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 صخلم

 مع السورة رقم مجع حاصل سور من مكونة جمموعة كل. سور مخس فيها جمموعة كل حمموعات ثالث ندرس
 .اجملموعة سور لكل الرقم نفس ىو اايهتا عدد

 ثحبلا

 سورة 5جمموعات كل جمموعة تتكون من  3تقسم إىل  15ىذه السور ال

= عدد سور يكون جمموع أرقامها وعدد آايهتا  5سور جيمعها شيء مشرتك وىو أنو كل سورة من ال 5كل 
 وإليك البيان مماثل

 اجملموعة األوىل

 114اجملموع فيكون  99وعدد آايهتا  15سورة احلجر ترتيبها 

 114فيكون اجملموع  75وعدد آايهتا  39سورة الزمر ترتيبها 

 114فيكون اجملموع  44وعدد آايهتا  70سورة املعارج ترتيبها 

 114فيكون اجملموع  26وعدد آايهتا  88سورة الغاسية ترتيبها 

 114فيكون اجملموع  7وعدد آايهتا  107سورة املاعون ترتيبها 

 اجملموعة الثانية

 110فيكون اجملموع  29وعدد آايهتا  81ورة التكوير ترتيبها س
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 110فيكون اجملموع  20وعدد آايهتا  90سورة البلد ترتيبها 

 110فيكون اجملموع  8وعدد آايهتا  102سورة التكاثر ترتيبها 

 110فيكون اجملموع  5وعدد آايهتا  105سورة الفيل ترتيبها 

 110فيكون اجملموع  4 وعدد آايهتا 106سورة قريش ترتيبها 

 اجملموعة الثالثة

 106فيكون اجملموع  73وعدد آايهتا  33سورة األحزاب ترتيبها 

 106فيكون اجملموع  19وعدد آايهتا  87سورة األعلى ترتيبها 

 106فيكون اجملموع  15وعدد آايهتا  91سورة الشمس ترتيبها 

 106 فيكون اجملموع 8وعدد آايهتا  98سورة البينة ترتيبها 

 106فيكون اجملموع  3وعدد آايهتا  103سورة العصر ترتيبها 

 سور على ىذا النظام 5جمموعات موجودة يف القرءان وال يوجد جمموعات غريىا تتكون من  3فهذه 

 املالحظة االوىل

 ( متساوية األبعاد114 110 106) أن ىذه األرقام الثالثة

 22*15= 330جمموع ىذه األرقام =

 110=3(/114+110+106احلسايب هلذه اجملموعات الثالث =)واملتوسط 

 آايت 3تتكون من  110السورة رقم 

جمموعات وىذا  3سور يف  5ألهنا  3والرقم  5جيب أن نتذكر أننا ىنا نتعامل مع رقمني أساسيني مها الرقم 
 واضح

 = 15جمموع أرقام ىذه السور ال
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15+33+39+70+81+87+88+90+91+98+102+103+105+106+107 =1215 

 81*15=1215العدد 

 81وىذا يدل أن املتوسط احلسايب هلذه األعداد =

 أما جمموع آايت ىذه السور فهو

99+73+75+44+29+19+26+20+15+8+8+3+5+4+7  =435  =15*29 

 29وىذا يدل على أن املتوسط احلسايب هلذه األعداد ىو 

 15وىي من ضمن السور ال 29عدد آايهتا  81ة رقم السور 

 15ىي السورة رقم  15أوىل ىذه السور ال

 وىي)احاد رقم السورة ىو عدد اايت السورة( يف كل جمموعة وردت سورة هلا نفس النظام 

 (7عدد اايهتا  107)

 (5عدد آايهتا  105)

 (3عدد آايهتا  103)

 5*3=15ى أن العدد ال ننس 15=3+5+7وجمموع آايت ىذه السور =

 جيدا 315وانظروا إىل العدد  21*15=315=107+105+103وجمموع أرقام السور 

 ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيو اختالفا كثري

 

 عجار ملا

 مير كلا نأر قلا [1]


