به نام خدا
با لطف خداوند منان و هدایت محکمات قران بعد از سالها تالش موفق شدیم متشابهات قران
را تاویل و از حروف مقطعه رمز گشای ی نموده و در ک تاب «قران بزرگ» ارائه نماییم و خالصه
انچه الزم است مردم بدانند؛ بشرح ذیل است:

 - 1خداوند بزرگ همان «انرژی مطلق» است که خالق همهچیز و حاضر در همهجا و قادر بههرکاری می-
باشد.
 - 2خلقت جهان مادی مطابق با یافته دانشمندان و با همان انفجار بزرگ انرژی یا )  ( Big Bangاتفاق افتاده
و جهان همچون هندوانه بسیار بزرگ است .
 - 3منظور از ک تاب در ک تب اسمانی ،ک تاب کامل «قران بزرگ» است که در شب قدر همزمان با انفجار بزرگ
بر لوح محفوظ نقش بسته و مشتمل بر تمام قوانین طبیعت و مقررات جهان میباشد.
 - 4هدف از دین :اموزش راه و رسم زندگی سالم اجتماعی به مردم زمانهای مختلف بوده است و هر پیغمبری
مطالبی از همان ک تاب «قران بزرگ» محفوظ در لوح محفوظ را متناسب با فهم و درک مردم زمان خود اورده
است.
 - 5حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد = مسلمانان) اخرین پیامبر خدا نیست !.
زیرا تمام ک تب اسمانی معتقد هستند :از جمله تورات در صفحه  4مالکی فرموده؛ از طرف خدا یک نفر منجی
شبیه ایلیای نبی خواهد امد و در ایه  18فصل  14انجیل ،روحالقدس روح حضرت عیسی مسیح فرموده :شما
را یتیم نمیگذارم نزد شما میایم .و در قران نیز در ایات سوره بینه بهحضرت محمد (ص) فرموده :فرستادهای
برای تاویل کردن متشابهات قران خواهد فرستاد! ،و در ایه  6سوره صف نیز فرموده :شما را به فرستادهاىكه
پس از من مىايد و نام او {به معنی} احمد است بشارتگرم ،پس به موجب ایه  7سوره ال عمران حضرت محمد
(ص) فقط محکمات قران اورده و پس از اگاهی مردم بر یافته های علمی «راسخان در علم» بنابه فرموده ایاتی
از قران؛ ً
حتما فرستادهای برای تاویل کردن متشابهات قران خواهد امد! و اکنون او امده.
 - 6خداوند یا «انرژی مطلق» چون بادمیدن روح خود بر انسان او را ادم نموده و «حق اندیشه و انتخاب» را
به او داده است؛ لذا در کار خصوصی (مشروط به قانون حقوق بشر) هیچ کس! در قران دخالت نکرده و به
هیچ کس اجازه دخالت نداده ،و در قران ضمن ارشاد نمودن مردم به نماز یا ورزش و نرمش ،تقوا  ،برادری،
گ فتار نیک ،کردار نیک ،و پندار نیک ،فرموده :اعمال همه در روز قیامت «توسط خدا» حسابرسی خواهد
شد.

 - 7هدف نهای ی خداوند از دین ،دینی است که بعد از اگاهی مردم به یافتههای علمی «راسخان در علم» ،از
ایات تاویل شده توسط فرستاده موعود مستفاد میگردد ،بجز تکالیف خصوصی ،بقیه حقوق ما تابع قوانین
تنظیم شده توسط «راسخان در علم»  :برای «منشور حقوق بشر» ،و هدف خداوند در قران فقط حفظ
کرامت انسانی و خدمت مردم بهیکدیگر است.
 - 8خداوند قادر مطلق و بینیاز مطلق است و هیچ نیازی به نماز و روزه و عبادت ما ندارد ،بلکه همه انها را
مانند «ورزش و نرمش» برای سالم بودن جسم و روح و روان ما واجب دانسته است ،چون امروز ما او را
«انرژی مطلق» و انرژی تاریک را «بقیةهللا» و مانند پوست هندوانه که محیط بر مغزش است ،محیط بر
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«جهان مادی» و حاضر در همه جا شناختهایم ،پس به هرطرف رو کنیم :بسوی خدا روکردهایم ،لذا هنگام
نماز یا هرکاری احتیاج به رو کردن به سمت و قبله خاصی نیست.
 - 9حدود ازادی هر کس رعایت عرف جامعه و تا مرز سلب ازادی تعیین شده توسط قانون «حقوق بشر»
برای دیگران میباشد .خداوند قادر متعال تمام انسانها را برابر خلق کرده و هیچ مزیتدنیوی برای :نژاد،
قومیت بجز کسب علم و دانش و تقوای فردی ،و حتی برای پیامبرش نیز بجز حق مرشدی و بشارت دادن؛ با
دیگران قائل نشده است.
 -10خداوند اگاه بر همه اعمال ما؛ در سوره فتح نااگاهانی را که امروز قصد برپا کردن حکومت ناب محمدی
در ایران و جهان دارند :نکوهش کرده و برجای ماندگان از اعراب بادیه نشین دوران جاهلیت نامیده و
محکوم به فنا و جهنم ،دانسته است.
ً
لطفا قبل از این که بهرسم سنت زمان جاهلیت ،بعضیها این سخنان را تحریف ایات قران و ک فر بدانند!،

خواهشمندیم توجه داشته باشند که «قران حکمت بالغه است» و حکمت بالغه بودن حاصل تاویل صحیح
شدن متشابهات قران میباشد ،زیرا محکمات قران هیچوقت تغییر نمیکنند! و ک تابی که بهنام «قران بزرگ»
برای اولین بار در وبسایت  rasekhan.comمعرفی میشود «سخنان قران بالغ شده است» که ضمن
امانتداری از محکمات قران؛ کلیه «متشابهات» و «حروف مقطعه» تاویل علمی منطقی و خردمندانه شده و
خود قران نیز در چندین ایه انها را تایید فرموده!ً ،
لطفا قسمتی از دالیل ما را در ایه  43سوره فاطر ببینید:
ْ ْ َ ً ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ
ُ َّ
 )35سوره فاطر (ایه  :43اس ِتكبارا ِفي االر
ض ومكر الس ِي ِئ وال ي ِحيق المكر
الس ِي ُئ ِإال ِب َا ْه ِل ِه َف َه ْل َينظ ُرو َن ِإال
ِ
ً
ً َ
ُس َّن َت ْ َاال َّول َ َ َ
اَّلل َت ْح ِويال ﴿{ :43دورى انان از راه راست ،به جهت}:
اَّلل َت ْب ِديال َولن َت ِج َد ِل ُس َّن ِت َّ ِ
ين فلن َت ِج َد ِل ُس َّن ِت َّ ِ
ِ

استكبار و بلند پروازى در زمين و نيز بهعلت مكر بدى كه {برای جاری ساختن سنتهای عصر
جاهلیت،انهم در قرن  }21داشتند ،بود .و مكر بد جز به اهل مكر برنمىگردد ،پس ايا منتظر سنتی
هستند که در امم گذشته جاری ساختیم؟ {در صورتی که :از بین بردن جهل و نادانی سنت من است و
جایگزین کردن علم و دانش و مدرنیته هدف من و به همین علت :زمان به زمان نسل قدیم را از دنیا برده و نسلی عاقلتر و
زیباتر و پیامبری اگاهتر و ک تابی کاملتر از قبل اوردهایم! و متشابهات در قران نیز برای این است تادست اوردهای علمی
جدید «راسخان در علم» جایگزین افکار قدیم شود} ،و {اگر غیر از این بود} در این صورت برای سنت خدا نه
دگر گونی خواهد بود! و نه برگشتن از قومی به قومی دیگر!{ .و احتیاجی هم به امدن فرستاده موعود،
برای تاویل کردن متشابهات قران نبود!} ()43

البته مفهوم ایه فوق قبل از تاویل نیز تقر ً
یبا روشن است! ،پس به استناد این ایه روشن باید گ فت:
«راسخان در علم» یا دانشمندان کاشف قوانین علوم مختلف (با هر دین و مذهبی) ،نمایندگان راستین
«خداوند یا انرژی مطلق» در زمین بودند و هستند ،و یافتههای علمی انان جزئی از برنامه هدفمند خداوند
بزرگ بوده تا امروز قوانینی که «سازمان ملل متحد» براساس یافتههای انان برای «منشور حقوق بشر»
وضع نموده برجهان حاکم شود.
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لذا خداوند در هر زمان پیامبرانی از میان مردم و مطالبی مناسب از«یک ک تاب کامل» انتخاب کرده و برای
هدایت مردم دورانهای مختلف فرستاده و در زمان الزم نیز «محکمات قران» را از همان ک تاب انتخاب و
توسط حضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد) فرستاده تا هدایتی برای مؤمنین زمانهای گذشته باشند! و در تمام
ادیان الهی فرستادهای بهعنوان منجی بشریت در اخرالزمان وعده داده شده ،که در سوره بینه خیلی واضح و
روشن به خود حضرت محمد (ص) فرموده :فرستادهای برای تاویل کردن متشابهات قران خواهد امد! و از ایه
 7سوره ال عمران نیز فهمیدیم که «متشابهات قران» باید با هدایت محکمات و براساس اخرین یافتههای
«راسخان در علم» تاویل شوند تا حقایق قران فاش گردند! و ما نیز طبق این دستورالعمل متشابهات قران را
از طریق وحی در حد دانش خود تاویل علمی و منطقی و خردمندانه نموده و در ک تابی به نام «قران بزرگ»
ً
ً
مخلصا تقدیم شما عزیزان میکنیم ،خالصه اینکه
خالصا و
نوشتهایم که در وبسایت  rasekhan.comهمه را
بنده به استناد ایات تاویل شده قران و ایاتی که به فرستاده موعود بودن بنده تاکید دارند عرض میکنم :تمام
ادیان یک ریشه مشترک در یک ک تاب موجود در لوح محفوظ دارند ،که ان اصل همین ک تاب «قران بزرگ»
است که محکماتش را خداوند توسط حضرت محمد (ص) نازل فرموده و متشابهات ان نیز براساس یافته های
«راسخان در علم» جهان؛ توسط بنده تاویل شده و هدف از دین نیز دین اسالم خالص معرفی شده در
ک تاب قران بزرگ است که در حقیقت مورد تایید «راسخان در علم» ،امروز جهان میباشد و هماکنون در
بعضی از کشورهای غیر اسالمی اجرا میشود! .امیدواریم ک تاب «قران بزرگ» را بادقت بخوانید و نظر بنده را
تایید بفرمایید!.
و اگر قانع نشدیدً ،
لطفا در بشارت  3دالیل بیشتری از ایات را برای صحت عرایضم بخوانید ،عالوه بر
انچه در ک تاب قران بزرگ نوشتهایم در مقاالتی نیز به عنوان حقایق قران و یا نظریهها برای اطالع شما مردم
فهیم فارسی زبان نوشتهایم ،امید واریم روزی به زبانهای دیگر نیز ترجمه و در اختیار مردم جهان قرار گیرد.

فرستاده و بنده خدا :بهنام
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