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 Ideological مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اکتوبر ٠٣
 

  نقد قرآن
١۴  

 قرآن در ١٩ معجزۀ عدد یادعا

 ١ یكتاب در را قرآن در خود باتمحاس جۀينت كا،يمساجدامر از یكي امام فه،يخل رشاد نام به یشخص ١٩٧٨ سال در

  .است ١٩ پنھان كد كي یدارا قرآن كه بود معتقد ريز اتياساس آ بر او .كرد منتشر

َعل َھا تسعة عشر يَ َ ََ َ َ ْ ِ وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدتھم إال فتنة للذ﴾٣٠﴿ِ ِ ِ َِّ ِّ ً َّ ً ََّ َ َ َْ ِ ِْ ُ َّ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َ ِ َّ ْ ِن كفروا ليَ ُ َ َ َستيَ ِقن الذيْ َِّ ُن أوتوا يَ ُ َ

َالكتاب و َ َ ِ ِزداد الذيْ َّ َ َ ِن آمنوا إيْ ُ َ َمانا وال يَ َ ً ِرتاب الذيَ َّ َ َ ِن أوتوا الكتاب والمؤمنون وليْ ِ َِ ََ َُ ُْ ُ ْ َْ َ ِقول الذيُ َّ َ ِن فيُ َ قلوبھم مرض والكافرون ماذا یَ َ َ ُ ِ ََّ ْ َ ٌ َ ِ ِ ُ ُ

َأراد هللا بھذا مثال كذلك  َِ َ َ ََ ً َ َ َِ ُ َّ ُضل هللايَ َّ ُّ َشاء ويَ من ِ ُ ِھديَ َشاء وما يَ من یْ َ ُ ِعلم جنود ربك إال ھو وما ھيَ َ َ َ ُ َّ ِ َ َِّ َ ُ َُ ُ ِ إال ذكرى للبشر یْ َ َ َْ ِ ِْ َّ   مدثر﴾٣١﴿ِ

 را شمارۀ آنھا و ميدينگردان فرشتگان را جز آتش كالنؤم ما و )٣٠( است ]نگھبان[ نوزده] دوزخ[آن بر ]و[ :ترجمه

 مانيا كه كسانى مانيا و رسانند ھم به نيقي كتابند اھل كه آنان تا مينداد قرار اند افر شدهك كه كسانى براى شىيآزما جز

 شانيدلھا در كه كسانى تا و فتندين شك به مؤمنان] زين[ و شده داده شانيا به كتاب كه آنان و گردد افزون اند آورده

 بخواھد را كه ھر خدا گونه نيا است كرده دهارا را زىيچ چه وصف كردن نيا از خدا نديكافران بگو و است مارىيب

 جز]اتيآ[ نيا و داند نمى او جز را پروردگارت انيسپاھ ]شماره[و كند مى تيھدا بخواھد را كه ھر و كند یم گمراه

  )٣١(ستين بشر تذكارى براى

سورۀ  اول در كه ميالرح الرحمن هللا بسم .نوزده است از یمضرب كه است ١١۴ قرآن یھا سوره تعداد نمونه، یبرا 

 و جذاب اريبس نگاه اول در اطالعات نيا .گريد یادعاھا یاريبس و است حرف نوزده یدارد، دارا وجود قرآن یھا

  .بگردد یاضير یالگو و طرح كي دنبال به یمتن ھر در تواند ی میكس ھر كه است نيا قتيحق یول .نديآ یم قبول قابل

 از یكي .بگنجاند قالب نيا در را قرآن  دریزيچ ھر خواست یم كه بود، معتقد زدهنو كد به یقدر به واقع در فهيرشاد خل

 قابل عدد نوزده بر و است )ھا سوره اول هللا بسم احتساب با( ۶٣۴٨ قرآن اتيآ  تعداد.بود قرآن اتيآ تعداد موارد نيا

 فهيخل رشاد تعجب، كمال در یلو .قرآن در نوزده ۀ كدينظر بر باشد یبطالن خط توانست یم ديشا نيا .ستين قسمت

 قرآن اتيتعداد آ ت،يآ ن دويا حذف با .شوند حذف قرآن از ديبا و ستين قرآن جزو توبه سورۀ آخر تيآ دو كه كرد اعالم

 .شود یم قسمت قابل نوزده به كه شود یم ۶٣۴۶

به  تيآ نيا اصل كه گفت )ن ( ت اول سورۀ قلميآ مورد در جمله از كرد مطرح قرآن در زين را یگريد یخطاھا او

 به حكم بزرگ انيمفت یبرخ  كهیبه نحو ختيانگ بر را اسالم جھان خشم او ینگونه ادعاھايا .است بوده نون صورت
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 .شد كشته كارد ضرب به زونايآر تاكسان در مسجد ١٩٩٠ سال در یپاكستان مسلمانان توسط باالخره و دادند او كفر

 .است نام نيھمه ب نترنتيا در آنان یفعل تيسا و نامند یم "شدگان ميتسل"را  خود یو طرفداران

.(submission.org) 

 در را او جينتا است شده انجام قرآن در یاضينظر ر از كه است یكار نيعتريوس فهيخل رشاد كار ن كهيا به توجه با

 عنوان تتح و است شده استخراج او كتاب از كه ريز مفصل متن  . دھمیم قرار یبررس مورد نجايا

 ادعا، ھر ريز در . است گرفته قرار یبررس و مورد است شده نقل تيسا نيا ازً نايع است آمده فوق تيسا در ١ مهيضم

 در كه افزار معتبر نرم كي توسط را فهيخل شادر یادعاھا  .ام نوشته نقد عنوان را تحت ادعا ھر یبررس جينتا من

 یعاد و یعثمان الخط رسم با قرآن متن نيچند یبر رو وورد افزار رمن در یقرآن متن نيچند و دارد وجود نترنتيا

 .ام داده انجام

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

  :است من از ھا نقد فقط submission.org  تيسا از شده نقل قسمت آغاز

  

  :كامپيوتر طريق از قرآن رياضی معجزۀ كشف 

 داراى قرآن عناصر از كي ھر.  شودینم افتي بشر نوشتۀ دست كتاب چيھ در دارد، وجود قرآن در كه رىينظ بى دۀي پد

 .است بىيترك

 نوشتن طرز الھى، ھاى اسم انواع و خانواده، تعداد ھم كلمات تعداد حروف، تعداد لغات، ات،يآ ھا،  سوره :اضىير

 از ريبه غ قرآن گريد عوامل از ارىيبس و لغات بعضى در حروف بعضى ر عمدىييتغ اي وجود عدم لغات، بعضى

 )٢(و  اضى،ير انشاء )١( :دارد مھم دو جنبۀ قرآن اضىير ستميس .ھستند خاص بىيترك داراى ھمگى اتش،يمحتو

 متن در رييتغ نيكوچکتر جامع، اضىير كد نيا به خاطر .است اتيآ و ھا سوره شامل شمارۀ كه قرآن اضىير ساختمان

 . شودیم آشكار هبالفاصل قرآن، بىيترك ساختمان اي

 .است قرآن اضىير تميس سراسر مشترك مخرج نوزده عدد

 چيھ بدون كه است مشاھداتى ساده قيحقا . كندیم رييمشکل تغ اريبس تا ساده اريبس از قرآن اضىير كد قرآن، خود مانند

  بررسى .است تيروقابل  وتريكامپ اي حساب نيماش كمك به دهيچيپ قيحقا .كرد بررسى آنھا را  توانیم يله ایوس

 اصلى عربى متن به نھايا ھمۀ كه ديباش داشته به خاطر است اما خواھشمند ندارد، احياحت اى لهيوس چيھ به ريز قيحقا

 :اشاره دارد

 .حرف است ١٩ ......................شامل هللا، بسم" به معروف ،) ١:١ ( تيآ نياول .١

 جالب .ديا نگرفته نظر در را ميالرح و درالرحمن ديتشد یول ديا گرفته نظر در حرف دو را هللا در ل ديتشد  چرا :نقد

 حروف تعداد تا حرف گرفته دو را هللا بسم یدھايتشد است قرآن در ٧ عدد معجزۀ یمدع  كهیگريد فرد كه ديبدان است

 .باشد قسمت قابل  ٧ بر و شود ٢١

 x۶ ١٩ ................................ شودیم كه است سوره ١١۴ داراى قرآن .٢

 ٢٣۴ x ١٩ ...................... شودیم كه است ۶٣۴۶ قرآن در اتيآ مجموع .٣

 .  است گذارى نشده شماره )هللا بسم( تيآ ١١٢ و است شده گذارى ت شمارهيآ ۶٢٣۴

   شودیم ١٩  =٣+۴+۶+۶ .كه ديكن  توجه..........۶٢٣۴ =۶٢٣۴+  ١١٢  شودیم كه

 كه رساند یم عدد ۶٣۴٨ به آن را ١١٢كردن اضافه .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است تيآ ۶٢٣۶ یدارا قرآن :نقد

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر بازھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 و )است شده تكرار بار دو٢٧ درسورۀ( ٩سورۀ  در آن مرموز بتيغ وجود با است، شده تكرار مرتبه ١١۴ هللا بسم .۴

۶x١١ =.١٩۴ 

 یم كه نجايًمثال ا .كند یم استفاده كيتاكت آن به عنوان از یول ندارد قبول را توبه سورۀ رد هللا بسم نبودن فهيخل رشاد :نقد

 قبول قابل توبه در بت آنيغ اگر .رديگ ینم نظر در را توبه هللا بسم باشد قسمت قابل ١٩ بر در قرآن هللا بسم تعداد خواھد

 ديا نگرفته به كار محاسبه در چرا پس ستين

 .است  سوره١٩ً قايدق ، ٢٧ سورۀ در اضافى هللا بسم تا ٩ سورۀ در هللا بسم بتيغ از .۵

 در ديآور یم به حساب فاصله در را ٢٧ ھم و ٩ ھم یاضير معمول خالف چرا ١٩ نه شود یم سوره ١٧ فاصله، :نقد

 .ديريبگ نظر در فاصله در محاسبۀ دينبا را چ كداميھ  كهیصورت

  ٣۴٢ يا١٩ x ١٨.= )٢۶+٢٧......٩+١٠+١١+١٢+( ٢٧ تا ٩ از ھا سوره شمارۀ مجموع .  ۶

 فوق هي شب :نقد

  ١٩ x ١٨ = ٣۴٢ و٢٧ سورۀ بسم هللا دو نيب كلمات مجموع با است مساوى نيھمچن )٣۴٢( مجموع نيا .٧

 ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است كلمه ای ٣٨٢ :نقد

 ت اس كلمه ١٩ .شامل) ٩۶ : ١-۵(شد وحى اول كه معروفى اتيآ نياول .٨

 است كلمه ٢٠ :نقد

  ۴x١٩است حرف ٧۶ داراى اى، كلمه ١٩ وحى نياول نيا .٩

 ميرينگ نظر در را س یرو الف و ميسيبنو انسن بصورت را انسان اگر .است حرف ٧٨ ديتشد گرفتن نظر در بدون :نقد

 ..شود یم ٧۶

 .استت يآ ١٩ .داراى است، سوره نياول زمانى بيترت نظر از كه ٩۶ ۀسور . ١٠

 نجايا در و گرفت اتيآ جزو زين را هللا بسم شود جور ١٩ عدد با كه نيا یبرا ٣ ۀشمار در  :گريد یكيتاكت ۀاستفاد :دنق

 .شود ھماھنگ ١٩ عدد با تا آورد ینم حسابه بت يآ جزو را هللا بسم

 .است نيھم ١٩ ..قرآن آخر از زمانى، بيترت نظر از سوره نياول نيا . ١١

 ١٩ ١۶x. ..شود یم ٣٠۴ و است، عربى حرف ٣٠۴ شامل ٩۶ ۀسور . ١٢

 ٩ۀ شمار حيتوض .است حرف ٣٠٧ :نقد

 .است كلمه ١٩ شامل )١١٠ ۀسور(شده فرستادهۀ سور نيآخر . ١٣

 ١٩ نه دارد كلمه ٢٢ نصر ۀ سور عالوهه ب ٢ است توبه سوره نيآخر ستين سوره نيآخر )١١٠( نصرۀ سور :نقد

 .است حرف ١٩ شامل )١:١١٠(شده وحى ۀسور نيآخر از تيآ نياول . ١۴

 ١٣ ۀ شمار حيتوض ستين سوره نيآخر نصر ۀسور :نقد

 )است ه ھاسور یبعض یابتدا مقطعۀ حروف  فهيخل رشاد منظور( "قرآنى پاراف" ١۴ عربى، مختلف حرف ١۵.١۴

 شود یم اعداد نيا مجموع .دارند قرار سوره ٢٩ ابتداى در كه دھند یم ليتشك را) ٢:١ از م، .ل . ا مانند( مختلف

  ١٩x٣ يا ۵٧=١۴+١۴+٢٩

 نظر در را نون دو محسباتش در و داند یم ن و ن را  ۶٨ۀ سور  مقطعۀ حروف فهيخل رشاد كه ديد ديخواھ ًبعدا  :نقد

 مقطعۀ حروف تعداد اساس نيا بر ديآ در درست محاسباتش تا كند یم رھا را آنان نيب واو و رديگ یم

 استفاده دوبار را ١۴ فوق ۀمحاسب در كه نستيا یو گريد چال. ديآ یم در غلط فوق تمحاسبا و ١۴ نه شود یم ١۵

 .است كرده

  :شود یم است آمده آنھا در "قرآن پارافھاى" كه اى سوره ٢٩ مجموع . ١۶
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  ٨٣۶=١٩x۴۴ يا ٨٣۶می شود )  مجموعۀ پارفھا١۴ (٨٢٢+١۴، و +٧+٣+٢.....۶٢+۵٠=٨٢٢

  .بشود تا كند یم اضافه آن به یليدل چيھ بدون را ١۴ نيبنابرا نشد كرد جمع كرد؟ جمع را اعداد ديبا ليدل چه به::نقد

 قابل ١٩ بر ديكن وارد جمع در را ١۵ اگر و .عدد ١۴ نه باشد عدد ١۵ ديبا مقطعۀ حروف خودش نظر اساس بر تازه

 .ستين قسمت

  ٢x١٩ دارد وجود پاراف بدون سوره ٣٨، )۶٨( دار پاراف ۀسور نيآخر و) ٢ (دار پاراف ۀسور نياول نيب . ١٧

 سوره چرا رد؟يگ ینم نظر در را فاصله نيا یھا سوره كل چرا كرد؟ جمع ھم با ديبا را پراكنده ۀسور ٣٨ چرا  :نقد

 یكارھا نيا ۀ ھم دھد؟ ینم انجام قرآن كل یبرا را نكاريا چرا رد؟يگ ینم نظر در را مقطعۀ حروف یدارا یھا

 .ديآ در جور ١٩ عدد تا است دهدا انجام را یدلبخواھ

 .دارد وجود پاراف بدون و دار پاراف مجموعه ١٩ .دار پاراف ھاى سوره نيآخر و نياول نيب . ١٨

 .شود یم ٢١ كه رديگ ینم نظر در قرآن كل در چرا و  دارد وجود مجموعه ١٧ ندويا نيب  :نقد

  است شده تكرار قرآن در مختلف عدد ٣٠. ١٩

،١٩،٢٠،٣٠،۴٠،۵٠،۶١،٢،٣، ٠،٧٠،٨٠،۴،۵،۶،٩٩،١٠٠،٢٠٠،٣٠٠،١٠٠٠،٢٠٠٠، ٧،٨،٩،١٠،١١،١٢، 

  ٨۵٣۴ x ١٩ که می شود ١۶٢١۴۶ شود یم ن اعداديا  مجموع۵٠٠٠٠،١٠٠٠٠٠، ۵٠٠٠ ،٣٠٠٠

 دارند وجود ھم ھشتم كي و ششم كي پنجم، كي چھارم، كي سوم، كي دوم، كي مثل یمتعدد یاعشار اعداد قرآن در :نقد

 اي ضرب چرا است؟ نگرفته نظر در قرآن در را عدد ھر تكرار زانيم چرا است؟ نداده شركت جمع در را آنھا چرا

 در را یا محاسبه آن ل،يدل بدون نيا بنابر  .ديآ ینم در جور ١٩ عدد با موارد نيا از كدام چيھ چون است؟ نكرده ميتقس

 .بدھد را دلخواھش ۀ جينت كه رديگ یم نظر

  .ساده معجزات از بود اى فشردهۀ خالص نيا

  ادامه دارد

---------------------  

  :يادداشت ھا

١-  - Quran: Visual presentation of the miracle 

 ١/٨١ليالتنز  و-١/٣٠ القرآن علوم یف االتقان - ٢

 


