بسم هللا الرحمن الرحیم

حقایقی از قران در ک تاب «قران بزرگ»
نطریه اول بهنام :خداوند بزرگ همان انرژی مطلق است!،
و عبارت است از مجموع انرژی بنیادی باکره که هنوز به هیچ چیزی تبدیل نشدهاند و سی .پ ی .اچ.ها
که همه چیز از انها تشکیل شده ،میباشد!.
چون بدون اگاهی بر قوانین طبیعت ،فهمیدن مفهوم حقیقی ایات قران و تاویل کردن متشابهاتش
ممکن نیست! .لذا بنده دبپلمه ریاضی و درس عربی و قران نخوانده! برای اگاهی برحقایق قران؛ اجبا ًرا از ک تاب
«فیزیک از اغاز تا امروز» اثر اقای حسین جوادی و خانم افسانه جوادی و همچنین وبسایتهای مختلف اینترنتی،
از یافتهها و مکشوفات «راسخان در علم» یا دانشمندان ثابت قدم محقق در علوم مختلف؛ استفاده کرده و با
لطف پروردگار از طریق هدایت محکمات قران! ،براساس ترجمه استادان معروف علوم قرانی ،کلیه ایات قران را
در حد درک و اگاهی خود!؛ تاویل علمی نموده و به ترتیب نزول سورهها در ک تابی که باستناد ایه  87سوره حجر:
«قران بزرگ» نامیده شده؛ در دو جلد نوشتهام ،و دراین عمل خدا خواسته! :حقایق شگ فتانگیزی از قران
کشف شده که بعضی را در «نظریههایم» جداگانه نوشتهام و ایات استفاده شده در نظریاتم؛ همه از ان ک تاب
میباشند .لذا قبل از معرفی ایات مربوط به «انرژی مطلق بودن خدا»؛ در ذیل بعضی از قوانین فیزیک را
یاداور میگردم:
«خالصه بعضی از مطالب علمی الزم برای درک ایات قران و تاویل متشابهات ان»
 .1ابداع مفهوم انرژی ً
قطعا یکی از برجسته ترین نمونه های خالقیت بشر در زمینه علمی بوده است .تا سال
 1826میالدی که برابر با  1241هجری قمری میباشد ،کسی از واژه و یا اسم انرژی خبر نداشت .به عبارت
دیگر :تا حدود  1250سال پس از نزول قران یا شروع دین اسالم محمدی ،کسی با مفهوم انرژی اشنا نبوده.
{در حقیقت دوران نااگاهی علمی بشر بوده اشت!}.
 .2در سال  1847میالدی فون هلمهولتز قانون بقای انرژی را اعالم داشت .بر طبق این قانون ،انرژی را میتوان
از صورتی به صورت دیگر تبدیل کردّ ،اما نمیتوان انرا نابود یا خلق کرد .هرگاه به نظر اید که در جای ی
مقداری انرژی ناپدید شده است ،میبایستی در جای دیگر ،همین مقدار انرژی ظاهر شود .این قانون را قانون
اول ترمودینامیک نیز مینامند.
 .3در دهه  1920میالدی قانون بقای « جرم  -انرژی» توسط اینشتین اعالن شد ،به این معنا که انرژی از
شکلی به شکل دیگر و یا جرم تبدیل میشود ،و عکس ان جرم نیز به انرژی تبدیل میشود ،ولی هرگز خود به
خود ،تولید یا نابود نمیشود.
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 .4بر طبق ُتئوری نور ،بقای جرم و انرژی پ یامدی از این اصل است که قوانین فیزیکی در طول زمان ،بدون
تغییر باقی میمانند .
 .5ک تاب :فیزیک از اغاز تا امروز ،در ص  775مینویسد :نظریه س.پ ی.اچ .یا  CPHمخفف Creative
 Particles of Higgsاست که به زبان فارسی میتوان تحت عنوان« :افرینش ذرات جرم دار توسط میدان
هیگز» بیان کرد .سی.پ ی.اچ .یک مقدار بسیار کم و ثابت انرژی است( .یعنی :ریزترین ذره یا کوانتوم انرژی).
و در ص  778همان ک تاب مینویسد :به طور فشرده ،گراویتون بدون اسپین ،سی.پ ی.اچ .منزوی است که در
َ
طبیعت یافت نمیشود!{ .و قران معادل همین قانون میفرمایدَ :الاله ّاال هللا ! خدای ی نیست ،بجز خداوندی
که :خالق مطلق ،قادر مطلق ،اگاه مطلق و .....یا انرژی مطلق است}.
معین ،و هم جرم ّ
 .6پس کوچک ترین ذره ممکن سی.پ ی.اچ .نام دارد که انرژی ّ
معینی دارد .هیچ کس نمیداند:
ِکی و از کجا و چگونه به وجود امده است.
{پس واجب الوجود! است}
 .7هر ذره یا جسمی در جهان از گراویتونها {به عبارتی از سی.پ ی.اچ .ها} ساخته شده است .گراویتون ها
هوشمند و حاوی اطالعات هستند.
{خالق همه چیز ،و اگاه به همه چیز و تمام علوم!}
 .8هر میدان گرانش (حتی فضای بین کهکشانها که تصور میشود خالء است) انباشته از گراویتونها است ،و
گراویتونها اجزای تشکیل دهندۀ انرژی هستند .پس:
{انرژی در همه جا حاضر و ناظر است}
ماده و پاد ّ
 .9انرژی بهوجود اورنده «انفجار بزرگ» وتولید کنندۀ ّ
ماده (=پارازیت) میباشد.
{خالق همه چیز}
ّ .10
پادماده تصویر اینهای ماده معمولی است و دانشمندان تصور میکنند به هنگام خلق جهان هر دو انها
بهمقدار یکسان تولید شدهاند.
{خداوند انس و جن را با هم افریده}
 .11قانون نسبیت خاص میگوید :هیچ جسمی نمیتواند به سرعت نور برسد .بهعبارت دیگر :ماده چیزی جز
انرژی نیست که با سرعت  v>cمنتقل میشود (مقدار  vبین صفر و  cقابل تغییر است) هرگاه (سرعت ّ
ماده v
ماده به انرژی تبدیل میشود{ .یعنیمعاد و انسان :ترکیبی از ّ
=  cسرعت نور در خالء) گرددّ ،
ماده و
انرژیست .پس میتوان گ فتً :
کال انرژی است! و با توصیفی که برای روز قیامت در قران امده استً ،
حتما
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همراه با سرعت گرفتن ّ
ماده در انبساط جهان =( ،ایه 47ذاریات)! ،وقتی سرعت کره زمین با سرعت نور
برابر گردد« ،روز معاد و قیامت زمین است» و انسان و ماده ً
کال به انرژی تبدیل خواهند شد}.
ّ
{اناهلل و ّانا ِالیه ر ِاج ُ
عون}
 .12مقدار انرژی در جهان ثابت است .و هیچ وقت ازبین نمیرود ،بلکه به انرژی های دیگر و ّ
ماده هم تبدیل می
شود.
{پس :انرژی مطلق نيز مثل خدا ،جاويد و خالق است}
 .13چون مقدار انرژی در جهان ثابت است ،پس مجموع مقدار و تعداد موجهای انرژی باکره و سی.پ ی.اچ.ها نیز
ً
مجموعا حکم واحد را دارند ،و همان انرژی مطلق است .و دلیل
در جهان ثابت است ،و میتوان گ فت:
اینکه خداوند خود را درقران ،همیشه ما و به صورت جمع خوانده و تاکیذ فراوان بر واحد و یگانه بودن خود
دارد همین نک ته است.
{قادر مطلق ،خالق مطلق ،انرژی مطلق،و...یا خداوند بزرگ یگانه}
 .14انرژیمطلق{:به نظر بنده؛ مجموع انرژی بنیادی که هنوز بهچیزی تبدیل نشدهاند و سی.پ ی.اچ .ها که به-
چیزی تبدیل شدهاند؛ همان خداوند بزرگ یگانه یا انرژی مطلق میباشد ،و تنها چیز ممکن است :که ضمن
بسیار بزرگ و یکپارچه و یگانه بودن ،در کوچک ترین ذرهها و امواج انرژی ،و مایعات و اجسام و موجودات
زنده ،خالصه همه چیز کوچک و بزرگ ،و جدا از هم ،از میکرب و پشه و انسانها گرفته تا زمین و ستاره و
کهکشانها وجود دارد} .
 .15در نظریه سی.پ ی.اچ .همه ذرات از سی.پ ی.اچ .تشکیل میشوند .سی.پ ی.اچ .ها بر اثر خاصیت بار-رنگی که
دارند ،بیکدیگر گشتاور اعمال میکنند و اسپین میگیرند .باهم ترکیب شده و کوانتوم های انرژی پدید میایند
و ساعت درست میشود .این ساعت (=کوانتوم انرژی) متالشی شده (زوج :ذره-پادذره) و ساعتهای جدید
بهوجود میایند .بنا بر این هر ذره یا جسمی در طبیعت یک ساعت است ،که در لحظهای خاص تولید
میشود و تعدادی تیک تاک انجام میدهد و دوباره به سی.پ ی.اچ .یا ذرات دیگر واپاشیده میشود .یعنی هر
چیزی در جهان ّ
مادی که قابل رؤیت است {این دنیا} یک ساعت است.
 .16همچنان که زمان بر سی.پ ی.اچ .ها نمیگذرد ،هستی نیز فاقد زمان است ،یعنی لحطهای از عمر کل هستی
نمیگذرد{یعنی جاوید و ابدی است} ،پس لحظۀ افرینش هستی (نه جهان قابل مشاهده) هم اکنون است.
اما هر چیزی در نظام هستی ،یک ساعت است .در لحظهای خاص شکل میگیرد و پس از ان که یکسری
حرکت (تیک تاک) انجام داد ،از حرکت باز میماند و ساعتی دیگر به وجود میاید!.
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 .17اگر منظور از جهان ،کل نظام هستی است ،جهان هیچ اغاز و پایانی ندارد ،نه از نظر زمانی و نه از نظر
مکانی {جهان جاوید و ابدی است} .اما جهان قابل مشاهده {این دنیا} ،مانند همه ساعتها ،لحظهای
تشکیل شده (انفجار بزرگ) و پس از تعدادی تیک تاک ،فرو میریزد یا واپاشیده میشود .مانند منظومه
شمسی یا ستارگان{.در هنگام معاد}
 .18هیچ دلیل منطقی و فیزیکی وجود ندارد که نتوان گذشته را باز سازی کرد .تنها مشکل در شناخت ویژگیهای
گذشته و سازوکار بازسازی انها ،و فناوری است{ ! .قران برای این موضوع توضیح ّ
مفصلی دارد!}
 .19موج :به هر اشفتگی در محیط که در فضا یا در فضازمان منتشر میشود و اغلب حامل انرژی است موج
میگویند .اگر این اشفتگی در میدانهای الک ترومغناطیسی باشد ،ان را موج الک ترومغناطیسی مینامند .در
امواج الک ترومغناطیسی میدانهای الک تریکی و مغناطیسی به طور عمود بریکدیگر نوسان میکنند و با سرعت
نور انتشار پیدا میکنند .نور و امواج رادیوی ی از این نوع هستند .امواج دارای فرکانسها و طول موجهای
مختلفی میباشند.
{در قران امواج الک ترومغناطیسی ،فرشته نامیده شده}
 .20موج :به هر اشفتگی در محیط که در فضا یا در فضازمان منتشر میشود و اغلب حامل انرژی است موج
میگویند .اگر این اشفتگی در میدانهای الک ترومغناطیسی باشد ،ان را موج الک ترومغناطیسی مینامند .در
امواج الک ترومغناطیسی میدانهای الک تریکی و مغناطیسی به طور عمود بریکدیگر نوسان میکنند و با سرعت
نور انتشار پیدا میکنند .نور و امواج رادیوی ی از این نوع هستند .امواج دارای فرکانسها و طول موجهای
مختلفی میباشند.
امواج مکانیکی نوعی از امواج هستند که فقط در یک محیط مادی منتشر میشوند .این گونه امواج به دلیل
نیروهای داخلی در محیط در اثر تغییر شکل ایجاد شده (اشفتگی) میباشد .این نیروها تمایل به بازگرداندن
محیط به حالت اولیه دارند .بعضی از انواع امواج مکانیکی :امواج صوت ،امواج زلزله ،و امواج اب است.
موج ها به دو دسته امواج طولی و امواج عرضی تقسیم میشوند .در امواج طولی ،سرعت انتشار موج موازی با
حرکت نوسانی ان است ،در حالیکه ،در امواج عرضی این سرعت عمود بر ان است .امواج الک ترو مغناطیسی از
نوع امواج عرضی هستند.
 .21طبق «اصل انحصار یا طرد پاولی» هر ذره و یا چیزی در جهان؛ در هر لحظه ارتعاش منحصر به فردی دارد.
{و همین قانون طبیعت یا خداوند ،مبنای حسابرسی در روز قیامت میباشد}.
 .22پالسما (فیزیک) یکی از چهار فاز اصلی ماده است (سه حالت دیگر :جامد ،مایع ،گاز) پالسما گاز شبه-
خنثای ی از ذرات باردار و خنثی است که رفتار جمعی از خود ارائه میدهد ....… .مثل خورشید.
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به موجب ایه  7سوره ال عمران :ایات قران از دو قسمت «محکمات» انچه که برحضرت محمد (ص)
نازل شده و در قران نوشته شده است! و «متشابهات» که ً
فعال نانوشته است و باید تاویل کرد و بین
کلمات محکم قران نوشت! ،تشکیل شده است ،ما تاویلهای خود را در ک تاب «قران بزرگ» در داخل
{اکوالد} نوشتهایمً ( .
لطفا توضیحات کامل را در نظریه دوم ببینید)
هللا َو َ
به نظر بنده تسبیحات اربعه ،تعریف «خداوند يا انرژی مطلق» میباشدُ :س َ
الح ُمد ّ ِّلل وال
بحان ِ
هللا َو ُ
ِا َله ّ َاال ُ
هللا َا َکبر ُ :س َ
بحان هللا {یعنی :مجموع انرژی بنیادی و سی.پ ی.اچ.های شناور است خداوند بلند مرتبه} ،و
حمد و ستایش برای خداوند است ،هیچ معبودی بجز خداوند نیست ،و خداوند از هر چیزی بزرگ تر
است {یعنی :انرژی مطلق به عظمت کل جهان است} .میبینیم :در یک جمله کوتاه ،تمام مشخصات و صفات
خداوند يا انرژی مطلق گ فته شده.
و همچنین سوره توحید یا اخالص که تعریف خداوند در قران میباشد در حقیقت تعریف انرژی است:
 )112سوره اخالص(ایهُ :1قل ُه َو ُ
هللا َا َحد ({ :1انرژى مطلق را} بگو :او خداوند یک تا و یگانه است)1( .
{و از نظر علم هم؛ مقدار انرژی در جهان ثابت و یگانه است}
 )112سوره اخالص(ایهُ :2
هللا َ
الص َمد ({ :2انرژى مطلق} خداوندی بینیاز است {و خالق همه چیز} که همه
نیازمندان {برای رفع نیاز} قصد او میکنند)2(.
{و از نظر علم هم؛ همه چیز از انرژی به وجود امده است و همه کارها را انرژی انجام میدهد!}
 )112سوره اخالص(ایه :3لم َی ِلد َو َلم ُی َولد (( :3هرگز) نزاد ،و زاده نشده)3(،
{و از نظر علم هم؛ انرژی را نمیشود بهوجود اورد و نه میشود از بین برد}.
 )112سوره اخالص(ایهَ :4و َلم َی ُکن َل ُه ُک ُف ًوا َا َحد ( :4و هیچ کس او را همتا و شبیه و مانند نیست)4( ،

{و از نظر علم :انرژی ،و از نظر قران :هللا ،قابل دیدن نیستند! و از نظر علم و قران :چون هر دو دیده
نمیشوند ولی کار انجام میدهند و همه چیز را افریدهاند! ،پس هیچ شبیهی جز انرژی برای خدا و
خداوند برای انرژی وجود ندارد پس هردو یکی هستند! و باید گ فت انرژی مطلق حاکم بر جهان همان
خداوند بزرگ یگانه میباشد}.
5

و ایات شاهد دیگر:
ىاال َج َل َو َس َار ب َا أهله ا َن َس من َجانب ُّ
وس أ َ
 )28سوره قصص (ایهَ :29ف َل َّما َق َضى ُم َ
الطو ِر َن ًارا َق َال ِ َال أه ِل ِه أام ُك ُثوا ِإ ِّني
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ا َن أس ُت َن ًارا َّل َع ِّلي ا ِت ُيكم ِّم أن َها ِب َخ َب ٍر َا أو َج أذ َو ٍة ِم َن َّالن ِار َل َع َّل ُك أم َت أص َط ُل َون ﴿ :29و چون موسى ان مدت را به پايان

رسانيد و همسرش را [همراه] ُبرد ،اتشى را از دور در كنار طور مشاهده كرد به خانواده خود گ فت:
[اينجا] بمانيد كه من {نور} اتشى از دور ديدم{ .به امید هدایت شدن بهراهی که باید برویم ،من انجا نزد اتش بروم}
شايد خبرى از {صاحب} ان يا شعلهاى اتش برايتان بياورم .باشد كه {با حرارت ان} خود را گرم كنيد
()29
 )28سوره قصص (ایهَ :30ف َل َّما َا َت َاها ُن ِودي ِمن َش ِاطئ أال َو ِادي أ َاال أي َمن ِفي أال ُب أق َع ِة أال ُم َب َار َك ِة ِم َن َّ
الش َج َر ِة َان َيا
ِ
ِ
وسى ِإ ِّني َا َنا َّ ُ
ُم َ
اّلل َر ُّب أال َع َال ِم َين ﴿ :30پس چون بهان {وادی} رسيد از جانب راست وادى {طور} در ان

جايگاه {اتش} مبارك؛ از ان درخت {سوزان} نداامد كه اىموسى منم من خداوند پروردگار جهانيان
()30
أ

َ

َ
ات َما ِف ِيه َبالء ُّم ِبين ﴿ :33و از نشانهها انچه را كه {الزم بود
 )44سوره الدخان(ایهَ :33وات أي َن ُاهم ّ ِم َن اال َي ِ
در وادی طور به موسی نشان دادیم و معجزاتی که} در ان ازمايشى اشكار {از انرژی و قدرت ما} بود بديشان داديم

()33
َ
َ
 )27سوره نمل (ایهَ :8ف َل َّما َج َ
اّلل َر ِّب أال َع َال ِم َين ﴿:8
اءها ُن ِود َی ان ُبو ِر َك َمن ِفي َّالن ِار َو َم أن َح أول َها َو ُس أب َح َان َّ ِ
هنگامیکه {موسی در ان وادی مقدس طور} به اتش رسید {از ان شاخه درخت درحال سوختن درون اتش} ندای ی
برخاست که :مبارک است انکس که درداخل {اتش به صورتهای انرژی اتش و انرژی شعله است} و پيرامون
اتش {بهصورتهای :انرژی گرما و انرژی امواج نور} است و ُس َ
بح َان هللا {= هللا شناور} است پروردگار جهانيان.
()8
وسى ِإ َّن ُه َا َنا َّ ُ
 )27سوره نمل (ایهَ :9يا ُم َ
اّلل أال َع ِز ُيز أال َح ِك ُيم (  :9ای موسی انکس منم «هللا عزیز و حکیم»
()9
الصاع َق ُة َو َا ُنت أم َت ُ
وسى َلن ُّن أؤم َن َل َك َح َّتى َن َرى َّ َ ً َ َ َ َ أ ُ
 )2سوره بقره (ایهَ :55و ِإ أذ ُق أل ُت أم َيا ُم َ
نظ ُرو َن
اّلل َج أه َرة فاخذتك ُم َّ ِ
ِ
(ایه( :55به یاد اورید) انگاه را که گ فتید :ای موسی ،هرگز به تو ایمان نخواهیم اورد ،مگر انکه خدا را
اشکارا ببینیم .پس صاعقۀ اسمانی شما را فراگرفت ،در حالی که {خداوند را بهصورت صاعقه} میدیدید!.
()55
6

توجه! ،ایا روشن تر از این ایات میتوان گ فت که انرژیهای :اتش ،شعله ،حرارت ،نور ،صاعقه و
الک تریسیته ،یا بطور کلی انرژی مطلق!؛ همان خداوند بزرگ یگانه میباشد؟.
الس َم ِاء ِف ِيه ُظ ُل َمات َو َر أعد َو َب أرق َي أج َع ُل َ
ون َا أصا ِب َع ُه أم ِفي ا َذا ِن ِهم ّ ِم َن َّ
 )2بقرة (ايهَ :19ا أو َك َص ِّي ٍب ّ ِم َن َّ
الص َو ِاع ِق َح َذ َر
أال َم أو ِت ّ ُ
واّلل ُم ِحيط ِب أالكا ِف ِر َين ﴿ :19يا همچون بارانى كه از اسمان ،در شب تاريك همراه با رعد و برق

ببارد ،انها از ترس مرگ ،انگشتانشان را در گوشهای خود میگذارند؛ تا صدای صاعقهها را نشنوند.
و { نمیدانند :همهجا امواج «انرژی مطلق» یا}خداوند بهكافران احاطه دارد {و از شاهرگشان بهانها نزدیک تر است}
()19
َ َ ُ أ َ أ ُق َ أ َ ُ َ أ َ َ ُ أ ُ َّ َ َ َ َ ُ َّ َ أ أ َ َ َ أ َ َ َ َ أ أ َ ُ أ َ َ أ َ ّ ُ َ
اّلل ل َذ َه َب
 )2بقرة (ايه :20يكاد البر يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا ِف ِيه و ِإذا اظلم علي ِهم قاموا ولو شاء
ِب َس أم ِع ِه أم َو َا أب َص ِار ِه أم ِإ َّن َّاّلل َع َلى ُك ّ ِل َش أي ٍء َق ِدير ﴿{ :20عالوه بر صداى وحشتناک صاعقه ،نور ان نیز} نزديك است

كه برق چشمانشان را بربايد ،هرگاه كه برانان {راه را} روشنى بخشد ،در ان گام زنند و چون راهشان
را تاريك كند [بر جاى خود] بايستند و اگر خدا مىخواست شنواي ى و بيناي ىشان را {هم} مىگرفت{ ،زیرا
انان توسط امواج انرژی مطلق است که میشنوند و میبینند و بههمین دلیل میگویند} كه خدا بر همه چيز تواناست
()20
 )2بقرة (ايهَ :21يا َا ُّي َها َّالن ُ
اس أاع ُب ُد أوا َر َّب ُك ُم َّال ِذي َخ َل َق ُك أم َو َّال ِذ َين ِمن َق أب ِل ُك أم َل َع َّل ُك أم َت َّت ُق َون ﴿ :21اى مردم
پرستش کنید پروردگارتان {انرژی مطلق} را كهافریننده شما و پيشینیان شماست ،باشدکه بهتقوا گرایيد
()21

 )2بقره (ایهَ :98من َك َان َع ُد ًّوا ِّ ّ ِّلل َو َمال ِئ َك ِت ِه َو ُر ُس ِل ِه َو ِج أبر َيل َو ِم َيك َال َف ِإ َّن ّ َ
اّلل َع ُد ٌّو ِّل أل َك ِاف ِر َين ﴿ :98هر كه
ِ
دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او {که روحشان روحاالمین بوده} و {توسط فرشته} جبرئيل {ایاتی از ک تاب را
بر قلب انان نازل کرده} و {گروه دیگری از پیامبران که روحشان روحالقدس بوده و توسط فرشته} ميكائيل {ایاتی از ک تاب را
بر قلب انان نازل نموده} است{ .همه بدانند كه} خدا يقينا دشمن كافران {به یگانگی خداوند یا انرژی مطلق} است
()98
أ
 )2سوره بقره (ایهَ :108ا أم ُتر ُيد َ
ون َان َت أس َا ُل أوا َر ُس َول ُك أم َك َما ُس ِئ َل ُم َ
وسى ِمن َق أب ُل َو َمن َي َت َب َّد ِل ال ُك أف َر ِب ِاإل َيم ِان َف َق أد َض َّل َس َواء
ِ
َّ
الس ِب ِيل ﴿ :108ايا {امروز هم} مىخواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبال {در هزاران سال پیش} از

موسى خواسته شد؟ ،و {اما امروز با توجه به مکشوفات «راسخان در علم» که خداوند را انرژی مطلق و به وجود اورنده
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هر چیزی که میبینید شناختهاید} هر كس ك فر را جانشین ايمان كند مسلما از راه درست گمراه شده است
()108
َ

َ

َّ َ

َّ

 )2سوره بقره (ايهَ :163و ِإل ُه ُك أم ِإله َو ِاحد ال ِإل َه ِإال ُه َو َّالر أح َم ُن َّالر ِح ُيم (ایه :163خدای شما {انرژی مطلق}
خدای ی است یگانه {كه همه چيز را او بهوجود اورده .پس} نیست خدائی مگر بخشاینده و مهربان است.

()163
ََ ُ أ
اّلل َّال ِذ َين ُي َقا ِت ُل َون ُك أم َو َال َت أع َت ُد أوا ِإ َّن ّ َ
اّلل َال ُي ِح ُّب أال ُم أع َت ِد َين (ایه:190
يل ّ ِ
 )2سوره بقره (ايه :190وقا ِتلوا ِفي َس ِب ِ
و در راه هللا {به معني هللا يا انرژی موجود در مردم اجتماع میباشد زیرا خداوند یا انرژی مطلق خود قادر مطلق است و از
کمک انسان بی نیازاست} با کسانیکه با شما میجنگند نبرد كنيد .و {در دفاع از خود و سرزمين خود} از ّ
حد تجاوز
نکنید {و زمانی که پیروز شدید خود مهاجم و متجاوز نشويد} .زیرا هللا {یا انرژی مطلق} متجاوزان را دوست ندارد.
()190
ََ ُ أ
اّلل ُي ِح ُّب أال ُم أح ِس ِن َ
اّلل َو َال ُت أل ُق أوا ِب َا أي ِد ُيك أم ِإ َلى َّالت أه ُل َك ِة َو َا أح ِس ُن َو أا ِإ َّن ّ َ
ين
يل ّ ِ
 )2سوره بقره (ايه :195وا ِنفقوا ِفي َس ِب ِ
(ایه :195و در راه هللا {منظور :هللا يا انرژی موجود در مردم نيازمند است چون خدا از هرمال و چیزی بینیاز است}
انفاق کنید و {با ترک انفاق به تهی دستان} خود را با دست خویش به هالکت نیفکنید{،زیرا :تهی دستی و فقر
اجتماع را به فالكت و هالكت میكشاند} و نیکی کنید همانا هللا {= انرژی مطلق} نیکو کاران را دوست میدارد.

()195
 )29سوره عنکبوت (َ :16و ِإ أب َر ِاه َيم ِإ أذ َق َال ِل َق أو ِم ِه أاع ُب ُدوا َّ َ
اّلل َو َّات ُق ُوه َذ ِل ُك أم َخ أير َّل ُك أم ِإن ُك ُنت أم َت أع َل ُم َون ﴿ :16و
[ياد كن] ابراهيم را چون به قوم خويش گ فت خدا را بپرستيد و از او پروا بداريد ،اگر {خدا را در حقیقت
انرژی مطلق} بدانيد { که باانفجار بزرگ انرژی خود ،افریننده اسمانها و زمین میباشد} اين [كار] براى شما بهتر است
()16
أ أ ُ

َ

َ

َ

 )29سوره عنکبوت (َ :19ا َول أم َي َر أوا َك أي َف ُي أب ِد ُئ َّ ُ
اّلل َي ِسير ﴿ :19ايا {از
اّلل ال َخل َق ث َّم ُي ِع ُيد ُه ِإ َّن ذ ِل َك َعلى َّ ِ
طریق علم و دانش و اخبار ،نشنیده و} نديدهاند كه خدا چگونه افرينش را {با انفجار بزرگ انرژی} اغاز مىكند
سپس ان را {در روز قیامت دوباره به انرژی} باز مىگرداند ،در حقيقت اين {نوع کارها} بر خدا اسان است

()19
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َ
َ َ َ ُ ُ أ َ أَأ ََ
الس َماء َو َما َل ُكم ّمن ُ
َّ
اّلل ِمن َو ِل ّ ٍي َوال َن ِص ٍير
د
ي
ف
ال
ضو
ون َّ ِ
ِ
ِ
ِ
 )29سوره عنکبوت ( :22وما انتم ِبمع ِج ِزين ِفي االر ِ

(ایه  :22شما نمیتوانید {خدا را که انرژی مطلق است و انجام دهنده کارها و در همه جا حاضر!} درمانده کنید ،چه
در زمین و چه در اسمان {شما نیازمند انرژی او هستید} و بغیر از خدا شما هیچ سرپرست و یاوری ندارید.
()22
 )29سوره عنکبوت (ايه َ :43و ِت أل َك أ َاال أم َث ُال َن أضر ُب َها ِل َّ
اس َو َما َي أع ِق ُل َها ِإ َّال أال َعا ِل ُم َون (ایه :43اینها مثالهای ی
لن
ِ
ِ
است که ما برای مردم میزنیم ،و جز اهل دانش {که انرژی مطلق و توانش را میشناسند} ان را درک نمیکنند.
()43
َ
ُّ أ
 )28سوره قصص (ایهَ :46و َما ُك َ
الطو ِر ِإذ َن َاد أي َنا َول ِكن َّر أح َم ًة ّ ِمن َّر ِّب َك ِل ُت ِنذ َر َق أو ًما َّما َا َت ُاهم ّ ِمن َّن ِذ ٍير
نت ِب َجا ِن ِب
َ َّ َ
ّ ِمن َق أب ِل َك ل َعل ُه أم َي َتذ َّك ُرو َن ﴿ :46و اندم كه {در ایه  8و  9سوره نمل موسى را] ندا درداديم {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 است از سوی پروردگار تو تا {امروز متشابهات قران را تاویل علمی نمای ی و}

قومى را كه هيچ هشداردهندهاى پيش از تو برايشان نيامده است! بيم دهى ،باشد كه انان پندپذيرند
()46
َ أ
َّ
َ َ َّ
َ
َ َ َ أ ُ َ َ َّ َ
اّلل ِإل ًها ا َخ َر ال ِإل َه ِإال ُه َو ُك ُّل َش أي ٍء َها ِلك ِإال َو أج َه ُه ل ُه ال ُح أك ُم َو ِإل أي ِه
 )28سوره قصص (ایه :88وال تدع مع ِ
ُت أر َج ُع َون ﴿ :88و {ای فرستاده موعود سوره بینه ،هرگز همصدا با مشرکان قومت} با خدا معبودى ديگر مخوان،

خداي ى جز او نيست! جز ذات او {که انرژی مطلق همیشه زنده ماندگار است} همه چيز نابودشونده است،
فرمان از ان اوست و {بعد از انجام ماموریت خود در این دنیا ،بهصورت روح} به سوى او بازگردانيده مىشويد!
()88
 )8انفال (ایه َ :24يا َا ُّي َها َّال ِذ َين ا َم ُن أوا أاس َت ِج ُيب أوا ِ ّ ِّلل َو ِل َّلر ُسول ِإ َذا َد َع ُاكم ِل َما ُي أح ِي ُيك أم َو أاع َل ُم أوا َا َّن ّ َ
اّلل َي ُح ُول َب أي َن
ِ
أال َم أر ِء َو َق أل ِب ِه َو َا َّن ُه ِإ َل أي ِه ُت أح َش ُرو َن ﴿ :24اى كسانى كه ايمان اوردهايد چون خدا و پيامبرش شما را به

{شناختن و دانستن} چيزى فرا خواندند كه بهشما حيات مىبخشد انان را اجابت كنيد و بدانيد كه خدا
{همان انرژی مطلق است که} ميان ادمى و دلش حايل مىگردد و {اخرت} هم در نزد او محشور خواهيد شد
()24
ایات مستند برای معرفی کردن خداوند بزرگ یا انرژی مطلق در قران خیلی زیاد استً ،
لطفا ک تاب
«قران بزرگ» را در دو جلد اول و دوم ببینید و سایر نظریاتم را نیز مالحظه بفرمایید.
پایان نظریه اول بنده خدا :بهنام بهنام
1398 /08/01
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