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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 ١٧
 

  نقد قرآن
١٨ 

 : )اميص( روزه .٣

  آمده است۴:۵٨؛ و ٣٣:٣۵، ۵:٣۵ ،۵:٩۵،٨٩ ، ۴:٩٢؛ ٢: ١٨٣، ١٨۴، ١٨۵، ١٩۶ اتيآ در گرفتن روزه دستور

 ١٩ x ٧٣ يا ١٣٨٧ شوديم اعداد نيا مجموع

 زنان براى گرىيد مؤمن، مردان براى كىي است، شده تكرار مرتبه دو روزه  ٣٣:٣۵ت يآ در كه است توجه قابل

 .مؤمن

  .ستين قسمت قابل ١٩ بر و است غلط یو محاسبات نيبنابرا . مرتبه ١٠ نه است آمده مرتبه ١٣ قرآن در روزه  :نقد

 

 :مكه به حج ارتيز .۵ و :زكات .۴

 كه كسانى براى فقط حج و زكات است، واجب مسلمان زنان و مردان ۀھم بر اسالم اول ستون سه كه حالى در

  .دارد ارتباط حج و زكات به كه كند مى فيتوص را جالبى اضىير دهيپد نيا .است واجب دارند را آن استطاعت

 : ٨١ ؛ ٩:، ۵، ١١، ١٨، ٧١؛ ٧ :١۵۶، ۵۵ ؛ ۵ : ١٢؛ ۴: ١۶٢،٧٧، ٨٣؛  ٢ :۴٣، ١١٠، ١٧٧، ٢٧٧ اتيآ در زكات

 : ٧ ؛ ٣٣:٣٣؛ ٣١: ۴؛ ٣٠: ٣٩ ؛ ٢٧: ٣؛ ٢۴: ،٣٧، ۵۶؛ ٢٣: ۴؛ ٢٢ : ۴١، ٧٨؛ ٢١: ٧٣؛ ١٩: ١٣، ۵۵، ٣١؛ ١٨

بل قا ١٩ بر ًقايدق مجموع نيا .شود یم ٢٣٩۵ اعداد نيا  مجموع. آمده است٩۵ : ۵ ؛ و ٧٣ : ٢٠ ؛ ۵٨ : ١٣؛ ۴١

 .است اضافه شماره كي و ست،ين قسمت

 برً قايدق مجموع نيا و ۶۴۵ شود یم ن اعداديا است مجموع آمده ٢٢:٢٧ ؛ ٩: ٣؛  ٢ : ١٨٩ ، ١٩۶، ١٩٧ اتيآ در حج

 ٢٣٩۵+۶۴۵= ٣٠۴٠= x١٩ ١۶٠شود یم ھم، با حج، و زكات ن،يدارد بنابرا كم ك شمارهي ست؛ين قسمت قابل ١٩

 چون  .است كرده اشتباه بازھم و اورديب دسته ب را ١٩ عدد تا است زده دست یمعقول ريغ وشر ھره ب فهيلخ رشاد :نقد

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر و ند اغلط یو محاسبات نيبنابرا مرتبه ۵ نه است مرتبه ١١ قرآن در حج ۀكلم تكرار تعداد

  

 قرآن اضىير ساختمان

 افتهي بيترت انسانى ماوراء ساختمانى با بلكه است، اضىير ینشاا داراى تنھا نه قرآن حروف و كلمات، ات،يآ ھا، سوره

 ساختمان كه یئآنجا از .ندارد ساختمانى نيچن بيترت با ارتباطى چيھ آن ادبى اتيمحتو و است، اضىيرً مطلقا كه است
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 .باشند داشته تقمطاب قرآن ١٩ -ۀيپا با ديبا اند، آمده قرآن در كه اعدادى كه رود یم انتظار است، محض اضىير قرآن

 است قسمت قابل ١٩ بر عدد كه١۶٢١۴۶  شود یم اعداد نيا ۀھم مجموع و است آمده قرآن در خاص عدد ٣٠ تعداد

)١٩ x ٨۵٣۴=١۶٢١۴۶ (مجدد تكرار بدون دھد، یم نشان را قرآن در شدهھمۀ اين اعداد تکرار  فھرست ٢۴ جدول. 

، ٢٠٠٠، ٣٠٠، ٩٩، ٨٠، ۶٠، ۵٠، ٢٠، ١٩، ١١ :از عبارتند اند شده تكرار مرتبه كي فقط قرآن در كه اعدادى

ن يا و اند، شده تكرار مرتبه ٢٨۵ مجدد، تكرار با قرآن در شده تكرار اعداد ھمۀ ١٠٠٠٠٠ و ۵٠٠٠٠، ۵٠٠٠، ٣٠٠٠

  x١۵ ١٩. است قسمت قابل ١٩ بر عدد

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

  .ديآ ینم در جور محاسبتش با چون است گذاشته كنار را آنان ليدل بدون فهيخل رشاد یول

 

 اتيآ و ھا سوره شماره

 با مشخص اريبس و نشده ديئتأ چاپ چند فقط .است شده حفاظت ًكامال قرآن اتيآ و ھا سوره گذارى شماره ستميس از

ه ب م،يكن جمع ھم با را ھا سورهۀ شمار ۀھم ما كه یھنگام .دارد فرق است، شده حفاظت الھى قيطر از كه قانونى ستميس

 ٩۵٩ x ١٩ يا ٣۴۶١٩٩: شود یم قرآن ۀھم كل جمع ات،ي آۀشمار مجموع ۀاضافه ب سوره ھر در اتيآ ۀشمارۀ اضاف

 چه اساس بر چرا؟ !!ھا سوره ۀ شمار ۀ ضافاه ب كند یم جمع دوبار را اتيآ تعداد .گريد یدلبخواھ جمع كي ھم نيا  :نقد

 كردن اضافه ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است ۶٢٣۶ قرآن اتيآ كل تعداد چون دھد ینم جهينت بازھم اما ؟یا ضابطه

 به( داند یم عدد ۶٣۴۶ را اتيآ تعداد فهيخل رشاد كه یحال در است جهينت یب ھم )ندارند شماره كه یئھا هللا بسم( ١١٢

 .است غلط فوق ۀمحاسب نيبنابرا .)ديكن مراجعه بحث نيا شروع در ٣٣ ۀشمار

 را سوره ۀشمار .ميكن توجه كنند یم دايپ ارتباط اتيآ و ھا سورهۀ شمار با كه یمعجزات از گرىيد ۀمجموع به ديئايب حال

 ١ۀسور براى پس .اتيآ ۀشمار مجموع باالخره و ،تيآ ھر ۀشمار سپس سوره، آن در اتيآۀ شمار آن دنباله ب و د،يسيبنو

 مجموع براى ٢٨ باالخره  وبرای شمارۀ آيات١٢٣۴۵۶٧ات،يآ تعداد براى ٧ سپس سوره، شماره براى ١ ديسيبنو ،

  .١ ٧ ١٢٣۴۵۶٧  ٢٨ نصورتيا ات، بهيآ شماره مجموع براى ٢٨ نصورتيبه ا ات،يآ ۀشمار

 انجام سوره ١١۴ ۀھم براى را عمل نيھم.   ٢ ٢٨۶  ١٢٣۴۵۶  ٢٨۶  ۴١٠۴١ :بود خواھد شكل نيا به ٢ ۀسور عدد

 .است قسمت قابل ١٩ بر و است، رقم ٧۵٩ داراى مجموع .ديكن جمع ھم با را ئاعدا نيا سپس و د،يدھ

 یم یعدد به منجر یموارد در باالخره اعداد نيا با كردن یبازً مسلما .كرد؟ نيچن ديبا یاريمع چه اساس بر :ًاوال  :نقد

 ۀشمار فهيخل رشاد ميگفت ًقبال چنانچه چون ندارد جهينت زين نكاريا :ًايثان .باشد قسمت قابل گريد عدادا اي ١٩ به كه شود

 لحاظ اتيآ ۀشمار آنانۀ ھم در كه ليطو اعداد با او یدلبخواھ محاسبات ۀيكل نيبنابرا .است كرده حساب غلط را اتيآ

 .كردم نظر صرف اتيآ با او یبعد محاسبات ذكر از ليدل نيھمه ب .ستين قسمت قابل ١٩ بر و است غلط اند شده

 submission.org  از شده نقل قسمت انيپا  

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

 یريگ جهينت

 متن در اختالفات آن، مھم علل از یكي  .اند جهينت یب و ميعق قرآن حروف و كلمات و اتيآ یرو بر ھايبررس نگونهيا -

 الخط رسم اختالف و بعد یزمانھا با اسالم صدر در نوشتن اختالف و سبعه راءق نيب اختالفات .است قرآن ینوشتار

 آن بر یھمگان طوره ب بتوان تا نباشد دسترس در یثابت یقطع متن كه شود یم موجب حاضر زمان در یعاد و یعثمان

 شيدايپ سالم،ا صدر در قرآن ینھائ یآور جمع ھنگام در آن بر عالوه .شمرد آن از را حروف یحت و كرد اتكاء
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 كه یكسان یبرا یحت نيبنابرا .است یقطع قرآن كلمات یجائه جاب و حذف و اتيآ یجائه جاب ات،يآ حذف مثل راتييتغ

 ثابت حروف و كلمات تعداد نظر ازا حت كه ستين دسترس در یقطع صد در صد یمتن زين خداست یوح قرآن معتقدند

 .ستندين اعتماد قابل قرآن یاضير یھايبررس ليدل نيھمه ب .باشد

 یب آنان اتفاق به بيقر اكثر كه است داده انجام ھا سوره حروف و كلمات تعداد با را محاسبه ونھايليم فهيخل رشاد - 

 ٧ اي ١٣ بر یبعض چنانچه شد، خواھند قسمت قابل ١٩ بر جينتا از یبعض محاسبه نھمهيا نيب ازً طبعا اما .اند بوده جهينت

 مطرح معجزه عنوانه ب اند بوده قسمت قابل ١٩ بر كه را یموارد آن آنوقت .بود خواھند قسمت بلقا یگريد عدد اي و

 . كرد معجزه یادعا و داد انجام توان یم ھم یگريد متن ھر با را نكاريا نستيا تيواقع .است كرده

 او .است اعداد با یباز او محاسبات شتريب .است نكرده استفاده شيھايبررس در یمشخص معقول اريمع از فهيخل رشاد -

 نيا .كند ارائه آن یبرا یمعقول ليدل كه نيا بدون دھد یم رييتغ را محاسباتش روش یكيتاكت صورته ب

 عنوانه ب آن از یول ندارد قبول را توبه ۀسور در هللا بسم نبودن او ًمثال .ام داده نشان نقدھا در من را یكيتاكت راتييتغ

 نظر در را توبه هللا بسم باشد قسمت قابل ١٩ بر قرآن در هللا بسم تعداد خواھد یم كه یوقت ًمثال .كند یم استفاده كيتاكت

 به ١٩ عدد با آمدن در جور یبراً صرفا و كند ینم ارائه باشد حاكم محاسباتش تمام بر كه یمشخص اريمع او .رديگ ینم

 دهينام قرآن یپارافھا را آنھا او كه( مقطعۀ حروف كه نيا یبرا ًمثال .زند یم دست دھد جهينت كه یا محاسبه گونه ھر

 یابتدا مقطعۀ یحرفھا ۀھم نداد، جواب اگر كند، یم جمع را سوره در حرف ھر تعدادء ابتدا نديآ در جور ١٩ با )است

 جمع مھ با را مشابھند  مقطعۀ حروف یدارا كه یئھا سوره تمام نداد جواب اگر ھم باز كند، یم جمع ھم با را سوره كي

 بازھم اگر و كند یم جمع ھم با را مشتركند مقطعۀ حرف دو اي كي در كه یھائ سوره نداد جواب ھم باز اگر كند، یم

 متن اگر.شود قسمت قابل ١٩ بر تا كند یم وارد جمع به و كند یم قرض گريدۀ سور از مقطعۀ حرف كي نداد جواب

 یكسان ۀيكل روش نيا .است گرفته كاره بً نايع را روال نيا رشاد كه ديا شده متوجه ديباش خوانده دقته ب را نقدھا و فوق

 از و كرد عمل نگونهيا توان یم یمتن ھر با كه نيا از غافل بكشند رونيب یاضير ۀمعجز قرآن از خواھند یم كه است

 حروف تعداد جالب مثال كي  .ديكش رونيب معجزه آن

 در كه است كرده مطرح قرآن در را ٧ عددۀ معجز ليالكح عبدالدائم امنه ب یگريد فرد كه نيا حيتوض. است هللا بسم

  .اند آورده هللا بسم سر بر چه )ليالكح و رشاد( نفر ندويا دينيبب حال .ام داده قرار یبررس مورد فصل نيا یبعد عنوان

 ٧ بيضر تا داند یم عدد ٢١ ار آن تعداد ليالكح و ديآ در جور ١٩ با تا داند یم عدد ١٩ را هللا بسم حروف تعداد رشاد

 به یوقت .است آمده مرتبه ١٢قرآن در ماه یامعنه ب شھر نديگو یم .است ١٢ ۀمعجز گريد مثال .ديآ در جور ٧ با و شود

 در را )شھور و نيشھر مثل( شده گرفته كاره ب آنان در شھر كه یگريد باتيتركۀ يكل كه دينيب یم ديكن یم مراجعه قرآن

 یادعائ معجزات نيا تمام كه یكس عنوانه ب  .شود جور ١٢ تا اند نگرفته نظر

 روش نيا كه ميگو یم ام، كرده ارائه فصل نيا عنوان دو در را آن شواھد و كرده محاسبه و خوانده دقت با را یاضير

 ..ندارد د وجو یاضير ۀمعجز نامه ب یزيچ قرآن در و است تراشان معجزهۀ ھم یكيتاكت و اريمع یب

 بازھم قرآن، در یجزئ راتييتغ رغم یعل و فوق یاساس یضعفھا رغم یعل شد، داده نشان فوق ینقدھا در هچنانچ -

 .ند اغلط فهيخل داشر یادعاھا اكثر

 .ديكن یم مشاھده را مقطعۀ حروف یدارا یھا سوره تيوضع ريز جدول در مثال یبرا

  

                               قابل قسمت بودن

  حروف            
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 ١٩                      جمع حروف مقطعۀ توضيح بر سوره

            مقطعۀ

 ستين الم  ٢ 

 ستين الم   ٣

 ستين المص ٧

 ستين الر ١٠

 ستين الر ١١

 ستين الر ١٢

 ستين المر ١٣

 ستين الر ١۴

 ستين الر ١۵

 ستين عصيكھ ١٩

 ستين طه  ٢٠

 ستين طسم  ٢۶

 ستين طس  ٢٧

 ستين طسم  ٢٨

 ستين مال  ٢٩

 ستين الم  ٣٠

 ستين الم  ٣١

 ستين الم  ٣٢

 ستين سي  ٣۶

 ستين ص  ٣٨

 ستين حم  ۴٠

 ستين حم  ۴١

 ستين عسق حم  ۴٢

 ستين حم  ۴٣

 ستين حم  ۴۴

 است قسمت قابل ١٩ بر سوره ٧ یھا حم ۀھم جمع

 ستين حم  ۴۵

 ستين حم۴۶

 ھست ق  ۵٠

 ستين ن ۶٨

  .دھد ینم جهينت ھم ن كي كردن اضافه با یحت
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 یم یمتن ھر در .ستين كار در یا معجزه چيھ و است یاتفاقً كامال ١٩ بر قسمت قابل موارد زيناچ تعداد نيا مجموع در

 .افتي را شتريب اي مقدار نيھم توان

 بحث نيا آغاز در كه مدثر، ۀسور ٣١ و ٣٠ تھایيآ به توجه با كه صورت نيا به .دارد وجود زين فتريضع احتمال كي

 معجزه عنوانه ب ندگانيآ یبرا تا است كرده ءاجرا قرآن در را ١٩ عدد یبرا یطرح محمد است مكنم شد، مطرح

 اريبس نكاريا .باشند قسمت قابل ١٩ بر سوره ھر در مقطعۀ حروف تعداد كه داشته قصد او است ممكنً مثال .شود قلمداد

 اي باشند ١٩ نظر مورد حروف تعداد كه ددھ قرار یطور سوره ھر در را اتيآ یھا بسته او است یكاف .است ساده

 به را یاتيآ كه دفعه ھر است یكاف فقط ندارد زين سوره كي در حروف تمام شمارش به یازين نكاريا . ١٩ از یبيضر

 دھد انجام تواند یم ھم سواديب انسان را نكاريا .باشد ١٩ از یبيضر اي ١٩ آن خاص حروف كرده یم اضافه یا سوره

 .دھد یم صيتشخ را صداھا چون

 دستگاه سيرئ سال ١۵ كه یكس شود یم مگر .ندارند قبول را محمد یسواد یب طرف،يب محققان امروزه عالوهه ب

ۀ ساد یحسابھا نتواند و سديبنو یزيچ نتواند است بوده یالملل نيب یتجار یمسافرتھا در دائم و است بوده جهيخد یتجار

 یموارد در یول باشد كردهء اجرا خود را ١٩ عدد طرح محمد است ممكن صورت ھره ب دھد؟ انجام را آنزمان مرسوم

 و باشند شده جاه جاب اي حذف اتيآ یبرخ زين قرآن كردن جمع ھنگام در و باشد شده خطا دچار محاسباتش در خودش

  .ستين كار در یا معجزه چيھ صورت ھره ب .باشد مانده یباق آن از یمختصر و باشد رفته نيب ازً عمدتا محمد طرح

  ادامه دارد

 
 


