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داکتر سھا
 ٢۵اکتوبر ٢٠١۵

نقد قرآن
١۶
ع .س .ق.
اين پاراف ھا آيت  ٢از سورۀ ۴٢را تشكيل می دھند و مجموع تكرار اين حروف در اين سوره می شود  ٢٠٩يا
 ١٩ x١١حرف "ع"  ٩٨مرتبه و حرف "ق"  ۵٧مرتبه تكرار شده است
نقد :سورۀ  ۴٢دارای  ۵حرف مقطعۀ است" حم عسق " كه قبالً گفتيم كه از كد  ١٩تبعيت نمی كند اگر بنا بر جمع باشد
)طبق نظر رشاد خليفه( بايد جمع اين پنج حرف ) (۵۶٢بر  ١٩قابل قسمت باشد كه نيست .ھر كسی می تواند از بين
چندين عدد اعدادی را برگزيند كه به عدد خاصی قابل قسمت باشد.
ا .ل .م ).الم (
حروف" ا" "،ل" "،م" ،مورد استفاده ترين حروف در زبان عربى ھستند و به ھمين ترتيبى كه در پارافھاى قرآنى مى
بينيم _اول" الف "،سپس" ل" ،و بعد" م ".اين حروف شش سوره را آغاز می كنند  ،٣١ ،٣٠ ،٢٩ ،٣ ،٢و  ٣٢و
مجموع تكرار اين سه حرف در ھر يك از اين شش سوره مضربى از  ١٩است]٢٩٨) ۵۶۶٢ ،(١٩x ۵٢١)٩٨٩٩
 (١٩ x ٣٠) ۵٧٠ ،(١٩ x ۴٣) ٨١٧ ،(١٩ x ۶۶)١٢۵۴ ،(١٩ x ٨٨)١۶٧٢ ،( ١٩xبه ترتيب[ بنابراين ،مجموع
تكرار آنھا در شش سوره می شود  (١٩ x١٠۴۶)١٩٨٧۴و تغيير ھر يك از اين حروف اين پديده را از بين می برد.
نقد :رشاد خليفه ا أ إ ء را جزو الف به حساب آورده ولی ؤ ئ را به حساب نياورده است كه غلط است و تمام محاسبات
الف وی اشتباه است  .و در نتيجه سوره ھای مذكور نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمع ،از كد  ١٩تبعيت نمی
كنند.
ا .ل .ر ).الر (
اين پاراف ھا در سوره ھاى ١۴، ،١٢ ،١١ ،١٠و  ١۵يافت می شوند .مجموع تكرار اين حروف در اين سوره ھا می
شود  (١٩ x۴٨)٩١٢ ،(١٩ x۶٣)١١٩٧ ،(١٩ x١٢۵)٢٣٧۵ ،(١٩ x١٣١)٢۴٨٩به ترتيب
نقد :چنانچه قبالً گفتم رشاد خليفه بعضی ھمزه ھا را به حساب نياورده است تمام محاسبات الف وی اشتباه است و در
نتيجه سوره ھای مذكور نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمع ،از كد  ١٩تبعيت نمی كنند.
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ا ل م ر )المر(
اين حروف در ابتداى يك سوره آمده اند سورۀ شماره  ، ١٣و مجموع تكرار اين چھار حرف می شود  ١۴٨٢يا ٧٨
 . ١٩xحرف "الف"  ۶٠۵مرتبه تکرار شده است حرف" ل " ۴٨٠مرتبه و حرف" م " ٢۶٠مرتبه و حرف" ر "١٣٧
مرتبه
نقد :نقد قبلی اينجا نيز صادق است.
ا .ل .م .ص ).المص(
تنھا يك سوره با اين پاراف ھا آغاز شده است ،سورۀ  ،٧و حروف "الف "در اين سوره  ٢۵٢٩مرتبه تكرار شده است،
حروف" ل " ١۵٣٠مرتبه ،حرف" م " ١١۶۴مرتبه ،و حرف" ص " ٩٧مرتبه  .بنابراين ،مجموع تكرار اين چھار
حرف در اين سوره می شود:
٩٧+١۶۴+١۵٣٠+٢۵٢٩=۵٣٢٠=١٩ x٢٨٠
نقد :نقد قبلی اينجا نيز صادق است.
ك .ه .ى .ع .ص ).كھيعص (
اين طوالنى ترين مجموعۀ پارافھا است كه داراى پنچ حرف است ،و در يك سوره آمده است سورۀ  . ١٩حرف" ك"
درسورۀ  ١٣٧ ، ١٩مرتبه تكرار شده است ،حرف" ه " ١٧۵مرتبه ،حرف" ى " ٣۴٣مرتبه ،حرف" ع"
 ١١٧مرتبه ،و" ص " ٢۶مرتبه .بنابراين ،مجموع تكرار اين پنچ حرف می شود=٧٩٨ =١٩ x۴٢ :
٢۶+١١٧+٣۴٣+١٧۵+١٣٧
نقد :حرف" ی"  ٣٣٣مرتبه تكرار شده است بنابراين جمع حروف قابل تقسيم بر  ١٩نيست.
ه  ،.ط .ه ).طه( ،ط .س ).طس( ،ط .س .م ).طسم(
ارتباط پيچيده اى اين پارافھاى قرآنى را به ھم مربوط می سازد تا مجموعى حاصل كند كه بر عدد  ١٩قابل قسمت است .
پاراف" ه "در سوره ھاى  ١٩و  ٢٠آمده است .پاراف" ط .ه ".در سورۀ  ٢٠آمده است .پاراف"ط .س ".در ابتداى
سورۀ  ٢٧آمده است ،در حالى كه پاراف" ط .س .م" .در ابتداى سوره ھاى  ٢۶و  ٢٨آمده است . .تعدد تكرار اين
پارافھاى در جدول  ۶آمده است.
جدول  : ۶تكرار پارافھاى قرآنى" ؛ح" "،ط .ح .س" ،.و" ط .س.م ".در سوره ھايشان
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نقد :اندكی تأمل كنيد آيا از اين غيرمنطقی تر می توان عمل كرد .جمع حروف ھيچ يك از سوره ھای فوق به طور
انفرادی بر  ١٩قابل قسمت نيست .رشاد برای اين كه باالخره به  ١٩برسد حروف متفاوت  ۴سوره را با ھم جمع كرده
بازھم بر  ١٩قابل قسمت نبوده است .سپس حرف ه را از يك سورۀ ديگر جدا كرده و قرض گرفته و با بقيه جمع كرده تا
به  ١٩قابل قسمت شود .اينكارھا را با ھر متنی می توان كرد.
"مقدارعددى"چيست
ھنگامی كه قرآن وحى شد ١۴ ،قرن پيش ،اعدادى كه امروزه می شناسيم وجود نداشتند .در آن زمان از روشى عمومى
پيروى می شد كه از حروف عربى ،عبرى ،آرامى ،و يونانى به عنوان اعداد استفاده می شد .عدد تعيين شده براى ھر
حرف" مقدار عددى "حساب ابجد ،يا حساب جمل آن حرف است .مقدار عددى حروف الفباى عربى در جدول  ٧نشان
داده شده است.

خواص رياضى ديگر سوره ھاى پاراف دار
چھارده حرف عربى ،نيمى از الفباى عربى ،در تشكيل  ١۴مجموعۀ مختلف پاراف ھا شركت دارند .با اضافه كردن
مقدار عددى ھر يك از اين حروف ،به تعداد سوره ھائى كه با پارافھاى قرآنى آغاز می شوند )  ،( ٢٩مجموعۀ به دست
مى آيد كه می شود ،٧٢٢يا ١٩ x ١٩ x٢
نقد  :با توجه به اين كه رشاد خليفه معتقد است كه حروف مقطعۀ سوره به صورت نون )ن ون( نه ن ،بنابراين تعداد
حروف مقطعۀ  ١۵عدد می شوند نه  ١۴تا ،چون يك واو )و( ھم بين دو نون وجود دارد كه به نظر می رسد رشاد عمداً
آن را به حساب نياورده تا حسابھايش درست در آيد .اگر به قرآنھای فعلی اعتماد كند و يك ن را در نظر بگيرد بسياری
محاسباتش به ھم می خورد و اگر ن و ن را بپذيرد مجبور است كه واو را ھم در نظر بگيرد كه باز ھم محاسباتش را به
ھم می ريزد .بنابر اين رشاد با زيركی دو نون را گرفته و واو را رھا كرده است تا محاسباتش جور شود.
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يعنی نه قرآن موجود را پذيرفته و نه قرآن مورد نظرش را .بنابراين درمحاسبۀ فوق بايد  ١۵را اضافه كرد كه نتيجه اش
بر  ١٩قابل قسمت نيست .به عالوه بر اساس چه ضابطه ای بايد اينگونه جمع كرد مثالً با توجه به اين كه بعضی از اين
حروف بارھا تكرار شده اند قاعدتا ً بايد جمع تمامشان را در نظر گرفت كه بر  ١٩قابل قسمت نيست .با اين اعداد اگر به
روشھای ديگری ھم بازی كنيم موارد متعددی كه بر  ١٩يا بر  ٧يا بر ھر عدد ديگری قابل قسمت باشد می توان يافت .
به عالوه ،اگر مجموع مقدار عددى ھمۀ  ١۴پاراف را با ھم جمع كنيم ،به اضافۀ شمارۀ اولين سوره اى كه پاراف در آن
آمده است ،جمع كل می شود  ٩٨٨يا  ۵٢ x١٩جدول  ٨نشان دھندۀ اين اطالعات است.
نقد :چون رشاد به جای ن تنھا ن و ن را قبول كرده بايد با  ١۵حرف مقطعۀ در نظر گرفته شود نه  ١۴كه نتيجه بر ١٩
قابل قسمت نيست .من واو را با خط قرمز به جدول اضافه كردم .به عالوه چرا از ھم كم نمی كنيد؟ چرا ضرب نمی
كنيد؟ چرا با شمارۀ آخرين سوره جمع نمی كنيد؟ چون نظر شما را تأمين نمی كند و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
اگر تعداد تكرار ھر يك از  ١۴حرفى را كه در جدول  ٨آمده است ،به عنوان پاراف به اضافۀ شمارۀ سوره ھائى كه
حروف در آنھا به عنوان پاراف آمده اند،جمع كنيم ،جمع كل ما می شود  ٢٠٣٣يا  .١٩ x١٠٧به جدول  ٩توجه کنيد
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جدول  : ٩ساختمان رياضى طريقه قرار گرفتن پاراف ھاى قرآنى

تذكر :مجموع مقدار عددى پارافھاى قرآنى در ھر سوره مساوى است با مقدار عددى ھر پاراف ضرب در تعداد تكرار
آن پاراف در سوره.
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نقد  :اوالًبازھم واو را در نظر نگرفته و دو نون را در نظر گرفته است .مشكل اضافه شدن واو را در جدول  ٩با خط
قرمز نشان دادم .جالب است كه رشاد خليفه دو ن را در نظر گرفته و واو را رھا كرده تا محاسباتش درست شود.
ادامه دارد
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