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 ملخص

 .ابقي بدون سبعة علي القسمة يقبل اايهتا عدد واليت سورة عشرة االربع على مالحظات ندون

 املالحظة

 2*7= 14العدد   7سورة عدد آايهتا يقسم على  14يوجد يف القرءان 

 جمموع اخلاانت عدد اآلايت ةر السو رقم  الرتتيب
1 1 7 1 
2 19 98 10 
3 21 112 3 
4 25 77 7 
5 37 182 10 
6 46 35 10 
7 52 49 7 
8 61 14 7 
9 71 28 8 

10 72 28 9 
11 74 56 11 
12 80 42 8 
13 92 21 11 
14 107 7 8 

 758 756 110 
 7: السور اليت عدد أايهتا يقسم على 1جدول 
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 2*7=14قلنا أن النتائج =  

 7والسورة ورقم   2ومها السورة رقم  7^2سوراتن فقط يف اجلدول يقسم عدد اايهتا على 

ايت =   2( = 756-758)الفرق بني جمموع أرقام السور وعدد االا

    2 = (6-8) 6الزوجية والسور  8السور الفردية 

    2 = (6-8) 6واألايت الفردية  8اآلايت الزوجية 

 2 = (6-8) 8وادلتخالفة  6السور ادلتجانسة مع أايهتا 

 2( = 1+1+0) 110ألرقام السور =  قيمة اخلاانت

 2عددها  7السور اليت حيمل عدد اايهتا 

 7^2=  49يف اجلدول عدد آايهتا =  7السورة رقم 

 2الرقم دلاذا 

   19يف اجلدول هي السورة  2السورة رقم 

=  874وابلتالصق  19=  8+7+4هي السور  يف اجلدول 7نالحظ أن السور اليت عدد خاانت أرقامها = 
19*46 

 19وابلتالصق يقسم على  19ارقام جمموعها  3وهو العدد الوحيد الذي يتكون من 

 7( = 21/3) 3وترتيبها يف اجلدول  21هي السورة  7السورة الوحيدة اليت تقسم على 

 7*19= 133=  112+21رقمها + عدد اايهتا = 

 يف اجلدول هي سورة عبس 12السورة رقم 

لكن هذا ليس جيدا إال أذا علمنا أن عبس معكوسها  7وهو يقسم على  21اذا عكس اصبح  12العدد 
 سبع 

 14ومها عوامل العدد  2ابلعدد  7ما عالقة العدد 
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 (5, ه = 9)ط= 14بسورة طه = هذا يذكران 

 14وهي سورة تقع بني سورتني يقسم عدد اايهتما على 

 98وعدد اايهتا  19السورة رقم 

  112وعدد اايهتا  21والسورة رقم 

 14=  98 -112ليس بعد فالفرق بني عدد اايت السورتني = 

 أمر آخر

 54=  14/  758ادلتوسط احلسايب آلايت السور اليت يف اجلدول =

 هذا الرقم أنه ترتيب سورة القمر  ما

 14أال يكتمل القمر يف ليلة 

 .فالنتيجة عدد مكون من نفس العددين 27( = 7+6+5+4+3+2) 7إىل  2جمموع األعداد من 

 مراجع

 [ القرأن الكرمي1]

 /www.kaheel7.com/ar ,7 والرقم العددي اإلعجاز[ 2]

 

 


