Dato, 13.07.18

matte mirakel i koranen - ordet yawm (dag) er nevnt 365 ganger = 1 år

Vi skal vise et matematisk bevis fra Koranen. Den er i forhold til antall ganger ordet “dag” i sin enkelform er nevnt. Vi skal telle alle tilfeller hvor ordet “dag“ (yawm) er nevnt. Deretter skal vi utelukke de tilfeller hvor den er nevnt som et sammensatt ord, siden vi kun er ute etter enkel tilfeller eller
ordet “dag” nevnt i entallsform.
Så vi begynner med å søke ordet ( يومyawm = dag) i den hellige Koranen, og finner ut at den er nevnt
451 ganger. Gjerne følg disse trinnene for å bekrefte:
1. Gå til www.QuranSearch.com
2. Kopier og lim inn dette ordet  يومi feltet “Search String”.
4. Sjekk at “Exact String” og “Arabic“ boksen er valgt.
5. Klikk deretter på “Search”-knappen.
Helt nederst på resultatsiden finner vi at det står 451 (https://bit.ly/2KVly0Y). Men skulle ikke antallet
bli 365 som vi skulle bevise? Fortvil ikke, vi skal vise det straks. For saken er den at i noen av disse
451 versene er ordet ( يومyawm = dag) en del av et sammensatt ord; altså inneholder det noen vers
som der ( يومyawm = dag) sammensatt med et annet ord ikke utgjør til å bety “dag“. Dermed må vi ta
ut disse. For eksempel så er ( يومئذyama’ithin) nevnt 70 ganger (https://bit.ly/2uDeyea). Gjerne søk selv
ved å bruke samme fremgangsmåte som nevnt øverst.
I tillegg er det også 16 andre tilfeller der ordet yawm ikke står alene. Det er når:
( قيومqayyoom) nevnes 3 ganger ved ulike anledninger. “Qayyom” betyr “evig”. Det har intet med
ordet yawm (dag) å gjøre. Gjerne kontroller: www.QuranSearch.com, søk på قيوم.
( يومنيyawmayn) nevnes 3 ganger, det er i sin doble form, altså “to dager”, så derfor kan vi ikke telle
denne med heller. Vi er nemlig ute etter ordet “yawm (dag)” i entallsform.
( يومكمyawmikum) nevnes 5 ganger, og det betyr bokstavelig talt “deres tid”. Det er ikke i sin rene
form, siden det både kan refereres til en bestemt tidsepoke eller event.
( يومهمyawmihim) nevnes 5 ganger, og det betyr bokstavelig talt “deres tid”. Likeens kan dette også
refereres til en bestemt tidsepoke eller event. Så heller ikke disse kan telles med.
Så totalt sett har vi 70+16=86 tilfeller hvor ordet ( يومyawm, som betyr “dag”) er nevnt som en del
av et annet ord, altså et sammensatt tilfelle. Og siden vi kun er ute etter yawm i entallsform eller i sin
rene form, så ender vi opp med:
451 - 86 = 365
Altså har Allah den allvitende tatt hensyn til den vestlige kalenderen som teller at antall dager i et år
er 365, subhanAllah!
Allah den Skjønneste har sagt at Han vil vise tegn til mennesker helt til det blir klart for dem at
denne Koranen er sannheten fra Allah:
َ
ُ
ُ َ
َ َّ ت يَتَ َب
َ ي ل َ ُهم أنَّ ُه
ٰ ّ س ِهم َح
﴿ َسني ِهم آيات ِنا ِف
﴾احل ُّق
ِ اآلفاق َويف أنف
ِ
Vi vil snart vise dem Våre tegn i alle universets kanter og i deres indre, helt til det vil bli innlysende
for dem at det er sannheten.1
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Koranen 41:53

