push_back(r1[i]-1); 
  } 
  //---------------------------------------- 
  calculateCaseLetterSumAndDigits(); 
  caseScore = 0; 
  if ( modArray[caseTotalLetters]  && caseTotalLetters != 0 ) 
   caseScore++; 
  else { freq[caseScore]++; 
  continue; 
  } 
  if (divArray[caseTotalLetters] == caseTotalDigits) 
   caseScore++; 
  else { freq[caseScore]++; 
  continue; 
  } 
  caseDivisionScore = 0; 
  vviInnerDivisions.clear(); 
 
  for (unsigned int i=1; i<=(HM_CHAPTERS)/2; ++i) 
   makeComb_n7(i); 
  if (caseDivisionScore > 0) { 
   caseScore = caseScore + 2*caseDivisionScore; 
   freq[caseScore]++; 
   printCase(vIndxComb1, 1); 
   if (findSpecialCase() && caseDivisionScore > 0) 
    printSpecialCase(vIndxComb1); 
  } 
  else freq[caseScore]++; 
 } while (NextComb_n28()); 
 printFreq("Statistics"); 
} 
void FinalHaMeem::makeComb_n7(int numLetters) 
{ r2[0] = 0; 
 for (int i=1; i<=n2; i++) 
  r2[i] = i; 
//---------------------------- 
 k2 = numLetters; 
 int i, j=0; 
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 do { vIndxComb2.clear(); 
  for (i=1; i<=numLetters; i++){ 
   vIndxComb2.push_back(r2[i]-1); 
  } 
  //---------------------------------------- 
  calculateCaseLetterSumAndDigitsPart1(); 
  if (sumPart1 % DIV == 0 && sumPart1/DIV == sumDigitPart1 && sumPart1 != 0){ 
   caseDivisionScore++; 
   fill_part1(); 
   fill_part2(); 
   vviInnerDivisions.push_back(vector<unsigned int>()); 
   for (unsigned int i=0; i<viPart1.size(); ++i) 
    vviInnerDivisions[vviInnerDivisions.size()-  
   1].push_back(viPart1[i]); 
  } 
 } while (NextComb_n7()); 
} 
int FinalHaMeem::NextComb_n28() 
{ int i = k1,j; 
 while (i > 0 && r1[i] == n1-k1+i) 
  i--; 
 if (i == 0) 
  return 0;  
 r1[i]++; 
 for (j=i+1; j<=k1; j++) 
  r1[j] = r1[j-1] + 1; 
 return 1; 
} 
int FinalHaMeem::NextComb_n7() 
{ int i = k2,j; 
 while (i > 0 && r2[i] == n2-k2+i) 
  i--; 
 if (i == 0) 
  return 0;  
 r2[i]++; 
 for (j=i+1; j<=k2; j++) 
  r2[j] = r2[j-1] + 1; 
 return 1; 
} 
void FinalHaMeem::calculateCaseLetterSumAndDigits() 
{ caseTotalLetters = 0; 
 caseTotalDigits  = 0; 
 for (unsigned int i=0; i<vIndxComb1.size(); ++i){ 
  caseTotalLetters = caseTotalLetters + totalOfeachRow[vIndxComb1[i]]; 
  caseTotalDigits  = caseTotalDigits  + totalDigitsOfeachRow[vIndxComb1[i]]; 
 } 
} 
void FinalHaMeem::calculateCaseLetterSumAndDigitsPart1() 
{ sumPart1 = 0; 
 sumDigitPart1 = 0; 
 for (unsigned int i=0; i<vIndxComb1.size(); ++i) 
 for (unsigned int j=0; j<vIndxComb2.size(); ++j){ 
  sumPart1 = sumPart1 + TwoDimData[vIndxComb1[i]][vIndxComb2[j]]; 
  sumDigitPart1 = sumDigitPart1 + TwoDimDgtData[vIndxComb1[i]][vIndxComb2[j]]; 
 } 
} 
void FinalHaMeem::fill_part1() 
{ viPart1.clear(); 
 for (unsigned int i=0; i<vIndxComb2.size(); ++i) 
  viPart1.push_back(vIndxComb2[i]+1); 
} 
void FinalHaMeem::fill_part2() 
{ viPart2.clear(); 
 set_difference (v1To7.begin(), v1To7.end(), viPart1.begin(), viPart1.end(), 
back_inserter(viPart2)); 
} 
string FinalHaMeem::itos(int i) 
{ stringstream s; 
 s << i; 
 return s.str(); 
} 
void FinalHaMeem::fill_vComplement(vector<unsigned int> vP1, vector<unsigned int>& vP2) 
{ vP2.clear(); 
 vP2.reserve(HM_CHAPTERS-viPart1.size()); 
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 set_difference (v1To7.begin(), v1To7.end(), vP1.begin(), vP1.end(), 
back_inserter(vP2)); 
} 
void FinalHaMeem::printCase(vector<unsigned int> vCharCombination, int option) 
{  
 string pre = itos(vviInnerDivisions.size()); 
 string fileName1 = mSubfolder1 + "/" + pre + "-DivisionCases.txt"; 
 string fileName2 = mSubfolder2 + "/" + pre + "-LetterGroups.txt"; 
 string fileName3 = mfolder + "/All-DivisionCases.txt"; 
 string fileName4 = mSubfolder1 + "/" + pre + "-abstractDivisionCases.txt";  
 wofstream outfile1( fileName1.c_str(), ios_base::app ); 
 wofstream outfile2( fileName2.c_str(), ios_base::app ); 
 wofstream outfile3( fileName3.c_str(), ios_base::app ); 
 wofstream outfile4( fileName4.c_str(), ios_base::app ); 
 outfile1 << endl; 
 outfile3 << endl; 
 for (unsigned int i=0; i<vCharCombination.size(); ++i){ 
  outfile1 << vArabicLetters[vCharCombination[i]]; 
  outfile2 << vArabicLetters[vCharCombination[i]]; 
  outfile3 << vArabicLetters[vCharCombination[i]]; 
 } 
 outfile1 << endl; 
 outfile2 << " "; 
 outfile3 << endl; 
 for (unsigned int i=0; i<vIndxComb1.size(); ++i){ 
  outfile1 << vIndxComb1[i]+1 << " "; 
  outfile3 << vIndxComb1[i]+1 << " "; 
 } 
 outfile1 << endl; 
 outfile3 << endl; 
 outfile1 << vviInnerDivisions.size() << endl; 
 outfile3 << vviInnerDivisions.size() << endl; 
 for (unsigned int j=0; j<vviInnerDivisions.size(); ++j){ 
  vector<unsigned int> vLeft; 
  vector<unsigned int> vRight; 
  for (unsigned int n=0; n<vviInnerDivisions[j].size(); ++n) 
   vLeft.push_back(vviInnerDivisions[j][n]); 
  fill_vComplement(vLeft, vRight); 
  printLeftOrRight(fileName1, vLeft, "|"); 
  printLeftOrRight(fileName1, vRight, ""); 
  printLeftOrRight(fileName3, vLeft, "|"); 
  printLeftOrRight(fileName3, vRight, ""); 
  printLeftOrRight(fileName4, vLeft, "|"); 
  printLeftOrRight(fileName4, vRight, ""); 
  outfile4 << " "; 
  outfile1 << endl; 
  outfile3 << endl; 
 } 
 outfile4 << endl; 
 outfile4.close(); 
 outfile1.close(); 
 outfile2.close(); 
 outfile3.close(); 
} 
void FinalHaMeem::printSpecialCase(vector<unsigned int> vCharCombination) 
{ int tmp = vviInnerDivisions.size(); 
 string pre = itos(tmp); 
 string fileName1 = mfolder + "/SpecialCases.txt"; 
 wofstream outfile1( fileName1.c_str(), ios_base::app ); 
 outfile1 << endl; 
 for (unsigned int i=0; i<vCharCombination.size(); ++i) 
  outfile1 << vArabicLetters[vCharCombination[i]]; 
 outfile1 << endl; 
 for (unsigned int i=0; i<vIndxComb1.size(); ++i) 
  outfile1 << vIndxComb1[i]+1 << " "; 
 outfile1 << endl; 
 outfile1 << vviInnerDivisions.size() << endl; 
 for (unsigned int j=0; j<vviInnerDivisions.size(); ++j){ 
  vector<unsigned int> vLeft; 
  vector<unsigned int> vRight; 
  for (unsigned int n=0; n<vviInnerDivisions[j].size(); ++n) 
   vLeft.push_back(vviInnerDivisions[j][n]); 
  fill_vComplement(vLeft, vRight); 
  printLeftOrRight(fileName1, vLeft, "|"); 
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  printLeftOrRight(fileName1, vRight, ""); 
  outfile1 << endl; 
 } 
 outfile1.close(); 
} 
bool FinalHaMeem::findSpecialCase() 
{ vector<unsigned int> vtmp; 
 vtmp.push_back(1); 
 vtmp.push_back(2); 
 vtmp.push_back(3); 
 bool satisfy = false; 
 for (unsigned int i=0; i<vviInnerDivisions.size(); ++i) 
     if (vviInnerDivisions[i] == vtmp) satisfy = true; 
 return satisfy; 
} 
void FinalHaMeem::printLeftOrRight(string file, vector<unsigned int> v, string sep) 
{ wofstream outfile( file.c_str(), ios_base::app ); 
 for (unsigned int k=0; k<v.size(); ++k){ 
  if (k == 0) 
   outfile << v[k]; 
   else if (v[k] == v[k-1]+1) 
    outfile << v[k]; 
   else if (v[k] > v[k-1]+1){ 
    int tm = v[k] -1- v[k-1]; 
    for (int r=0; r<tm; ++r) 
        outfile << "-"; 
    outfile << v[k]; 
   } 
 } 
 outfile << sep.c_str(); 
 if (sep == "") outfile << "  "; 
 outfile.close(); 
} 
int FinalHaMeem::find_max_score() 
{ int i, max = NUM_REL-1; 
 for (i = max; i>0; --i ) 
  if( freq[i] != 0 ) 
     return i;  
    return i; 
} 
void FinalHaMeem::printFreq(string fileName) 
{ int width = 15; 
 int max = find_max_score(); 
 fileName = fileName + ".txt"; 
 string file = mfolder + "/" + fileName; 
 ofstream outfile( file.c_str(), ios_base::app ); 
 string s1(58, '-'); 
 outfile << s1 << endl; 
 cout << s1 << endl; 
 outfile << "\nResult for " << combmax << " letters, with total of "  
      << accumulate(freq, freq+NUM_REL, 0) << " cases tested. \n"; 
 cout <<    "\nResult for " << combmax << " letters "  
   << accumulate(freq, freq+NUM_REL, 0) << " cases tested. \n";  
 outfile << s1 << endl; 
 cout <<    s1 << endl; 
 for (int i = max; i >= 0; --i) {  
   outfile << setw(28) << "  Number of cases in store[ " << right << setw(2) << i << " ] =    
outfile << setw(width) << freq[i] << "\n\n";    cout <<    setw(28) << "  Number of cases 
 in store[ " << right << setw(2) << i << " ] = "; 
    cout <<    setw(width) << freq[i] << "\n\n"; 
 } 
 outfile << s1 << endl; 
 outfile.close(); 
 cout << s1 << endl; 
} 
void FinalHaMeem::mapResults() 
{ string fileName = mfolder + "/All-DivisionCases.txt"; 
// count number of times each word occurs in the input 
 map<string, int> word_count; 
 ifstream myfile (fileName.c_str(), ios::in); 
 if ( myfile.is_open() ){ 
  string st; 
        while ( myfile >> st ) 
        { for (unsigned int i=0; i<st.size(); ++i){ 
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   if (st[i] == '|'){ 
        ++word_count[st]; 
      break; 
  } } 
        } 
        myfile.close(); 
  cout << endl; 
  int sum = 0; 
  string s1(58, '-'); 
  cout << s1 << endl; 
  // print the results 
  int cn = 1; 
  string tmp = "xxxxxxxxxxxxxxx"; 
  string::size_type maxlen = tmp.size(); 
  for (map<string, int>::const_iterator it = word_count.begin(); 
   it != word_count.end(); ++it) { 
   cout << setfill(' ') << right << setw(4) << cn << "   Division:  "; 
   cout << it->first ; 
   cout << string(maxlen - (it->first.size()), ' ') << " occurs "; 
   cout << setfill(' ') << right << setw(5) << it->second; 
   cout << ((it->second > 1) ? "  times" : "  time") << endl; 
   sum = sum + it->second; 
   cn++; 
  } 
  cout << s1 << endl; 
  cout << "            Total Sum of Division Cases = " << sum << endl << endl; 
 } 
} 
int main() { 
    FinalHaMeem obj; 
    for (unsigned int i=1; i<=28; ++i) 
    obj.loop(i); 
    obj.mapResults();   
    getchar(); 
    return 0; 
} 
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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