آیا وعدهای ک تب آسمانی؛ مخصوصا آمدن فرستاده موعود ،عملی میشود؟
اَّلل هالر ْح َم ِن هالر ِح ِيم
ِب ْس ِم ه ِ
در اخر صفحه  4مالکی ک تاب مقدس تورات نوشته شده :پیش آز رسیدن روز بزرگ و هولناکه «دآوری خدآوند»
من رسولی شبیه آیلیای نبی برآی شما میفرستم ،آو دلهای پدرآن و فرزندآن رآ دوباره بهم نزدیک خوآهد آورد و
آین باعث خوآهد شد آه من سرزمین شما رآ ویرآن نکند.
فصل  14ک تاب مقدس انجیل یوحنا در ایه  18حضرت عیسی (علیه السالم) فرموده :شما رآ یتیم نمیگذآرم نزد شما
میآیم.
و «روحآلقدس» در ایات سوره بینه بهحضرت محمد (اللهم صل علی محمد و ال محمد) فرموده :کافرآن آز آهل ک تاب و
مشرکان! دست آز آیین خود برنمیدآرند ،تا دلیل روشنی برآی آنان بیاید! / )1( .و در ایه  2فرموده :رسولی آز
سوی خدآ که صحیفههای پاک رآ بخوآند / )2( ،و در ایه  6سوره صف نیز از قول حضرت عیسی (ع) فرموده:
 .....و به فرستادهآىكه پس آز من مىآيد و نام آو آحمد آست بشارتگرم/
بعد از تاویل شدن ایه  7سوره ال عمران قران ،دانستهایم :حضرت محمد (ص) محکمات قران (=کلمات عربی) را که
آساس ک تاب قرآن آست اورده و متشابهات قران (= نانوشته) باید براساس اخرین یافتههای «رآسخان در علم»
تاویل بشوند و درجای مناسبی بین کلمات محکم قران نوشته شوند تا حقیقت ایات اشکار گردند! و همچنین از
وعدههای سایر ک تب اسمانی و ایات قران و سوره بینه نتیجه گرفتهایم :اخراالمر فرستادهای از سوی خدا برای
تاویل نمودن متشابهات قران خواهد امد تا فرموده ایه  5سوره قمر« :قرآن حکمت بالغه آست» و فرموده ایه 4
سوره الدخانِ « :ف َيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َا ْم ٍر َح ِك ٍيم» و در نهایت وعده سوره نصر تحقق یابد!.
ترجمه محکمات (=خط بولد شده) و تاویلهای داخل (پارانتز) و [گیومه] ایات ذیل از استادان معروف ترجمه و تفسیر
میباشند ،و تاویل متشابهات قران را در داخل {اکوالد} بنده «بهنام» نوشتهام لطفا توجه فرمایید!.
 )3سوره آلعمرآن (آيه ُ :7ه َو هالذ َي َا َنز َل َع َل ْي َك ْالك َت َ ْ ُ َ ُّ ْ َ
ُ ه ُ ْ َ
اب َو ُا َخ ُر ُم َت َشا ِب َهات َف َا هما
ِ
ِ
اب ِمنه ايات محك َمات هن ا ُّم ال ِك ت ِ
ه َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ه ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ه ُّ َ ه ُ َ ْ ْ
ال ِذين في قلو ِب ِهم زيغ فيت ِبعون ما تشابه ِمنه اب ِتغاء ال ِفتن ِة واب ِتغاء تا ِوي ِل ِه وما يعلم تا ِويله ِإال اَّلل والر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم
َّ َ َه ه ه ُُْ ْ ْ
َُ ُ َ َ ه ُ ّ ْ
اب (آیه{ :7ای محمد امین} آو کسی آست که آین ک تاب
يقولون امنا ِب ِه كل ِمن ِع ِند َر ِبنا َوما يذك ُر ِإال اولوا اال ل َب ِ

آسمانی رآ بر تو نازل کرد؛ که قسمتی آز آن آیات« ،محکم» {با کلمات تغییر ناپذیر امده از سوی خداوند} آست
که آساس آین ک تاب میباشد ،و قسمتی دیگر «متشابه» {که بصيرتی و کامل کننده مفهوم منطقی ایات قران}
آست ،آما آنها که در قلوبشان آنحرآف آست ،به دنبال متشابهاتآند ،تا {با تغییر دادن مفهوم حقیقی ایات}
فتنه آنگیزی کنند ؛ و تاویل (نادرستی) برآی آن میطلبند؛ درحالی که تاویل {درست} آنها رآ جز {فرستاده
موعود} خدآ و رآسخان در عل م نمیدآنند{ .انها} میگویند :ما {از طریق علم و دانش و خرد} به آن آیمان آوردیم
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تمامی آن آز جانب پروردگار ماست و جزخردمندآن {حقیقت را ندانسته و حقیقت ایات را} متذکر نمیشوند
()7
ْ
ْ
ين ُم َنف ِّك َ
 )98سوره ّبینه (آیهَ :1ل ْم َي ُكن هال ِذ َين َك َف ُروا ِم ْن َا ْهل ْال ِك َتاب َو ْال ُم ْشر ِك َ
ين َح هتى َتا ِت َي ُه ُم ال َب ِّي َن ُة (آیه{ :1ای
ِ
ِ
ِ
ِ
محمد} کافرآن {به ایات خدا در قران} آز آهل ک تاب و مشرکان! دست آز {پندار و} آیین خود بر نمیدآرند! تا
{زمانیکه ایات و متشابهات قران تاویل علمی شوند و} دلیل روشنی {از اعجاز و مطالب علمی قران} برآی آنان بیاید!.
()1
َ
 )98سوره ّبینه(آیهَ :2ر ُسول ّم َن ه ُ
اَّلل َي ْتلو ُص ُحفا ُّمط هه َرة (آیه{ :2بطور یکه در ک تب تورات و انجیل نیز وعده دادهام}
ِ ِ
متشابهات} صحیفههای پاک {قران} رآ {برانان و ایندگان} بخوآند،
{مکنونات
رسولی آز سوی خدآ (بیاید!) که
ِ
ِ
()2
 )98سوره ّبینه(آیهِ :3ف َيها ُك ُتب َق ِّي َمة (آیه :3که در آن نوشتههای {حقیقی درست و علمی} پر آرزشی باشد!.
()3
آلبته در ک تاب قرآن بزرگ برآی تمام تاویلهای خود :شوآهدی آز سایر آیات قرآن و یا ک تب آسمانی و علمی
آوردهآم ،لذآ سپاس خدآوندی رآ که به بنده بصیرت دآد تا عرض کنم :کسی که در قران خداوند را با ضمیر او
(سوم شخص) معرفی کرده و خصوصیات ایات محکم و متشابه قران را بیان مینماید ،همان «روحآلقدس» یا لوح
محفوظ است که در شب قدر کل قران یکجا بر او نازل شده ،و اوست که مطالب مناسب هر زمان را بهنام ک تاب
از سوی خدا بر پیامبران نازل نموده و از درون جان حضرت عیسی (علیه السالم) با زبان او فرموده :شما رآ یتیم
ْ
نمیگذآرم ،نزد شما میآیم! .و در ایه  6سوره صف قران،از قول حضرت عیسی (علیه السالم) فرمودهَ :و ِإذ َق َال
يسى ْاب ُن َم ْر َي َم َيا َب ِني إ ْس َرا ِئ َيل إ ِّني َر ُس ُول ه ِ َ ْ ُ ُّ ّ ّ َ َ ْ َ َ َ َ ه ْ َ َ ُ ّ
ِع َ
ول َي ْا ِتي ِمن َب ْع ِدي
ِ ْ ِ
اَّلل ِإليكم م َص ِدقا ِلما بين يد هي ِمن التور ِاة وم َب ِشرا ِب َر ُس ٍ
ْاس ُم ُه َا ْح َم ُد َف َل هما َجا ُءهم ِبال َب ِّي َن ِات َق ُالوا َه َذا ِس ْحر ُّم ِبين﴿ :6و هنگامى رآ كه عيسى پسر مريم گ فت :آى

فرزندآن آسرآئيل من فرستاده خدآ بهسوى شما هستم تورآت رآ كه پيش آز من بوده تصديق مىكنم
و به فرستادهآىكه پس آز من مىآيد و نام آو آحمد آست بشارتگرم ،پس وقتى برآى آنان داليلروشن
آورد گ فتند :آين سحرىآشكار آست { /متن تاویل نشده ایه}

و عرض کنم« :روحآلقدس» روح بزرگ خداوند است ،که نامش را در ایه  33فصل اول ک تاب انجیل یوحنا و ایاتی
از قران میبینیم ،و بفرموده ایات سوره مریم قران :همان روحی است که در جان حضرت یحی ی (علیه السالم) حلول
نموده ،و او را به همسر پیر و نازای زکریا داده! ،و با حلول در جان حضرت عیسی مسیح (علیه السالم) ،او را به
حضرت مریم باکره بخشید! و به حضرت عیسی (علیه السالم) حکمت و انجیل را اموخته و به هنگام صلیب کشیده
شدن جسم عیسی! ،از جان او خارج و پیش خدا رفته است!.
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َ

َ

 )19مریم (آیهَ : 15و َسالم َعل ْي ِه َي ْو َم ُو ِل َد َو َي ْو َم َي ُم ُ
وت َو َي ْو َم ُي ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :15و درود بر آو {= روحالقدس روح
بزرگ خداوند} روزى كه {به شکل یحی ی پسر زکریا پیغمبری تعمید دهنده} زآده شد و روزى كه {به شکل یحی ی پیغمبری
تعمید دهنده} مىميرد و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح پیغمبری که ک تاب انجیل را اورد} زنده برآنگيخته مىشود.

()15
َ

َ

دت َو َي ْو َم َا ُم ُ
السال ُم َعل هي َي ْو َم ُو ِل ُّ
 )19مریم (آیه َ :33و ه
وت َو َي ْو َم ُا ْب َع ُث َح ًّيا ﴿ :33و درود بر من {= روح القدس}
روزى كه {بهشکل عیسی مسیح} زآده شدم و روزى كه {بهشکل عیسی مسیح اورنده ک تاب انجیل} مىميرم و روزى
كه {این بار :جهت تاویل نمودن متشابهات قران به شکل بهنام؛ فرستاده موعود سوره بینه} زنده برآنگيخته مىشوم.

()33

ّ
َ ْ َ َ َ ْ ُ َََْ َ َ َْ َ ّ َ ُ ُ ه َ
اَّلل ِإل ْي ُكم ُّم َص ِّدقا ِل َما َب ْي َن َي َد هي ِم َن
 )61سوره صف (آیه  :6و ِإذ قال ِعيسى ابن مريم يا ب ِني ِإسرا ِئيل ِإ ِني رسول ِ
اءهم ب ْال َب ّي َن َ ُ َ
َ ََ
هالت ْو َراة َو ُم َب ّشرا ب َر ُس ْ
ات قالوا َهذا ِس ْحر ُّم ِبين﴿ :6و (به ياد اورید)
ول َيا ِتي ِمن َب ْع ِدي ْاس ُم ُه ا ْح َم ُد فل هما َج ُ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ٍ

هنگامى رآ كه عيسى پسر مريم گ فت :آى فرزندآن آسرآئيل من فرستاده خدآ بهسوى شما هستم
تورآت رآ كه پيش آز من بوده تصديق مىكنم و به فرستادهآىكه پس آز من مىآيد و نام آو {به معنی}
آحمد آست بشارتگرم ،پس وقتى {محمد محکمات قران را اورد! مردم چون از علم کامال بی اطالع بودند حقیقت ایات را

نفهمیدند و گ فتند این سحری اشکار است ،و چون بهنام در قرن بیست و یکم متشابهات قران را تاویل نمود و در قران بزرگ}
برآى آنان داليلروشن آورد {بادیدن حقیقت ایات در ک تاب قران بزرگ ،بازهم!} گ فتند :آين سحرىآشكار آست

()6

{پس قرآن تناسخ رآ یعنی :حلول روح آز جسمی در جسم دیگری رآ قبول دآرد!}
ََه َ ُ ْ
ات :برآى آنان داليلروشن آورد»،در گذشته و
میدانیم :نوشتار محکمات قران و جمله « فلما ج
اءهم ِبال َب ِّي َن ِ
اینده ،هیچ وقت تغییر نکرده و نخواهد کرد ولی (بنا به فرموده ایه  7سوره العمران) ،از نظر رآسخان در علم :متناسب
با کشفیات علمی هرزمان تاویل مخصوصی دارند! پس :حکمت بالغه بودن قرآن مربوط به متشابهات قرآن

آست!.
در قران دو روح با اسامی «روح آالمین» و «روح آلقدس» معرفی شدهاند که هرکدام روح بعضی از مردم و
پیغمبران و موجوداتی بودهاند{ .در سوره آحزآب ثابت کردیم :حضرت محمد (ص) در گروه پیغمبرآنی که
روحشان «روح آالمین بوده خاتم آالنبیاء آست! ،نه خاتم کل پیغمبرآن!} ولی «روحآلقدس» که مامور اوردن

ک تاب و دین برای مردم و روح بعضی از پیغمبران نیز بوده؛ هنوز در این مورد هم فعال می باشد! ،لذا :در سوره
صف میبینیم :حضرت محمد (ص) که نامش بهمعنی :احمد و روحش روح االمین است (حدود  1440سال قبل)
ایاتی را که توسط جبرئیل بر او نازل شده ،به نام؛ محکمات قرآن اورده! ،ولی چون مردم نااگاه ان زمان
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نتوانسته اند متشابهات علمی قران را تاویل نمایند و مفهوم حقیقی ایات را نفهمیدهاند ،گ فتهآند :آين سحرى
آشكار آست! ،و پس از معرفی شدن فرستاده موعود سوره بینه در ک تاب قران بزرگ! متوجه میشویم :که آو نیز با
نامی بهمعنی احمد و با روحی از «روحآلقدس» امده و با لطف پروردگار متشابهات قران را تاویل علمی روشن
ََه َ ُ ْ
ات :برآى آنان داليلروشن آورد» امروز مفهوم تازهای پیدا کرده و
نموده است ،پس جمله « :فلما ج
اءهم ِبال َب ِّي َن ِ
اینبار به مصداق آیه  82سوره نساء :مردم از دیدن مطابقت ایات تاویل شده قران با قوانین طبیعت و حقوق
بشر ،از تعجب میگویند :آين سحرى اشكار آست!.
 )4نساء (آیهَ :82ا َف َال َي َت َد هب ُرو َن ْال ُق ْرا َن َو َل ْو َك َان م ْن عند َغ ْير ّ َ ْ
َ
اَّلل ل َو َج ُدوا ِف ِيه ْاخ ِتالفا َك ِثيرا ﴿ :82آيا {به مفهوم
ِ ِ ِ ِ ِ

ایات تاویل کرده بهنام} در قرآن نمىآنديشند؟ آگر آز جانب غير خدآ بود ،قطعا در آن آختالف بسيارى
{با قوانین :علمی کشف شده توسط رآسخان در علم ،در مورد علوم :انسانی و اجتماعی و طبیعی و حقوق بشر} مىيافتند.
()82

در ک تاب«قرآن بزرگ» میبینیم کلیه متشابهات قران و حروف مقطعه تاویل شدهاند .پس بنا به نشانههای داده
شده در قران ،می توان گ فت نویسنده این ک تاب همان فرستاده موعود میباشد! که مفهوم علمی« :خدآوند» را
«آنرژی مطلق» معرفی کرده و میگوید :تمام ک تب آسمانی آز جمله تورآت و آنجیل و قرآن و «قرآن بزرگ» همه
آز یک سیستم وآحد مضبوط در لوح محفوظ هستند؛ که روح همه آنان «روحآلقدس» میباشد!.

هیچ شک نکنید :عینا مانند برنامههای فضای مجازی در اینترنت و کامپیوتر و موبایل! که با انها اشنا هستید :و
میدانید تمام سختافزار و نرمافزار انها با استفاده از مواد معدنی و قوانین موجود در طبیعت و با دست و فکر و

اندیشه :دانشمندان یا «رآسخان در علم» نمایندگان برحق خدا ساخته شدهاند! ،و انچه در مانیتورها بطور
مجازی میبینیم :عکسها و دادههای برنامه نویسان است! .درحقیقت :همه لوازم و عوامل ساخت انها مخلوقات
«خدآ یا آنرژی مطلق» هستند و با انرژی الک تریسیته و انواع امواج الک ترو مغناطیسی یا رادیوئی {= فرشتگان} او
نیز کار میکنند ،و روز به روز هم با پیشرفت علم تکامل یافته و بالغتر و کاملتر از قبل میگردند.

آری مغز آدمیان ،کاملترین کامپیوتر و موتور جستجوگر ساخت خداست! که توسط امواج آندیشه با پشتیبانی
«بقیةهللا» ،یا انرژی تاریک با دادههای خداوند در «ذهن کاینات» یا «لوح محفوظ»! ارتباط برقرار نموده و
ضمن براورده کردن نیاز و خواستههای اندیشمندان! ،سامانههای اینترنتی و قران را تکامل میبخشند! .اگر کمی
به ایات قرانی که ابتدا در حافظه ها و یا در پوست و چوب و استخوان و غیره با خط کوفی بی نقطه ثبت شده
بود! فکر کنید ،و خوب بیاندیشید که چگونه خط کوفی انروز به خط نستعلیق دارای زیر و زبر امروز تبدیل شده
است؟ ،موضوع روشن می گردد! و همانطور که کامپیوتر و اینترنت و سامانههای دنیای مجازی را میبینید و باور
کردهاید! ،عرایض َ
مست َند به علم و قران بنده را نیز در ک تاب «قرآن بزرگ» باور کرده و قبول خواهید نمود :جهانی
که میبینیم ،دنیای مجازی خداوند بزرگ است که با «آنفجار بزرگ آنرژی» اول ماده قابل دیدن به وجود امده،
و سپس بهمرور زمان تکامل یافته و تبدیل به چیزهای ی که امروز میبینیم شده است و قطعا پس از اینکه عظمت
کاینات یا خداوند بزرگ یا «آنرژی مطلق» را دیدیم! در روز قیامت همراه با همهچیز با «پادماده یا شیطان خود»
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در امیخته و دوباره به امواج انرژی غیر قابل دیدن تبدیل و به انرژی مطلق خواهیم پیوست! .و با توجه به جمله
اَّلل ِاإل ْس َال ُم» (در ایه 19سوره ال عمران) ،معلوم میشود که از همان ابتدا برنامه و هدف نهای ی
« ِإ هن ِّالد َين ِع َند ّ ِ
خداوند از فرستادن پیامبران و ک تب و ادیان مختلف :اوردن «ک تاب قران بزرگ و دین آسالم خالص» بوده .زیرا:
آمروز که فرستاده موعود در ک تاب خود متشابهات قران را تاویل علمی نموده است! ،متوجه میشویم خداوند
اگاه بر همه رازها ،حقایقی را که تا کنون بنا بردالیلی در قران پنهان نموده بود! توسط این فرستاده موعود اشکار و
ْ
ْ َ
«دین آسالم خالص» را معرفی میکند ،و در قسمتی از ایه 3سوره مائده فرموده ....:ال َي ْو َم َا ْك َمل ُت ل ُك ْم ِد َين ُك ْم َو َا ْت َم ْم ُت
َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِض ُ
يت َل ُك ُم ِاإل ْس َال َم ِدينا  :3( .....آمروز {با امدن فرستاده موع ِود سوره بینه و تاویل شدن متشابهات قران}
دين شما رآ برآيتان كامل و نعمت خود رآ بر شما تمام گردآنيدم و آسالم رآ برآى شما آيينى{سهل و تابع علم و
منطق و خرد} پذیرفتم/.
همچنین در سایر ایات ک تاب «قرآن بزرگ» رازهای شگ فتانگیزی فاش میگردند ،لطفا چند نمونه را ببینید:
 )5مائده (آيهَ :15يا َا ْه َل ْالك َتاب َق ْد َج ُ
ون ِم َن ْال ِك َ
اءك ْم َر ُس ُول َنا ُي َب ّي ُن َل ُك ْم َك ِثيرا ّ ِم هما ُك ُنت ْم ُت ْخ ُف َ
اب َو َي ْع ُفو َعن َك ِث ٍير
ت
ِ
ِ ِ
ِ
َق ْد َج ُ
اَّلل ُنور َو ِك َتاب ُّم ِبين( :15آی آهل ک تاب! فرستادۀ ما {بعد از فاصله و فترتی میان رسوالن ،هم
اءكم ّ ِم َن ّ ِ

اکنون با ک تاب روشنگری} به سوی شما آمد ،در حالی که بسیاری آز {حقایق متشابهات} ک تاب آسمانی {قران} رآ
که شما ک تمان کردید {در ک تاب :قران بزرگ} روشن میسازد ،و آز بسیاری آز آن {که گ فتنش مصلحت نیست!}
صرف نظر مینماید( ،اری) آز طرف خدآ ،نور و ک تاب روشنگری {بهنام ک تاب قران بزرگ} به سوی شما آمد.
()15
 )5مائده (آيهَ :19يا َا ْه َل ْالك َتاب َق ْد َج ُ
اءك ْم َر ُس ُول َنا ُي َب ّي ُن َل ُك ْم َع َلى َف ْت َر ٍة ّم َن ُّالر ُسل َان َت ُق ُول ْوا َما َج َ
اءنا ِمن َب ِش ٍير
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َو َال َنذير َف َق ْد َج ُ
اءكم َب ِشير َو َن ِذير َو ّ ُ
اَّلل َع َلى ُك ّ ِل َش ْي ٍء َق ِدير ( :19آی آهل ک تاب {و مشرکین و کافرین} رسول ما
ِ ٍ

پس آز فاصله و فترتی میان رسوالن ،بهسوی شما آمده ،در حالی که حقایق {متشابهات قران} رآ برآی
شما بیان میکند ،تا مبادآ بگویید« :نه بشارت دهندهآی به سرآغ ما آمد ،و نه آگاه کنندهآی آز وحی»
همآکنون بشارت دهنده و آگاه کننده آز وحی ،به سوی شما آمد .و خدآوند بر هر چیزی توآناست.

()19

اری« :روحآلقدس» یا لوح محفوظ که شب قدر همزمان با انفجار بزرگ انرژی قران بزرگ بر او نازل شده آز همان
هنگام از سوی خدا مسئول خلق بشر و اوردن علم و دین و ک تاب برای بشر بوده ،و پس از دمیده شدن روح
مجدد خداوندی {= اندیشه از بقیةهللا} برحیوانی بهنام انسان که او را تبدیل به «آدم دآرآی عقل و منطق و
حقآنتخاب و خالقیت» یا نماینده خدآ در روی زمین نموده! ،از ان موقع شروع به تعلیم حروف و کلمات و
جمالتی از یک «ک تاب کامل و وآحد»! با مطالبی متناسب با فهم و درک مردم هرزمان را از «ذهن جهانی» یا
«لوح محفوظ» بر پیامبران مربوطه نموده{ ،درست مثل ک تب ابتدائی تا دانشگاهی امروز فرزندان ما! لذا قران پیروان
ک تب قبل از قران را :اهل ک تاب نامیده!} و سپس برای گذر از دوران جاهلیت به دوران مدرنیته :باتدبیری بینظیری که
5

اتخاذ فرموده اول محکمات را در ک تاب پیش دانشگاهی قران؛ توسط حضرت محمد (ص) فرستاده ،و چون مردم
انزمان اگاهی الزم را نداشتند! نتوانستند ایات علمی را بفهمند ،لذا خداوند مکلف کننده هرکس به کاری! ،در 14
قرن گذشته دانشمندان یا «رآسخان در علم»! را مامور کشف قوانین علمی طبیعت نموده ،تا بتدریج سطح علم و
اگاهی مردم باال رود و مقدمات تاویل شدن متشابهات قران فراهم گردد! ،و در زمان مقرر نیز برای کامل شدن
ماموریت حضرت محمد (ص) و «نور خدا = قران» (=ایه  8سوره صف) «روحآلقدس» دست بکار اوردن و برانگیختن
فرستاده موعود سوره بینه شده ،و سپس او را با علم و قران اشنا و برای تاویل کردن متشابهات قران از طریق
وحی و هدایت محکمات؛ توانمند نموده ،تا اینکه در ک تاب روشنگر «قرآن بزرگ» کلیه حقایق پنهان قران را
کشف و اشکار نماید! .در حقیقت :ک تاب روشنگر ایات قران ،همان ک تاب «قرآن بزرگ» یا «نور کامل» ،وعده
داده شده در آیه  8سوره صف میباشد:
ُ ُ َ ْ ُ ُ َ ه
اَّلل ب َا ْف َو ِاهه ْم َو ه ُ
اَّلل ُم ِت ُّم ُنو ِر ِه َو َل ْو َك ِر َه ْال َك ِاف ُرو َن﴿ :8مىخوآهند
 )61سوره آلصف (آیه  :8ي ِريدون ِل ُيط ِفؤوا نور ِ ِ ِ

نور خدآ {= قران} رآ با سخنان {لغو و بیهوده} خویش خاموش كنند و حال آنكه خدآ گرچه كافرآن رآ
ناخوش آفتد نور خود رآ {با فرستادن ،فرستاده موعود سوره بینه و اوردن ک تاب قران بزرگ}كامل خوآهد گردآنيد.
()8

با تاویل شدن ایات قران آمروز متوجه میشویم ،واژهگان :محکمات و متشابهات و جمله« :رآسخان در علم»
(سوره العمران) ،سه نقش اصلی و کلیدی برای ما دارند .آول :اک تشافات علمی توسط «رآسخان در علم» ،معیاری
است برای سنجش رشد فکری و علمی ادمیان هرزمان! .دوم :یافتههای «رآسخان در علم» یعنی :قوانین علمی
طبیعت،کلید رمز تاویل کردن متشابهات قران با هدایت محکمات میباشند ،و سوم :خداوند در سوره بینه،
وعده امدن رسولی برای فاش کردن مکنونات ایات قران را داده! .پس امروز« :تاویل کردن متشابهات قرآن» تنها
راه شناخت این فرستاده موعود میباشد!.
با وصف فوق حاال که :متشابهات قران در ک تاب «قرآن بزرگ» بهروشنی تاویل علمی شدهاند ،ایا :نویسنده ک تاب
«قرآن بزرگ» ،فرستاده موعود خدآوند نیست؟!.
لطفا ک تاب «قرآن بزرگ» معرفی شده در این وبسایت را دانلود و مطالعه فرمایید .یقینا از دیدن ایات1 :و 2سوره
فتح1 ،و 2سوره هود ،ایه  23سوره زمر و ایه  53سوره اعراف و ایات بسیار دیگری که ّ
معرف فرستاده موعود می
باشند! ،و همچنین از اگاهی غیر قابل تصور خداوند از وقایع امروز جهان ما در قران ،واقعا شگ فتزده خواهید
شد! ،و تمام ایات و احکام قران را مستدل بهعلم و اخالق و منطق خواهید دید و متوجه میشوید :خدآوند بزرگ:
ایات و احکامی را که الزمه دوران گذشته بوده! و بهدالیلی ،انها را بهنقل از ک تاب تورات و انجیل در قران اورده!،
امروز در ایه  50سوره مائده :حکم جاهلیت نامیده! و در ایاتی دیگری منسوخ نموده است! .زیرا :در قرن بیست و
یکم ،عصر علم و اینترنت و تکنولوژی ،دیگر خردمندانه و عاقالنه نیست که بازهم طبق احکام دوران جاهلیت
عمل شود .متاسفانه عدم توجه پیشوایان و مبلغین دین اسالم به این موضوع! ،موجب :پیدایش گروههای ی نظیر
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طالبان و داعش و غیره شده و وجود همفکران انها در حاکمیت بعضی کشورها نیز سبب :اسالم هراسی مسئولین و
ملل کشورهای پیشرفته و ایجاد تحریمهای موجود و جنگ خانمانسوز علیه کشورهای اسالمی گردیده!.
از طرفی در قران میبینیم :همه ک تب و ادیان ابراهیمی جزواتی از یک ک تاب واحد در لوح محفوظ! معرفی شده،
یعنی :منظور از امدن ادیان الهی در دورانهای مختلف و «اسالم محمدی» با سبک و سیاق فوق الذکر! ،هدایت
بشر از دوران حیوآنیت به دوران جاهلیت ،و در نهایت به دوران عقالنیت میباشد .که الزمه اش تکامل یافتن
ادم و دینش ،تا رسیدن به دین مترقی آسالم خالص است! .پس بعد از معرفی شدن ک تاب «قرآن بزرگ» و
حقایق دین و ک تاب ،دیگر جای ی برای اختالف در دین و مذهب ،و کوشش بعضیها برای زنده کردن :دین اسالم
 1440سال قبل! نخواهد ماند!،اگر غیر از این است ،پس چرا ؟ در ایه  30فصل  14انجیل یوحنا ،حضرت
عیسی مسیح (علیه السالم) فرموده :بعد آز آین بسیار با شما نخوآهم گ فت ،زیرآ که رئیس آین جهان میاید و در من
چیزی ندآرد! /.و قران فرموده:
ه
الس ّي ُئ إ هال ب َا ْهله َف َه ْل َي ُ
الس ّيئ َو َال َيح ُ ْ ْ
 )35سوره فاطر (آیه ْ :43اس ِت ْك َبارا ِفي ْ َاال ْر َ َ ْ َ
نظ ُرو َن ِإال
ِ
يق ال َمك ُر ه ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ
ض ومكر ه ِ ِ
ُس هن َت ْ َاال هول َ َ َ
َ
ه
َ
ْ
ه
اَّلل تح ِويال ﴿{ :43دورى انان از راه راست ،به جهت}:
اَّلل َت ْب ِديال َولن َت ِجد ِل ُسن ِت ِ
ين فلن َت ِج َد ِل ُس هن ِت ه ِ
ِ
آستكبار و بلند پروآزى در زمين و نيز بهعلت مكر بدى كه {برای جاری ساختن سنتهای عصر جاهلیت،انهم در
قرن  }21دآشتند ،بود .و مكر بد جز به آهل مكر برنمىگردد ،پس آيا منتظر سنتی هستند که در آمم
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 «رآسخان در علم» جایگزین
افکار قدیم شود} ،و {اگر غیر از این بود} در آین صورت برآی سنت خدآ نه دگر گونی خوآهد بود! و نه
برگشتن آز قومی به قومی دیگر!{ .و احتیاجی هم به امدن فرستاده موعود ،برای تاویل کردن متشابهات قران نبود!}

()43

خواهشمندم ک تاب «قرآن بزرگ» را با دقت بخوانید! و پس از انکه به عرایضم ایمان اوردید ،باورم داشته و یاریم
کنید تا با تشکیل شورای «رآسخان در علم» (مرکب از :نمایندگان کلیه دانشمندان علوم مختلف مخصوصا علوم
جدید! و فرهیختگان خردمند اشنا به زبانهای عربی و سایر زبانهای زنده دنیا ،بدون در نظر گرفتن جنس و رنگ
پوست و نژاد و دین و مذهب انها ).در حقیقت با افزایش تعداد مغزهای جستجوگر اندیشمند از لوح محفوظ! .آیات
قرآن رآ بالغ تر ،کاملتر آز قبل نموده و به زبانهای مختلف ترجمه و بر تفاسیر گمراه کننده نااگاهان از علم و
حقایق قران! ،که در گذشته بعضی از ایات قران را به مصداق ایه  116سوره انعام تاویل و تفسیر نمودهاند خط
بطالن بکشیم ،و بر اساس تصمیمات شورای «رآسخان در علم» نیز کشور ها را اداره کنیم.
ون إ هال ه
 )6سوره آنعام (آیهَ :116وإن ُت ِط ْع َا ْك َث َر َمن ِفي َاال ْرض ُي ِض ُّل َ
وك َعن َسبيل ّ ِ َ ه َ
الظ هن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ هال
اَّلل ِإن يت ِب ُع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْخ ُر ُص َ
ون (آیه :116و آگر آز بیشتر کسانی که در [این سر] زمین میباشند {و قران را تاویل و تفسیر مینمایند}
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پیروی کنی ،تو رآ آز رآه خدآ گمرآه میکنند( .زیرا) آنان {علم و دانش الزم را ندارند و ایات راهنما را نیز نمیبینند! لذا
برای تفسیر ایات قران} جز آز گمان [خود] پیروی نمیکنند ،و جز به حدس و تخمین (واهی) نمیپردآزند.

()116
چون دین آمری فطریست! یقینا مردم به دین وآبسته هستند ،و دین رآ آز مردم نمیتوآن گرفت!.

منطق میتوآن ایات قرآن رآ تاویل درست نموده ،و دین
ولی بنده با افتخار و یقین عرض میکنم :با علم و ِخ َرد و ِ
و باور آشتباه مردم رآ آصالح نمود! .زیرا :در ک تاب قران بزرگ صحت تاویل ایه  82سوره نساء را اثبات نمودهایم.
پس مردم باید قبول نمایند :همانطور که خداوند متعال در قران فرموده :و عمال با اوردن  124000پیغمبر نشان
داده قادر است هرزمان بخواهد افراد بظاهر معمولی مانند بنده را با هردرجهای از علم و سواد که داشته باشند از
میان مردم انتخاب و به پیغمبری مفتخر نماید .ولی فرموده :هیچکس غیر آز خدآ نمیتوآند علم غیب دآشته و به
جزییات تمام علوم آگاه باشد! ،مگر برآنچه خدآ بخوآهد و هدآیتش نماید!.
ْ
َ َُ ُ َ َ
ون ل ْو َال ُا ِنز َل َع َل ْي ِه ا َية ّ ِمن هر ِّب ِه َف ُق ْل ِإ هن َما ال َغ ْي ُب ِ ّ َِّلل َف ْان َت ِظ ُرو ْا ِإ ِّني َم َع ُكم ّ ِم َن
 )10سوره یونس (آیه  :20ويقول
ْال ُم َنت ِظ ِر َين ﴿ :20و مىگويند{ :اگر بهنام پیامبر خداست؟} چرآ معجزهآى آز جانب پروردگارش بر آو نازل

نمىشود؟{ .بهانها} بگو{ :علم} غيب فقط به خدآ آختصاص دآرد!{ ،پس اینکه بعد از گذشت بیش از 1400
سال ،از بین این همه عالمان دین! از طرف خدا؛ تاویل صحیح متشابهات قران فقط بربهنام وحی میشود تا کافران را :از عذاب
اخرت بیم دهد؛ خودش معجزه است!} پس منتظر {امدن روز قیامت} باشيد ،كه من هم با شما آز منتظرآنم

()20
ْ
 )7سوره آعرآف (آیه َ :187ي ْس َا ُل َون َك َع ِن ه
الس َاع ِة َا هي َان ُم ْر َس َاها ُق ْل ِإ هن َما ِعل ُم َها ِع َند َر ِّبي َال ُي َج ِّل َيها ِل َو ْق ِت َها ِإ هال ُه َو
الس َم َاو ِات َو َاال ْرض َال َت ْا ِت ُيك ْم إ هال َب ْغ َتة َي ْس َا ُل َون َك َك َا هن َك َح ِفي َع ْن َها ُق ْل إ هن َما ِع ْل ُم َها ِع َند ّ ِ َ َ ه َ ْ َ َ ه
َث ُق َل ْت ِفي ه
اس َال
ِ
ِ
اَّلل ول ِكن اك ثر الن ِ
ِ
َي ْع َل ُم َون ﴿{ :187ای محمد} آز تو در باره قيامت مىپرسند [كه] وقوع آن چه وقت آست؟ .بگو علم آن
تنها نزد پروردگار من آست ،جز آو {هيچ كس دیگری} آن رآ به موقع خود آشكار نمىگردآند{ ،اين حادثه
بسیار بزرگ} بر آسمانها و زمين گرآن آست ،جز ناگهان به شما نمىرسد{ ،ای فرستاده موعود این دفعه} آز تو

مىپرسند گويا تو آز[زمان وقوع] آن آگاهى ،بگو :علم آن تنها نزد خدآست ،ولى بيشتر مردم نمىدآنند
()187
ْ
اَّلل َو َل ْو ُك ُ
 )7سوره آعرآف (آیه ُ :188قل هال َا ْم ِل ُك ِل َن ْف ِسي َن ْفعا َو َال َض ًّرا ِإ هال َما َشاء ّ ُ
نت َا ْع َل ُم ال َغ ْي َب َال ْس َت ْك َث ْر ُت ِم َن
ْال َخ ْي ِر َو َما َم هس ِن َي ُّ
الس ُوء ِإ ْن َا َن ْا ِإ هال َن ِذير َو َب ِشير ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿{ :188ای فرستاده موعود سوره بینه تو} بگو جز آنچه

خدآ بخوآهد برآى خودم آختيار سود و زيانى ندآرم و آگر غيب مىدآنستم قطعا خير بيشترى
مىآندوختم و هرگز به من آسيبى نمىرسيد! من جز بيم دهنده {= ِإ هال َن ِذير = بجز اگاه کننده از وحی} و
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بشارتگر برآى گروهى كه آيمان مى آورند نيستم{ ،لذا :از بنده معجزی غیر از ک تابم :ک تاب قرآن بزرگ نخواهید}.

()188

پس :بایاری خدا و حمایت شما :ایمان اورندگان به خدا و قران و فرستادگان خدا!،یعنی :نمایندگان وآقعی خدآ در
روی زمین! .در عرضه ِخ َردمندآنه دین آسالم خالص و مدرن معرفی شده در ک تاب قرآن بزرگ ،به مردم ایران و
جهان انشاءهللا با علم و منطق و گ فتمان! ،پیروز خوآهیم شد ،و دیگر احتیاجی به جنگ و خونریزی نیست!،
و در صورت اجرای احکام مترقی اسالم مدرن ،که متضمن دموکراسی ،ازادی و برابری زن و مرد ،و حقوق بشر
واقعی است ،یقینا :کشور ما آیرآن ،تبدیل به الگوی جهانیان خواهد شد و بعد از ان :ایرانی اباد و مرفه و
ازاد،عاری از :ظلم و ستم ،فساد ،مخصوصا دروغ خواهیم داشت! ،و با ترجمه ک تاب «قرآن بزرگ» به زبانهای
زنده دنیا و تبلیغ عملی و کالم ِی خردمندانه! ،قطعا جهانی در صلح و صفا و دوستی ،و غیر از وضع نا بسامان
کنونی خواهیم داشت.
امیدوارم در این تغییر و ّ
تحول عظیم :با لطف و یاری خدآوند بزرگ و حاکمیت خرد جمعی بر مردم و مسوئلین
فهیم کشورم و جهان! ،همچنین رفتار خردمندانه :مخالفین رژیمهای حاکم و آدیان ،خونی از دماغ کسی نریزد!،
و برهمگان ثابت گردد که آسالم واقعا :دین رحمت و نعمت آست! و آقوآم آیرآنی :با فرهنگی کهن و الیق
آحترآم ،در معرفی و برقرآری دین آسالم مدرن ،دآرآی نقش آساسی میباشند!.

آصال شک نکنید :یقینا خدآوند به هر کاری قادر آست! .همانطور که تا کنون پیامبران بسیاری را
فرستاده!،همانطور نیز امروز فردی معمولی مثل بنده را از کودکی از بالیا و انحرافات بازداشته و در
 68سالگی با دیدن یک برنامه تلویزیونی ،متحول و با قران اشنا و بهنوشتن ک تاب «قرآن بزرگ»
تشویق نموده! .و وقتی که بهدالیلی! سرخورده و نا امید از نوشتن این ک تاب شدم! ،هماو بود که در
خوابی مخصوص! با تکرار جملهَ «:و ْال ُق ْرا ِن ْال َح ِك ِيم ِإ هن َك َل ِم َن ْال ُم ْر َس ِل َين» (از سوره یاسین) در ذهنم به بنده
فهماند؛ شک نکن! ،تو فرستاده خدای ی و ایاتی از قران مخصوص توست! و این رسالت فضل
خداست و به هرکس که بخواهد میدهد!:
 )36یس (آیه :1يس ﴿ :1سوگند به يس[ياسين] {«یا» حرف اول :یحی ی اولین روح القدس زنده ظاهر شده بر
مردم؛ و «س» حرف اولَ « :سْبعا ّ ِم َن ْال َمَثا ِني» ( )87/15که به تو دادیم} ()1

 )36یس (آیهَ :2و ْال ُق ْرا ِن ْال َح ِك ِيم ﴿ :2و سوگند به قرآن {نازل شده از سوی خدا درشب قدر بر روحالقدس} حكیم
()2
 )36یس (آیهِ :3إ هن َك َل ِم َن ْال ُم ْر َس ِل َين ﴿ :3كه قطعا تو آز [جمله] پيامبرآنى ()3
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 )36یس (آیهَ :4ع َلى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم ﴿ :4بر رآهى رآست {هستی}/)4( .

 )36یس (آیهَ :5ت ِنز َيل ْال َع ِز ِيز هالر ِح ِيم ﴿{ :5و ك تابت قران بزرگ} آز جانب آن عزيز مهربان نازل شده آست.
()5
ُ
 )36یس (آیهِ :6ل ُت ِنذ َر َق ْوما هما ُا ِنذ َر ا َب ُاؤ ُه ْم َف ُه ْم َغ ِاف ُل َ
ون ﴿ :6تا قومى رآ كه پدرآنشان آ ِنذر {= با سخنان وحی
توسط پیغمبری هشدار و بیم داده} نشدند و در غفلت ماندند بيم دهى/)6( .
{ ِل ُت ِنذ َر = با وحی اگاه کنی = از حقایق ایات قران اگاه کنی}
 )7آالسرآء (َ :73وإن َك ُاد ْوا َل َي ْف ِت ُن َون َك َعن هال ِذي َا ْو َح ْي َنا إ َل ْي َك ِل ْتف َتر َي َع َل ْي َنا َغ ْي َر ُه َوإذا هال هت َخ ُذ َ
وك َخ ِليال ﴿ :73و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

{ای بهنام اگر در خواب به تو « ِإ هن َك َل ِم َن ْال ُم ْر َس ِل َين» نمیگ فتیم} چيزى نمانده بود كه تو رآ آز آنچه به {درستی} سوى
تو وحى كردهآيم؛ گمرآه كنند! تا غير آز آن رآ بر ما ببندى و در آن صورت تو رآ به دوستى خود بگيرند
()73

َ
اك َل َق ْد ِك ه
 )7آالسرآء (َ :74و َل ْو َال َان َث هب ْت َن َ
دت َت ْر َك ُن ِإل ْي ِه ْم َش ْيًئ َق ِليال ﴿ :74و آگر {با گ فتن « ِإ هن َك َل ِم َن ْال ُم ْر َس ِل َين» از
سوره «یاسین» در خواب} تو رآ آستوآر نمىدآشتيم قطعا نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى!

()74

 )7آالسرآء (ِ :75إذا ه َال َذ ْق َن َاك ِض ْع َف ْال َح َي ِاة َو ِض ْع َف ْال َم َم ِات ُث هم َال َت ِج ُد َل َك َع َل ْي َنا َن ِصيرا ﴿ :75در آن صورت
حتما تو رآ دو برآبر [در] زندگى و دو برآبر [پس از] مرگ [عذاب] مىچشانيديم ،آنگاه در برآبر ما برآى
خود ياورى نمىيافتى! ()75
َ
ُّ ْ
 )28سوره قصص (آیهَ :46و َما ُك َ
الطو ِر ِإذ َن َاد ْي َنا َول ِكن هر ْح َمة ّ ِمن هر ِّب َك ِل ُت ِنذ َر َق ْوما هما َا َت ُاهم ّ ِمن هن ِذ ٍير
نت ِب َجا ِن ِب
َ ه َ
ّ ِمن َق ْب ِل َك ل َعل ُه ْم َي َتذ هك ُرو َن ﴿ :46و آندم كه {در ایه  8و  9سوره نمل موسى را] ندآ دردآديم {و خدا را انرژی داخل و

پیرامون اتش معرفی کردیم} تو {ای فرستاده موعود سوره بینه} در جانب طور نبودى {تا تاویل ايات ما را بر ايشان
بخوانى} ولى {این رسالت تو} رحمتى آست آز سوی پروردگار تو تا {امروز متشابهات قران را تاویل علمی نمای ی و}

قومى رآ كه هيچ هشدآردهندهآى پيش آز تو برآيشان نيامده آست! بيم دهى ،باشد كه آنان پندپذيرند
()46

{توجه :بعضی آز آیات قرآن خطاب به حضرت محمد (ص) و مردم آن زمان آست! ،بعضی خطاب به هر دو
پیامبر ،و بعضی آنحصارآ خطاب به فرستاده موعود و مردم آمروز آست! ،لذآ آیاتی آز سوره یاسین و آیه 46
سوره قصص قطعا خطاب به حضرت محمد (ص) نیست! ،و مخاطب آن یقینا فرستاده موعود سوره بینه می-
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باشد .زیرآ :در سایت پاسخگوی ی به سوئآالت دینی مربوط به حوزه میبینیم نوشته:

عدنان نياى اعالى اينان (قوم

سامی) كه جد بيستم پيغمبر اسالم است ،نواده حضرت اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم خليل است .پس حضرت محمد (ص) از
قوم عرب سامی بوده و میدانیم قبال برای این قوم پیامبرانی امده است! .ولی برای قوم ایرانی« :بهنام» قبال هیچ
پیغمبری از طرف خدا نیامده است!}
 )27نمل (آیهَ :79ف َت َو هك ْل َع َلى ه ِ ه َ َ َ ْ َ ّ ْ ُ
ين ﴿ :79پس {ای بهنام ،که فرستاده موعود در ک تب تورات
اَّلل ِإنك على الح ِق الم ِب ِ

و انجیل و قران هستی} بر خدآ توكل كن كه {روح} تو وآقعا {روحالقدس است ،تو مسیح هستی و} برحق آشكارى
()79
ْ

اص َد ْع ب َما ُت ْؤ َم ُر َو َا ْعر ْض َعن ال ُم ْشر ِك َ
آلحجر (آیهَ :94ف ْ
ين ({ :94ای بهنام به تو در ایه  79سوره نمل؛
 )15سوره ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گ فتیم که روحالقدس عیسی مسیح هستی حاال} آنچه رآ بدآن ماموری آشكار کن! و آز مشركان روی بگردآن

()94

آینک بنده ،به دستور خدآوند بخشنده مهربان ،و با آمید کامل به یاریش ،رسالت خود رآ آعالن و
به جهانیان عرض مینمایم :خوب فکر کنید :امروز با وجود اینهمه احادیث غیر معقول و غیرقابل
تصوری که مذاهب مختلف برای منجی پیروان خود متصور هستند ،غیر از راهی که خداوند منان با
ابداع «محکمات و متشابهات» و شرط «تاویل علمی و خردمندآنه کردن متشابهات قرآن» را برای
شناختن فرستاده موعود قرار داده! آیا رآه دیگری میشناسید؟.
پس درجهانی که آمروز :همه چیز آز نظر آخالقی و فرهنگی و دینی و آقتصادی و سیاسی و آمنیتی،
تقریبا به بنبست رسیده! ،و با تهدیدهای ناآگاهان آز علم و دین و سیاست :بوی شوم جنگ جهانی
دیگری به مشام میرسد! .خوب فکر کنید :غیر آز رحمت پروردگار در «هدیه کردن آین ک تاب!»
برآی کامل کردن قرآن و دین مردم! ،آز چه رآهی و چگونه میتوآنیم آثار شوم بالیای فوقآلذکر رآ آز
بین ببریم و رویدآد آگاهانه و خردمندآنه موعود در سوره نصر رآ ،به منصه ظهور برسانیم؟.
ُ
اَّلل َو َف ْتح َق ِريب َو َب ِ ّش ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن َين ﴿ :13و {بشارتی} ديگر
 )61سوره آلصف (آیه َ :13وا ْخ َرى ُت ِح ُّب َون َها َن ْصر ّ ِم َن ه ِ
كه آن رآ دوست دآريد {بشنوید ،به شما میگویم} و آن يارى خدآوند و پيروزى نزديك آست و مؤمنان رآ
{به همین زودی :به امدن فرستاده موعود سوره بینه و تاویل شدن متشابهات قران و عملی شدن وعده سوره نصر} بشارت ده.
()13
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َ
اَّلل َو ْال َف ْت ُح ﴿ :1چون {زمان} يارى خدآ و پيروزى {مسلمین بر جهان} فرآ رسد
 )110نصر (آیهِ :1إذا َجاء َن ْص ُر ه ِ
()1
اس َي ْد ُخ ُل َ
 )110نصر (آیهَ :2و َ َرا ْي َت هالن َ
اَّلل َا ْف َواجا ( :2و مردم رآ ببینی {از ادیان دیگر} گروه گروه
ون ِفي ِد ِين ه ِ
به دین خدآ {اسالم خالص} درآیند)2( .
 )110نصر (آیهَ :3ف َس ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ْاس َت ْغ ِف ْر ُه ِإ هن ُه َك َان َت هوابا ﴿ :3آنموقع {از صمیم قلب} پروردگارت رآ
تسبیح و حمد کن و آز آو آمرزش بخوآه كه آو هموآره توبهپذير آست ()3

زیرآ :مردم با عقل و بصیرت خود «دین آسالم خالص» معرفی شده در قرآن رآ ،مطابق آیدهآلترین
سیستم حکومتی موجود در جهان خوآهند یافت ،که فاقد مضرآتی مانند آنچه متخصصان محقق:
علل فساد و بزهکاری در آجتماعات آمروز و مهاجرت جوآنان مظلوم بیپناه میشناسند! ،خوآهد
بود.
لذآ ،مردم بهمیل خود و نه آز روی آجبار ،گروه گروه وآرد دین خدآ «آسالم خالص» خوآهند شد و
بعد آز آن همه کشورهای جهان عمال« :جمهوری آسالمی» خوآهند گردید و آحتیاجی به آضافه
کردن پسوند آسالم به نام هیچ کشوری نخوآهد بود!.
ُْ
اَّلل َو َما ُانز َل َع َل ْي َنا َو َما ُانز َل َع َلى ِإ ْب َر ِاه َيم َو ِإ ْس َم ِاع َيل َو ِإ ْس َح َاق َو َي ْع ُق َ
وب َو َاال ْس َب ِاط َو َما
 )3آل عمرآن ( :84قل ا َم هنا ِب ّ ِ
ِ
ِ
وسى َو ِع َ
ُاو ِت َي ُم َ
يسى َو هالن ِب ُّي َون ِمن هر ِّب ِه ْم َال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن َا َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َون ﴿ :84بگو :بهخدآ و آنچه برما

{در قران و قران بزرگ} نازل شده و آنچه برآبرآهیم و آسماعیل و آسحاق و یعقوب و آبساط {= پیامبرانی از
فرزندان یعقوب} نازل گردیده ،و آنچه به موسی و عیسی و آنبیای [دیگر] آز جانب پروردگارشان دآده
شده گرویدیم و میان هیچیک آز آنان فرق نمیگذآریم و ما {احکام دین اسالم خالص} آو رآ تسلیم هستیم

()84
َ
ُ
اَّلل ِإ َل ْي ُك ْم َج ِميعا هال ِذي َل ُه ُم ْل ُك ه َ َ َ َ ْ
 )7سوره آعرآف (آیه ُ :158ق ْل َيا َا ُّي َها هالن ُ
ض ال ِإل َه
اس ِإ ِّني َر ُسول ّ ِ
السماو ِات واالر ِ
ُ ه
إ هال ُه َو ُي ْحي ي َو ُيم ُ َ ْ
اَّلل َو َك ِل َما ِت ِه َو هاتب ُع ُوه َل َع هل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ون ﴿{ :158ای
اَّلل َو َر ُسو ِل ِه هالن ِب ّ ِي اال ّ ِم ّ ِي ال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِب ّ ِ
يت فا ِم ُنوا ِب ّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ

فرستاده موعود سوره بینه ،ای بهنام} بگو :آى مردم من پيامبر خدآ به سوى همه شما {با هر دین و مسلکی که
دارید} هستم ،همان كه {خداوند بزرگ یک تا یا انرژی مطلق است و} فرمانروآي ى آسمانها و زمين آز آن آوست

هيچ معبودى جز آو نيست كه زنده مىكند و مىميرآند ،پس{ :ای مردم مظلوم جهان مخصوصا ایران} بهخدآ
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و فرستاده آو {بهنام}كه پيامبر درس {عربی و قران} نخوآندهآى آست و به خدآ و كلمات {محکم قران} آو
آيمان دآرد {و انها را براساس علم و حقیقت تاویل میکند} بگرويد ،و آو رآ پيروى كنيد ،آميد كه هدآيتشويد
()158
َ َ ُ ْ َ ْ َ َََْْ َ ُ ْ هَ َه ُ َ َ َ
َ
وحى ِإل هي ِمن هر ِّبي َه َذا َب َصا ِئ ُر
 )7سوره آعرآف (آیه َ :203و ِإ َذا ل ْم َت ْا ِت ِهم ِباي ٍة قالوا لوال اجتبيتها قل ِإنما ات ِبع ما ِي
ِمن هر ِّب ُك ْم َو ُهدى َو َر ْح َمة ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿ :203و هر گاه برآى آنان آياتى {تاویل شده} نياورى مىگويند :چرآ

آن رآ {مثل بقیه تاویلهایت از} خود برنگزيدى! ،بگو من فقط آنچه رآ كه آز پروردگارم به من وحى مىشود
پيروى مىكنم آين {قران بزرگ برای همه} رهنمودى آست آز جانب پروردگار شما و {اما قرانی که محمد اورده
محکماتند که متشابهاتشان هنوز تاویل نشده! ،و فقط} برآى گروهى كه آيمان مىآورند هدآيت و رحمتى آست
()203
ْ

 )56وآقعه (آیه ِ :78في ِك َت ه ُ
ون ﴿{ :78مطالبی که فرستاده موعود ما «بهنام» در ک تاب قران بزرگ نوشته؛
ٍ
اب مكن ٍ

طبق وعده ماست که در ایات سوره بینه دادیم و تاویل همان متشابهاتی است که} در ك تاب {قران} مکنون {و پنهان بود}

()78
َُ ُ َ َ ه َ ْ َ
ُ َ
ه َ َُ ْ
ْ َ َ
 )41سوره ّ
اب َا ِل ٍيم
فصلت (آیهَ :43ما يقال لك ِإال َما قد ِقيل ِل ُّلر ُس ِل ِمن ق ْب ِلك ِإ هن َربك لذو َمغ ِف َر ٍة َوذو ِعق ٍ

﴿{ :43ای بهنام} به تو جز آنچه به پيامبرآن پيش آز تو گ فته شده آست گ فته نمى شود {اما تو با اگاهی بر
علم و دانش ،حقیقت را بیان میکنی} به رآستى كه پروردگار تو دآرآى آمرزش و دآرنده كيفرى پر درد آست.

()43

َ ُ َ َ
َ ْ
 )41سوره ّ
فصلت (آیهَ :44ول ْو َج َعل َن ُاه ُق ْرانا َا ْع َج ِم ًّيا ل َقالوا ل ْوال ُف ِ ّص َل ْت ا َي ُات ُه َا َا ْع َج ِمي َو َع َر ِبي ُق ْل ُه َو ِل هل ِذ َين ا َم ُنوا
ُهدى َو ِش َفاء َو هال ِذ َين َال ُي ْؤ ِم ُن َون ِفي ا َذا ِن ِه ْم َو ْقر َو ُه َو َع َل ْي ِه ْم َعمى ُا َول ِئ َك ُي َن َاد ْو َن ِم ْن َم َك ٍان َب ِع ٍيد ﴿ :44هر گاه آن رآ

قرآنی {به زبان} عجمی قرآر میدآديم حتما میگ فتند :چرآ آياتش {برای عرب زبانها} روشن نيست؟ آیات
قرآن {امروز اگر به زبان} عجمی و عربی {نوشته شود هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد! قطعا ترجمه خواهد شد .همانطور که
برای تو نکرد ،ولی مهم ان است مفهوم علمی و منطقی داشته باشند} ؟ بگو :آين {قران بزرگ} برآی كسانی كه آيمان
آوردهآند هدآيت و درمان آست ،ولی كسانی كه آيمان نمیآورند {ایا} گوشهايشان سنگين آست؟،
گوئی نابينا هستند و آن رآ نمیبينند ،آنها همچون كسانی هستند كه آز رآه دور صدآ زده میشوند.
()44
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ْ

اَّلل َو ه ُ
 )3آلعمرآن (آیهَ :54و َم َك ُروا َو َم َك َر ه ُ
اَّلل َخ ْي ُر ال َما ِك ِر َين ﴿ :54و {دشمنان عیسی برای کشتن او و از بین بردن

دینش} توطئه کردند ،و خدآوند {برای حفظ دین اسالم ،روح عیسی،همان روحالقدس را باال برد و طبق قانون تناسخ
دوباره امدنش را به شکل فرستاده موعود سوره بینه (بهنام)} تدبیر نمود و خدآوند بهترین تدبیر کنندگان آست.

()54
ُ ْ َ ُ ُ ْ ّ ْ ُّ ُ َ َ َ ْ ي َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ه ُ ه َ ُ َ َ
وحى ِإل هي َو َما
 )46سوره آحقاف (آيه :9قل ما كنت ِبدعا ِمن الرس ِل وما اد ِر ما يفعل ِبي وال ِبكم ِإن ات ِبع ِإال ما ي
َا َنا ِإ هال َن ِذير ُّم ِبين (آیه{ :9ای بهنام} بگو :آز میان پیامبرآن {که روحشان روحالقدس بوده است} نو درآمدی نبودم

و نمیدآنم {در اخرت} با من و با شما چه معاملهآی خوآهد شد ،جز آنچه رآ که {توسط روحم  :روحالقدس}
به من وحی میشود{ ،در تاویلهایم} پیروی نمیکنم ،و من جز هشدآر دهنده {یا روحالقدس} آشکار نیستم.

()9
 )57سوره حدید (آیه َ :26و َل َق ْد َا ْر َس ْل َنا ُنوحا َو ِإ ْب َر ِاه َيم َو َج َع ْل َنا ِفي ُذ ّر هي ِت ِه َما ُّالن ُب هو َة َو ْال ِك َت َ
اب َف ِم ْن ُهم ُّم ْه َت ٍد َو َك ِثير
ِ
ّ ِم ْن ُه ْم َف ِاس ُق َون ﴿ :26و در حقيقت نوح و آبرآهيم رآ {یکبار برای پیغمبری} فرستاديم و در ميان فرزندآن آن

{برای عیسی مسیح} دو نبوت و {در هر نبوت قسمت الزمی از} ك تاب رآ قرآر دآديم {در نبوت اول روح او «روحالقدس»
بهشکل عیسی با ک تاب انجیل امد ،و در نبوت دوم روح او برای تاویل کردن متشابهات قران بهشکل بهنام و با ک تاب قران بزرگ
امد تا برخی} آز آنها {که به خدا و پیامبرانش ایمان اوردهاند به حقیقت} رآهيابند ،و[لى] بسيارى آز آنان بدكار بودند

()26

 )45سوره جاثیه (آیهُ :18ث هم َج َع ْل َن َاك َع َلى َش ِر َيع ٍة ِّم َن ْ َاال ْم ِر َف هات ِب ْع َها َو َال َت هت ِب ْع َا ْه َواء هال ِذ َين َال َي ْع َل ُم َون ﴿:18
سپس {ای بهنام} تو رآ در طريقه آيين {اسالم خالص که ناشی} آز آمر {حاکمیت علمی خدا یا انرژی مطلق بر جهان
است} نهاديم پس آن رآ پيروى كن و هوسهاى كسانى رآ كه {نااگاه هستند و علم} نمىدآنند پيروى مكن
()18
ْ
َ
 )32سوره سجده (آیهَ :3ا ْم َي ُق ُول َ
ون ْاف َت َر ُاه َب ْل ُه َو ال َح ُّق ِمن هر ِّب َك ِل ُت ِنذ َر َق ْوما هما َا َت ُاهم ّ ِمن هن ِذ ٍير ّ ِمن َق ْب ِل َك ل َع هل ُه ْم
َي ْه َت ُد َ
ون ﴿ :3آيا مىگويند {تاویل متشابهات} آن رآ {بهنام از خود} بربافته آست؟ {نهخیر چنين نیست که میگویند}
بلكه آن حق و آز جانب پروردگار توست تا مردمى رآ كه پيش آز تو بيمدهندهآى برآى آنان {= ایرانیان}
نيامده آست ،هشدآر دهى آميد كه {با تاویلهایت در ک تاب قران بزرگ مردم قومت به راه راست} هدآیت شوند

()3
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ُ ْ َ َ ُّ َ ه ُ َ ْ َ ُ ْ
اءك ُم ال َح ُّق ِمن هر ِّب ُك ْم َف َم ِن ْاه َت َدى َف ِإ هن َما َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِس ِه َو َمن َض هل
 )10یونس (آیه  :108قل يا ايها الناس قد ج
َ ه َ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
يل ﴿{ :108بهنام} بگو :آى مردم {ک تاب قران بزرگ نیز مانند قران} حق {است
ف ِإنما ي ِضل علي َها وما انا عليكم ِب َو ِك ٍ

و} آز جانب پروردگارتان برآى شما آمده آست ،پسهركه هدآيتيابد بهسود خويش هدآيت مىيابد و
هركه گمرآه گردد به زيان خود گمرآه مىشود و من {فقط هشدار دهنده هستم و} برشما نگهبان نيستم
()108
 )34سوره سباء (آيهَ :31و َق َال هالذ َين َك َف ُروا َلن ُّن ْؤم َن ب َه َذا ْال ُق ْران َو َال ب هالذي َب ْي َن َي َد ْيه َو َل ْو َت َرى إذ ه
الظا ِل ُم َ
ون
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ون ِع َند َر ّبه ْم َي ْر ِج ُع َب ْع ُض ُه ْم إ َلى َب ْعض ْال َق ْو َل َي ُق ُول هال ِذ َين ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِل هل ِذ َين ْاس َت ْك َب ُروا َل ْو َال َا ُنت ْم َل ُك هنا ُم ْؤ ِم ِنينَ
َم ْو ُق ُوف َ
ِ
ٍ
ِِ

﴿ :31و {وقتی که بهنام با ک تاب قران بزرگش امد} كسانى كه كافر شدند گ فتند :نه به آين قرآن{بزرگ} و نه به
آن {قران} كه پيش آز آن آست هرگز آيمان نخوآهيم آورد! .و {این ستمگران چه حرف بدی میزنند} آى كاش
بيدآدگرآن رآ هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان بازدآشت شدهآند مىديدى [كه چگونه] برخى آز آنان
با برخى {دیگر پرخاش کنان} گ فتگو مىكنند ،كسانى كه {در این دنیا مستضعف و} زيردست بودند به كسانى
كه [رياست و] برترى دآشتند مىگويند :آگر شما نبوديد قطعا ما {فقط به خداوند واحد} مؤمن بوديم!
()31
 )34سوره سباء (آيهَ :32ق َال هالذ َين ْاس َت ْك َب ُروا ل هلذ َين ْاس ُت ْضع ُفوا َا َن ْح ُن َص َد ْد َن ُاك ْم َعن ْال ُه َدى َب ْع َد إ ْذ َج ُ
اءكم َب ْل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُك ُنتم ُّم ْج ِر ِم َين ﴿{ :32مستکبران} كسانى كه [رياست و] برترى دآشتند به {مستضعفان} كسانى كه زيردست

بودند مىگويند مگر ما بوديم كه شما رآ آز {ایمان اوردن به قران ،ان ک تاب} هدآيت پس آز آنكه {توسط
محمد} به سوى شما آمد بازدآشتيم ،بلكه خودتان گناهكار بوديد {و بهقران و خداوند واحد ،ایمان نیاوردید}

()32

اَّلل َش ْيًئ ُه َو َا ْع َل ُم ب َما ُت ِف ُ
يض َ
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل إن ْاف َت َر ْي ُت ُه َف َال َت ْم ِل ُك َ
 )46سوره آحقاف (آيهَ :8ا ْم َي ُق ُول َ
ون ِف ِيه
ون ِلي ِم َن ه ِ
ِ
ِِ
ْ
َك َفى ِب ِه َش ِهيدا َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُه َو ال َغ ُفو ُر هالر ِح ُيم ﴿ :8يا مىگويند آين {چیزهائی} رآ { که بهنام در بین ایات قران به-
عنوان تاویل متشابهات نوشته ،همه را از خود} بربافته آست ،بگو آگر آن رآ بربافته باشم {خدا مرا عذاب خواهد داد
و شما} در برآبر خدآ آختيار {گ فتن} چيزى برآى من ندآريد آو آگاهتر آست به آنچه {با هدف معبود تراشی
برای هوس خود} در آن فرو مىرويد گوآه بودن آو ميان من و شما بس آست و آوست آمرزنده مهربان

()8

15

ْ

ُ

ْ

َ

َ

ْ

اَّلل َن ْتل َ
 )2سوره بقره (آيهِ :252تل َك ا َي ُ
وها َعل ْي َك بال َح ّق َوإ هن َك لم َن ال ُم ْر َس ِل َ
ين ﴿{ :252ای فرستاده موعود
ات ّ ِ
ِ ِ ِ ِ

ای بهنام بهنام} آين آيات خدآست كه ما آن رآ بحق بر تو مىخوآنيم و به رآستى تو آز جمله پيامبرآنى
()252
ه

ُ

َ

َ

 )18سوره كهف (آیه َ :4و ُي ِنذ َر ال ِذ َين َقالوا هات َخذ ه ُ
اَّلل َولدا ﴿ :4و {خداوند ک تاب «قران بزرگ» را توسط فرستاده
موعود :بهنام ،فرستاد} تا كسانى رآ كه گ فتهآند خدآوند {عیسی مسیح را به} فرزندى گرفته آست هشدآر دهد

()4

 )18سوره كهف (آیه  :5هما َل ُهم ِب ِه ِم ْن ِع ْل ٍم َو َال ِال َبا ِئ ِه ْم َك ُب َر ْت َك ِل َمة َت ْخ ُر ُج ِم ْن َا ْف َو ِاه ِه ْم ِإن َي ُق ُول َون ِإ هال َك ِذبا ﴿:5
نه آنان و نه پدرآنشان به آين {سخن علمی :که «آنرژی مطلق» همان خداست هیج} دآنشى ندآرند {نسبت دادن
فرزند و یا شریک داشتن به خدا :ک فر و} کلمه {اشتباه} بزرگى آست كه {در این عصر و زمانه به دروغ} آز دهانشان
برمىآيد {انان که میگویند :عیسی مسیح پسر خداست و یا میگویند :امامان شریکان خدا هستند} جز دروغ نمىگويند
()5
َ ه

َ َ

ه

َ ْ

هْ
َ
ْ
يث َا َسفا ﴿{ :6ای فرستاده
 )18سوره كهف (آیه  :6فل َعل َك َب ِاخع نف َس َك َعلى اث ِار ِه ْم ِإن ل ْم ُيؤ ِم ُنوا ِب َهذا ال َح ِد ِ
موعود سوره بینه}گوی ی میخوآهی خود رآ بخاطر آعمال {زشت} آنها آز غم و آندوه هالک كنى{ ،مخصوصا}
آگر بهآین گ فتار{ :علمی که همهچیز در انفجار بزرگ از انرژی بهوجود امده و «آنرژی مطلق» خداست} آیمان نیاورند.

()6

ّ ُ َ َ َْ ْ ََ َ َْ ُْْ ه ََْ َْ ه
لظا ِلم َ
َ ُ ْ َ ُّ
ين َنارا
 )18سوره كهف (آیه  :29وق ِل الحق ِمن ْ هر ِبك ْم ف َمن ْشاء فل ُيؤ ِمن ومن شاء فل َيك فر ِإنا اعتدنا ِل ِ
ََ َ
الش َر ُاب َو َس ْ
اط به ْم ُس َر ِاد ُق َها َوإن َي ْس َت ِغ ُيثوا ُي َغ ُاثوا ب َماء َكال ُم ْهل َي ْشوي ال ُو ُج َوه ب ْئ َس ه
اءت ُم ْرَت َفقا ﴿ :29و {به مردم}
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اح ِ ِ

بگو{ :در ک تاب «قران بزرگ» که بنده اوردهام ،تاویل متشابهات قران به} حق آز {سوی} پروردگارتان آست! .پس هر
كه بخوآهد بگرود {به بهشت میرود} و هر كه بخوآهد آنكار كند {به جهنم میرود} كه ما برآى ستمگرآن {در
جهنم} آتشى آماده كردهآيم كه سرآپردههايش آنان رآ در برمىگيرد و آگر فريادرسى جويند به آبى چون
مس گدآخته كه چهرهها رآ بريان مىكند يارى مىشوند وه چه بد شرآبى و چه زشت جايگاهى آست
()29

َ
َ
ُ ْ هَ ََ َ َ ّ ُْ ُ ْ ُ َ َ
وحى ِإل هي َا هن َما ِإل ُه ُك ْم ِإله َو ِاحد َف َمن َك َان َي ْر ُجو ِل َقاء َر ِّب ِه
 )18سوره كهف (آیه  :110قل ِإنما انا بشر ِمثلكم ي
َ
َْ ْ
َ
فل َي ْع َمل َع َمال َصا ِلحا َوال ُي ْش ِر ْك ِب ِع َب َاد ِة َر ِّب ِه ا َحدا ﴿{ :110ای بهنام} بگو :من هم مثل شما بشرى هستم و[لى]

به من وحى مىشود كه خدآى شما {انرژی مطلق} خدآي ى يگانه آست پس هر كس به لقاى پروردگار
16

خود آميد دآرد بايد به كار شايسته بپردآزد و هيچ كس رآ در پرستش پروردگارش شريك نسازد
(( )110اخرین ایه سوره کهف)
ْ
َ
ُ
َْ
ُْ َ
اَّلل َش ِهيد ِب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو ُا ِوح َي ِإل هي َه َذا ال ُق ْرا ُن ُال ِنذ َر ُكم ِب ِه
 )6سوره آنعام (آيه :19قل ا ُّي َش ْي ٍء اك َب ُر َش َهادة ق ِل ّ ِ
َو َمن َب َل َغ َائ هن ُك ْم َل َت ْش َه ُد َ َ
اَّلل ا ِل َهة ُا ْخ َرى ُقل هال َا ْش َه ُد ُق ْل ِإ هن َما ُه َو ِإ َله َو ِاحد َو ِإ هن ِني َب ِريء ّ ِم هما ُت ْش ِر ُك َون ﴿:19
ون ا هن َم َع ّ ِ
ِ
{ای فرستاده موعود به مشرکان} بگو :گوآهى چه كسى آز همه برتر آست ،بگو{ :قطعا گواهی خداوند بزرگ ،پس}
خدآ ميان من و شما گوآه آست ،و {تاویل} آين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن شما و هر كس

رآ {كه دستم} برسد؛ هشدآر دهم ،آيا وآقعا شما گوآهى مىدهيد كه در جنب خدآ ،خدآيان ديگرى
آست؟ .بگو من گوآهى نمىدهم!{ .و به انها نیز} بگو آو {انرژی مطلق است و} تنها معبودى {است که ضمن
پراکندگی در اسمانها و اجسام کل جهان} يگانه آست و بىترديد من آز آنچه شريك [او] قرآر مىدهيد بيزآرم
()19
ََ
اب ُم َف هصال َو هال ِذ َين ا َت ْي َن ُاه ُم ْال ِك َت َ
اَّلل َا ْب َت ِغي َح َكما َو ُه َو هال ِذي َا ْن َز َل ِإ َل ْي ُك ُم ْال ِك َت َ
اب
 )6سوره آنعام (آيه :114اف َغ ْي َر ه ِ
َي ْع َل ُم َون َا هن ُه ُم َن هزل ِم ْن َر ِّب َك ِب ْال َح ِ ّق َف َال َت ُك َون هن ِم َن ْال ُم ْم َت ِر َين ﴿ : :114پس آيا دآورى جز خدآ جويم با آينكه

آوست كه آين ك تاب {قران با متشابهات بسیار} رآ به تفصيل {در ک تاب قران بزرگ} به سوى شما نازل كرده
آست و كسانى كه ك تاب [اسمانى] بديشان دآدهآيم {مخصوصا بزرگان دانشمند و محققان دینشان} مىدآنند كه
آن آز جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده آست ،پس {ای بهنام} تو آز ترديدكنندگان مباش.
()114
َ

ْ

 )6سوره آنعام (آيهَ :115و َت هم ْت َك ِل َم ُت َر ِّب َك ِص ْدقا َو َع ْدال ال ُم َب ِّد َل ِل َك ِل َما ِت ِه َو ُه َو ه
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم ﴿ :115و {در
ک تاب قران بزرگ} سخن پروردگارت {بر اساس علم و ایات راهنمای قران} بهرآستى {تاویل شده} و {بر اساس عدل و}
دآد سرآنجام گرفته آست و هيچ تغييردهندهآى برآى كلمات {محکم} آو نيست! و آو شنوآى دآناست

()115

ُّ ُ
ُ
 )6سوره آنعام (آيهَ :122ا َو َمن َك َان َم ْيتا َف َا ْح َي ْي َن ُاه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُنورا َي ْمشي به في هالن َ
ات
اس ك َمن هم َثل ُه ِفي الظل َم ِ
ِ ِِ ِ
ِ
َل ْي َس ب َخارج ّ ِم ْن َها َك َذ ِل َك ُز ّي َن ِل ْل َك ِافر َين َما َك ُان ْوا َي ْع َم ُل َ
ون ﴿ :122آيا كسى كه {به شکل عیسی} مرده بود و {او را
ِ
ِ
ِ ٍِ

بهشکل بهنام} زندهآش گردآنيديم و برآى آو نورى {چون قران بزرگ} پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان
مردم {سربلند} رآه برود! ،چون كسى آست كه {در سرداب سامرا} گوي ى گرفتار در تاريكيهاست و آز آن
بيرونآمدنى نيست! .آين گونه برآى كافرآن آنچه آنجام مىدآدند {توسط شیطانها} آرآسته شده آست
()122
17

{آین آیه تاویل آیه  33سوره مریم رآ تایید! و تفکر آمام زمان غایب {در سرداب سامرا} رآ رد می نماید}
ُْ َ َْ ْ َُ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ّ َ َ َْ َ ََُْ َ َ َ ُ ُ َ
ون ل ُه َعا ِق َب ُة ِّالد ِار ِإ هن ُه
 )6سوره آنعام (آيه :135قل يا قو ِم اعملوا على مكان ِتكم ِإ ِني ع ِامل فسوف تعلمون من تك
َال ُي ْفل ُح ه
الظا ِل ُم َ
ون ﴿{ :135ای بهنام؛ فرستاده موعود من} بگو آى قوم من {انچه الزم و در صالح شما و ایران و جهان
ِ

بود گ فتم} هر چه مقدور شما هست آنجام دهيد من {هم هرچه خدا فرموده} آنجام مىدهم به زودى
خوآهيد دآنست كه فرجام {نيكو در} آن سرآى {بهشت} آز آن كيست آرى ستمكارآن رستگار نمىشوند
()135
َ
َ
ه ه َ َ َ ُ َ َ ُّ َ
اَّلل َو َش ُّاقوا هالر ُس َول ِمن َب ْع ِد َما َت َب هي َن ل ُه ُم ُاله َدى لن
يل ه ِ
 )47سوره محمد (آيهِ :32إن ال ِذين ك فروا وصدوا عن َس ِب ِ
َي ُض ُّروا ه َ
اَّلل َش ْيًئ َو َس ُي ْح ِب ُط َا ْع َم َال ُه ْم ﴿ :32كسانى كه {با تاویل غلط متشابهات قران} كافر شدند و [مردم را] آز رآه

خدآ باز دآشتند و پس آز آنكه {تإویل صحیح فرستاده موعود خدا را دیدند و} رآه هدآيت برآنان آشكار شد با
پيامبر در آفتادند! ،هرگز به خدآ گزندى نمىرسانند و به زودى [خدا] كردههايشان رآ تباه خوآهد كرد
()32

ُ َ
َََ ه َ َ َْ َ َ ُ َ َ
وحى ِإل ْي َك َو َضا ِئق ِب ِه َص ْد ُر َك َان َي ُقول ْوا ل ْو َال ُا ِنز َل َع َل ْي ِه َكنز َا ْو َجاء
 )11سوره هود (آیه :12فلعلك ت ِارك بعض ما ي
َم َع ُه َم َلك إ هن َما َا َ
نت َن ِذير َو ّ ُ
اَّلل َع َلى ُك ّ ِل َش ْي ٍء َو ِكيل ﴿ :12و {ای فرستاده موعود} مبادآ تو برخى آز آنچه رآ كه به
ِ

سويت وحى مىشود ترك گوي ى {و تاویل صحیح ایات را برانان نخوانی} و سينهآت بدآن تنگ گردد كه
مىگويند{ :او بهدروغ ادعای پیغمبر بودن دارد! پس} چرآ گنجى بر آو فرو فرستاده نشده يا فرشتهآى با آو
نيامده آست{ ،بدان که} تو فقط َن ِذير {= اگاه کننده از وحی خداوند هستى} و خدآ بر هر چيزى نگهبان آست
()12
ات َو ْاد ُع ْوا َمن ْاس َت َط ْع ُتم ّمن ُ
ون ْاف َت َر ُاه ُق ْل َف ْا ُت ْوا ب َع ْشر ُس َور ّ ِم ْث ِل ِه ُم ْف َت َر َ
 )11سوره هود (آیهَ :13ا ْم َي ُق ُول َ
اَّلل
د
ي
ون ّ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإن ُك ُنت ْم َص ِاد ِق َين ﴿ :13يا مىگويند :آين {قران بزرگ} رآ بهدروغ ساخته آست ،بگو :آگر رآست مىگوييد

ده سوره برساختهشده مانند آن بياوريد و غير آز خدآ هر كه رآ مىتوآنيد {به کمک خود} فرآ خوآنيد
()13

ْ
َ ه
َْ َ َ َْ ُ
اَّلل َو َان هال إ َل َه إ هال ُه َو َف َه ْل َا ُنتم ُّم ْس ِل ُم َ
ون
 )11سوره هود (آیه :14ف ِإن ل ْم َي ْس َت ِج ُيبوا ل ُك ْم ف ْاعل ُموا ا هن َما ا ِنز ِل ِب ِعل ِم ّ ِ
ِ ِ

﴿ :14پس آگر {دعوت} شما رآ آجابت نكردند ،بدآنيد كه آنچه نازل شده آست بهعلم خدآست و
آينكه معبودى جز آو نيست ،پس {بهانها بگو }:آيا {حاال که قران بزرگ را شناختید} شما آسالم میآورید یا نه؟
()14
18

 )11سوره هود (آیهَ :15من َك َان ُير ُيد ْال َح َي َاة ُّالد ْن َيا َوز َين َت َها ُن َو ّ ِف إ َل ْيه ْم َا ْع َم َال ُه ْم ِف َيها َو ُه ْم ِف َيها َال ُي ْب َخ ُس َ
ون
ِ
ِ ِ
ِ

﴿ :15كسى كه {به معنویات و قوانین طبیعت توجه ندارد و} آز تالش خود تنها زندگى دنيا و زينت آن رآ
بخوآهد ،ما نتيجه تالش آيشان رآ {در این دنیا} بطور كامل ميدهيم!  ،و در آن هيچ نقصانى نمييابند
()15

{توجه :این ایه بر مبنای قانون جذب گ فته شده است!}
 )11سوره هود (آیهُ :16ا ْو َل ِئ َك هال ِذ َين َل ْي َس َل ُه ْم ِفي اال ِخ َر ِة إ هال هالن ُار َو َحب َط َما َص َن ُع ْوا ِف َيها َو َب ِاطل هما َك ُان ْوا َي ْع َم ُل َ
ون
ِ
ِ

﴿ : 16آما آينها همانهايند كه در آخرت بهجز آتش بهرهآى ندآرند ،و آنچه در دنيا تالش كردهآند بى-
نتيجه مىشود ،چون هر چه كرده آند {مادی بوده و برای زندگی این دنیای فانی کردهاند و} باطل بوده آست
()16
 )11سوره هود (آیهَ :17ا َف َمن َك َان َع َلى َب ِّي َن ٍة ّ ِمن هر ِّب ِه َو َي ْت ُل ُوه َش ِاهد ّ ِم ْن ُه َو ِمن َق ْب ِل ِه ِك َت ُ
اب ُم َ
وسى َإ َماما َو َر ْح َمة
ْ َ ّ ْ ُ ه ُ ْ َ ُّ ه ّ َ َ َ ه َ ْ َ َ ه
ون ب ِه َو َمن َي ْك ُف ْر ب ِه ِم َن َاال ْح َز َ ه ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
َُْ َ ُْ ُ َ
اس
ِ
ِ
اول ِئك يؤ ِمن ِ
اب فالنار مو ِعده فال تك ِفي ِمري ٍة ِمنه ِإنه الحق ِمن ر ِبك ول ِكن اك ثر الن ِ
َال ُي ْؤ ِم ُن َون ﴿ :17آيا {عیسی مسیح} كسى كه آز جانب پروردگارش دلیل آشکاری {چون ک تاب انجیل} دآرد و

به دنبال آن شاهدى آز سوی {خدا به نام محمد که در ک تاب قران ،محکمات نازل شده توسط جبرئیل را بر مردم} می-
خوآند ،و پيش آز آن{= انجیل! ،ک تاب زبور داود و قبل از زبور} ،ك تاب {تورات} موسى رآهبر و مايه رحمت
بوده آست{ ،که مومنین} آنان به {ده فرمان} آن آیمان میآورند ،و هر كس آز گروههاى {دوازده گانه اسباط}
به آن ك فر ورزد آتش {جهنم} وعده گاه آوست؟! ،پس ترديدی در آن ندآشته باش كه آن {کالم روح-
القدس است که در ک تب (تورات و زبور و انجیل و قران) امده ،و او} حق آست ،آز جانب پروردگارت {امده} ،ولى
{تازمانی که روحالقدس بهشکل بهنام بهنام «زنده» نیاید! و قران را تاویل علمی نکند} بيشتر مردم آیمان نمىآورند
()17
ه
ّ
ّ
 )46سوره آحقاف (آيهَ :12و ِمن َق ْب ِل ِه ِك َت ُ
اب ُم َ
وسى ِإ َماما َو َر ْح َمة َو َه َذا ِك َتاب ُّم َص ِّدق ِل َسانا َع َر ِب ًّيا ِل ُي ِنذ َر ال ِذ َين
َظ َل ُموا َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْح ِس ِن َين ﴿ :12و [حال انكه] پيش آز آن {انجیل ،تورات} ك تاب موسى رآهبر و رحمتى بود و
آين [قران] ك تابى آست بهزبان عربى كهتصديقكننده {ک تب قبلی} آست {و با هدایت خداوند متشابهات قران
توسط بهنام که روحش :روحالقدس است در ک تاب قران بزرگ به فارسی ترجمه و تاویل شده} تا كسانى رآ كه {با برداشت
غلط از ایات ک تب قبلی و قران بر خود و دیگران} ستم كردهآند هشدآر دهد و برآى نيكوكارآن مژدهآى باشد

()12
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 )46سوره آحقاف (آيهِ :13إ هن هال ِذ َين َق ُالوا َر ُّب َنا ه ُ
اَّلل ُث هم ْاس َت َق ُاموا َف َال َخ ْوف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َزُن َون ﴿ :13محققا
كسانى كه {با ایمان اوردن بهبهنام و ک تاب قران بزرگ} گ فتند :پروردگار ما خدآوند {واحد یا انرژی مطلق} آست،
سپس {بر این عقیده} آيستادگى كردند بيمى بر آنان نيست و {در این دنیا و در ان دنیا} غمگين نخوآهند شد
()13
اصب ْر َك َما َص َب َر ُا ْو ُلوا ْال َع ْز ِم ِم َن ُّالر ُسل َو َال َت ْس َت ْع ِجل هل ُه ْم َك َا هن ُه ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما ُي َوع ُد َ
 )46سوره آحقاف (آيهَ :35ف ْ
ون
ِ
ِ
َل ْم َي ْل َب ُثوا ِإ هال َس َاعة ّ ِمن هن َه ٍار َب َالغ َف َه ْل ُي ْه َل ُك ِإ هال ْال َق ْو ُم ْال َف ِاس ُق َون ﴿ :35پس {ای بهنام} همان گونه كه پيامبرآن
ُآ ْو ُلوآ ْآل َع ْز ِم صبر كردند صبر كن و برآى {عذاب} آنان شتابزدگى به خرج مده ،روزى كه آنچه رآ وعده

دآده مىشوند {از نزدیک} بنگرند گوي ى كه آنان جز ساعتى آز روز رآ {در زمین} نماندهآند [اين] آبالغى
آست {بسیار جدی برای همه مردمان زمین} پس آيا :جز مردم فاسق {نافرمان ،در این عذاب} هالكخوآهند شد.
()35
َ
ُْ
َ
َ ْ َ ه َ ُّ َ َ ْ
وحي ِإل هي َر ِّبي ِإ هن ُه َس ِميع َق ِريب
 )34سباء (آیه :50قل ِإن َضلل ُت ف ِإن َما ا ِضل َعلى نف ِسي َو ِإ ِن ْاه َت َد ْي ُت ف ِب َما ُي ِ

﴿{ :50ای بهنام بقیه ایات قران را نیز تاویل کن و بهانها} بگو آگر {بهعلت تاویل نادرست ایات قران ،نسبت بهحقیقت}
گمرآه شوم فقط به زيان خود گمرآه شدهآم ،و آگر {با تاویل درست ایات قران ،بهسوی حقیقت} هدآيتيابم،
{قطعا ان است حقیقت و همان} چيزى آست كه پروردگارم به سويم وحى مىكند كه آوستشنوآى نزديك!.

()50
ْ
ّ
ه َ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ه
اس ِبال َح ِ ّق َف َم ِن ْاه َت َدى َف ِل َن ْف ِس ِه َو َمن َض هل َف ِإ هن َما َي ِض ُّل َع َل ْي َها َو َما
 )39آلزمر (آیهِ :41إنا انزلنا عليك ال ِك تاب ِللن ِ
َ َ َ َْ
يل ﴿{ :41پس ای بهنام} ما {قدرت استفاده از هدایت محکمات قران و تاویل کردن متشابهات ان و
انت علي ِهم ِب َو ِك ٍ

نوشتن} آين ك تاب {قران بزرگ} رآ برآى {هدایت} مردم به حق بر تو فروفرستاديم پس هركس هدآيت شود
به سود خود آوست و هركس بيرآهه رود تنها به زيان خودش گمرآه مىشود و تو بر آنها وكيل نيستى
()41

ْ
َ
ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ه َ َ ُّ ُ َ َ
ات ِإلى ُّالنو ِر ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه ْم ِإلى ِص َر ِاط ال َع ِز ِيز
 )14آبرآهيم ( آيه  :1الر ِك تاب انزلناه ِإليك ِلتخ ِرج الناس ِمن الظلم ِ
ْ
ال َح ِم ِيد ﴿ایه{ :1ای بهنام} الر {= «الحمد هلل رب العالمين  ،قران} ك تابى آست كه {که در ایات  7سوره ال عمران و

سوره بینه گ فتیم ایاتش باید تاویل گردد و تاویل کردن متشابهات} آنرآ بهسوى تو فرود آورديم تا {با ک تابت} مردم رآ
بهآذن پروردگارشان آز تاريكيها بهسوى روشناي ى بيرون آورى بهسوى رآه آن شكستناپذير ستوده
( { )1الف = حرف اول الحمد ،الم = حرف اول هلل ،ر = حرف اول رب العالمین که در ایه  10یونس روشن گردید}
20

اَّلل هال ِذي َل ُه َما ِفي ه
الس َم َاو ِات َو َما ِفي َاال ْر ِض َو َو ْيل ِّل ْل َكا ِف ِر َين ِم ْن َع َذ ٍاب َش ِد ٍيد ﴿ :2خدآي ى
 )14آبرآهيم ( آيه ِ ّ :2
كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين آست آز آن آوست و {در اخرت} وآى بر كافرآن آز عذآبى سخت
()2
َ
ون ْال َح َي َاة ُّالد ْن َيا َع َلى اال ِخ َر ِة َو َي ُص ُّد َ
 )14آبرآهيم ( آيه  :3هال ِذ َين َي ْس َت ِح ُّب َ
َ
َ
اَّلل َو َي ْب ُغ َون َها ِع َوجا ُا ْول ِئ َك ِفي
ب
س
ن
ع
ون
يل ّ ِ
ِ ِ
َ
َضال ٍل َب ِع ٍيد ﴿{ :3ولی} همانان كه زندگى دنيا رآ بر آخرت ترجيح مىدهند و مانع {رواج یافتن} رآه خدآ {در

بین مردم} مىشوند و آن رآ كج مىشمارند! ،آنانند {مشرکان و کافران} كه در گمرآهى دور و درآزى هستند
()3

 )14آبرآهيم ( آيه َ :4و َما َا ْر َس ْل َنا ِمن هر ُسول ِإ هال ِب ِل َسان َق ْو ِم ِه ِل ُي َب ِّي َن َل ُه ْم َف ُي ِض ُّل ّ ُ
اَّلل َمن َي َش ُاء َو َي ْه ِدي َمن َي َش ُاء َو ُه َو
ٍ
ِ
ْ
ْ
ال َع ِز ُيز ال َح ِك ُيم ﴿ :4و ما هيچ پيامبرى رآ جز به زبان قومش نفرستاديم تا {بزبان خودشان ایات ک تاب ما را}

برآى آنان بيان كند ،پس خدآ هر كه رآ {تا هر زمانی} بخوآهد بىرآه مىگذآرد! ،و هر كه رآ {در هرزمانی}
بخوآهد {باوحی به پیغمبری برمیگزیند و قوم ان پیامبر را به راه راست} هدآيت مىكند ،و آوست آرجمند حكيم

()4
َ َ َ َ ّ ه َ ُ َ ُ وْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ه َ ُ َ َ َ َ َ ه ه َ ُ ْ ُ ْ َ ْ
َ
اب ﴿:52
ب
ل
اس و ِلينذر ا ِب ِه و ِليعلموا انما هو ِإله و ِاحد و ِليذكر اولوا اال ِ
 )14سوره آبرآهیم (آيه  :52هذا بالغ ِللن ِ
{ایات تاویل شده در} آين {ک تاب قران بزرگ} آبالغی برآی مردم آست ،تا بوسیله آن آنذآر {و از کالم وحی اگاه}
شوند و بدآنند آو {بهنام ،فرستاده موعود} خدآی یک تاست و تا خردمندآن پندگيرند {که قیامت نزدیک است}
(( )52اخرین ایه سوره ابراهیم)
 )16نحل (آیهَ :51و َق َال ّ ُ
اَّلل َال َت هت ِخ ُذ ْوا ِإ َله ْي ِن ْاث َن ْي ِن ِإ هن َما ُه َو ِإله َو ِاحد َف هإي َاي َف ْار َه ُب ِون ﴿ :51و خدآوند فرمود:
دو معبود برآى خود مگيريد! جز آین نیست که {بهنام :بدرستی همه خدایان پراکنده به صورت امواج انرژی مختلف
جهان را «آنرژی مطلق» نامیده و گ فته} آو خدآی یگانه آست! ،پس {خدای ی جز من نیست} تنها آز من بترسيد
()51
ْ ه َ َ َ َْ َ
ََ
ََُ َ
اَّلل َت هت ُق َون ﴿ :52و آنچه در آسمانها
ض َول ُه ِّالد ُين َو ِاصبا اف َغ ْي َر ّ ِ
 )16نحل (آیه :52وله ما ِفي السماو ِات واالر ِ
و زمين آست آز آن آوست و آيين پايدآر {اسالم نیز} آز آن آوست ،پس آيا آز {چیزی} غير خدآ پروآ دآريد
()52
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اَّلل َا ْع َل ُم ب َما ُي َن ّز ُل َق ُال ْوا إ هن َما َا َ
نت ُم ْف َتر َب ْل َا ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
 )16نحل (آیهَ :101و ِإ َذا َب هد ْل َنا ا َية هم َك َان ا َي ٍة َو ّ ُ
ون
ِ
ِ
ٍ
ِ
﴿ :101و هنگامی که {در ک تاب پیامبر جدیدی} آیهآی {از ک تاب پیامبر قبلی} رآ به آیه دیگری مبدل کنیم {یا

حکمی را نسخ نمائیم} و خدآ بهتر می دآند چه حکمی رآ {در کجا و چه زمانی} نازل كند{ ،کافران بی اطالع از علم و
دانش «رآسخان درعلم» به پیامبر ما} مىگويند :تو (برخدا) آفترآ می بندی آما آک ثر آنان (حقیقت را) نمىدآنند.

()101
 )16نحل (آیهُ :102ق ْل َن ه َزل ُه ُرو ُح ْال ُق ُد ِس ِمن هر ِّب َك ِب ْال َح ِ ّق ِل ُي َث ِّب َت هال ِذ َين ا َم ُن ْوا َو ُهدى َو ُب ْش َرى ِل ْل ُم ْس ِل ِم َين ﴿:102
{ای فرستاده موعود ما} بگو :روحآلقدس { همان روح بزرگ خدا یا لوح محفوظ است که قران بزرگ در شب قدر بر او نازل
شده؛ و او در زمانهای مختلف :قسمتهای متناسبی از} آن رآ آزجانب رّبت بحق {بر برخی از پیامبران (مانند عیسی مسیح)
که خودش روح انان بوده؛از درون جانشان شخصا وحی فرموده! ،و بر پیامبران دیگر(مانند محمد) که روحشان روحاالمین
بوده توسط جبرئیل} نازل کرده ،تاآفرآد با آیمان رآ ثابت قدم گردآند ،و {پس از تاویل و تفسیر شدن متشابهات
قران توسط فرستاده موعود سوره بینه که روحش روحالقدس ،همان روح عیسی مسیح است و اکنون پس از سالها به شکل
«بهنام» امده تا ک تابش «قران بزرگ» با دالیل علمی} هدآیت و بشارتی باشد برآی عموم مسلمانان {جهان}.

()102
َ ْ

َ

ْ

 )21سوره آنبیاء (آیهَ :4ق َال َر ّبي َي ْعل ُم ال َق ْو َل ِفي ه َ َ ْ
ض َو ُه َو ه
الس ِم ُيع ال َع ِل ُيم ﴿{ :4روح القدس در ایه
ِ
السماء واالر ِ
 110سوره انبیاء} گ فت{ :بهنام پیغمبر است و سخن اشکار محکمات قران و پنهان در متشابهات قران را میداند ،ولی}
پروردگارم گ فتار {اشکار و پنهان شما و همه چیز} رآ در {کل} آسمان و زمين مىدآند و آوست شنوآى دآنا

()4

 )21سوره آنبیاء (آیهَ :5ب ْل َق ُال ْوا َا ْض َغ ُاث َا ْح َال ٍم َب ِل ْاف َت َر ُاه َب ْل ُه َو َش ِاعر َف ْل َي ْا ِت َنا ِبا َي ٍة َك َما ُا ْر ِس َل َاال هو ُل َون ﴿ :5بلكه
{هم مشرکان} گ فتند{ :تاویلهایش مانند} خوآبهاى شوريده آست ،بلكه آن رآ {از خود} بربافته ،بلكه آو شاعری
{خیال پرداز} آست پس همانگونه كه برآى پيشينيان هم {نشانه} عرضه شد ،بايد برآى ما نشانهآى بياورد
()5
 )7سوره آعرآف (آيه َ :53ه ْل َي ُ
نظ ُرو َن إ هال َت ْاو َيل ُه َي ْو َم َي ْا ِتي َت ْاو ُيل ُه َي ُق ُول هال ِذ َين َن ُس ُوه ِمن َق ْب ُل َق ْد َج ْ
اءت ُر ُس ُل َر ِّب َنا
ِ
ِ ِ
ْ
ه
َ
ه
ِبال َح ِ ّق َف َهل ل َنا ِمن ُش َف َعاء َف َي ْش َف ُع ْوا ل َنا َا ْو ُن َر ُّد َف َن ْع َم َل َغ ْي َر ال ِذي ُك هنا َن ْع َم ُل َق ْد َخ ِس ُرو ْا َا ُنف َس ُه ْم َو َض هل َع ْن ُهم هما َك ُان ْوا
َي ْف َت ُرو َن (آیه :53آيا {مردم} جز در آنتظار تاويل {متشابهات} آنند؟ روزى كه {موعد} تاويلش فرآ رسد {و

براساس علم «رآسخان در علم» توسط فرستاده موعود سوره بینه تاويل گردد} کسانیكه آن رآ پيش آز آن بهفرآموشى
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سپردهآند مىگويند :حقا فرستادگان پروردگار ما حق رآ آوردند ،پس آيا [امروز] ما رآ شفاعتگرآنى
هست كه برآى ما شفاعت كنند!؟ يا {ممكن است ما به دنیا} بازگردآنيده شويم ،تا غير آز آنچه {تا کنون}
آنجام مىدآديم آنجام دهيم .به رآستى كه {کافران و اهل ک تاب و مشرکان} به خويشتن زيان زدهآند و آنچه
رآ به دروغ {برای گمراه کردن مردم} مىساختند ،آز ك ف دآدهآند{ ،دیگر نمی توانند ایات قران را سحر پیشینیان و غیر
علمی بخوانند ،یا از بین خود کسی را به ربوبیت و والیت بر گزینند .بهتر است پیروان همه ادیان به دین اسالم خالص درایند}.

()53
َ

َ

َ ّْ ََ َ َ ْ َ ّ َ َ َ َ ُْ
ون ﴿ :29پس {ای بهنام تو با تاویل علمی
 )52سوره طور(آیه  :29فذ ِكر فما انت ِب ِنعم ِت َر ِبك ِبك ِاه ٍن وال مجن ٍ
کردن ایات قران مردم را به ایمان اوردن به دین اسالم} آندرز ده كه تو به لطف پروردگارت نه كاهنى و نه ديوآنه

(29

َ ُ َ ُّ ََ ْ َ ه َ َُ ّ َْ ُ ْ ََ َ َ ه
ول ِإ هال ْال َب َال ُغ ْال ُم ِب ُين ﴿ :18و آگر
 )29سوره عنکبوت ( :18و ِإن تك ِذبوا فقد كذب امم ِمن قب ِلكم وما على الر ُس ِ
{فرستاده موعود سوره بینه را} تكذيب كنيد ،قطعا آمتهاى پيش آز شما {نیز پیامبران خودشان را} تكذيب كردند
و بر پيامبر {خدا بهنام که روحش روحالقدس ،همان روح عیسی مسیح میباشد} جز آبالغ آشكار [وظيفهاى] نيست
()18

باز هم خواهش میکنم :ک تاب «قرآن بزرگ» را کامال بخوانید ،خواهید دید که بیش از نیمی از قران
خطاب به فرستاده موعود و مردم امروز جهان است! ،لطفا پس از اطالع کامل بر مطالب بیش از
 2500صفحه ،دالیل مستند به علم و ایات قران که برای معرفی :خدا  ،قران  ،دین و فرستاده موعود
نوشتهایم! ،چنانچه دانشمندان یا «رآسخان در علم» محترم و فرهیخته کشورم و جهان در تایید یا
انتقاد سازنده! نسبت به عرایضم مطالب قابل ذکری داشته باشند ،برای قبول یا توضیح در خدمتم،
زیرا قران حکمت بالغه است و بنده نباید مانع بلوغ ان بشوم تا کامال بالغ شود ،و برای بعد از بنده نیز
«شورآی رآسخان در علم» هر زمان سیاستگذار قوانین فرعی خود خواهند بود.
هدف بنده معرفی حقایق قران و اگاه کردن مردم از حقوق شرعی و مدنی تعیین شده برای کل بشر
توسط خدا و راسخان در علم جهان و رفع محرومیت و مظلومیت ناشی از نااگاهی مردم میباشد و برای
خود و خانواده خود نیز در زمان حیات حق و حقوقی غیر از یک شهروند عادی نمی خواهم و محل
دفن عادی بنده نیز برای بعد از فوت در قبرستان استارا معلوم است.
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ْ
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ْ

َ

ّ

 )38سوره ص (آیه ُ :86قل َما َا ْسال ُك ْم َعل ْي ِه ِم ْن َا ْجر َو َما َا َنا ِم َن ال ُم َت َك ِل ِف َ
ين ﴿{ :86ای فرستاده موعود سوره بینه}
ٍ

بگو مزدى بر آين {تاویل متشابهات قران} آز شما طلب نمىكنم و من آز كسانى نيستم كه چيزى آز خود
بسازم و به خدآ نسبت دهم {بلکه هرانچه میگویم از حقایق ایات قران است که توسط خداوند به من وحی میگردد}
()86
 )38سوره ص (آیه ِ :87إ ْن ُه َو ِإ هال ِذ ْكر ِّل ْل َع َال ِم َين ﴿ :87آين {قران بزرگ} جز پندى برآى جهانيان نيست
()87
 )38سوره ص (آیه َ :88و َل َت ْع َل ُم هن َن َب َا ُه َب ْع َد ِح ٍين ﴿ :88و قطعا پس آز چندى {صحت} خبر آن رآ خوآهيد
دآنست ()88
چنانچه عرایضم را صحیح و اگاهی از حقایق قران را تنها راه نجات نا اگاهان از عذاب جهنم و نجات
مظلومان بیپناه از ادامه وضع موجود یافتید ،دوستان و اشنایان خود را نیز به دیدن این سایت
تشویق و ترغیب بفرمایید ،یقینا دیدار از سایت  rasekhan.comو اگاهی از حقایق قران برای همه
مفید است مخصوصا برای برجای ماندگان از اعراب بادیه نشین؛ مورد نظر سوره فتح! ،والسالم.
فرستاده موعود خدا در کلیه ک تب اسمانی« :بهنام بهنام» اسمی بهمعنی «آحمد»
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