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   7سورة البقرة والرقم 
 عبد الدائم الكحيل

 مصر

kaheel7@gmail.com 

 ملخص املقال
 سورة البقرة مليئة ابلتناسقات ادلذىلة القائمة على الرقم سبعة.. دعوان نتأمل شيئاً من ىذا التناسق ادلذىل....

 

 
 االحصاءقواعد 

 يف ىذا االحصاء ال نعترب "بسمميحرلا نمحرلا هللا " جزء من السورة لذا ال نعد كلماهتا او حروفها.

 نعترب واو العطف كلمة منفصلة.

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/1/1715--7
https://www.flickr.com/firaskaheel
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 حروف السورة
تنكشف لنا بعض األسرار ادلذىلة يف سورة البقرة وعالقتها ابلرقم سبعة.  [1]ابستخدام برانمج إحصاء القرآن 

 صاء أحرف ىذه السورة كما رمست )ابلرسم األول( لنجد احلقيقة التالية:دعوان نقوم إبح

 حرفاً.. 25613عدد حروف سورة البقرة ىو 

 3659×  7وىذا العدد = 

 امل 
 ولكن أول آية من سورة البقرة ىي عبارة عن حروف رلهولة وىي )امل(، فهل ذلذه احلروف عالقة ابلرقم سبعة؟

 ىو عدد حروف امل يف سورة البقرة

 حرفاً  4214ا = 

 حرفاً  3198ل = 

 حرفاً  2192م = 

 وىو: 4حرفاً، وىذا العدد من مضاعفات السبعة أربع مرات والناتج  9604إن رلموع ىذه احلروف ىو 

9604  =7  ×7  ×7  ×7  ×4 

(، فهل ىذه مع أن احلرف األكثر تكراراً يف ىذه السورة ىو األلف يليو الالم ويليو ادليم بنفس ترتيب أحرف )امل
مصادفة؟؟ ولو كان القرآن من أتليف دمحم كما يدعي بعض اجلهالء، فكيف جاءت ىذه احلروف هبذا الًتتيب 

 )امل( وجاء أعداد تكرارىا بنفس الًتتيب أي األكرب فاألصغر؟؟ أال يدل على أنو ترتيب إذلي زلكم؟؟

 
 حق تالوته

لون القرآن حق تالوتو، لو قمنا بقراءة سورة البقرة من أوذلا حىت ىناك آية عظيمة أنزذلا هللا حبق ادلؤمنني الذين يت
ُلونَُو َحقَّ ِتاَلَوتِِو أُولَِئَك يُ ْؤِمُنوَن بِِو َوَمْن َيْكُفْر ِبوِ  َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ت ْ َفُأولَِئَك ُىُم اخْلَاِسُروَن(  قولو تعاىل: )الَِّذيَن َآتَ ي ْ

ئك الذين يتلون الكتاب حق تالوتو، وىي اآلية الوحيدة يف القرآن [ ىذه اآلية تتحدث عن أول121]البقرة: 
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اليت تتحدث عن مسألة حق التالوة، وكأن هللا تعاىل يريد أن يرسل لنا رسالة أبن ىناك نوع من ادلتقني ال 
 يقرأون القرآن قراءة عادية، بل يتدبرونو من مجيع النواحي .

ىل ذلذا العدد  2401وحىت هناية ىذه اآلية كان عدد الكلمات: لقد قمنا بعد الكلمات من أول سورة البقرة 
 عالقة ابلرقم سبعة؟؟

 أي ىو مضاعف للرقم سبعة أربع مرات.. سبحان هللا! 7×  7×  7×  7=  2401ىذا العدد 

ىل يعقل أن يكون ىذا  8918وعندما قمنا بعد احلروف من أول سورة البقرة وحىت هناية ىذه اآلية وجدان 
 يضاً من مضاعفات السبعة؟؟العدد أ

 26×  7×  7×  7=  8918إن ىذا العدد يساوي 

احلقيقة إهنا مسألة مذىلة أن يكون عدد الكلمات من مضاعفات الرقم سبعة أربع مرات، وعدد احلروف 
 مضاعفا للرقم سبعة ثالث مرات.. أي أن الرقم سبعة تكرر سبع مرات ىنا!

ذه األرقام: كيف جاءت ىذه األعداد هبذا التناسق السباعي ادلذىل؟ ويبقى السؤال كل من يتساءل حول سر ى
وكيف بنا لو درسنا مجيع آايت سورة البقرة؟ كم من التناسقات سنجد وكم من األعداد ادلضاعفة للسبعة سنجد 

 يف ىذه السورة العظيمة... كل ىذا أال يشهد أن القرآن حق؟

 املراجع
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