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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۶ جنوری ٠۵
 

  نقد قرآن
١٩  

 قرآن در ٧ عددۀ معجز یادعا

 كرد منتشر "ميالكر القرآن یف سبعه مالرق اشراقات"عنوان تحت یكتاب ٢٠٠۶ سال در ليالكح عبدالدائم نامه ب یگريد فرد

 ١٩ عدد به هيشب یادعائ .است شده گرفته كاره ب قرآن در معجزه صورته ب ٧ عدد كه شد یمدع و

 نيا اعظم بخش  .است شده استفاده گريد یروشھا یبعض و فهيخل راشد یروشھا از یاريبس كتاب نيا در  .فهيخل راشد

 را یو كتاب مھم نكات از یبرخ نجايا در .بود گرفته كاره ب فهيخل راشد آنچه از شيب یشدت با است، دااعد با یباز كتاب

 .كنم یم نقد

 .است قسمت قابل ٧ بر كه است عدد ٢١ هللا بسم حروف تعداد -

 ١است گرفته حرف دو را ديتشد موارد شود ٢١ تعداد كه نيا یبرا  :نقد

 حرف كي را هللا بسم یدھايتشد كه است كرده دايپ ازين یساز معجزه یبرا كتابش ١٠٠ ۀصفح در شانيا كه است جالب

 .رنديگ یم فرض احمق را مردم سازان معجزه نياً ظاھرا .است گرفته حرف كي و رديبگ

 .است ٧ از یمضرب كه است حرف نوع ٢١ از و تيآ ٧ یدارا )فاتحه( قرآن ۀسور نياول - 

 .است قسمت قابل ٧ بر كه حرفند ١۴ مقطعۀ حروف -

 .است شده تكرار قران در مرتبه ٧ روز ۶ در آسمانھا خلقت -

 ؟یا كرده محاسبه را روز ۶ در خلقت فقط چرا است شده تكرار قرآن در بار ٣٠ یكل طوره ب آسمانھا خلقت  :نقد

 .است آمده قرآن تيآ ٧ در سماوات سبع -

 .است آمده تيآ ٩ در :نقد

 .است ٧ مضرب كه است سوره ٧٧  )٧٨نباء( آن نيآخر تا )٢٩ بقره(سبع لغت نياول از ھا سوره عدد -

  .است ٧ مضرب كه است عدد ۵۶۴٩ فوق ۀمحدود در اتيآ عدد -

 حسابه ب ديبا است نشده یگذار شماره گرچه است سوره ھر تيآ هللا بسم چون یول است نكرده حساب را ھا هللا بسم :نقد

 .ستين قسمت قابل ٧ بر و شود یم تيآ ۵٧٢۴ كه ديآ

 عدد )دارد بر در را سبع لغت نيآخر كه( نباء ۀسور آخر تا )دارد بر در را سبع ۀكلم نياول كه( بقره آغاز از اتيآ ددع -

 .است ٧ مضرب كه است ۵٧٠٧
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 .ستين قسمت قابل ٧ بر و شود یم ۵٧٨١ تعداد كه گرفت نظر در را هللا بسم ديبا  :نقد

 ٧ از یمضرب كه است ٢٨ نباء ۀسور یانتھا تا سبع نيآخر از اتيآ عدد و سبع لغت نياول تا بقره یابتدا از اتيآ عدد -

 .بود خواھد ٧ مضرب ميكن حساب ھم قرآن یابتدا از اگر است تيآ ٧ یدارا الفاتحهۀ سور چون .است

 تيآ ٢٨ نباء ۀسور انيپا تا سبع نيآخر از فقط ستين قسمت قابل ٧ بر مورد دو كه گرفت نظر در را هللا بسم ديبا :نقد

 یانتھا تا گريد طرف از ديبا ديگرفت نظر در قرآن یابتدا از را محاسبه اگر عالوهه ب .است قسمت قابل ٧بر كه است

 .ستين قسمت قابل ٧ بر كه ديدھ ادامه قرآن

 ھم كنار را نھايا اگر .است شده تكرار قرآن در بار ٢۴١ "الناس" كلمه نيآخر و بار ٢٢ "بسم" قرآن ۀكلم نياول -

 .است ٧ مضرب٢۴١٢٢ ميسيبنو

 ٧ بر ھم كنار در نه و جمع نه یتنھائه ب نه .اند شده تكرار مرتبه ١٩٠ الناس و مرتبه ١١۵ قرآن در بسم لغت تعداد :نقد

 .ستندين قسمت قابل

 .كنم یم نظر صرف آنھا انيب از نجھتيا از است اعداد با یبازً عمدتا كتاب ۀيبق مطالب -

  

 یريگ جهينت

 .است صادق ھم نجايا شد مطرح فهيخل راشد مورد در قبل یريگ جهينت در كه یلك راداتيا -

 ً:مثال است نشده گرفته كاره ب قرآن ساختار در ٧ عدد كند یم ادعا یو آنچه خالف -

 .ستين ٧ مضرب قرآن ه ھایسور تعداد -

 .ستين ٧ مضرب قرآن اتيآ مجموع -

 .ستين ٧ مضرب اتشيآ موعمج دارد بر در را سبع عدد كه یا سوره نياول -

 .ستين ٧ مضرب اتشيآ مجموع دارد بر در را سبع عدد كه یا سوره نيآخر -

 .ستين ٧ مضرب كدام چيھ اتيآ دارند بر در را سبع عدد كه یگريد یھا سوره -

 .ستين ٧ مضرب كدام چيھ دارند بر در را سبع عدد كه یھائ سوره ۀشمار -

 ستين ٧ مضرب ديتوح اتيآ جمع -

 .ستين ٧ مضرب است آمده آنان در محمد نام كه یاتيآ جمع -

 .ستين ٧ مضرب )حج و زكات و روزه و نماز و نيشھادت( اسالم اركان از كدام چيھ اتيآ -

 .ستين ٧ مضرب امبرانيپ به مربوط اتيآ -

  .گريد مھم مورد دھھا و -

 

 حافظ شعر كي از یتراش معجزه

 اعداد با یباز ٧ عدد مورد در ًمخصوصا شانيا یكارھا اعظم بخش كه تمگف ٧ و ١٩ یاضير یتراش معجزه نقد در

ه ب با من اعداد، با یباز ینيع ۀمشاھد یبرا قسمت نيا در چه؟ یعني اعداد با یباز كند سؤال خواننده است ممكن .است

 بازھم اگر  .ام آورده در حافظ وانيد تيب نياول از معجزه ١۴ حداقل ليالكح و فهيخل راشد یروشھا از یبعض یريكارگ

 :ديكن مالحظه .آمد یم در ھم گريدۀ معجز دھھا دادم یم ادامه

************** 

 مشكلھا افتاد یول اول نمود آسان عشق كه   اــھـاولـن و اــكاس ادر یاقــالس ھاـيا اــي اال
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 چون تيب نيا و است ۶٢ ديتشد با حروف تعداد و ۵٩ ديتشد بدون حروف تعداد و است كلمه ١۶ تيب نيا كلمات تعداد

 .است ١ عدد اتياب ۀشمار نظر از است تيب نياول

  ٩ × ٧=۶٣=١+۶٢.  است٧ مضرب ميكن تيب ۀشمار ۀاضافه ب را) ديتشد با( حروف تعداد اگر ١-

 ١۶۵٩=٢٣٧× ٧  است٧ مضرب ميبگذار ھم كنار را ديتشد بدون حروف و كلمات تعداد اگر ٢-

 ٣ × ٧= ٢١=٩+۵+۶+٧١ :  استمضرب ميكن جمع ھم با را ١۶۵٩ اعداد اگر ٣-

 ٢۴٠ × ٧=١۶٨٠=١۶۵٩+٩+۵+۶+١: است ٧ بيضر ميكن جمع اعدادش تك تك با را ١۶۵٩ عدد اگر ۴-

 ١٢٣ × ٧= ٠٨۶١:  است٧ مضرب ميسيبنو چپ به راست از( معكوس صورته ب را فوق عدد اگر ۵-

 مضرب ميكن جمع تيب ۀشمار و ديتشد تعداد با را آن م ويبگذار ھم كنار را كلمات ۀشمار و ديتشد با حروف تعداد اگر ۶-

  ١۶۶٢+٣+١= ١۶۶۶= ٧×  ٢٣٨: شودیم ٧

 ق ا )ديتشد با( س تكرار تعداد اگر حال .است یساق تيب نيا در حافظ خطاب مورد و یاساس ۀكلم كه نيا به توجه با ٧-

 .است ٧ مضرب ميكن حساب تيب نيا در را ی

 ۴ = س

 ١٨ = ا

 ٢ = ق

 ۴ = ی

--- ---- 

٢٨ =۴ ×٧ 

 .است ٧مضرب كه ديآ یم دسته ب یعدد ميآور دسته ب اول مصراع در را یساق حروف تكرار تعداد اگر ٨-

  ناولھا و كاسا ادر یالساق ھايا اي اال

٢ ١  ٢     ۵      ٢   ٠   ٢   ١             

٢٠٢١= ٧× ٢٨٨٧٨٨٧۵٢١٢ 

  :است ٧ برمض ھم باز ميسيبنو معكوس را حاصل عدد اگر ٩-

٢١٢۵٣٠٣ × ٧=١٢٠٢۵٨٨۶ 

 .است ٧ مضرب كه ديآ یم دسته ب یعدد ميآور دسته ب دوم مصراع در را یساق حروف تكرار تعداد اگر ١٠-

  مشكلھا افتاد یول اول نمود آسان عشق كه

١      ٢    ١     ١   ٠     ٣     ١    ٠  

١٧٣٠٠۴۴ × ١٢١١٠٣١٠ = ٧ 

  :است ٧مضرب ميكن جمع ھم با را دوم و ولا تيب از حاصله اعداد اگر ١١-

۴۶٣٢٣٢=٧× ١٧٩٣٢۵۵٢٠٢١=٢٢۵١٢١١٠٣١٠+٢١٢  

  :است ٧ برمض ھم باز ميسيبنو معكوس را حاصل عدد اگر ١٢-

٣٢٢١٧۶٢٢=٧ × ٠۵۵٢٣٢٣ 

  :است ٧ مضرب كه ديآ یم دسته ب یبزرگ عدد ميبگذار ھم كنار در را مصراع دو از حاصل عدد دو اگر ١٣-

٢٨٨٧٨٨٧۴۴۵٢٠٢١= ٧ × ٨٧١٨٧۵٢١٢١٢١١٠٣١٠ 
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ه ب یبزرگ عدد بازھم ميكن عوض را عدد دو یجا یول ميبگذار ھم كنار در را مصراع دو از حاصل عدد دو اگر ١۴-

  :است ٧ مضرب كه ديآ یم دست

١٧٣٠٠۴۴٣١۴۵٩٣١۶ ×١٢١١٠٣١٠٢٠٢١= ٧۵٢١٠  

 مزاولوالع غمبريپ حافظ پس ديآ یم در عجزهم ١۴ حداقل حافظ وانيد تيب كي از یوقت كه كنم ادعا توانم یم منھم حال

 .است

************* 

 معجزه نگونهيا در یديكل كيتاكت .ديريگ كاره ب ديتوان یم یعدد ھر یبرا و یگريد متن ھر با را یباز یروشھا نيا شما

 به را اعداد .دينك یم شروع را یباز عدد، آن افتني ھدف با و ديريگ یم نظر در را یخاص عدد شما كه نستيا ھايتراش

 اعداد نيا از حال .رهيغ و ديكن یم معكوس د،يكن یم ضرب د،يكن یم جمع د،يگذار یم ھم كنار مختلف یروشھا

 .یسادگ نيھمه ب باشد، قسمت قابل شما دلخواه عدد بر كه دينيگز یبرم را یآنھائ حاصل،

  

 فصل یريگ جهينت

 بھتر را آنھا دبستان، آخر سال كودكانً معموال امروزه كه اند افتاده پا شيپ و ساده اريبس عتيطب مورد در قرآن مباحث -

 .دانند یم قرآن از حتريصح و

 كه نيا مثل یا افتاده پا شيپ اريبس قيحقا مگر است گفته اطخ كرده اشاره عتيطب مباحث به كجا ھر قرآن ًبايتقر -

 .است الزم اتيح یبرا آب اي است روشن ديخورش

 قرآن وارد و است گرفته طشيمح از را عتيطب به مربوط مطالب ۀھمً بايتقر محمد ديكرد مشاھده فصل نيا در چنانچه -

 مثل است افزوده آن به یزيچ یكم اريبس موارد در .ند اغلط ًعمدتا مطالب نيا رود یم انتظار چنانچه كه ،است كرده

 از خطاتر پر قرآن را مطالب از یبعض كه نيا بدتر  .ست اغلط ھم آنھا كه رود یم عرش ريز به شبھا ديخورش كه نيا

 مطرح محمد از قبل سال ھزار از شيب را نيزم بودن یكرو یوناني ۀفالسف كه یحال درً مثال  .است كرده مطرح طيمح

 آنچه یول است گرفته طيمح از ًنايع محمد كه است نيجن رشد گريد مثال  .داند یم مسطح را نيزم قرآن بودند كرده

ه ب و ستين خدا از مطالب نيا كه است یقطع ليدل نيا .است مطلب اصل از تر مغلوط و فتريضع است كرده نقل محمد

 .اند رفته دست از مكرر یقولھا نقل در مطالب یبرخً طبعا و است دهيرس محمد به دھان به دھان نقل صورت

 یمعن فيتحر با تراش معجزه ؤمنانم .ندارد وجود یعلم حيصح ديجد ۀنكت چيھ یحت و یعلم ۀمعجز چيھ قرآن در -

 در آنانۀ عمد موارد كه اند كرده یليدل یب یادعاھا سنت و قرآن نصوص خالف موارد یاريبس در و جمالت و لغات

 یعني اند معجزه ضد بلكه ستين معجزه تنھا نه اند كرده مطرح آنچه كه شد داده نشان و گرفت قرار نقد مورد فصل نيا

 .است یالھ ريغ آنقر كه كنند یم اثبات

 نه است محمد شخصۀ ساخت قرآن كه نيا بر است یقطع ليدل قرآن، یعلم مطالب اعظم بخش بودن غلط تينھا در -

  .باشد نادان نقدريا خدا است ممكن ريغ .خدا

 ادامه دارد

==================== 

 .بود گرفته نظر در حرف كي را ھا ديتشد ديآ در جور ١٩ با هللا بسم حروف كه نيا یبرا فهيخل رشاد  -١

 


