به نام خدا
به علت عدم توجه سکانداران دین و قران به دستور العمل بعضی از ایات قران ،شاید هم راضی نبوده اند که
حقایق قران فاش شود! .لذا ایات قران متناسب با کشفیات علمی «راسخان در علم زمان» تاویل و بالغ نشده و
جوانان بیتجربه و بیگناه ما بعضا قوانین دوران جاهلیت را حقیقت دانسته و فقر فرهنگی و مالی نیز باعث شده
که در قرن بیست و یکم به طالبان و داعش و غیره بپیوندند .در ذیل بعضی از ایات مغفول مانده را به شما معرفی
میکنیم ،لطفا توجه فرمایید:
ْ
ْ
َّ
اب و ُاخ ُر ُمتشا ِبهات ف َا َّما
 )3سوره العمران (ايه ُ :7هو ال ِذي َانزل عل ْيك ال ِك تاب ِم ْن ُه ايات ُّم ْحكمات ُه َّن ُا ُّم ال ِك ت
ِ
ْ ْ
َّال ِذين في ُق ُلو ِبه ْم ز ْيغ في َّت ِب ُعون ما تشابه ِم ْن ُه ْاب ِتغاء ْال ِف ْتن ِة و ْاب ِتغاء ت ْا ِوي ِل ِه وما ي ْعل ُم ت ْا ِويل ُه ِإ َّل ّ ُ
الل و َّالر ِاس ُخون ِفي ال ِعل ِم
ِ
َّ َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ْ
ُ ُ
ُ
ْ
َّ
ّ
ّ
اب (ایه{ :7ای محمد امین} او کسی است که این ک تاب
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند ر ِبنا وما يذكر ِإل اولوا ال لب ِ

اسمانی را بر تو نازل کرد؛ که قسمتی از ان ایات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند} است
که اساس این ک تاب میباشد ،و قسمتی دیگر «متشابه» {که بصيرتی و کامل کننده مفهوم منطقی ایات قران}
است ،اما انها که در قلوبشان انحراف است ،به دنبال متشابهاتاند ،تا {با تغییر دادن مفهوم حقیقی ایات}
فتنه انگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برای ان میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} انها را جز {فرستاده
موعود} خدا و راسخان در عل م نمیدانند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به ان ایمان اوردیم
تمامی ان از جانب پروردگار ماست و جزخردمندان {حقیقت را ندانسته و حقیقت ایات را} متذکر نمیشوند
()7
ْ
ْ
ْ َْ ْ
ُ َّ
ْ
اب وال ُم ْش ِر ِكين ُمنف ِّكين ح َّتى تا ِتي ُه ُم الب ِّين ُة (ایه{ :1ای
 )98سوره ّبینه (ایه :1ل ْم يك ِن ال ِذين ك ف ُروا ِمن اه ِل ال ِك ت ِ
محمد} کافران {به ایات خدا در قران} از اهل ک تاب و مشرکان! دست از {پندار و} ایین خود بر نمیدارند! تا
{زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برای انان بیاید!.
()1
 )98سوره ّبینه(ایه :2ر ُسول ّمن َّ ُ
الل ي ْتلو ُص ُحفا ُّمط َّهرة (ایه{ :2بطور یکه در ک تب تورات و انجیل نیز وعده دادهام}
ِ ِ
متشابهات} صحیفههای پاک {قران} را {برانان و ایندگان} بخواند،
{مکنونات
رسولی از سوی خدا (بیاید!) که
ِ
ِ
()2
 )98سوره ّبینه(ایهِ :3فيها ُك ُتب ق ِّيمة (ایه :3که در ان نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پر ارزشی باشد!.
()3
ترجمه محکمات ایات فوقالذکر و تاویلهای داخل (پارانتز) توسط استاد ارجمند جناب اقای ناصر مکارم شیرازی
انجام شده ،و تاویلهای بنده (بهنام بهنام) را در داخل{ اکولد} میبینید!.
1

(اگر در این وبسایت نخوانده باشید) قطعا اولین باریست که میشنوید بعد از حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد)

پیغمبر دیگری خواهد امد .زیرا پیشوایان دین به استناد محکمات ایه  40سوره احزاب گ فتهاند محمد خاتمالنبیاء
است .در صورتیکه به دلیل ایات شاهدی ایه  40سوره احزاب در ک تاب قران بزرگ به صورت ذیل تاویل شده:
َ َ
الل وخاتم َّالن ِب ِّيين وكان َّ ُ
الل ِب ُك ّ ِل
 )33سوره احزاب (ایهَّ :40ما كان ُمح َّمد ابا اح ٍد ّ ِمن ّ ِرجا ِل ُك ْم ول ِكن َّر ُسول َّ ِ
ش ْي ٍء ع ِليما ﴿ :40محمد {یکی از ان پیامبران است و هرگز} پدر هیچ یک از مردان شما نیست .او رسول خدا

و {در گروه پیغمبرانی که روحشان «روحالمین» بوده} خاتم االنبیاء است؛ و خداوند بههمهچیز داناست!.
()40
در قران دو روح «روح االمین» و «روح القدس» معرفی شده .و روح حضرت محمد «روحاالمین» بوده
پس دلیل معروفیت حضرت محمد به «محمد امین» بخاطر روحش بوده است! .و ایه  40سوره احزاب دو پیام
مهم دارد :یکی فهمیدیم که :حضرت محمد (ص) در گروه پیامبرانی که روحشان «روح االمین» بوده خاتم االنبیاء
میباشد! و تناقض این ایه با ایاتی که در ک تب اسمانی و سوره بینه قران خبر از امدن فرستاده موعود را میدهند از
بین رفت! و حال امدن فرستادهای با روحی از روحالقدس قطعی شد .دیگری میفرماید :محمد پدر هیچ یک از
مردان شما نیست ! ،یعنی :به هیچ مردی نباید گ فت :اوالد محمد پیغمبر (ص) !؟،
حاال علت شفاف نبودن بعضی از ایات قران را میفهمیم ،زیرا برخالف اینکه قبال تمام ایات قران را خطاب به
حضرت محمد (ص) میدانستند! ،اکنون متوجه میشویم که نیمی از ایات قران خطاب به فرستاده موعود است،
مثال بههمین دلیل در ایات اولیه سوره صف اسم موسی (ع) و عیسی (ع) و ک تابشان شفاف گ فته شده ،ولی
حضرت محمد (ص) را با نام محمد و اورنده قران معرفی نکرده! .زیرا در حقیقت او فقط محکمات قران را اورده و
نیم دیگرش را باید فرستاده موعود که اسم او هم مانند محمد به معنی «احمد» است با تاویل کردن متشابهات
قران بیاورد تا ک تاب «قران بزرگ» کامل شود ،لطفا سوره صف و سوره احزاب را در ک تاب قران بزرگ بخوانید.

اگر عجله دارید که صحت موضوع فرستاده موعود و تایید شدنش را در قران ببینید .پس ً
لطفا
بشارت  4را بخوانید.
فرستاده و بنده خدا :بهنام
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