
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  دسمبر ٠٩
 

  نقد قرآن
١٧  

  .دھد یم نشان سوره كل در را حروف نيا عددى مقدار مجموع ۀاضافه ب قرآنى، پارافھاى تكرار مجموع ١٠ جدول

  قابل١٩ بر است ونيليم كي از شيب كه عدد نيا. ١٠٨٩۴٧٩ .  شود یم دار پاراف ھاى سوره ۀھم براى كل مجموع

 .زند یم ھم بر را ستميس نيا  فىيتحر اي رييتغ نيكوچكتر) x١٩ ۵٧٣۴١=١٠٨٩۴٧٩(است قسمت

  قرآنى ھاى پاراف گرفتن قرار قهيطر اضىير ساختمان :  جدول
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 تكرار تعداد در ضرب پاراف ھر عددى مقدار با است مساوى سوره ھر در قرآنى پارافھاى عددى مقدار مجموع :تذكر

 .سوره در پاراف آن

 .است گرفته نظر در را نون دو و نگرفته نظر در را واو بازھمً اوال  :نقد

  قرآنى ھاى پاراف ھمه عددى مقدار مجموع : ١٠ جدول

 

  
 قابل ١٩ بر كل ۀشد محاسبه مقدار شود یم موجب كه ام نوشته جدول در قرمز طخ با را واو گرفتن نظر در با محاسبه

   .نباشد قسمت
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 یبعض و محاسبه را ھا ھمزه یبعض چون است شده خطا دچار الف تعدادۀ محاسب در فهيخل رشاد گفتمً قبال چنانچه: ًايثان

 .شد نخواھد ١٩ به قسمت قابل مجموع رد و ند اغلط الف یدارا محاسباتۀ يكل نيبنابرا است انداخته قلم از را

  .اوردمين نجايا در را جداول آن دارند وجود ھم بعد به ١١ جداول در اشكاالت نيا چون

 

 هللا ۀكلم :خاص كلمات اضىير كد

 )x١۴٢ ١٩ (است شده تكرار  مرتبه ٢۶٩٨ قرآن در  "خدا" كلمه شد داده نشانً قبال كه ھمانطور (١

 است غلط زين محاسبه نيا ،كرده اشتباهاست " ٢٨٠٧"که  هللاۀ كلم دادتعۀ محاسب در چون:  نقد

 ١٩. (است ١٩ از مضربى  كه١١٨١٢٣  شود یم است، آمده "خدا" كلمه آنھا در كه یاتيآ ۀشمار مجموع ]٢ [

x۶٢١٧( 

 .است غلط زين محاسبه نيا است كرده اشتباه هللاۀ كلم تعدادۀ محاسب در چون :نقد

  است شده تكرار "خدا" ۀ كلمx١٣٩ ١٩ =٢۶۴١)  ١:۶٨ ن( پاراف نيآخر تا ) ١:٢ .م .ل .ا(قرآنى افپار نياول از ]٣[

 ستين ١٩ بر قسمت قابل كه شده تكرار مرتبه ٢٧١٣ :نقد

  .است آمده ھا پاراف خارج قسمت در مرتبه ۵٧ هللا ۀكلم ]۴[

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است آمده مرتبه ٩۴ :نقد

 يا ٢۴٣٢  شود یم مجموع است، آمده درآنھا "خدا " كلمه مرتبه ۵٧ نيا كه اتىيآ و ھا سوره ۀشمار دنكر جمع با] ۵[

١٩ x١٢٨ 

 .شود یم غلط ھم محاسبه نيا است كرده اشتباه فوق ۀمحاسب در چون :نقد

  "خدا" كلمه كرارت نيآخر و نياول نيب ما كه اتىيآ با را سوره ھر ۀشمار اگر .است آمده سوره ٨۵ در "خدا"ۀ كلم ]۶[

 x١٩ ۴٣٠  اي ٨١٧٠ شود یم كل جمع د،يآ حسابه ب ھم آخر و اول تيآ كه یطور م،يكن جمع ھم با است، آمده

 توبه ۀسور در یحت .دارد وجود سوره ھر آغاز هللا بسم در حداقل چون است آمده قرآن یھا سوره تمام در هللا ۀكلم :نقد

 .است غلط فوق ۀمحاسب نيا بنابر دارد وجود هللا ۀكلم ندارد هللا بسم كه ھم

 در مرتبه ٢۵ و "واحد" شود یم عربى در  "كي" كلمه  .ھست "خدا كي "فقط كه است نيا قرآن غاميپ نيمھمتر ]٧[

 آن گريد تكرار ١٩ .)رهيغ و در، كي غذا، نوع كي( دارد اشاره خدا از ريغ به نھايا از مرتبه ۶ .است شده تكرار قرآن

 غاميپ عنوانه ب "واحد" ۀكلم فراوان تياھم .شود یم افتي قرآن لغات فھرست در اطالعات نيا . دارد خدا به اشاره

 .است "واحد"ۀ كلم عددى مقدار ، ١٩ قرآن، مشترك مضرب كه شود یم مشخص نيا از قرآن اصلى

 .ستين قسمت بلقا ١٩ بر كه  .خداستۀ بار در مورد ٢٢ تعداد و است آمده بار ۶١ واحد ۀكلم قرآن در :نقد

  

 " قرآن" ۀكلم

 نيا پس  .كند یم اشاره "گريد قرآنى"  به ١٠: ١۵در آنھا از كىي كه است شده تكرار مرتبه ۵٨ قرآن در "قرآن " ۀكلم

ۀ كلم گريد شكل دو. x٣ ١٩ يا است مرتبه ۵٧ قرآن در "قرآن نيا" تكرار ن،يحذف شود بنابرا ديبا خاص تكرار

 ١٣: ٣١در نھايا از كىي ھستند "آنه قرء" و " انا قرء"شامل كلمات نيا .است آمده تيآ ١٢ در دستورى نظر از "قرآن"

 اشاره و است آمده ۴١:۴١ در گرىيد .شود یم كوھھا نشد متالشى باعث كه دارد "گريد قرآنى" به اشاره كه است آمده

 .نديآ نمى حساب به تكرار دو نيا ن،يبنابرا  .دارد "عربى ريغ قرآنى" به
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 یول ندارد را محمد قرآن یمعن كه گفت توان یم را آن ۀمرتب ٧ كه است آمده مرتبه ٧١ قرآن كتاب در قرآن ۀكلم  :نقد

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر و است قرآن نيھم منظورً قطعا مرتبه ۶۴

  

 محكم اى هيپا

 ليتشك یاجزا .است حرف ١٩ ملشا هللا، بسم به معروف  "ن،يمھربانتر ن،يتر ۀبخشند خدا، اسم به" قرآنت يآ نياول

 .است ١٩ از مضربى كه شده تكرار دفعاتى تعداد به قرآن در كي ھر ھم آن ۀدھند

 مرتبه ١٩ ...................تكرار .................... "اسم"................. كلمه نياول

 ستين قسمت قابل ١٩ بر كه شده تكرار قرآن در بار ١١۵ بسم ۀكلم  .اسم نه است بسم كلمه نياول :نقد

 x١۴٢ ١٩ مرتبه ٢۶٩٨ ..................تكرار........... " هللا"......... كلمه نيدوم

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است عدد ٢٨٠٧ :نقد

 )x١٩ ٣ ( مرتبه ۵٧ ......تكرار....)نيتر بخشنده("الرحمن"..........كلمه نيسوم

 ستين قسمت قابل ١٩ بر كه شده رتكرا قرآن در بار ١۶٠ الرحمن :نقد

 )x١٩ ۶ ( مرتبه ١١۴ .....تكرار.......)نيمھربانتر( "ميالرح".......كلمه نيچھارم

 كجا از را اعداد نيا فهيخل رشاد كه رتميح در من .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه شده تكرار قرآن در بار ١۴۶ ميالرح :نقد

  .است آورده

 

 اسالم ستون پنج

 توجه ٣٨- ١٧:٢٢مثال براى (است فرما حكم ما جوانب زندگى ۀھم بر كه است شمارىيب دستورات املش قرآن چه اگر

 :از عبارتند آنھا .اند شده ديكأت سنت روى از اصلى "ستون " پنج اما )کنيد

 .ستين گرىيد خداى خدا، كنار در كه نيا به دادن شھادت  :شھادت .١

 .)روز در بار پنج مازن( ارتباطى دعاى آوردن یجاه ب : نماز .٢

  ) رمضان( اسالمى ميتقو ماه نينھم در گرفتن روزه :روزه .٣

  درآمد به اشخاص تعيين شده٢/۵%زکات دادن . ۴

 نھايا گر،يد زھاىيچ ۀھم مانند .باشند داشته را آن استطاعت كه كسانى براى عمر طول در بار كي مكه ارتيز : حج .۵

 .دارند اضىير بيترك ھم

 :)شھادت(احدو خداى .١

 .است شده تكرار مرتبه١٩ قرآن در كند یم اشاره خدا به كه "واحد" ۀكلم شد، اشاره قبال كه ھمانطور

 .خداستۀ بار در مورد ٢٢ تعداد و است آمده بار ۶١ واحد ۀكلم قرآن در :نقد

 ٣۶١ شود یم است آمده آنھا در تكرار پنچ نيا كه اتىيآ و ھا سوره ۀشمار مجموع و است، مرتبه ۵ خدا" تنھا "به اشاره

 x١٩ ١٩ اي ،

  .است غلط فوق ۀمحاسب و است آمده بار ۶ قرآن در وحده لغت : نقد

 در عبارت نيمھمتر نيا .)ستين گرىيد خداى خدا، كنار در( "ھو اال اله ال" است آمده  ٣:١٨در  "اسالم ستون نياول"

 مجموع كه دھد یم نشان ٢٢ شماره جدول ،  ٩:٧٣در نيآخر و است٢:١۶٣   در تكرار نياول .است آمده سوره  ١٩

 ٣١۶۵۵٠٢ شود یم اتيآ نيا ۀشمار مجموع ۀاضافه تكرار ب نيآخر تا نياول انيم اتيآ تعداد ۀاضافه ب ھا سورهۀ شمار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 شماره ۀاضافه  ب است، شده تكرار آنھا در ھو اال اله ال كه یا سوره ١٩ ۀشمار كردن اضافه باھمچنين x١۶۶۵٨ ١٩يا 

 ١١٢ يا ٢١٢٨جمع کل می شود ) ٢٩ ( تكرار تعدد  مجموعۀاضافه ب است، شده تكرار آنھا در مھم ۀجمل نيا كه اتىيآ

x١٩. 

 .است شده داده نشان ٢٣ جدول در اتييجز

 .است غلط ٢٣ و ٢٢ جدول محاسباتً طبعا و بار ٢٩ نه است شده تكرار مرتبه ٣٠ قرآن در "ھو اال اله ال"ۀ جمل :نقد

 آن تكرار نيآخر تا االھو اله ال تكرار نياول از اتيآ و ھا سوره ۀھم : ٢٢ جدول

  
  قرآن تمام در "االھو اال اله ال" مھم ۀجمل تكرار فھرست : ٢٣ جدول
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 )نماز( صالة . ٢

 ميكن عجم ھم با را تكرار ۶٧ نيا اتيآ و ھا سوره ۀشمار ما وقتى و است، شده تكرار مرتبه ۶٧ قرآن در" ة صال" کلمۀ 

  x٢۴۶ ١٩اي ، ۴۶٧۴ شود یم مجموع

 و است غلط فوق ۀمحاسب صورت ھره ب .است نيمشرك صالة مورد در یكي كه است آمده مرتبه ٧٨ قرآن در صالة :نقد

  .ستين قسمت قابل ١٩ بر

  ادامه دارد

 
 


